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Flytta till USA?
Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om du
skallskall
du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.
Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål?

Kontakta Viveka Kjellgren

Licensierad Fastighetsmäklare

“My Professionalism,

Your Peace of Mind”

A: 203.227.4343 M: 203.984.2499
E-mail: kjellgrenv@raveisre.com
www.VivekaKjellgren.com

Rum i Beverly Hills-Rodeo Drive!
Gångavstånd till restauranger
och shopping.
1 rum, queensize säng, privat
badrum, TV, internet och garage.
Eventuellt kan hela huset hyras.
Ring California +1 310 553-5268

LEDARE
Hej SWEA-syster,
Sätt på en kopp kaffe eller häll upp ett glas vin, slå dig
ner i lugn och ro och njut av detta fullspäckade Forum.
Förutom intressanta personporträtt kommer här många
bra artiklar med goda råd för oss Sweor världen över.

Kyrkoherden Louise Linder höll ett föredrag om
krishantering och Eva P Svensson, ledarskapskonsult,
ledde en workshop om hur vi kan växa i våra roller som
Sweor.

Malin Lager från Singapore har skrivit om två ämnen
som både berör Sweor som fortfarande bor utomlands
och de som flyttar tillbaka till Sverige. Hon ger bland
annat tips om hur vi bäst ser över våra skyddsnät och
hur vi kan undvika “Repatriation Blues”.

Nu kan du redan börja planera för nästa VM som
kommer att hållas i Perth, Australien, den 19-22 oktober
2017. Ett utmärkt tillfälle att besöka Perth, världens
mest isolerade storstad som erbjuder en fascinerande
blandning av europeisk och aboriginsk kultur.

Just innan tidningen gick till tryck kungjordes årets
SWEA-stipendiater och ÅSKa, på sidorna 7 och 8 kan
du läsa lite om dem. De kommer att få ta emot sina
utmärkelser på årets Sverigemiddag i Göteborg den 5
augusti.

Om detta och mycket, mycket mer finns att läsa i
tidningen du just nu håller i handen, så jag önskar dig
en riktigt skön lässtund och en härlig sommar.

I detta nummer får du även läsa om tre av SWEAs
ledande kvinnor. Nya IO Christina Hallmert, nya
vice IO Pia Wennerth och avgångna IO Margaret
Sikkens Ahlquist berättar här om sina liv, sina
förtroendeuppdrag och hur de ser på SWEAs framtid.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

Visst blir man stolt av att läsa om alla svenska kvinnor
som gör stora sociala insatser i sina nya hemländer,
missa inte artikeln om Beijing-Swean Malin Liljert som
arbetar för barns rättigheter i Kina.
Vårt världsomfattande nätverk kan också vara toppen
när man reser, varför inte hyra ett rum hos en av våra
SWEA-systrar? På sidorna 15 och 16 berättar Kelly
och Solweig om hur de möttes tack vare Chicagos
rumsförmedling.
I februari var det åter dags för Stockholm Design Week
och Swean Ulrika Wesslau spanade in de senaste
svenska inredningstrenderna. Ewa Kumlin, ÅSKa 2003,
har ett brinnande engagemang för formfrågor; här
berättar hon om sitt internationella arbete inom svensk
design.
Att åka på ett världsmöte ger garanterat ett minne
för livet. Förutom alla glada Sweor som man möter
och alla vackra ställen man besöker, får vi även
nya kunskaper med oss hem. På VM i Arizona
föreläste språkprofessorn Lars-Gunnar Anderssons
om hur svenskan ständigt förändras och utvecklas.

SWEA I ETT NÖTSKAL...
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med drygt 7 000 svensktalande
kvinnor i ett 70-tal avdelningar och ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför
Sverige och vårt syfte är att främja det svenska språket samt sprida
svensk kultur och tradition.
SWEA ger donationer och delar ut stipendier för nära två miljoner
kronor per år.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som erbjuder
ett personligt kontaktnät samt är ett starkt socialt stöd för den
svenska industrin utomlands.
SWEA representeras på många platser i världen och spelar en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.
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ORDFÖRANDE
Kära Sweor,

Att skriva dessa rader för första gången som SWEAs
internationella ordförande känns fantastiskt, nästan lite
overkligt, men samtidigt enormt roligt och spännande!
Aldrig någonsin hade jag kunnat föreställa mig detta,
varken den gången jag först tog kontakt med SWEA
som nyutflyttad småbarnsmamma med livet framför
mig, eller när jag, efter många om och men, hittade
tillbaka till SWEA flera år och erfarenheter senare.
Kanske är vi inte alltid mottagliga eller känner behov
av SWEA. Kanske har SWEA inte heller alltid infriat allas
förväntningar. Men det är vi medlemmar som i grunden
bestämmer, hur SWEA ska se ut, och vad jag ser idag
är en organisation som utstrålar systerskap, öppenhet
och engagemang! En förening som räcker ut handen
och som med stöd av kompetens och struktur idag har
tydliga riktlinjer och referensramar.
Det är tack vare de kloka Sweor, som i alla år delat
med sig av sin tid och kunskap och därigenom bidragit
till att SWEA idag känns som en vital organisation,
som jag med stor glädje och förväntan inleder mitt
ordförandeskap.
Jag har tillsammans med styrelsen i SWEA International
ambitionen att fortsätta detta arbete, så att SWEA
ska kännas som en självklarhet för varje svensktalande
kvinna, som flyttar utomlands eller tillbaka till Sverige
efter en tid som utlandssvensk.
Beroende på vart, när eller varför vi flyttade från
Sverige, formas vi olika, men har i grunden en
gemenskap som vi delar inom SWEA. Vi känner den
direkt, när vi möter en medlem som en gång, precis
som du, flyttade ut med drömmar i bagaget, men
kanske också med en svensk bordsflagga, några
svenska köksredskap och annat livsviktigt i packningen.
Känslan av gemenskap finns där, även om det var till
en plats på andra sidan jorden, för länge sedan och av
helt andra skäl än i ditt fall, som hon gav sig ut.

svensktalande kvinnor långt hemifrån skulle erbjudas
en gemenskap och att deras behov av kontakt med
Sverige skulle tillgodoses. Sedan dess har våra liv
förenklats vad gäller kontakten med Sverige. Vi ser
svensk TV och läser svenska dagstidningar på nätet,
skypar med släkt och vänner där hemma och flyger
hem billigare än någonsin.
Trots det har vi fortfarande ett behov av att umgås
i vår vardag med andra likasinnade över en kopp
kaffe, kanske med andra mammor, som också vill ge
sina barn det svenska språket, eller tillsammans med
Sweor i karriären med intresse för arbetslivet och dess
möjligheter.
Oavsett hur ditt liv ser ut idag och i morgon och vad du
är mest intresserad av erbjuder SWEA en möjlighet till
kontakter, vänskap och en unik global gemenskap.
Det är du, jag och alla Sweor som utgör SWEA, och
tillsammans fortsätter vi Agnetas arbete och vision
i den lokala avdelningen, i regionen och i SWEA
International.
Slutligen ser jag fram emot att träffa så många av
er som möjligt på Sverigemiddagen! Fram till dess
önskar jag er en lång och skön sommar och att vi ses
solbrända och glada i Göteborg 4-6 augusti!

Christina Hallmert
Ordförande SWEA International

I min avdelning, SWEA Rom, finns medlemmar som kom
till Rom på 50-talet och senare. Deras erfarenheter och
berättelser om, hur det var att leva här då, är till stor
inspiration för oss yngre.
Just att vi umgås över åldersgränserna tycker jag är
så härligt med SWEA. Tjejer/kvinnor/damer i alla åldrar
innebär en förening, där jag trivs både i dag och om
trettio år!
Vi främjar Sverige, det land där vi kanske är födda
och uppvuxna eller som på annat sätt bidragit till vår
personliga utveckling. Genom att lyfta fram våra
traditioner och fira våra högtider, stödja
svenskrelaterade projekt och sprida kunskap om svensk
kultur och vårt språk är varje Swea en ambassadör
för Sverige. Att göra detta tillsammans genom SWEA
skapar dessutom kontakter och vänner för livet.
När Agneta Nilsson grundade SWEA för 37 år sedan såg
världen annorlunda ut. Hennes tanke utgick ifrån att
FOTO: MARIA ENQVIST
6

Perth City skyline by Tourism Western Australia

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL PERTH

– en oslipad diamant
FOTO: CATARINA HANSSON, PERTH, TOURISM WESTERN AUSTRALIA

Den 19-22 oktober 2017 är det dags för
SWEA Internationals världsmöte i Perth, i
delstaten Västra Australien.
Perth, världens mest isolerade storstad, erbjuder en
fascinerande blandning av europeisk och aboriginsk kultur.
Västra Australien är ett av de geologiskt äldsta områdena i
världen med en intressant historia som spänner över 50 000
år. Idag ger den aboriginska kulturen oss en kontinuerlig
länk till ett forntida land, som lever vidare från generation till
generation genom sång, dans, konst och ritualer.
Stadens läge mellan Indiska Oceanen och floden Swan River
vid sidan av den högt belägna Kings Park ger otroligt vackra
vyer och varierad natur. Med ett sydeuropeiskt klimat och
flest soltimmar av alla Australiens städer, erbjuds oändliga
möjligheter till utomhusaktiviteter året om. Stadens parker är
utrustade med grillar, floden kantad av segelklubbar, de långa
stränderna lockar kite- och vågsurfare såväl som familjer.
Innerstaden genomgår just nu en spännande förnyelseprocess
med konstverk och byggnationer längs floden.

onsdagen som välkomnar och ger tips om olika restauranger
och sevärdheter. Från och med torsdagen kommer det att
finnas värdinnor på hotellet och på kvällen blir det mingel på
Pan Pacific Perth. Fredagen ägnas åt de sju regionmötena med
förmöten för avdelningsordförandena och eventuellt inbjudna,
samt eftermiddagens årsmöten som är öppna för alla. Alla är
också välkomna att delta i världsmötets seminarier på lördagen. Utflykter erbjuds från torsdag till söndag, med möjlighet
att uppleva staden och att se våra underbara stränder, spela
golf bland kängurur, provsmaka australiensiska viner och
mycket annat. På lördagskvällen blir det traditionell festafton.
På söndagsmorgonen avgår en tre dagars efterresa till Margaret River-området, ett vindistrikt söderut med storslagen
kuststräcka, trevliga vingårdar, intressanta konstgallerier samt
mycket mer.
För information om världsmötet kontakta Ann-Marie
Gustafson på mejladress VM2017@swea.org
Väl mött i Perth!
VM-kommittén 2017

Det är i denna annorlunda natur och intressanta kultur som
SWEA Perth arrangerar Världsmötet 2017 och erbjuder
intressanta möten, ett unikt program och en härlig efterresa i
en spännande kombination som vi hoppas kommer att locka
er att resa till Perth, en fantastisk mötesplats för Sweor från
hela världen!
Vi har bokat konferensen på det centralt belägna hotellet Pan
Pacific Perth, som har en mycket bra konferensavdelning
och det blir även vårt huvudhotell. För dem som vill betala
lite mindre per natt har vi ett annat hotell inom gångavstånd.
Ankomst för deltagarna är onsdag eller torsdag och det kommer att finnas lokala Sweor på Pan Pacific Perth redan på
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SARA STUDERAR
FAMILJEPOLITIKEN I EUROPA

CATIA REFLEKTERAR ÖVER
SJÄLVBIOGRAFIN

Sara Tunlid tilldelades vid SWEAs årsmöte
2016 Agneta och Gunnar Nilssons
Stipendium för studier av Interkulturella
Relationer. Stipendiesumman uppgår i år
till USD 10 000.

Catia de Marco tilldelades vid SWEAs
årsmöte 2016 SWEAs Stipendium för
forskning i svenska språket, litteraturen
och samhället. Stipendiesumman uppgår
i år till USD 10 000.

S

ara är född och växte upp i Växjö. Nu är
hon doktorand i SOCLIFE Research Training
Group vid universitetet i Köln där hon forskar
om kulturella skillnader i olika europeiska länders
familjepolitik. Hon är intresserad av hur samspelet
mellan familjepolitik och socioekonomisk status
ger upphov till sociala och ekonomiska orättvisor. I
sin forskning utgår hon från ett klassperspektiv och
belyser hur familjepolitiken påverkar storleken på
marknadsrelaterade ojämlikheter mellan kvinnor
och om/hur detta varierar mellan länder.
Resultatet av denna forskning tillför ny insikt och
kunskap kring hur social klass och familjepolitik
interagerar och möjliggör därigenom en
faktabaserad utformning av familjepolitiken.
Sara har en gedigen bakgrund av
akademiska studier bl.a. en Master of Science
i folkhälsovetenskap från det engelska
programmet vid Stockholms universitet, där Sara
kom att intressera sig för hur kulturella normer
och värderingar formar och tar sig uttryck i
politiken. Ett intresse som hon nu utvecklar i sina
doktorandstudier. Hon har också studerat i Genève
och varit gästforskare i Berlin.
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C

atia De Marco, doktorand vid
Milanos universitet, får i år Sweas
litteraturstipendium. Hon är sedan 1990talet en ansedd talesperson i Italien för vårt språk
och vår kultur.
Det är för sitt arbete med avhandlingen ”Per Olov
Enquist: Ett liv mellan roman och självbiografi.
Reflektioner om självbiografi i romaner och
romanen i självbiografin” som Catia får
litteraturstipendiet.
I sitt arbete med en välkänd nutida författare
sätter De Marco in hans författarskap i den
sedan ett tjugotal år blomstrande internationella
forskningen kring självbiografiskt skrivande.
Hennes teoretiskt och metodiskt väl underbyggda
avhandling ser ut att kunna ge intressanta
resultat rörande både Enquists författarskap och
genreaspekter.

VIKTOR SATSAR PÅ
SÅNGSTUDIER I TYSKLAND

MARIA ÄR NANOTEKNIKENS
ENERGIDROTTNING

Viktor Rydén tilldelades vid SWEas årsmöte
2016 SWEAs Sigrid Paskell-stipendium inom
scenkonsterna. Stipendiesumman uppgår
i år till USD 10 000.

Maria Strømme, professor i
nanoteknologi vid Uppsala Universitet
och vice preses i Svenska Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademin, har blivit
utsedd till Årets Svenska Kvinna 2016 av
SWEA International styrelse.

Ur juryns motivering:
“Viktor är 22 år gammal och alldeles i början av
en musikalisk karriär. Han är baryton och sjunger
med en vacker röst som ännu bara är i början
av sin utveckling. Trots sin ringa ålder har Viktor
en märkbar insikt i sin sång och i de sånger
han framför. Han verkar förstå kompositörens
intentioner.”
Viktor är från Stockholm och har studerat musik på
grundskolan i Adolf Fredriks Musikklasser och klassisk
sång på Södra Latins gymnasium. Nu går han
på Kungliga Musikhögskolans kandidatprogram
i klassisk sång och tar sin examen i vår. Han siktar
på en masterutbildning i Berlin för att bland annat
studera interpretation och framförande av tyska
Lieder. Här kommer stipendiet väl till pass.
Förutom presentationer av sångcykler som t.ex
Lieder eines fahrenden Gesellen har Viktor sjungit
med ett antal orkestrar och är flitigt anlitad i
sakrala sammanhang. I sommar medverkar han
i uppsättningen av Mozarts Don Giovanni på
Drottningholms slottsteater.

M

ottagaren skall vara en kvinna som på ett
utmärkande sätt representerar och lyfter
fram Sverige av i dag ute i världen. Maria
Strømme blir SWEAs 25:e Årets Svenska Kvinna sedan
1989.
Maria Strømme blev professor i nanoteknik på
Uppsala Universitet 2004, och därmed Sveriges
yngsta professor i ett teknikämne. Under
många år har hon prisats för sin framgångsrika,
tvärvetenskapliga forskning samt sin förmåga att
hjälpa allmänheten att förstå nanoteknik. Maria
fokuserar på att finna lösningar på mänskliga
problem och hennes forskargrupp uppfann det
nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en
världssensation och används bl.a. till att hjälpa
kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.
Att hitta hållbara lösningar för energilagring och
energianvändning är ett annat stort intresseområde
för framtiden. Idag arbetar Maria Strømmes
forskargrupp bland annat med att skapa ett
miljövänligt, organiskt batteri med hög effektivitet
som är både böjbart och kan tillverkas på liknande
sätt som man idag gör papper.
”Framtiden finns i nanoteknik” enligt Maria Strømme,
som jämför den med datatekniken på 70-talet.
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SPRÅK, KRIS OCH LEDARSKAP
Världsmötesdagen bjöd på två intressanta
föreläsningar, den ena om det svenska språket och
den andra om krishantering. Dagen avslutades med en
workshop om hur vi kan växa i vår roll som Sweor.
TEXT: ANNETTE ÅSBERG, ORANGE COUNTY
FOTO: LI ANSEFELT, WASHINGTON DC, PRIVATA

F

örst fick vi ta del av LarsGunnar Anderssons roliga
och intressanta föredrag om
det svenska språket. Han
är professor i modern svenska vid
Göteborgs universitet, institutionen
för svenska språket. Många av er har
säkert hört honom i Sveriges Radio
P1, där han under sexton år svarade på
lyssnarfrågor i programmet ”Språket”.
Redan vid första ordet hördes det,
att han är född göteborgare och hans
göteborgska humor bröt ständigt
igenom.

utvecklas på gott, och kanske i vissa
fall, också på ont. När vi läser mycket
gamla texter verkar språket ibland
svårförståeligt, men om vi skulle läsa
texter som kommer att skrivas om
200 år, så skulle de troligtvis vara helt
obegripliga för oss. Med dagens snabba
kommunikationer i sociala medier
skapas ibland konstiga förkortningar
som 7k för sjuk och H! För Hej! Och
när nästan alla har möjlighet att skriva
offentligt, kommer texterna att variera
mellan stilmässig och amatörmässig
utformning.

Språk i förändring
Lars-Gunnar talade om förändringar i
vårt språk och om att språket ständigt

Han gick också in på dialektala varianter
i språket och gav exempel på skillnaden
mellan göteborgska, skånska och
stockholmska. I Göteborg säger man
”Akta, så att du inte gör sönder vasen”,
medan man i Skåne säger, ”Akta, så
att du inte tar sönder vasen” och i
Stockholm ”Akta, så att du inte har
sönder vasen”. Alla dessa uttryckssätt
är riktiga, eftersom dialekterna dels
är bundna till landskapet, dels till de
influenser som medfört kontakt med
andra folkgrupper.

Lars-Gunnar Andersson

Lars-Gunnar fortsatte med att berätta
om hur vissa ord med tiden lägger sig
till med en ny innebörd samtidigt som
den behåller sin ursprungliga betydelse.
Ett exempel är ordet ”häftig” med sina
synonymer som våldsam, hetsig och
aggressiv, alla med en negativ laddning.
På senare år har ”häftig” i vardagligt
talspråk, framför allt bland ungdomar,
fått en ny betydelse med positiv
laddning. ”En häftig tjej” betyder inte,
att hon våldsam eller aggressiv, tvärtom
10
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hon är toppen! ”Häftig” med den
negativa laddningen har dock levt kvar
hela tiden i vårdat språk vid sidan av den
nya innebörden. I nyhetsuppläsningen
i radio ”en häftig eldsvåda utbröt” rör
det sig därför inte om en ny betydelse
av ”häftig”, utan här är det den sedan
gammalt vedertagna innebörden som
gäller.
En av de mer seglivade myterna om
skriven svenska är, att det är absolut
förbjudet att inleda en mening med
”och” och ”men”. Men glöm det! Ett
meningsinledande ”Och” eller ”Men”
bidrar oftast till bättre flyt i texten och
dessutom framhäver man starkare det
lilla ordets funktion som markör för
tillägg eller som motsatsangivare, när det
får inleda en ny mening.
Sweorna hade inför mötet fått tillfälle
att skicka in frågor till Lars-Gunnar som
han skickligt flätade in i sin presentation.
Ett exempel var orden jobbigt och
konstigt och om de var besläktade med
andra ord? Visst var det så menade LarsGunnar och förklarade att ordet jobbigt
kommer av ordet jobb och det hänvisar
till att det kan vara jobbigt att jobba.
Konstigt kommer från ordet konst, som
ansågs vara annorlunda och avvikande
dvs konstigt.
Råd om krishantering
Efter Lars-Gunnar tog Louise Linder
över med sin presentation. Louise är
prästvigd och arbetar huvudsakligen
som kyrkoherde i Svenska Kyrkan i
Utlandet (SKUT) med stationering i
Fort Lauderdale, Florida. Hon är också

När den sista fasen infinner sig,
nyorienteringen, har den tilltufsade
självkänslan återupprättats och man
lever med det inträffade som ett ärr, en
erfarenhet.
Vad innebär sorg- och krishantering?
Med bearbetningshjälp utifrån kan
undvika posttraumatiska stressyndrom
med neurotiska och psykotiska följder,
t ex fobier, tvångsmässighet, depression,
paranoia, feltolkningar, hallucinationer
eller overklighetskänslor. Missbruk kan
börja eller förstärkas.

Louise Linder
legitimerad psykolog och sexolog.
Louise rörde sig lugnt och målmedvetet
över scenen, medan hon talade om
krishantering. Det var stundtals ett
mycket emotionellt tal, men Louise’
lugna och humoristiska syn på frågan
gjorde det lätt att lyssna. Många kände
igen sig och några grät. Ordet kris
kommer ifrån det grekiska ordet ”krisis”
som betyder plötslig förändring eller
avgörande vändpunkt. Det kan röra sig
om livskriser, traumatiska kriser såsom
hot, försvar, ansvar eller kränkning, men
det kan också vara utvecklingskriser. Det
kinesiska tecknet för kris betyder både
fara och möjlighet.
Sorg och kriser har fyra faser, som
man måste gå igenom för att bli en hel
människa igen. Det är chock, reaktion,
bearbetning och nyorientering. När
man är i chockfasen förnekar man det
inträffade. Man är inte riktigt kontaktbar
och man kan vara både förvirrad och
känna stor tomhet. Denna fas kan
sträcka sig från några korta ögonblick
till flera dygn.I reaktionsfasen börjar
man inse, vad som har hänt och att den
nya situationen nu skall bli ett med ens
liv, vilket kan leda till att reaktionen
blir mycket svår. Man börjar ifrågasätta
varför just detta hände mig och man
kan få psykosomatiska symptom.När
man når bearbetningsfasen så har det
akuta stadiet i krisen passerats och man
börjar acceptera situationen. Detta är en
mycket mörk och svår tid.

Hur bemöter man en människa i kris?
Ställ realistiska krav på din
medmänniska.
Var en god lyssnare, eftersom den
drabbade måste tillåtas att gå igenom
händelsen gång på gång.
Ha tålamod, låt förloppet ha sin gång
och försök inte finna genvägar, som
t ex att föreslå den drabbade att byta
bostad eller resa bort för att komma
ifrån problemen. Uppmärksamma
om den drabbades egna resurser inte
räcker till för en krisbearbetning, då kan
professionell hjälp behövas.
Upplys gärna om och förklara hur
krismönstret ser ut. Det kan då vara
lättare för den drabbade att förstå vad
som händer.

saknade våra svenska band så mycket att
SWEA var ett sätt att hålla svenskheten
vid liv. Vi belyste våra styrkor och
möjligheter och fick med ord beskriva
vårt sätt att framgångsrikt samverka
med andra och vår ideala bild av vad
det är vi skapar genom vår roll i SWEA.
Sammanfattningen av diskussionerna
hjälpte oss att samla våra visioner för
handlingsplaner för våra avdelningar på
längre och kortare sikt. Eva puffade oss
att tänka vidare med egna frågor:
Vad skall jag göra?
På vilket sätt skall jag göra det?
När skall det vara klart?
Vem eller vilka kan hjälpa mig?
Hur skall jag fira när jag nått mitt mål?
Efter en intensiv workshop med
böljande diskussioner var vi nog alla
ganska trötta men hade efter en lång
givande seminariedag tagit till oss
redskap, information och kunskaper
att entusiastiskt förmedla till våra
avdelningar.

De flesta människor klarar av sina
krissituationer utan professionell hjälp.
För en del kan krisen leda till utveckling
och ett rikare liv, medan andra lever
vidare utan att bearbeta krisen.
Att växa som Swea
Sist ut för dagen var ledarskapskonsult
Eva P Svensson och nu blev det dags
för eget arbete i form av en workshop.
Eva har arbetat med förändringsarbete
och verksamhetsutveckling i bl.a.
tillverkningsindustrin, säljintensiv
grossistverksamhet och högteknologisk
forskningsverksamhet. Det arbete vi
skulle utföra handlade om, hur jag
som person vill växa i min roll som
Swea. Hur kan vi göra våra roller mer
intressanta?

Eva P Svensson

Vi delade upp oss i små grupper och
började med att diskutera hur vi själva
ser på SWEA som organisation och
hur vi presenterar organisationen
för utomstående.Vi fortsatte med att
diskutera varför vi är medlemmar i
SWEA. Många av oss kände att vi
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ATT KOMMUNICERA
ÄR OCKSÅ ATT LYSSNA
Margaret Sikkens Ahlquist, SWEAs just
avgångna ordförande, leder både gympapass
och sammanträden… dock inte samtidigt.
TEXT: CHRISTINA MOLITEUS, GLOBAL
FOTO: YVONNE FROM

N

är jag första gången träffade Margaret vid
världsmötet i Amsterdam 2007 slogs jag av
hennes stoiskt lugna framtoning mitt i allt
kaos, men snart kom också hennes energi och
beslutsamhet i dagen. Hon behöver inga stora ord och gester,
bara en rak hand som visar åt vilket håll hon vill gå. Och
hon VET vart hon är på väg och oftast hur hon ska komma
dit. Humorn är det inget fel på, hon dansar bra och gärna
även med nyopererad fot i klumpsko, som på världsmötet i
Arizona, och hon har alltid nära till skratt.
Föreningsmänniska
Margaret är en rutinerad föreningsmänniska, som under hela
sitt liv varit engagerad inom gymnastikrörelsen, som gymnast,
tränare, domare och kursinstruktör. Efter utbildning på
Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm arbetade hon
på Svenska Gymnastikförbundet och senare som lärare på
deras folkhögskola Lillsved. Snart undervisade hon också på
internationella gymnastikkurser, bl.a. i Portugal, där hon 1990
träffade en trevlig kursdeltagare från Nederländerna.Två år
senare gifte de sig, och samma år valdes hon in i Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG). Sonen Robin föddes
och flyttlasset gick till Lelystad i Nederländerna. ”Ett helt
otroligt år”, enligt Margaret och faktiskt samma år som SWEA
Holland startades. Men det visste hon inget om då.
Internationell verksamhet
Den spikraka karriären inom gymnastikrörelsen fortsatte:
1996 valdes Margaret till ordförande i FIG Gymnastics for
All-kommittén och styrelseledamot i det internationella
gymnastikförbundet. Uppdraget inom FIG är att skapa
förståelse för att gymnastik är så mycket mer, än det vi ser
på Olympiska Spel och Världsmästerskap och att på så vis få
fler länder att ansluta sig till FIG. Vart fjärde år organiseras
”the World Gymnaestrada” som samlar 20 000 deltagare
från hela världen. Margaret deltar som styrelseledamot vid de
Olympiska Spelen där Gymnastiken nu klassas som en av de
viktigaste idrotterna.
Med fokus på SWEA, hur har organisationen utvecklats under
din tid som IO?
– SWEA utvecklas hela tiden och mycket har hänt. Jag har
hamrat in min devis om vad SWEA ska vara:
En öppen och tydlig, kommunikativ, modern och professionell
organisation.
Många års erfarenhet från föreningsarbete, inte minst åren
som ordförande i SWEA Holland har varit till stor hjälp. Man
måste se till väsentligheterna och sätta frågorna i ett större
perspektiv. Jag tycker att vi har en unik organisation som går
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Vad har varit roligast/intressantast?
– Det har varit kontakterna med alla Sweor. Vilken samling! Vi
har många likheter, men jag uppskattar också våra olikheter.
Vi lever i olika kulturer och det påverkar oss. Jag gillar inte att
omge mig med ja-sägare. Det är tråkigt. Jag tycker om kvinnor
som har åsikter och som tänker en gång extra, innan de för
fram sina argument. Att kommunicera är också att lyssna!
Vad har varit svårt/komplicerat och hur har du hanterat det?
– Jag tycker genuint illa om förtal och otrevligt sladder, men
man måste också kunna skilja på information och skvaller.
Konflikter uppstår och de måste hanteras på rätt sätt. Helt
väsentliga är sådana egenskaper som att kunna lyssna, att
analysera problem och att komma med genomtänkta förslag
till åtgärder. En viktig broms är att ”sova på saken” och aldrig
reagera för snabbt. Om grundtanken är att alla vill väl, kan
man lättare hantera situationen. Men, det blåser på toppen och
det går aldrig att tillfredställa alla. Bara att försöka göra det
vore ett svaghetstecken.

TRIVS BÄST MED MÅNGA JÄRN I ELDEN
Margaret är nog den första IO som vid sidan av ansvaret för
SWEA också haft ett annat minst lika tungt uppdrag. Det är
en nyordning som kommer att bli vanlig inom SWEA, när
allt fler av SWEAs medlemmar utomlands är yrkesarbetande.
Här berättar hon om hur hennes dubbla roller som SWEAs
ordförande och ledamot i FIG fungerat.
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD

Hur har det har gått att kombinera
de två uppdragen, FIG och
SWEA?
– De båda uppdragen har för det
mesta tagit hälften var av min tid,
men ibland har någon av rollerna
tagit nästan all tid. Vid stora FIGuppdrag har jag inte kunnat göra
så mycket för SWEA, men jag
har alltid läst e-post och svarat
vid behov. SWEA har inte samma
sorts stora evenemang som VM,
OS och World Gymnaestrada.
SWEA har VM och RM och de är
tidsmässigt kortare, vilket gjort det
möjligt att koncentrera mig helt på
dem och bara svara på nödvändiga
FIG-mejl.
I vanliga fall har jag efter min
morgonpromenad slagit mig ner
framför datorn och arbetat cirka
fyra timmar med SWEA-frågor.
Eftermiddagarna ägnades åt FIG och vissa kvällar åt SWEA
igen. Tidsfördelningen baserades mycket på tidsskillnaderna
runt om i världen.
Jag har hela tiden tyckt om att ha fullt upp och jag har aldrig
haft någon helt avstängd tid. För mig spelar det ingen roll om
jag svarar på ett mejl en söndag eller tisdag. Under semestertid
har jag min dator med mig och det är ju så lätt att svara på
ett mejl. Det kanske kostar mig två minuter och jag visar
mitt engagemang. Jag känner inte att jag försakat något av
mitt privatliv. Min man och mina barn skrattar och säger att
”SWEA ringer”. Nutidens teknik med e-post, skype, whatsapp
och GoToMeeting har jag hela tiden använt. Ibland, men
sällan, har jag använt min hemtelefon. Långa mobilsamtal
gillar jag inte.

Har Du haft glädje av synergieffekter i det praktiska arbetet?
Vad har varit respektive förenings starka sidor ur den
aspekten?
– Jag hade från början bestämt mig för att det måste vara
möjligt att kombinera uppdragen och jag har kunnat dra nytta
av båda mina engagemang. Från FIG har jag tagit med mig
kunskapen att genomföra effektiva möten, tydliga agendor,
upplägg av åtgärdsprogram, sätt att rapportera mm. FIG
har med lång internationell erfarenhet byggt upp system
som underlättar arbetet. Jag gillar ordning och reda och har
därför tagit med mig delar av det till SWEA. Det störde
mig att mycket av SWEAs dokumentation legat i privata
datorer. Jag har drivit frågan att allt ska kommuniceras till
och från vår administration. Det är även där allt ska lagras.
Administrationen består, medan de förtroendevalda och deras
datorer kommer och går.
I SWEA har jag fördjupat min kunskap om kommunikation,
öppenhet och tydlighet, vilket jag tagit med mig till mitt arbete
inom FIG. SWEA har med alla härliga, kloka och ibland arga,
ledsna eller upprörda engagerade kvinnor utvecklat mig. Jag
tycker jag blivit bättre på att lyssna, komma med förslag och
ibland tydligt tala om ”var skåpet ska stå”. Det är en egenskap
som jag tagit med mig till FIG.
Du har ibland haft möjlighet att besöka SWEA-avdelningar på
fjärran platser dit FIG fört dig.
– Ja, och det har varit roligt och nyttigt. Intressant är att i vissa
avdelningar är IO-rollen av mindre intresse och medlemmarna
ser en mer som en Swea från en annan avdelning. Detta har
varit i avdelningar där AO låtit avdelningen leva i en egen liten
bubbla och inte betonat det internationella.
Så om jag har uppfattat dig rätt, har det gått bra att kombinera
de två uppdragen. SWEA har från FIG fått ta del av den
större organisationens väl inarbetade rutiner för styrelsearbete,
och SWEAs öppenhet och tydlighet är något du tagit med till
ditt arbete inom FIG?
– Ja, det är nog ett bra bild av vad kombinationen av de två
rollerna inneburit.
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DETTA HAR HÄNT UNDER MARGARETS
FYRA ÅR SOM ORDFÖRANDE:
SWEA har blivit mer synlig genom nya webbhotellet
och SWEA Interninfo samt på sociala media.
Kansliet ersattes av konsulter med hemmakontor som
bas: kostnadseffektivt och flexibelt.
Omarbetning av riktlinjer och arbetsbeskrivningar.
Utbildningar och informationspaket har skapats genom
stort engagemang ute i avdelningarna.
Vi har sett BUS (Barn utomlands och svenska språket)
födas som sprider information via webbsidan och
sociala media, i huvudsak via Facebook.
Våra Facebooksidor: SWEA International och SWEA
Världen har utökats med SWEA Professional.
Avdelningsstadgarna har översatts till svenska och snart
kommer också en uppdatering av de internationella
stadgarna att presenteras.
Vår ekonomi är under ständig kontroll; besparingar och
omdisponeringar har skett.
Ch
Christina
hristina Hallmert och Margaret Sikkens Ahlquist
Ahlqui
uist

Om Margaret
Just fyllda 60, gift med Geert Jan, två utflugna barn, Robin
och Lisette. Uppvuxen i Stockholm med svensk pappa
och kanadensisk mamma, två systrar och en bror. Bor i
Nederländerna sedan 1992 och har sommarhus på Orust.
Honnörsord: Glädje och respekt.

Vilka tidskrifter läser du? Svenska Dagbladets papperstidning,
Språk och Vi, som alla håller hög kvalité och alltid lär mig
något nytt.
Bästa film? The Bridges of Madison County. Den här filmen
är lika bra som boken och det är ovanligt!

Favoritsysselsättning? Just nu är det att ha ”whatsapp-kontakt” Favorit på twitter? Agnes Wold, Jonas Gardell och
Utrikesdepartementet
med våra barn, sonen i Laos och dottern snart i Indonesien.
Främsta intressen? Det låter kanske enkelspårigt: gymnastik
och SWEA. Jag är privilegierad att få arbeta med det som
intresserar mig mest.
Bästa bok du läst? Det är många, men jag tror nog att det
är Vredens druvor av Steinbeck. Den skrevs 1939 och är
fortfarande aktuell.
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Vad har du alltid i kylskåpet? Extrasaltat Bregott
Vad finns med i resväskan? Pulverkaffe och Wasa sandwich.
Bra att ha vid sen ankomst till hotellet.
Vad har du helst i vinglaset? Iskall Chardonnay

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG OCH ÅRETS
SVERIGEMIDDAG DEN 4-6 AUGUSTI
Vi bjuder på tre dagar av angenäm samvaro och trevligt program.
Allt startar på torsdagskvällen med mingelbuffé på Takterrassen,
Kungsportsavenyn 10. På fredagen arrangerar vi en båttur till
Älvsborgs fästning, där vi äter lunch och får en guidad visning av
fästningen.
Sverigemiddagen på Radisson Blue Scandinavia Hotel inleds med
traditionell stipendieutdelning och hyllande av Årets Svenska
Kvinna. I år kommer alla tre stipendiaterna och årets ÅSKa till
Sverigemiddagen. Med anledning av att utmärkelsen Årets Svenska
Kvinna nu firar sitt 25-årsjubileum bjuder SWEA in alla tidigare
”ÅSKor”. Vi hoppas få återse många av dem som tidigare mottagit
utmärkelsen.
Under middagen utlovas underhållning och förhoppningsvis kommer
vår Sigrid Paskell-stipendiat att sjunga för oss. Vi säljer givetvis lotter
och har fina priser. Vågar utlova en glad kväll i sann SWEA-stämning.
Lördagen startar vi med att gå på SWEA Arts vernissage på Galleri
Engleson, Erik Dahlbergsgatan 28, där ett 40-tal Sweor visar sina verk.
Utställningen är öppen till och med den 11 augusti.
Därefter avslutas SWEA-dagarna med en gemensam lunch på
restaurang Barsac.
Hoppas du ska finna detta program intressant och vi ser fram emot
att hälsa Dig välkommen till ”bästkusten” för att uppleva några
minnesvärda dagar i Göteborg tillsammans med alla härliga Sweor.
Vi ses i Göteborg!
Hälsningar från arbetsgruppen genom
Åsa Norlin

Viktiga datum!

Höstens regionmöten:

Sverigemiddagen äger rum i
Göteborg den 4-6 augusti.

ASIEN i Singapore 29 sept-2 okt.
OEMA i Stockholm 29 sept-2 okt.
MEMA i Cannes 13-16 okt.
EMA i Lissabon 6-9 okt.
OAME i Virginia Beach 14-16 okt.
MAME i Denver 29 sept – 2 okt.
VAME i San Diego 20-23 okt.

Nästa världsmöte i Perth, Australien
den 19-22 oktober 2017.
Nästa årsmöte i Rom blir den 1 april,
2017.
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SWEAORNAS RUMSFÖRMEDLING
- ömsesidigt nöje och utbyte
Har du någon gång funderat på att hyra ett rum
hos en Swea, men inte riktigt vågat ta steget? Här
berättar Kelly och Solweig om hur de möttes tack
vare Chicagos rumsförmedling.
TEXT: KELLY BRASK, CHICAGO, SOLWEIG RITTENSCHOBER, BERLIN
FOTO: MICHAEL BRASK & ANN SJUNNESSON

Värdinnan Kelly Brask, Chicago
Samtidigt som vi höll på att flytta i
somras, skulle uppgifterna i SWEAs
medlemsdatabas uppdateras. En av
frågorna gällde om vi kunde ta emot
semestrande Sweor att bo hos oss
en kortare tid. Det tyckte min familj
var en rolig idé, nu när vi skulle få ett
fint gästrum. Vi älskar Chicago och
vill gärna dela med oss av vår stad!
Det kändes också intressant med
svensktalande gäster, eftersom våra
döttrars vardagsspråk har övergått
till engelska och vi gärna vill ge dem
möjlighet att öva sitt modersmål.
Redan efter ett par veckor fick vi

e-post från vår ordförande att det
fanns en medlem i SWEA Berlin som
efter världsmötet i Arizona önskade
privatboende under några dagar i
Chicago. Jag fick kontakt med Solweig
och vi kunde börja planera vistelsen.
Jag berättade om vårt bostadsområde,
rekommenderade sevärdheter samt gav
praktisk information om hur man tar sig
runt i staden. Jag meddelade att vi hade
katt, ifall hon var allergisk, men det var
inget problem, hon älskar katter!
När dagen närmade sig gjorde vi i
ordning gästrummet, tog fram alla
Chicago-broschyrer vi hade och såg
fram emot att välkomna Solweig. Hon
var så trevlig och hade mycket att
berätta om sina äventyr i Sverige, Berlin,

Arizona och andra spännande ställen.
Det var intressant att höra, vad SWEA
gör i andra länder och vad man saknar
från Sverige, när man bor i Tyskland. Vi
pratade mycket och våra döttrar drogs
med i samtalen, allt på svenska.
Det var verkligen en vinn-vinn situation!
Vår familj fick ta emot en trevlig gäst
och hon fick bo hos en familj, vilket är
både billigare och mer personligt än ett
hotell. Vi ser fram emot vår nästa gäst!

Gästen Solweig Rittenschober, Berlin
Jag hade alldeles nyligen förmånen att
strax efter världsmötet i Arizona besöka
Chicago. Vår ordförande och jag gjorde
en egen resa till Grand Canyon och
Tombstone efter mötet. Då jag redan
före mötet varit på resande fot några
veckor med det ena hotellet efter det
andra, var det så fint med ett helt annat
boende på ”hemvägen” till Europa.
I somras satt jag och kikade på SWEAs
olika webbsidor och blev intresserad
av er i Chicago. Jag bestämde mig då
för några dagar där. När jag fick syn på
rumsförmedlingen kändes det med en
gång helt rätt.
Jag tog kontakt med Chicagos
ordförande Charlotte Haglind, som
förmedlade kontakten mellan mig och
familjen Brask, och jag fick mycket
bra information om det viktigaste att
tänka på och uppleva i Chicago. Mycket
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Kelly och Solweig

värdefullt för mig, och jag insåg att den
här staden kunde jag inte missa!
Jag skrev till Kelly Brask och vi
bestämde datum. Allt kändes så enkelt
och bra. Konceptet är utmärkt! Bra
sovplats med frukost och tvätt- och
strykmöjligheter.
Alla tips och råd från dem som bott
länge på platsen är oerhört värdefulla,
liksom chansen att få uppleva hur
man där lever normalt familjeliv. På
hotellen ges ju alltid en lite förskönad
bild. Möjligheten att tala svenska och
få all information på vårt språk ska
naturligtvis inte heller underskattas.
Jag kommer att diskutera med min
styrelse om det inte är dags, att vi
återupptar rumsförmedlingen i Berlin.
Tack Charlotte för förmedlingen och än
en gång ett stort varmt tack till dig Kelly
och din fina familj (inte minst katterna).
Artikeln har tidigare publicerats i
SWEA-bladet i Chicago.

SWEA Rumsförmedling
Rumsförmedlingen är en service
arrangerad av Sweor för Sweor, där
syftet är att ge besökande Sweor tillfälle
att övernatta för en billig penning och
möjlighet att knyta nya kontakter Sweor
emellan. SWEA som organisation bär
inget ansvar för verksamheten. SWEAs
enda uppgift är att annonsera och
förmedla servicen.
Vad kostar det?
Värdinnan bestämmer själv beloppet,
som varierar mellan $20 och $80 per natt
per person.
Vad ingår?
Sovrum, enkel frukost, tillfälle att tvätta
och stryka, goda råd och upplysning om
sevärdheter, shopping etc.

Transport till/från flygplats, bil,
sightseeing etc. ingår ej, men naturligtvis
kan en överenskommelse göras mellan
värdinna och gäst.
Var finns det?
Rumsförmedlingen finns på fler än 60
platser runtom i världen och du hittar
dem på SWEAs hemsida www.swea.org
och SWEA Interninfo.
Hur blir jag värdinna?
Rumsförmedlingen behöver många
fler värdinnor och alla Sweor är
välkomna att bli värdinnor. Anmäl dig
till din lokala förening, om de har en
rumsförmedling. Annars föreslå att de
startar en!
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Det ska vara roligt att engagera
sig i SWEA

Den 1 januari tillträdde Christina Hallmert,
SWEA Rom, efter att ha blivit vald med stor
majoritet, posten som SWEA Internationals nya
ordförande. Här berättar hon lite om sig själv
och om sin vision för SWEA.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: MARIA ENQVIST, ROM

E

fter att ha varit avdelningsordförande i Rom,
regionordförande i MEMA (Mellersta Europa,
Mellanöstern, Afrika) och ledamot i SWEA
Internationals styrelse, har Christina Hallmert nu
tagit över rodret för hela SWEA efter Margaret Sikkens
Ahlquist.
Christina är född och uppväxt i och utanför Stockholm.
Hon flyttade till Rom med sin italienske make 1993.
– Att detta var ett rätt stort steg tänkte jag inte så
mycket på då; jag var ung och kär. Nu snart 25 år
senare kan jag konstatera att vi har haft tur och allt har
gått bra. Ett äventyr som jag inte hade velat vara utan.
Varför åtog du dig uppdraget som SWEAs
internationella ordförande?
– Jag tror nog på ödet lite grann och jag tycker ju att
SWEA är väldigt roligt. När jag först uppmuntrades att
söka tog jag det inte på allvar. Men efter ett tag tänkte
jag, varför inte?
Vad har du gjort sedan du blev ordförande?
– Jag försöker sätta mig in i allt och komma underfund
med hur jag vill kommunicera, hur jag ska prioritera
och vilken typ av ordförande jag vill vara. Det är viktigt
att vara sig själv och finna sin egen väg samtidigt
som jag högt värdesätter min företrädares och andra
rådgivares stöd och erfarenheter. Rom byggdes inte
över en natt och jag försöker ta en dag i taget. När det
första året har gått och jag har varit med om allt en
gång kan jag öka farten.
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Vilken blir din huvudsakliga uppgift framöver?
– Just nu måste jag koncentrera mig på SWEA
Internationals årsmöte i Toronto. Jag ser fram emot att
få en fin kontakt med min nya styrelse där. Det är viktigt
att vi blir ett bra gäng. Men det finns många projekt
som löper vidare parallellt och som kräver styrelsens
uppmärksamhet. Vi har ju våra fantastiska stipendier
och tänk på alla donationer och dessa otroliga ÅSKor!
Jag ska göra allt jag kan för att motivera min styrelse,
så att de i sin tur gör detsamma i sina regioner och
lokalt inom avdelningarna.
Vad vill du som ordförande tillföra SWEA?
– Glädje och entusiasm över SWEA! Det ska vara
roligt och lockande att engagera sig i styrelser och
kommittéer på alla nivåer. Många kandidater att rösta
på vid årsmöten och styrelseval.
Vad har SWEA betytt för dig?
– Jag är ganska reserverad och blyg i grunden
så framförallt har SWEA varit socialt berikande
för mig. Men jag har också blivit säkrare på mig
själv och utvecklats mycket personligen tack vare
engagemanget i SWEA.
Varför är det viktigt att SWEA finns?
– Med risk för att låta gammalmodig så hoppas jag att
vi snart ska tröttna på att messa och chatta och börja
träffas, prata och umgås mer i stället! Ta hand om och

lära oss av varandra. Engagemang för gemensamma
projekt skapar en enorm glädje och positiv energi, som
det kan bli nästan vad som helst av!
Vi är cirka 7 000 smarta svensktalande kvinnor med
mängder av erfarenheter från hela världen att dela
med oss av. Vad kan stoppa oss?
Vad kan vi bli bättre på?
– Att lyssna mer på varandra.
Hur tror du SWEA ser ut om tio år?
– Jag hoppas på nya avdelningar och fler medlemmar.
Men det hänger på oss.

Christina Hallmert i ett nötskal
Ålder: 47
Familj: Make Fulvio, söner Filippo och Federico
födda 1994 och 1995.
Bor: Våning i Rom, mellan centrum och havet.
Yrke: Administratör på Amicheitalia, en svensk
resebyrå i Rom.
Fritidsintressen: Resor och familjeliv.
Vilken bok ligger på ditt nattduksbord? PIC-boken.
Bästa bok du läst? Flyga drake av Khaled Hosseini.
Bästa film du sett: «Le fils de l’autre” regi Lorraine
Levy.
Alltid i Christinas kylskåp: Färsk persilja och vitlök.
Alltid med i resväskan: En pashminasjal.
Vad har du helst i vinglaset? Alkoholfritt.
Honnörsord: Empati och engagemang.
Ditt bästa SWEA-minne: Festmiddagen i Arizona
med min barndomsidol Lena Andersson och fullt
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Hur ska det bli för mamma?

ÄLDREOMSORGEN I SVERIGE
- en himmel med snårskog

Ålderdomen kan te sig lockande lugn och kravlös för oss yngre
när vi jäktar i en tillvaro full av dagliga rutiner, yrkesarbeten och
betungande ansvar. Dock är det i verkligheten oftast en tuff
tillvaro som väntar oss i 80-årsåldern.
TEXT OCH FOTO: ÅSA DANIELSSON ROTTSOLK, SEATTLE, OCH IA DÜBOIS, SEATTLE

V

ad vi Sweor, speciellt vi som är
bosatta långt bort, upplever är
en gnagande oro, när vi inser
att våra föräldrar inte längre orkar sköta
sina liv på egen hand och vi inte kan
finnas till hands.
Åsa Danielsson Rottsolk, SWEA Seattle,
hamnade i den situationen då hennes
mor Karin bröt lårbenet i slutet av 2012.
Det skedde exakt sex månader efter det
att Åsa första gången tagit kontakt med
kommunen för att komma underfund
med hur åldringsvården fungerar i
hennes mors hemstad, Jönköping. Hon
var därför till en viss del förberedd.
Efter några veckors konvalescens på
ett korttidsboende kom hennes mor
hem igen med stöd av hemtjänsten och
dagliga matleveranser. Mot en avgift
fick hon också ett larm installerat i
lägenheten. Hon kände sig dock mer
och mer isolerad, minnet började svika
och hon fick allt svårare att sköta det
dagliga. Sommaren 2014, efter nästan
två år av hemtjänstbesök tre gånger om

dagen ansökte Åsa och hennes mor
om plats på ett äldreboende. Platserna
är svåra att få tillgång till men Åsa
hade stöd av hemtjänstpersonalen och
distriktssköterskan, så hennes mor fick
plats på ett önskat boende efter ett par
månader. En bidragande faktor var
att Åsa bor i USA och att hennes mor
inte hade några anhöriga i Jönköping
som kunde vara till stöd. Tillgången på
platser på äldreboenden varierar från
kommun till kommun i Sverige, men
generellt har antalet platser minskat
samtidigt som befolkningen blir allt
äldre. Dagens Nyheter har rapporterat
att 32 000 platser på äldreboenden
försvann under 2000-talet. I stället
har fler äldre än någonsin hemtjänst,
en vårdform som passar dem som
vill bo kvar i sitt hem. För andra kan
det kännas som en nödlösning då
de känner sig otrygga och isolerade
hemma. För att beviljas en plats på ett
äldreboende krävs i de flesta fall att
omvårdnadsbehovet är så stort att det
Åsa med sin mamma
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inte kan tillgodoses av hemtjänsten.
Eftersom Åsa inte visste hur svårt det
skulle bli att få en plats för sin mor på
ett äldreboende i Jönköpings kommun
har hon senare gjort en gedigen
undersökning om hur den svenska
äldrevården fungerar. En liten varning
till alla Sweor som kanske snart står
inför liknande problem. Mina egna
erfarenheter av äldrevården är lite
annorlunda, så tillsammans hoppas vi ge
en så balanserad och informerande bild
som möjligt.
Behoven
I 80-årsåldern börjar de flesta människor
få olika problem med kroppen och/
eller minnet. Vi Sweor upplever under
telefonsamtalen med våra föräldrar hur
de åldras allt snabbare och ser det också
under våra besök hemma i Sverige. Det
gäller då att komma ihåg, att det kan ta
lång tid för våra föräldrar att komma
in på ett boende som passar dem.
Dessutom spjärnar de kanske emot den
förändring som en ny bostad innebär.
Det är viktigt att förstå hur systemet
fungerar i hemkommunen och att
ansöka om hjälp så snart man känner
att behov föreligger. Det är i första
hand kommunen som ansvarar för
vården. Hamnar ens förälder på
sjukhus kan kuratorn där hjälpa till med
kontakter i kommunen och med den
biståndshandläggare som är ansvarig
för det område där föräldern bor. Det
gäller nu att få handläggaren att inse
att hjälp behövs. En detaljbeskrivning
måste sammanställas över vad man
själv inte kan klara i hemmet efter
sjukhusvistelsen. Utan den får man inte
tillgång till kommunens behovsprövade
hemtjänst. När sådan beviljats, kan

man få upp till sju hembesök per
dygn. Det är en stor hjälp och ett
obligatoriskt första steg mot en plats
på ett äldreboende längre fram. Det
är handläggarens och hemtjänstens
erfarenheter som sedan ligger till grund
för beviljande av äldreboende.
Boendeformer
Det finns tre olika boendeformer
som svarar mot den nivå av vård som
den äldre behöver: seniorboende,
trygghetsboende och äldreboende.
Seniorboende kan sökas av den som
har det minsta behovet av hjälp.
Genom kommunen ordnar man själv
de trygghetsanordningar som behövs.
Boendet är en vanlig fastighet - hyreseller bostadsrätt - med åldersgräns,
t ex 55+. Oftast finns tillgång till
gemensamhetsutrymmen och därmed
sällskap.
Trygghetsboende är nästa steg. Det
har oftast en högre åldersgräns än
seniorboende och erbjuder mer
boendeanpassning med gemensamma
aktiviteter.
Behöver man hjälp med omvårdnaden
på dessa två boenden söker man
själv hemtjänst genom kommunens
handläggare. För att bo i ett senior- eller
trygghetsboende behövs inget beslut av
kommunen men köerna kan vara väldigt
långa. Blomsterfonden, en stiftelse i
Stockholm, erbjuder både senior- och
trygghetsboende, men har en kötid
på upp till 20 år. Kötiderna genom
bostadsförmedlingen är något kortare.
Äldreboende är en boendeform som
är behovsprövad. Man kan därför
inte ställa sig i kö till ett äldreboende.
Det är kommunen som beviljar och
subventionerar platsen. Ett äldreboende
kan antingen drivas av kommunen eller
av kommunen godkända företag eller
ideella organisationer. Detta är ett
boende för den som behöver service
och omvårdnad dygnet runt. Boendet
har trygghetslarm och tillhandahåller
alla hjälpinsatser som behövs i vardagen.
Där finns sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast på plats samt
regelbundna läkarbesök. Man möblerar
med egna möbler med undantag för
sängen som är sjukhusanpassad, alltså
höj- och sänkbar.

Kostnader
Jämfört med äldrevården i t.ex. USA är
den svenska närmast gratis! I Sverige
tar man hänsyn till personens pension
och förmögenhet. Kommunen tar ut
avgifter inom äldreomsorgen enligt
direktiv från socialtjänsten. Enligt
lag skall prisbasbeloppet följa den
allmänna inflationen som fastställs av
konsumentprisindex.
Min mor, som bodde i Huddinge
kommun, fick betala lite över 13 000
kr i månaden. Den totala summan för
avgifter kan dock variera. Omvårdnadsoch matkostnad skiljer sig inte mycket
kommunerna emellan men hyran kan
variera. Ett nybyggt äldreboende med
större lägenheter kan kosta rätt mycket
mer per månad än ett mindre modernt
äldreboende med mindre lägenheter.
Om hyran är alltför hög, kan man
ansöka om bostadsbidrag.
Hur välja boende?
Det är förälderns läggning och kynne
som anger den önskade boendemiljön.
Det har varit många nedskärningar inom
åldringsvården under senare tid och det
är helt klart att det råder en oerhörd
brist på platser, vilket lett till massiv
kritik i medierna. Att omvårdnaden av
de äldre som fått plats på äldreboenden
ibland är undermålig, har väckt stark
kritik i pressen. Därför uppmanar vi er
som har åldrande föräldrar att i god tid
besöka de hem som finns i era föräldrars
hemkommun. Det är ofta svårt att få de
gamla att beskriva vad som är väsentligt
för dem, men oftast vet nog vi som
anhöriga vad de tycker om och vilken
miljö de skulle trivas i.

Åsas mor är utåtriktad och har väninnor
som vill hälsa på och äta lunch med
henne ibland. Det fungerar i de
boenden som har en matsal som är
öppen för allmänheten. Min mor
hade inga vänner kvar i området, så vi
letade snarare efter en mysig miljö och
en lägenhet med fint ljus för hennes
krukväxter. Lyckligtvis fann vi ett
nybyggt hem och fick en lägenhet med
skogsutsikt. Lever båda föräldrarna
och vill bo tillsammans, finns även
den möjligheten i många kommuner.
Är den ene svårt dement eller har
alzheimer blir de vanligtvis separerade,
eftersom avdelningar för dementa sköts
annorlunda. De får dock bo i samma
byggnad och kan besöka varandra om
dagarna.
Ingen har laglig rätt till äldreboende. Det
är alltså vi själva som måste stå på oss
för att våra föräldrar ska få den vård de
har behov av.
För mer information
www.seniorval.se : hemsidan erbjuder
tips och råd samt en samlad databas
över allt från olika hemtjänstföretag till
olika boendeformer.
www.socialstyrelsen.se/aldre/
boendeochstod/avgifter : här hittar
du information om olika avgifter för
äldreomsorgen.
www.socialstyrelsen.
se/lists/artikelkatalog/
attachments/19156/2013-7-1.pdf :
information om rätten till vård och
omsorg för äldre.

Ia med sin mamma
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ALLA SKA KÄNNA SIG HEMMA I SWEA
Pia Wennerth är SWEA Internationals vice ordförande sedan nyåret och
Forum bad henne berätta om sig själv och om hur hon efter hand engagerade
sig alltmer i svenska organisationer under flyttarna utanför Sverige.

Hej,
Jag heter Pia Wennerth och är född i Göteborg, men
uppvuxen i Malmö. Efter en fil mag i matematik och fysik
från Lunds universitet och ytterligare studier i fysik och
databehandling erhöll jag en Master of Science Degree in
Applied Mathematics. Sedan arbetade jag som adjunkt i
matematik och fysik, tills jag flyttade utomlands med familjen.
Den första flytten gick till Nyon, Schweiz. Våra barn Eric och
Lisa var då två respektive noll år och det kändes som lyx att
få vara hemma och ta hand om familjen och att kunna njuta
av allt det natursköna Schweiz har att erbjuda. Mina stora
passioner genom livet har varit skidåkning och vandring i
bergen, så det var en härlig tid.
Efter fem år i Schweiz flyttade vi till det spännande landet
USA; först till St. Louis och sedan till Chicago, där jag tack
vare mina datakunskaper kunde börja arbeta på SvenskAmerikanska Handelskammaren som Executive Director.
Ungefär vid samma tid startades SWEA i Chicago. Tidigare
hade många av oss träffats som Sveor, men när organisationen
SWEA International lanserades, blev vi alla entusiastiska
Sweor.
På Handelskammaren hade vi alltid stor hjälp av SWEA.
Själv satt jag med i styrelsen under en kortare period. Det var
många tacksamma familjer som vi kunde hänvisa till SWEA
för information, när de var på väg till Chicago.
SWEA har betytt enormt mycket för mig genom åren. Jag
uppskattar allt svenskt mycket mer nu, när jag bor utomlands.
Våra unika svenska traditioner, att prata svenska och umgås,
äta svensk mat hjälpa varandra, när så behövs - allt detta

skapar en värdefull gemenskap som vi SWEA-medlemmar
genom vårt globala nätverk har stor glädje av.
När jag slutade på Handelskammaren och flyttade till Oregon
blev det ebb i svenskkontakterna, så jag var mycket glad, när
jag kunde börja arbeta med PR för SWEA International. Det
har varit fyra fantastiska år, aldrig en tråkig stund, alltid något
kreativt på gång och många glada skratt.
Det är en utmaning att ingå i SWEAs Internationals styrelse.
Att få ta del av och påverka dagliga beslut och att också tänka
framåt för att förbereda SWEA för nästa generation. Det finns
inget som inte kan göras bättre. Vår image utåt ska reflektera,
att vi har många yngre, aktiva, yrkesarbetande medlemmar.
Den öppna interna kommunikationen är också viktig.
Vårt mål är att förenkla administrationen för avdelningarna
och se till att det är roligt att ha uppdrag inom SWEA.
Viktigt är att alla skall känna sig hemma i SWEA, alla åldrar,
yrkesarbetande, medföljande, tillfälligt eller permanent
boende. SWEAs existens och vitalitet är av stor betydelse
inte bara för oss medlemmar utan också för de många viktiga
svenska företag och institutioner som vi samarbetar med både
i Sverige och ute i världen. Enligt Svenskar i Världen bor nu ca
660 000 svenskar utomlands, så vi behöver arbeta på att sprida
informationen om SWEA och därigenom få fler medlemmar.
Hur kommer SWEA att se ut om tio år? En sak är säker.
SWEA kommer att fortsätta utvecklas i tiden och anamma
nya metoder och ny teknologi som gör det ständigt lättare att
kommunicera. Jag tror på de nystartade grupperna SWEA
Care och SWEA Professional. Vi har mycket att se fram emot!

Pia Wennerth
Bor: Bend Oregon
Familj: Gift med Claes Wennerth,
barn Eric, Lisa, William
Annat engagemang: Ombud för
Svenskar i Världen i Oregon.
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Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som
vill underlätta svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför
Sverige. Här kommer en artikel från BUS-redaktionen.

Vilken är den populäraste
barnboken bland Sweor?
Att fråga Sweor vad de själva läste som barn, eller läste för sina barn
under deras uppväxtår, kan bli en nostalgisk tillbakaresa. En sak är dock
säker: barnlitteratur ligger oss Sweor varmt om hjärtat och inget får fart
på känslorna som en diskussion om författare och huvudpersoner; hur de
format vår syn på sagor och hur berättandet förändrats genom åren.

V

TEXT: LINDA STRÖM, SEATTLE FOTO: PRIVAT
i inledde samtalet med en fråga i SWEA Världens
Facebookgrupp: ”Vilken barnbok lästes flitigast i
ditt hem?”

Bara på några dagar var listan uppe i närmare hundra
titlar. Astrid Lindgren hamnar på en klar förstaplats, följd
av en brokig blandning av kända barnboksförfattare,
allt från Barbro Lindgren och Sven Nordqvist till
Burman, Norlin och Wegelius. Elsa Beskows sagor finns
fortfarande kvar i bokhyllorna, men börjar så smått
få stå tillbaka för den nya generationens klassiker. På
senare tid har författare som
Carin och Stina Wirsén, George
Johansson och Jens Ahlbom
tagit plats i Sweornas bokhyllor.
Frågan är dock vilken bok,
som får den stora SWEA BUSutnämningen? Blir det Pettson,
Mamma Mu, Alfons eller Rut
och Knut? Eller blir det Morris
som kommer in med en
viftande svans och smyger
förbi mannen med det röda
äpplet? Lustigt nog kom inte
någon av Sandbergs böcker
fram i diskussionen och intresset
för Totte och Max verkar ha
falnat bland SWEA-barnen
(eller deras föräldrar?). Klassiker
som fortfarande verkar hålla
måttet är Jan Lövs, Mannen
med det röda äpplet och den
spännande detektivromanen
för de yngre av Åke Löfgren, Historien om någon.
Alla titlar som har nämnts går att hitta på SWEA BUS
hemsida, indelade i åldersgrupper. En bok, eller snarare
en serie, stack ut rejält. Den om Halvan, av Arne Norlin
och Jonas Burman. Serien verkar vara en favorit både i
familjer med små barn och med äldre barn i tonåren.
Det var ett otroligt tight race efter Halvan. Lotta Olssons
och Maria Jönssons Boken om Morris, hamnar på andra
plats i kategorin böcker för barn 0-4 år. För vem kan
motstå en spännande bok om en påhittig och nyfiken
hund?

De lite äldre barnen, som kan koncentrera sig längre,
vill ha mer text och bilder i böckerna och en mer
komplex berättelse. Mamma Mu- och Pettsonböckerna
hamnar därför i topp i den åldersgruppen. Vi som
arbetar med barn i den åldern vet att Mamma Mu
naturligtvis måste läsas med inlevelse, Mamma Mu i
släpig basröst och Kråkan i ett intensivt pipläge.
I den här åldersgruppen har även en helt ny grupp av
böcker börjat smyga sig in. Den underbara familjen
Kanin och Godistrollet av Jonna Björnstjerna är en
uppstickare som det gäller att
hålla ögonen på.
Bland de äldre barnen är
det helt klart Lasse-Majas
detektivbyrå som toppar
jämte Sune-böckerna. Ronja
Rövardotter och Åsa Linds
Sandvargen är också populära
när barnen börjar kunna läsa
själva. En nykomling som
är värd att utforska är Herr
Balders Hemlighet skriven av
Jakob Wegelius. År 2015 fick
han Nordiska rådets pris för
barn- och ungdomslitteratur för
sin bok Mördarens apa med
motiveringen: ”Med romanen
“Mördarens apa” gjuter Jakob
Wegelius nytt liv i den klassiska
äventyrsberättelsen. Tillsammans
med gorillan Sally Jones får
läsaren uppleva Lissabons
ruffiga hamnkvarter, följa med på hissnande resor
över världshaven och vistas i Maharadjan av Bhapurs
överdådiga hov – allt i hennes försök att rentvå bästa
vännen, sjömannen Henry Koskela. Driven av pur
berättarglädje och en fin känsla för personskildring
levandegör författaren ett stycke tidig 1900-talshistoria,
inte minst via en fascination för tidens alla tekniska
nymodigheter. Boken som helhetsupplevelse fullbordas
av de detaljrika porträtten och vinjetterna samt
kartorna där vi kan följa Sally Jones äventyr.”
På SWEA BUS hemsida, bus.swea.org hittar ni mer
inspiration, tips på böcker och kluriga pyssel.
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SE ÖVER DITT SKYDDSNÄT
Vad händer om en av er dör? Om det blir skilsmässa? Om
ni råkar ut för en bilolycka? Har vi Sweor koll på vilka
rättigheter och skyldigheter vi har?
TEXT: MALIN LAGER, SINGAPORE ILLUSTRATION: ANNELIE OLSSON, SINGAPORE
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I

nom internationell privaträtt måste man alltid utreda den
så kallade personalstatuten, alltså vilken rättsordning en
person har anknytning till. Var en person anses ha sin
hemvist är beroende av vilka anknytningsmoment till ett
visst land som föreligger.

•

Diskutera pensionsfrågan med din partner. Kan partnern
eller företaget möjligen sätta in pension för dig medan ni
är utomlands? Det är betydelsefulla år.

•

Vissa par gör avtal med varandra, när de fortfarande är
lyckligt gifta för att klargöra, hur partnern ska ersätta
förlorad pension även vid skilsmässa – det finns ett
moraliskt och etiskt värde i att göra detta.

•

Kolla om din försäkring även täcker de första 6 månaderna
som hemvändande i Sverige. Det kan ta tid innan ni
kommer in i det svenska socialförsäkringssystemet.

•

Om du är medföljande och skiljer dig medan du bor i till
exempel Singapore får du bara stanna kvar en begränsad
tid. Man kan dock ansöka om att få förlängt visum som
officiell vårdnadshavare till barnen. Undersök vad som
gäller i landet där du bor.

Det juridiska resonemanget kan lätt bli abstrakt.
En vanlig bilolycka kan bli en komplicerad internationell
affär, till exempel om en svensk förare körandes en Italienregistrerad hyrbil med en fransk passagerare råkar krocka med
en Belgien-registrerad bil körd av en spansk förare med en
tysk passagerare. Låter lite som en Bellman-historia kanske,
men det är ingen omöjlighet idag med den fria rörligheten
inom EU. Vid ett sådant fall kan advokaterna kanske bli
tvungna att undersöka hur reglerna ser ut i alla inblandade
länder för att sen bedöma vilken lag som ska tillämpas.
Det här med personers hemvist är en princip man ofta faller
tillbaka på inom internationell privaträtt, och det är flera saker
man måste titta på för att fastställa hemvisten.
Vad har betydelse?
•

Var du är folkbokförd

•

Var du har din familj

•

Var (om) du har en bostad

När det gäller människor som lever halva året utomlands blir
det ofta komplicerat att utreda var de har sin huvudsakliga
hemvist. Frågan kan ofta besvaras genom att undersöka vissa
beröringspunkter till länderna ifråga. Man tittar bland annat
på var man har sin bostad, var man spenderar mest tid, var
man har sina bankkontakter, var man oftast får sin läkarvård,
var barnen går i skola och så vidare. Den stora frågan man
vill få besvarad är ”i vilket land finns centrum för personens
livsintresse?”.
Utsända kan ibland anses ha kvar sin hemvist i
ursprungslandet, även om man är ute på lång tid. Om det
står i ditt anställningsavtal att du är anställd i Sverige så kan
din hemvist anses vara där enligt svensk privaträtt, även om
du rent fysiskt har flyttat, men i det här sammanhanget kan
det vara värt att påpeka att privaträtt och skatterätt har olika
kriterier i hemvistfrågan.
Det är upp till var och en att se över sin situation inför sin
utlandsvistelse. Se om ditt hus på alla tänkbara sätt! Om du
redan har svenskt testamente/äktenskapsförord så se till att
dina dokument är giltiga i ditt nuvarande land. Men det är inte
för sent om du inte redan fixat detta. Gör det nu!
Viktigt att tänka på
•

Skriv ett testamente. Redogör också för era önskemål om
bägge föräldrarna skulle förolyckas samtidigt.

•

Det är viktigt att komma ihåg att hemvistbegreppet skiljer
sig mellan internationell privaträtt, skatterätt, socialrätt,
straffrätt och så vidare!

•

Ogifta par har helt andra förutsättningar än gifta. Som
sambo finns det exempelvis ingen lagstadgad arvsrätt i
Sverige. Det måste styras genom testamente.

•
Visste du att…
Sverige har blivit ett riktigt skilsmässoparadis eftersom
det är snabbt, smidigt och billigt att skilja sig där. Efter
blankettifyllning och en administrationsavgift på 900 kr är allt
klart (betänketiden på 6 månader gäller endast om man har
barn under 16 år eller om motparten motsätter sig skilsmässan).
Expatförsäkringar
Många försäkringsbolag tillhandahåller olika sorters
försäkringar som expats kan ha glädje av, även en uppgradering
av den försäkring som ditt företag gett dig. Det kan vara bra
att ta en försäkring om man skulle bli arbetsoförmögen medan
man är medföljande utomlands och förhindrad att arbeta när
man kommer hem igen.
Skriva testamente själv?
Jo, det kan man göra med färdiga mallar som finns på nätet.
Du kan exempelvis ladda hem en mall till en kostnad av cirka
250 SEK och skapa ditt eget testamente, alternativt hitta gratis
mallar hos olika begravningsbyråer eller på www.mallar.eu.
Ett svenskt testamente måste vara skriftligt och egenhändigt
undertecknat, samt bevittnas av två oberoende personer
som ska vara närvarande samtidigt. Det ska förvaras säkert i
bankfack/hos advokatbyrå/hos begravningsbyrå.
Betänk dock att det kan låta lättare att skriva sitt eget
testamente än vad det faktiskt är, beroende på din situation.
Kompliceras ditt testamente av vissa faktorer så gör du klokt
i att uppsöka en jurist för professionell hjälp med att skriva
ett eget testamente, till exempel om du eller din partner varit
gift tidigare och har särkullbarn eller om ni har fastigheter/
värdepapper spridda i flera länder.
Det kanske låter lite makabert men tänk på att ett testamente
ska vara ett levande dokument. Om din vilja eller din
familjesituation förändras så skriver du ett nytt testamente och
river det gamla! Det gäller särskilt om du flyttar från ett land till
ett annat.
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Forum har träffat den svenska
advokaten Pernilla Dahlrot Cabouillet,
ledamot av såväl Sveriges som Paris
Advokatsamfund och delägare i
den internationella advokatfirman
Eurolawyers. Här svarar hon på några
frågor kring familje- och arvsrätt.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

BRA ATT HA ETT ÄKTENSKAPSFÖRORD OCH TESTAMENTE
Vad ska man tänka på när man som ett gift par flyttar
utomlands?
– Man ska tänka på att lagarna som reglerar makarnas
förmögenhetsförhållanden, d.v.s. makarnas egendom, och hur
denna ska delas upp vid en bodelning efter äktenskapsskillnad
eller dödsfall, kan se olika ut i olika länder. För att undvika
överraskningar så rekommenderar jag att man skriver
äktenskapsförord, testamente och lagvalsavtal beträffande
vilken lag som ska gälla.
Kan man skriva avtal beträffande barnen?
– Visst kan föräldrarna avtala om vårdnad, umgänge och
boende för barnen. Dock ska man ha i åtanke att livet är
föränderligt och att ett avtal beträffande barn inte kan anses
vara evigt gällande. Om föräldrarnas eller barnens situation
förändras, kan även avtalet ändras, antingen genom att
föräldrarna kommer överens om ett nytt upplägg eller genom
en dom efter att en av föräldrarna har stämt den andra för att
uppnå en förändring.
Hur är det med vårdnaden av barnet?
– När det gäller ett barn som föds i Sverige är huvudregeln
att bara mamman får vårdnaden om barnet, om föräldrarna
inte är gifta. För att även den ogifta pappan ska få vårdnaden,
krävs det att föräldrarna avtalar om det. Man kan tycka att
Sverige är lite gammalmodigt när det gäller den frågan. I
Frankrike till exempel får pappan delad vårdnad automatiskt
om han har bekräftat faderskapet trots att föräldrarna inte är
gifta.
Hur fungerar det med underhåll till maka eller make efter
äktenskapsskillnad?
– Det är olika från land till land. Det är väldigt svårt att få
underhåll i Sverige, där man enligt huvudregeln ska klara sig
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själv. I Frankrike handlar det till skillnad från vad som gäller i
Sverige inte om att bara ”klara sig” utan om att kompensera
för den skillnad i levnadsvillkor som uppstår i och med
skilsmässan.
Vad innebär den nya arvsförordningen som kom den 17
augusti 2015?
– Det är en EU-förordning som gäller arv. Enligt tidigare
gällande regler var det medborgarskapslandets lag som gällde
vid arv efter EU-medborgare.
Enligt den nya förordningen ska frågor om arv enligt
huvudregeln istället prövas i det land där den avlidne hade
hemvist och enligt det landets lag. Dock kan man genom
testamente bestämma att lagen i det land där man är
medborgare ska tillämpas i stället.
I Sverige är laglotten hälften av arvslotten, d.v.s. hälften av
det en bröstarvinge skulle ha ärvt om inget testamente hade
upprättats. I vissa andra länder finns inte laglottssystemet
vilket i praktiken innebär att en person som är bosatt i ett
sådant land kan göra sina bröstarvingar arvlösa.
Det är viktigt att veta att den nya arvsförordningen inte
reglerar skatterättsliga frågor.
Kan man skriva ett testamente själv?
– I till exempel Sverige och Frankrike kan man upprätta ett
testamente på egen hand. Dock är även sådana testamenten
underkastade vissa formkrav. Det bästa är alltid att ta hjälp
av en jurist som har erfarenhet av båda ländernas lagstiftning
och som kan ge en adekvat rådgivning innan beslut tas om
vilken lag som ska reglera arvet. Det är lätt att tänka att det är
billigare att upprätta ett testamente själv, men detta kan leda
till långa och dyra arvstvister efter testators bortgång.
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T FRÅN SVENSKA INSTITUTET
•

För att engagera omvärlden till ett mer
hållbart mode har Svenska institutet,
VisitSweden och några av Sveriges främsta
modeföretag lanserat ShareWear - en
gemensam klädkollektion med unika plagg
och accessorarer som människor i flera länder
kan låna via sociala medier. Plaggen delas
via Instagram och hashtaggen #sharewear.
Den första personen som kommenterar
bilden får låna plagget i en vecka. Därefter
lägger låntagaren upp en selfie på sig och
plagget på sitt Instagramkonto och via
kommentarsfältet går det sedan vidare till
nästa person. Plaggens resa från användare till
användare går att följa på sajten sharewear.
se.

•

Anmäl dig till Svenska institutets nyhetsbrev
på Sharingsweden.se. Genom nyhetsbreven,
som kommer ungefär varannan vecka, får du
regelbundet information om nya verktyg och
satsningar som Svenska institutet tar fram. På
sajten finns även allt material som du behöver
för att informera om och presentera Sverige.
Läs mer på sharingsweden.se.

•

Svenska institutets webbkurs, Learning Swedish,
består av ett omfattande självstudiematerial
för svenska språket. Kursen är indelad i tre
moduler som tillsammans motsvarar nivå A2:1
på den gemensamma europeiska skalan för
språkkunskaper. I kursmaterialet ingår förutom
texter, ljudfiler, övningsuppgifter och modultest
även en omfattande grammatik, en uttalsdel
med specifika övningar och ett fraslexikon med
filmklipp. Learning Swedish är ett samarbete
mellan SI, KTH, Uppsala universitet, Amsterdams

universitet, Gents universitet och Islands
universitet. Även ett par fristående svensklärare
är kopplade till kursen. Mer information om
kursen finns på learningswedish.se.
•

”Gender Equality. We’ve come a long way –
haven’t we?” är namnet på årets utställning
i House of Sweden i Washington. Med
Sveriges jämställdhetsmål som utgångspunkt
visar utställningen på utmaningar och lyfter
också fram exempel på olika svenska initiativ
som arbetar för ökad jämställdhet, såsom
Rättviseförmedlingen, Sveriges kvinnolobby
och 15:51-rörelsen. Utställningen öppnade den
9 mars och är planerad att pågå året ut.

•

På Sweden.ru finns information om Sverige på
ryska. På webbplatsen finns artiklar och annan
faktaspäckad information om Sverige. SI driver
sedan tidigare även sajterna sweden.cn, som
är särskilt framtagen för kinesiska besökare, och
ar.sweden.se, som riktar sig till en arabiskspråkig
publik. Utöver dessa språk finns grundsajten,
sweden.se, tillgänglig på svenska, engelska,
franska, spanska och tyska.

•

Imagebank.sweden.se är Sveriges officiella
bildbank. Här hittar du mer än 2 500 bilder
som alla är gratis att använda när du ska
presentera Sverige utomlands.
Läs mer på www.si.se.
TEXT: ANNA KNUTSSON, SI
FOTO: VICTOR BLOMDAHL, DUOBLAU
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Malin för samman barn och föräldrar

Malin Liljert, Swea i Beijing, har arbetat med
medborgarrättsfrågor i 15 år i olika sammanhang
i Europa, Latinamerika och Afrika. Nu verkar
hon för barns rättigheter i Asien.
TEXT: MI KARLSSON BERGKVIST, GLOBAL FOTO: MATS LIGNELL.

M

alin Liljert arbetar
för CCR CSR (The
Center for Child Rights
and Corporate Social
Responsibility) i Beijing, där hon är
chef för företagets kontor. Senast kom
hon från Tanzania och har nu arbetat i
Beijing i nästan fem år.
”CCR CSR startades 2009 med medel
från Rädda Barnen. Senare gick också
UD och Sida in med bidrag. Idag står vi
på egna ben och har kontor även i Hong
Kong och Shenzhen med sammanlagt
sjutton anställda.” berättar Malin.
I fokus för verksamheten står barns rätt
till ett anständigt liv samt information
till företag om hur de kan bedriva
sin verksamhet på ett ”barnvänligt
sätt”. Idag finns i Kina omkring 62
miljoner barn som helt eller delvis
lever separerade från sina föräldrar.
De är barn till migrantarbetare (260
miljoner) som far till storstäderna
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för att arbeta. I Kina är man endast
berättigad till barnomsorg, skola och
sjukvård m.m. i den stad där man är
mantalsskriven. Eftersom man inte kan
byta hemort efter egen önskan, väljer
många föräldrar att lämna barnen hos
en släkting eller annan vårdnadsgivare i
hemstaden. Vanligtvis träffas föräldrar
och barn bara två veckor om året under
det kinesiska nyåret, som är landets
största högtid. ”Vi arbetar med olika
inriktningar i ett företag. Bland annat
utbildar vi personal i frågor som rör
barns rättigheter och barnarbete. Vi
erbjuder också företagen konkreta
verktyg för att kunna bygga upp en
fungerande kontakt mellan de anställda
och deras familjer.” säger Malin.
CCR CSR vänder sig främst till stora
företag, där det finns en större öppenhet
för att se arbetstagarnas välbefinnande
som en vinst för företaget i sin helhet.
Vår första kund var H&M och därefter

har bland andra Samsung och Disney
lagts till klientlistan. CCR CSR tar fram
lösningar som anpassas till företagens
verksamhet och deras underleverantörer.
– Concord Pottery, som bland annat
tillverkar muggar för Starbuck’s, har
startat ett daghem, där barn till fabrikens
anställda kan vistas medan föräldrarna
arbetar. En stor framgång som
innebär att migrantarbetarna i större
utsträckning väljer att ta med sig sina
barn till den nya staden, där de kan bo
tillsammans som en familj.
På två år minskade Concord Pottery
sin personalomsättning från 20 procent
till två. De RMB 700 000, som det
kostar att hålla barnverksamheten
igång, sparar bolaget in i reducerade
rekryteringskostnader. Förutom den
ekonomiska besparingen finns givetvis
också den omätbara vinsten i form av
nöjda och lojala anställda som sprider
ett gott rykte om företaget bland vänner
och bekanta.

Tack vare företagets nyöppnade daghem kan migrantarbetarna Shao
Haoliang och Wang Shuqin bo tillsammans med sonen Qian.

Malin Liljert föreläser om barns rättigheter
och vad företagen kan göra för att hjälpa
sina anställda som har barn.

– Vi erbjuder också föräldrautbildningar.
Det kan exempelvis vara små enkla
kurser på en Wechatplattform som ger
handfast undervisning och information
om bland annat mat- och kosthållning
och barnsjukdomar. Inför det kinesiska
nyåret i år samarbetade vi med UNICEF
och gav konkreta tips på hur man på ett
lyckligt sätt kan mötas efter en lång tid,
och hur man säger säger farväl, samt
förslag på nyårspresenter och lekar och
aktiviteter man kan göra med sina barn.
Malin berättar att de också infört så
kallade Family days, där företagen
medverkar till att ge familjerna möjlighet
att träffas mer regelbundet. Man ordnar
stödpaket i form av fria telefonkort för
de anställda, sommarläger, pengar eller
bidrag till hemresor och ökad möjlighet
att vara ledig, om något händer barnet.
En del företag tillåter inte mobiltelefon
i sina fabriker, men där har man en fast
telefon, dit anhöriga kan höra av sig, om

något akut händer under arbetstiden.
– Företagen har upptäckt att de
kan använda barntemat som en
samtalsöppnare i kommunikationen
med de anställda. Eftersom barnen är en
central del av arbetstagarnas liv, kan man
inleda genom att tala om barnen och i
detta väva in information om säkerhet,
brandskydd och andra förhållningsregler
på fabriken.
Malin och kollegorna på CCR
CSR arbetar också med Student
Worker Protection. Företag erbjuder
praktikantplatser till studenter som
går på praktiska yrkesutbildningar.
För att få gratis arbetskraft, utnyttjar
vissa företag ungdomarna och ger dem
arbetsuppgifter, som inte är relevanta
för deras utbildning. CCR CSR erbjuder
företagen information om hur de ska
tolka lagstiftningen och på bästa sätt
kunna stötta studenterna under deras
praktikanttid.

Glädjande nog har Malin under sin tid i
Kina märkt en starkt ökad medvetenhet
och ett intresse för arbetsmiljö och
arbetsrättsfrågor. Genom att CCR CSR
under sina verksamhetsår har skapat sig
ett eget renommé, har företaget idag
ett 30-tal kunder och är ett etablerat
namn i branschen. Ett exempel är att
de nyligen blev kontaktade av H&M
inför deras start i Myanmar (Burma)
och att de också inlett ett projekt inom
textilsektorn i Bangladesh.
För ytterligare läsning om Malin Liljert
och CCR CSR: http://www.ccrcsr.com/
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FÖRSTA ÅRSMÖTET FÖR NYA STYRELSEN
Mycket har hänt under året som gått, SWEA har fått en ny styrelse, sett över stadgarna,
tagit fram nytt PR-material, delat ut flera stipendier och invigt två nya avdelningar.
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, STOCKHOLM, BARBRO WESTIN, TORONTO, ANNA BERGSTRÖM, DENVER
FOTO: PRIVAT

D

e Sweor som flög in till Toronto för arbetsmöten
och SWEAs årsmöte i början av april möttes
av ett vinterlandskap täckt av kritvit nysnö.
Kallt var det också. Säkert en sensation för dem
som anlände från sydligare breddgrader. Våren återvände
dock snabbt och på den sista dagens utflykt sken solen över
barmark. Efter den första arbetsdagen intog deltagarna sin
middag i Torontos mest kända landmärke, CN Tower. Vid sin
invigning 1976 var tornet med sina 553 meter världens högsta
torn och högsta fristående byggnadsverk och det behöll de
båda rekorden i 34 år. Vid klart väder ser man tvärs över Lake
Ontario till Niagara och vid riktigt ”siktigt” väder skönjer
man siluetten av Rochester N.Y. sexton svenska mil bort.
Restaurangen på toppen snurrar ett varv på 72 minuter, så när
vi ätit färdigt hade vi beskådat Toronto i 360°.
Efter ännu en dag med värdefulla arbetsmöten för styrelsen
och de regionordförande, RO, som tillträder den 1 maj, följde
middag i en gästfri Sweas vackra hem. Dagen därpå var det
dags för själva årsmötet.
SWEA Internationals Årsmöte 2016 i Toronto, Kanada
SWEA Internationals styrelse, nio ledamöter assisterade av
sekreterare, skattmästare, juridisk rådgivare, administrativ
chef och vår förra internationella ordförande (IO), hade
samlats till årsmöte i Toronto lördagen den 9 april, 2016.
Kommittémedlemmar och åhörare fanns också på plats.
SWEAs Internationals nya ordförande Christina Hallmert
från Rom och nya vice ordförande (VIO) Pia Wennerth från
i Portland, Oregon, välkomnades till sina poster liksom de
nya regionordförandena (RO) Anna Bergström MAME,
Anna Centerman Asien och Eva Gram Toft MEMA. Varmt
avtackade för sina år i styrelsen blev SWEAs avgående IO
Margaret Sikkens Ahlquist, avgående VIO Annette Åsberg
samt avgående RO Barbro Westin MAME, tillika mötets
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värdinna, Marita Löfdahl Asien och Christina Hallmert som
lämnat MEMA för sin nya post. Fyra RO, Ia Dubois VAME,
Cecilia Browning OAME, Christa Alfredsson VEMA och
Birgitta Koniali OAME fortsätter på sina poster ytterligare en
mandatperiod på två år.
Efter Margarets imponerande årsrapport för 2015, fick vi
lyssna till vår skattmästare Johanna Carlander Davis som kunde
berätta att SWEAs finanser var goda och att flera utgiftsposter
landat under budget. Donationer och stipendier från SWEAavdelningar uppgick till mer än 217.000 USD, en ökning med
15% jämfört med föregående år. Som sitt sista och avslutande
uppdrag hade SWEAs stadgekommitté under våren granskat
och bringat SWEA Internationals stadgar ”up to date”. Den
reviderade versionen antogs vid årsmötet.
Under år 2015 hade vi glädjen att välkomna två nya avdelningar,
SWEA Basel i OEMA och SWEA Portland, Oregon, i
VAME. Båda avdelningarna hade ca 45 medlemmar vid start
i februari och 51 i slutet av året. Kongresskommittén kunde
berätta att förberedelserna för nästa SWEA världsmöte i
Perth den 19 -22 oktober 2017 nu är i full gång. Vi påmindes
om att användarnamnet för medlemsregistret ändrades till
e-postadressen i mars 2015. Har man frågor eller behöver
hjälp rörande medlemsregistret, kan man vända sig till
medlemssupport@swea.org. Svar kommer oftast inom tolv
timmar från endera Anette Lemmel vid SWEAs administration,
Barbro Westin i Toronto eller Cecilia Westling i Stockholm.
Vår PR kommitté har under 2015 tagit fram ett stort urval av
trycksaker som avdelningarna kan använda vid träffar för nya
medlemmar och andra aktiviteter. Allt fanns redan tillgängligt på
SWEAs Världsmöte i Phoenix Arizona och finns på
http://pr.swea.org/.
En av våra årsmötens höjdpunkter är presentationerna av
Årets Svenska Kvinna och
SWEA Internationals tre
stipendiater. I år applåderades
valen av ÅSK Maria Strømme,
nanoteknikens energidrottning,
litteraturstipendiaten Catia de
Marco, översättare av modern
svensk litteratur till italienska,
stipendiet för Interkulturella
relationer gick till Sara Tunlid
som studerar familjepolitik
i Europa och Sigrid Paskells
stipendium för scenkonsterna
till sångaren Viktor Rydén.
Efter information om våra
framtida sammankomster var
sista punkten på dagordningen
avbockad och Christina kunde
med klubban i hand avsluta
SWEAs årsmöte 2016.

Niagara

- alltid lika magiskt

Efter årsmötet for deltagarna
på utflykt till de imponerande
Niagarafallen och fick på hemvägen
smaka på och lära om provinsen
Ontarios viner.
TEXT: MAUDE VÄNNMAN, ÖRESTAD

E

fter årsmötets slut äntrade vi bussen som skulle
föra oss till Torontoregionens absoluta sevärdhet,
Niagarafallen. Under den ca två timmar långa
turen serverades en mättande smörgåslunch.
Resan följer Lake Ontario hela vägen, först västerut på norra
sidan och sedan efter en skarp böj österut på den södra sidan.
Vi anlände till fallen i solsken, i parkerna var gräsmattorna
smaragdgröna och där blommade påskliljor, krokus och
vackra buskar. Men det är Horseshoe Falls som är magneten.
Eftersom det är en i högsta grad levande sevärdhet, kan
man aldrig tröttna på den. Vid varje återbesök blir man lika
intagen som den allra första gången. Att stå vid muren, just
där vattnet som en blank, tung glasmassa i 90° vinkel störtar
50 meter lodrätt ner, och uppleva skådespelet, kraften, dånet,
markens darrning, det känns i alla sinnen man har och några
till. Vi stannade också upp vid en av de stora malströmmarna i
floden nedanför fallen. Energin i vattenmassorna som går runt
därnere är imponerande.

Färden gick vidare till den lilla staden Niagara on the Lake
som ligger vid sjön där floden bildar gräns mot USA. Det var
en gång i tiden huvudstad i provinsen Ontario. Nu är det en
förtjusande sommar- och turistort med teatrar och konserter
och en huvudgata med lockande butiker. Vid det laget hade
dock smörgåsarna sjunkit undan och tanken på nästa stopp
inklusive middagen gjorde sig påmind, så Sweorna lämnade
sta’n utan att ha länsat affärerna. Nästa anhalt var Vineland
Estates Winery där vi fick smaka på gårdens vinproduktion
innan den delikata femrättersmiddagen innehållande idel
kanadensiska råvaror serverades.

Vingård på Kanadas breddgrad? Här blir nog en del läsare
förvånade. Jo, det produceras numera mycket vin och gott
vin i Ontario, men vid sidan av deras välkända Icewine som
går på export, konsumeras det mesta på hemmamarknaden.
Niagarahalvön hur ett utmärkt klimat för vinodling med
lagom varma somrar och milda vintrar som ger lång växttid
för druvan. Läget mellan den höga förkastningen, Niagara
Escarpment, som skyddar mot sydvästliga vindar och sjön
som sällan fryser ger ett unikt mikroklimat väl lämpat för vinoch fruktodlingar på sluttningarna och på det lägre landet mot
stranden. Här började vinodlandet och dito tillverkning på
1970-talet med ett blårött vin som väl närmast var att betrakta
som kanadensisk kuriosa. Sedan dess har man kommit mycket
långt; lärt av vinodlare i Europa och i Kalifornien, importerat
vinstockar därifrån, vidareutvecklat dem till mer vinterhärdiga
arter och vunnit priser i internationella tävlingar. Den största
produktionen av vita viner står druvorna Chardonnay och
Riesling för. Bland de röda leder Cabernet Franc och Pinot
Noir.
Så till det nästan mytiska Icevinet. Druvan får efter mognaden
sitta kvar på stocken tills temperaturen går ned till -8° eller
lägre. Det sker vanligen en natt och då måste druvan genast
plockas, oftast för hand, och pressas inom sex timmar.
Mycket av saften har avdunstat under eftermognaden och
det vatten som finns kvar i druvan är vid pressandet is, som
genast skiljs från den söta, ofrusna druvsaften. Från druvor
för Icevine får man bara 15 procents produktion jämfört med
vad motsvarande mängd druvor för bordsviner skulle ha givit.
Mätta och belåtna och fyllda med kunskap om kanadensisk
vinproduktion återvände vi till Toronto på kvällen och då var
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det dags att tacka och säga adjö efter ännu ett lyckat årsmöte.

MARGOT
- den eviga studenten

Har du lust att ta upp dina gamla
studier eller börja studera något helt
nytt? Här berättar Margot Milani
Björck om hur hon blev nätstudent.
TEXT: MARGOT MILANI BJÖRCK, ROM
FOTO: PRIVAT

P

å 90-talet läste jag
till civilekonom på
Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet. Vi
hade föreläsningar i stora hörsalar,
flera hundra studenter samtidigt, med
en professor, docent eller forskare,
som stod längst fram i salen och
redogjorde för sitt ämne. Tusentals sidor
kurslitteratur skulle dessutom läsas in.
Som avslutning på en delkurs tenterade
vi i stora skrivsalar; femtimmars tentor
där man hade med sig matsäck och
där tentamensvakter patrullerade
genom gångarna för att kontrollera,
att inga otillåtna hjälpmedel användes
eller att samarbete skedde. Så höll
jag på i fyra års tid: företagsekonomi,
nationalekonomi, service management,
marknadsföring, juridik, statistik,
ekonomisk historia… ämnena
tenterades av ett efter ett. Uppsatser
skrev jag också, och min c-uppsats om
IKEAs nya etablering i Italien (då fanns
bara fyra varuhus i norra Italien) är
faktiskt riktigt rolig att läsa än idag.

Nytt studentliv
Efter flera år i arbetslivet började ett
nytt studentäventyr år 2011 då jag
återigen började läsa på Göteborgs
universitet. Men den här gången
skulle jag inte sitta på föreläsningar i
hörsalar eller tentera i skrivsalar. I stället
skulle jag komma att sitta hemma vid
datorn med hörlurar och översätta
antik grekiska och latin med mina
kurskamrater, skriva långa hemtentor
om hellenistiska kungaskulpturer,
32

göra inlägg i gruppdiskussioner på
universitetets läroplattform om det
grekiska symposiet och skriva uppsats
om den romerska ammans roll i
samhället.
Jag hade blivit distansstudent! Fyra år
senare är jag nu snart klar med min
magisterexamen med Antikens kultur
och samhällsliv som huvudämne. Latin,
antik grekiska och pedagogik ingår
också samt två terminslånga uppsatser.
Stort utbud
Men hur fungerar det då? Om man
läser på universitetet i Göteborg kan
man välja mellan så olika ämnen
som t.ex. fornkyrkoslaviska, franska,
historia, japanska eller latin Är du mer
lockad av att vara lundastudent? Då
kanske arabiska, bokhistoria, juridik,
kinesiska eller nationalekonomi kan
passa? Eller är det så att Uppsala ligger
dig varmare om hjärtat? Inga problem!
Allmän musiklära, beteendemedicin,
bibelvetenskap, rysk idéhistoria är bara
några av de kurser som finns att välja
mellan, eller varför inte en grundkurs i
vindkraft. Ansökan sker på internet och
man loggar in på hemsidan: antagning.se
Väl inne på sidan skapar man sin egen

logg-in och man kan börja söka det som
finns i kursutbudet. Under sökalternativ
kryssar man sedan för ”visa bara
distansundervisning” och då kommer
hela listan med möjliga kurser upp.
Sedan är det bara att låta sig inspireras
av alla roliga kurser och kryssa för dem,
som man vill söka in på. När valen är
klara rangordnar man dem efter vilken
man helst vill komma in på och sedan
går man till anmälan och bekräftar sitt
val. Lätt som en plätt!
Allt sker på nätet
När man väl är antagen till en kurs har
respektive universitet en läroplattform
på internet, där man loggar in för att
få information om kurser, dokument,
diskussionsgrupper, tentamina osv. Det
kanske låter krångligt men det är faktiskt
bra förklarat och hjälpfunktioner finns,
om man får problem. Antagningsbesked
kommer via email och kurslitteratur
går att beställa från t ex svenska Bokus
som levererar fram till dörren i Italien!
Trots att jag nu snart är klar med min
andra universitetsexamen blir lusten att
fortsätta läsa bara större och större! Den
här terminen läser jag grundkursen i
historia och förkovrar mig i vikingatid,
Nordens kristnande, digerdöden och
nordiska kungasläkten. Och jag har
redan anmält mig till vårens kurs i
”Göteborg och Västerhavets kulturarv”!
Vad ska du läsa?

DISTANSPLUGGA
- hur lätt som helst

Har du alltid velat förkovra
dig inom litteratur? Eller är
du intresserad av historia eller
rentav programmering? Nu
finns det fler möjligheter än
någonsin att läsa på distans.
I dag erbjuder de flesta universitet och
högskolor både programutbildningar
och enstaka kurser på distans.
Till skillnad från den traditionella
korrespondenskursen så används här
internet för att förmedla kunskaperna.
Föreläsningar hålls på Youtube.
Studenter möts på chatforum,
där man diskuterar kursinnehåll.
Uppsatshandledning och opposition kan
hanteras via Skype. Detta innebär att det
är helt möjligt att sitta i Kalifornien och
läsa en kurs vid Uppsala universitet.
För höstterminen 2016 erbjuds 2 656
distanskurser vid svenska universitet.
Ämnena skiftar mellan himmel och
jord. För den som är intresserad av
att skaffa sig en yrkesutbildning finns

det även program tillgängliga, men
då ingår det ofta en fysisk träff per
termin. Detta kan dock ersättas av
extra inlämningsuppgifter, om man
befinner sig långt borta. Sjuksköterska,
yrkeslärare, bibliotekarie, ekonom och
förskollärare finns bland alternativen.
På webbsajten antagning.se finns det
en uppsjö av information om vad
som gäller, beroende på om du har
gymnasiebetyg, universitetsexamen,
har gjort högskoleprovet eller
har arbetslivserfarenhet. Svenska
medborgare behöver inte betala avgifter
för sina kurser. Det finns till och med
möjligheter att erhålla studiebidrag från
CSN, Centrala Studiemedelsnämnden.
Om man är intresserad av att studera
vid amerikanska universitet utan att
bli ruinerad, är detta också möjligt
numera. En ny trend är Massive Open
Online Course (MOOC), en kurs som
är öppen för alla på nätet. En MOOC
består av kortare filmer som följs av
prov, uppgifter och diskussioner på

forum. Varje kurs lockar tiotusentals,
vissa över hundra tusen, och över tre
miljoner från hela världen har registrerat
sig hos tre av de större organisationerna,
Coursera, EdX och Udacity, som samlar
utbudet. Tillsammans erbjuder de över
220 kurser från fler än fyrtio universitet,
bland andra prestigeuniversitet som
Harvard, Stanford och Berkeley.
Dessa kurser ger dock inte
högskolepoäng, men mot avgift kan
man få ett deltagarintyg. Då det rör
sig om tusentals studenter, så är det
inte heller lärare som bedömer dina
uppsatser, utan andra medstudenter.
Dock är det många som tar upp
kurserna på sitt CV, då arbetsgivare ser
kurserna som meriterande.
Mer information:
www.antagning.se
www.csn.se
www.coursera.org
www.edx.org
www.udacity.com
www.futurelearn.com
TEXT: HELEN PIPER, SAN FRANCISCO

MISSA INTE DIN PENSION
Hundratusentals utflyttade svenskar riskerar att förlora sin
svenska pension. Varje år skickar Pensionsmyndigheten
240 000 orange kuvert till utlandet, men det skulle kunna
vara fler, eftersom 363 000 pensionssparare saknar en
aktuell adress. Sammanlagt rör det sig om 45 miljarder
svenska kronor.
Från vecka åtta skickas orange kuvert till alla som
är födda 1938 eller senare och som har tjänat in
svensk allmän pension. Årsbeskedet visar hur mycket
pensionsspararen hittills har tjänat ihop till sin allmänna
pension.
– Det är inte orimligt att intjänade år i Sverige för 45–50
år sedan har fallit i glömska i samband med att de
flesta spararna tagit ut pension i annat land, säger Arne
Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
Myndigheten behöver få in en ansökan om utbetalning
av pension för att kunna fatta beslut att betala ut
pengarna.

Rättelse
Några felaktigheter kom tyvärr med i
förra Forum i artikeln om SWEA Basel.
Liselottemolander.se och Boundless
Brillance arbetar med personlig
coaching och inget annat. Sponsorn
modesty.ch är ett företag inom hälsooch skönhetsprodukter och inget
annat. Forums redaktion beklagar
missförstånden.

För mer information om utbetalning av intjänad pension:
pensionsmyndigheten.se
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Repatriation Blues
Hemflytten är ett faktum och med glatt humör packar du upp
kartonger och bor in dig i ditt gamla liv. Men så plötsligt blir du
ledsen utan att förstå varför. Du hade ju sett fram emot flytten och
kunde inte tänka dig annat än att det bara var att glida in i gamla
vanor. Kanske har du drabbats av ”Repatriation Blues”?
TEXT: MALIN LAGER, SINGAPORE ILLUSTRATION: ANNELIE OLSSON, SINGAPORE FOTO: PRIVAT

B

egreppet ”Repatriation Blues”
är ett engelskt uttryck utan
svensk motsvarighet, men
man skulle kunna kalla det för
”hemkomstmelankoli”. Den kan drabba
en person som efter hemflytten saknar
sitt värdland och känner en oväntad sorg
och tomhet, ibland även depression.
Innan man lämnar sitt fädernesland för
att pröva vingarna på ett nytt ställe gör
man ofta omfattande förberedelser. Man
läser på om landets klimat, kultur, mat,
valuta, sevärdheter och var man ska bo.
Vissa kanske tar en språkkurs. Allt för
att kunna anpassa sig smidigt och få ut
mesta möjliga av sin vistelse. Men när
det är dags att flytta hem igen är det inte
många som förbereder sig.
Återanpassning till hemlandet
Visst, den som är på väg att flytta
hem är fullt upptagen med allt det
praktiska. Det ska bokas skolor, ordnas
boende, blanketter ska fyllas i och
förhoppningsvis är allt klart innan
containern är färdigpackad. Men
förbereder man sig rent mentalt? Finns
det överhuvudtaget en fundering på
att livet därhemma kanske aldrig mer
blir som förut? Det är inte många som
tänker på att nu är det återanpassning
som gäller, en utmaning minst lika stor,
om inte större. Tyvärr tycks det vara
så att ju bättre du anpassat dig till den
främmande kulturen utomlands, desto
svårare blir det att komma hem.
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Oväntad kulturchock
Många är helt oförberedda på
kulturchocken som ibland uppstår vid
hemkomsten. Ibland för att hemlandet
förändrats medan man varit borta,
ibland för att man själv förändrats och
ser allt med andra ögon. Ofta är det en
kombination av båda. Tina Quick som
skrivit boken ”The Global Nomad’s
Guide to University Transition”
summerar det så här: ”När du flyttar
utomlands förväntar du dig att allt ska
vara nytt och annorlunda, och när du
återvänder förväntar du dig att allt ska
vara som förut”.
Hemkomstmelankoli
Hemkomstmelankoli uppstår ofta
cirka sex månader efter hemflytten.
Då har nyhetens behag lagt sig och
smekmånaden är över. Kartongerna är
uppackade, välkommen-hem-festerna
är över, barnen går i skola och man
är tillbaka i arbetet. Förtjusningen har
övergått till vanlig vardag och glädjen
över att åter få bo i sitt efterlängtade
hem har mattats av.

att ställa upp på intervjuer. De flesta vill
bara delge sina erfarenheter anonymt,
liksom så ofta vid själsligt illamående.
Man håller det för sig själv. Eftersom
det talas så lite om det, är de flesta helt
oförberedda på denna uppdykande
melankoli: ”Efter alla år av hemlängtan
borde jag ju vara glad över att äntligen få
tillbaka mitt gamla liv?!”. Vissa drabbas
till och med av depression och kan få
stora problem att ta sig ur den. Det är
heller inget man gärna flaggar med på
sociala medier.
Inte jämföra
När Ketti Dahlström skulle flytta hem
från Singapore pratade hon igenom det
med familjen. Hennes man hade flyttat
mellan USA och Sverige flera gånger
under sin uppväxt och kunde därför ge
goda råd.
– Vi bestämde oss för att försöka att
inte jämföra de båda länderna. Då
plockar man endast upp det bästa
och blir bara besviken. Man kan inte
förvänta sig att livet är detsamma, säger
Ketti.

Det som frustrerar är saknaden. Hur
kan man förklara för någon att man
sörjer en vardag och ett liv som man
älskade men som nu är borta? Man
vågar knappt prata om det, utan att
känna sig märklig och otacksam, och
det är ofta svårt att få förståelse från en
omgivning som aldrig varit i samma sits.

Många, speciellt barnfamiljer, vänjer
sig vid hur livet förenklas av att ha
hemhjälp. Kettis familj undersökte
vilken typ av hjälp som går att få i
Sverige för att underlätta vardagen och
de såg till att få den hjälpen. Hon talar
också om det sociala livet som en av
skillnaderna.

Vänskapen förändras

– I Sverige är alla upptagna med sina
arbeten och familjer så att boka in

Man har förändrats under sina år
utomlands, vidgat sina vyer och
ser Sverige, världen och livet i ett
annat perspektiv. Men vännerna
hemma har snurrat på i samma
hjulspår och även om rynkorna
blivit fler, kanske inte åsikterna
blivit mer nyanserade. Man har
umgåtts på semestrarna och
längtat tills den dagen man kan
träffas spontant igen, utan att
behöva flyga tvärs över jordklotet.
Men när man är tillbaka för gott
försvinner det exklusiva skimret
över sammankomsterna. Ibland
känner man frustration över att
allt stått stilla, medan man själv
har upplevt så mycket. Man frågar
sig varför ingen vill höra om allt
spännande man varit med om.

”Se utlandsvistelsen som en lärdom oavsett
om du arbetade eller inte. Du klarade att
flytta familjen över halva jorden, anpassade
dig till en ny kultur och lyckades börja om
med det sociala livet.”

spontana middagar och drinkaftnar går
inte.
Hemflytten - ett socialt kliv nedåt?
Utlandsflytten ger möjlighet att leva
ett annorlunda liv. Man får distans till
livet hemma. Det är en chans att få nya
vänner, något man kanske inte upplever
så ofta som vuxen. Det möjliggör också
förändring av ens sociala rang. De nya
vännerna känner inte till ens tidigare
status och nu har man chansen att bli
den man alltid velat vara. Men, när man
flyttar hem är man bara en i mängden
igen, tillbaka på samma sociala ruta
som förut. Att vara svensk i Sverige
är ju inget märkvärdigt. Osynligheten
kan också märkas på arbetsplatsen. Du
har kanske uträttat storverk under din
utlandsvistelse, fått mycket feedback på
plats och klättrat i positionerna, men
när du återvänder hem är det ingen som
känner till vad du åstadkommit. De vet
bara att du varit borta från hemmaplan.
Företagen satsar inte
Det finns mycket forskning kring
kulturchock och anpassning vid
utlandsvistelser. Tyvärr finns det
väldigt lite research om repatriering,
det vill säga återanpassningen till
hemlandet. Celik och Ryberg (2010)
studerade hemvändande personal på
SKF i Göteborg, och fann att företag
lägger mer möda på utsändandet av
anställda än på återvändandet. Företagen
borde måna om att få avkastning på
sin investering, särskilt med tanke
på att många byter arbetsgivare efter
hemflytten. Konsulten Agneta Flygt
har hjälpt många utlandssvenskar
och förklarar: ”Alla har inte ett
specifikt jobb att komma tillbaka till
och känner en stor osäkerhet inför
det. Andra tycker att ingenting har
förändrats och att man inte längre
passar in med sina nya perspektiv.”
Genom sitt arbete har Flygt träffat
många hemvändare och hon
menar att tiden har betydelse: ”Är
man borta längre än fem år blir
det svårare att integrera sig i den
svenska kulturen igen.”
Mentorskap underlättar
Det är bra om det ges löpande
information om företaget, så att
den utsända känner sig delaktig trots
distansen till huvudkontoret. Tyvärr
är det ofta personalavdelningen,
HR, som sist blir informerad om
en hemflytt, och de har därför lite
eller ingen tid alls på sig att arbeta

Få pratar om detta
Det är svårt att få personer med
erfarenhet av hemkomstmelankoli
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Ketti

fram en plan för återkomsten. Celik
och Ryberg fann i sin forskning (2010)
att många utlandsarbetare skulle vilja
ha en mentor som följer dem under
utlandsvistelsen, som förbereder
hemflytten och den position de ska få.
De understryker att om den anställde
och företaget är överens om vart
utlandsuppdraget ska leda, kan ”mycket
av det missnöje och frustration som
uttrycks undvikas”.
Låt hemflytten få ta sin tid
Swean Malou Nordgren visste att det
skulle bli prövande att flytta hem från
Singapore, för hon hade tidigare varit
med om en hemflytt från Peking.
– Det kan absolut vara minst lika svårt
att flytta hem som att flytta ut, men
denna gång var vi beredda på det, och
jag såg verkligen fram emot att flytta
hem. Malous familj flyttade hem på
sommaren, och den följdes av en
vacker höst och vinter. Det blev aldrig
något hårt slag rent vädermässigt vilket
främjade flytten. Malous råd är att ta det
lugnt, låta hemflytten få ta sin tid och
att inte kasta sig in i nytt uppdrag eller
arbete..
– Jag tror att det underlättade att jag
inte arbetade den första hösten. Det
är mycket som ska falla på plats när
man flyttar, och för oss som hade små
barn som skulle börja på dagis blev
det naturligtvis mycket sjukdomar. Då
kändes det otroligt bra att inte behöva
börja ett nytt jobb med att vara hemma
med sjukt barn hela tiden.

Emotionell berg- och dalbana
När familjen Dahlström väl hade hittat
ett hus behövde det totalrenoveras
vilket gjorde att det dröjde ganska länge
innan de kunde ta emot sin container
och börja sitt nya liv i Sverige på riktigt.
När allt kommit på plats och de började
hitta vardagen kom den känslomässiga
nedgången. Det sociala livet i Sverige
skiljde sig rätt markant från det i
Singapore.
– Det var underbart att ha sina vänner
och familj nära. Men ingen hade tid med
något utöver schemalagda aktiviteter.
Luncher/middagar bokas in flera
månader i förväg. Kompisar har inte tid
att prata i telefonen och man kände sig
ganska ensam, förklarar Ketti.

– I Singapore tvingades jag börja om.
Jag minns första veckan när jag satt på
ett fik med barnen. En annan mamma
började prata med mig och frågade efter
mitt telefonnummer för att ses igen.
Jag ringde Markus direkt och sa att jag
hade träffat den mest märkliga människa
OCH hon ville ha mitt telenummer!!
Han sa att jag fick vänja mig vid detta.
Fem år senare är jag den som frågar
efter dessa nummer!

”Mitt råd är att flytta hem sommartid
(om det går) och ta det lugnt. Kasta er inte
in i nya jobb och uppdrag. Låt hemflytten
få ta sin tid. ”

Komma in i det svenska tänket
Ketti Dahlström är tacksam för att den
mörka perioden blev ganska kort för
hennes del.
– Det är nog för att jag började arbeta.
Nu är jag själv inne i samma livsstil och
tycker mest att det är underbart att boka
in middagar i förväg och kunna se fram
emot det. När jag tänker tillbaka på
Singapore så ser jag det som en otrolig
erfarenhet där jag träffat fantastiska
människor som jag kommer att ha kvar
som vänner resten av livet.
Hon tycker inte att hon själv förändrats
utan snarare utvecklats, exempelvis på
det sociala planet. Hon har blivit mer
öppen och orädd som person.

Malou

Att tänka på inför hemflytt
Fråga dig själv vad du vill få ut av den här utlandsvistelsen,
och reflektera mellan varven över om du når ditt mål.

Se hemflytten på samma sätt som du betraktade utlandsflytten:
Det är ett äventyr!

Skapa ritualer där familjen säger farväl till varje aspekt av ert
utlandsliv.

Fundera noggrant på hur du vill att vardagen ska se ut för dig
och din familj och planera därefter.

Istället för att se hemkomsten som en omstart av ert gamla liv
kan ni nu ta chansen till nystart. Kanhända ska ni flytta till en
annan stadsdel eller rentav en annan del av Sverige?
Kontakta andra människor som gjort samma resa.

Du har förmodligen fått en mer internationell syn på världen
jämfört med vänner och familj hemma, och kan till och med
anklagas för att vara opatriotisk. Försök att inte hela tiden
påtala hur mycket bättre det var i Singapore (eller var ni nu
bodde).

Gå med i nätverksgrupper/facebookgrupper för folk med
samma erfarenhet.

Håll kontakten med vännerna och kollegorna i Singapore. Håll
dig uppdaterad om dina gamla utlandskvarter.

Visste du att SWEAs svenska avdelningar kan hjälpa dig när
du flyttat hem? SWEA finns i Göteborg, Malmö, Stockholm,
Västerås och Örestad (nordvästra Skåne). Saknar du en
avdelning där du bor? Starta en!

Att åka tillbaka på semester för att se hur staden/landet
förändrats kan få er att inse att ni nu är turister i ert gamla
värdland.
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Danielas berä else
Vår första utlandsvistelse i Kuala Lumpur var speciell på många sä . Vi lämnade
vår hemland som e par, och vi ﬂy ade hem som en familj. Vår do er var då t å år.
Hemﬂy en var planerad sedan länge, men a ta far äl av livet i Kuala Lumpur var
ändå t ng , mycket t ng . Visst läng ade vi hem, till familj, vänner och det bekanta, till
t ggheten. Men känslan av a ”just det här livet med just de här människor a kommer
vi aldrig a få igen” låg som en klump i magen.
Vi ﬂy ade hem en kall januaridag. Vi lämnade då e liv där nästan alla t å-åringar var
hemma med sin mamma. I vår kvar er var det många med bar i samma ålder, och vi
t äﬀades dagligen för a leka, bada i poolen och äta lunch tillsammans.
Pang, så var vi hemma i e vint ig Skandinavien. Härlig med mor- och farföräldrar
som plötslig fanns i våra liv. Men vardagen, hur ser en vardag ut med en t å-åring
i mi eget land? Allt är så bekant, eller är det verkligen det? Plötslig kände jag mig
som en ämling härhemma. Vår familj hade for ats och vuxit upp i en annan del
av världen. Nu var det dags a hi a vår plats i vår eget land. Det var inte alltid lä . I
början kände jag mig väldig ensam. Vår do er saknade de dagliga lekkontakter a vi
hade lämnat bakom oss.
Det kändes som ingen riktig förstod vad vi egentligen gick igenom. Visst, vänner och
bekanta undrade om vi saknade vär en och solen. Eﬅer någ a väluppfost ade svar och
leenden började jag svara ärlig . Visst saknade jag solen, men det kändes som e väldig
y lig svar. Mest saknade jag lä heten i livet. Flip-ﬂops och shor s liksom! Men jag
saknade också maten. A inte alltid behöva laga både lunch och middag till familjen.
Här st essades jag av lagar om vilket håll bilstolar a skall svängas och scheman över
när vår do er skall äta välling och g öt. Jag saknade våra vänner.
Ja, i början saknade jag väldig mycket. Så mycket a jag ibland f nderade på om
det hade varit e klokt beslut a ﬂy a hem. Jag hade svår för a ti a på våra bilder
och ﬁlmer ån Kuala Lumpur för då kom tårar a. Så småningom kom vi dock in i
livet hemma. Vår do er började på dagis. Jag började arbeta och vi blev en helt vanlig
skandinavisk familj.
Då det någ a år senare blev akt ellt a ﬂy a till Singapore blev jag först osäker. Vi
hade det ju så bra här hemma. Var jag beredd a gå igenom samma t ﬀa hemkomst
igen? Vi f nderade och så beslöt vi oss för a återigen åka ut på ävent . Nu visste vi, a
det handlade om en mycket kor are vistelse. Jag ställde in mig på a nu gör vi det här
f llt ut, och njuter av varenda sekund. Vi hade en fantastisk tid i Singapore och den
här gången var det mycket lä are a ﬂy a hem. För nu väntade e hem, e dagis och
e liv på oss som såg nästan likadant ut som när vi lämnade det. Vi kom hem många
erfarenheter och vänner rikare och tacksamma över vad vi återigen få uppleva.
Jag har aldrig blivit erbjuden infor ation eller stöd ån min mans arbetsplats. Jag
upplever a det allra bästa stödet har jag få ån dem som själva upplevt ex at-livet,
med allt vad det innebär. Min dröm är a alla som ﬂy ar utomlands skulle bli erbjudna
en vänfamilj som upplevt detsamma. Det skulle inte enbar ge oss vux a e stöd utan
även bar en. A dina bar får prata med andra bar om upplevelser de inte delar med
sina skolkompisar är ot olig värdef llt.
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SVENSK DESIGN
- bättre än någonsin!

Puffar ”för korta möten”. Swedeses ”Botanic” i
vårens alla gröna nyanser.

I februari var det
återigen dags för
Stockholm Design
Week och Swean Ulrika
Wesslau spanade in
de senaste svenska
inredningstrenderna.

Formpressat och laminerat som
var populärt på 50-talet bland
formgivare som Bruno Mathsson,
Yngve Ekström och Arne Jacobsen
är stort även nu, men materialet har
vidareutvecklats av möbelföretaget
Blå station, som designat stolen
”Dent” i formpressad björkfanér
med ”bucklig” yta. En stol som är
lika vacker som den är skön att sitta
på. Kan man bli förälskad i en stol,
är Dent ett klart objekt.

TEXT OCH FOTO: ULRIKA
WESSLAU, STOCKHOLM

En av våra duktigaste formgivare,
Monica Förster, med allt från
traktorer till kaffekoppar på
sin meritlista, har gjort en stol
för Offecct inspirerad av en
cykelsadel. En enkel stol i läder som
visar Monicas sinne för perfekta
proportioner och enkelhet.

S

vensk design har länge varit
uppskattad och eftersökt
över hela världen. Men så
bra som den är nu, har den
inte varit på många år. Kantigheten
är borta och formerna har blivit
mjukare. Mycket textil och mjukt
läder, trä naturligtvis, men i mjukare
former.

Mattföretaget Kasthalls
chefdesigner, Gunilla Lagerhem
Ullberg, gick tragiskt bort i
början av året och hennes sista
kollektion visades på design- och

möbelmässan i Stockholm i februari.
Spännande och mycket svensk
kändes mattan ”Archipelago”
handtuftad med mönster av stenar
- en bit svensk skärgårdsstrand som
flyttar in.
Några svenska företag har tagit
hjälp av japanska designers i år.
Jin Kuramoto har gjort skärmar
och rumsdelare som stora blad för
Offecct som vajar lätt vid beröring
och fått namnet ”Wind”. Iittala, som
visserligen är finskt, har fått hjälp
av Issey Miyake för en kollektion av
sinnrikt vikta tygservetter och kassar
samt små koppar i vårens färger.
Färgerna är milda - nästan lite
dammiga. Rosa åt persikohållet
dominerar tillsammans med milt
grönt i alla nyanser från lime
till akvamarint, milt äggulegult,
duvblått och ljust grått.
De brokiga mönstren lyser med sin
frånvaro. Snarare fält i olika färg
som möbelföretaget Fogias nya
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Zeros lampa ”White”,
ett skrynkligt moln i starkt papper.

Kasthalls underbara matta ”Archipelago”.
Den här heter “March”, lite vårvinter i
Sverige. “November” är i mörkare nyanser.

Rumsavskiljaren ”Wind” i flera variationer.

Offeccts fina stol “Bike” med perfekta
proportioner av Monica Förster.
Ännu en puff i vårens gröna nyanser, ”Ribbon” från Materia.

serie med matta, kuddar och ljuvligt
mjuka plädar. Mjukheten kommer
igen i Swedeses stora sittdynor i
form och med mönster av blad,
”Botanic”. En sinnrik liten lampa
blev en av mina favoriter på möbeloch designmässan. Den vecklas
ut som en solfjäder och blir till en
vacker snäcka i träfanér. Kovac
Family har designat och tillverkar
den.
Sittmöblerna följer också den mjuka
stilen. Man vill gärna slänga sig ner i
varje soffa på mässorna, inte enbart
för att fötterna ömmar efter långa
promenader bland montrarna.
Sofforna är inbjudande mjuka,
men ändå nya i stilen. De kantiga
”kontorssoffornas” tid är förbi.
Lampor blir mer och mer fantasifulla
i och med led-lampans intåg.
Eftersom glödlamporna inte längre
blir så varma, används nya material
och formerna är mjuka. Zeros
taklampa ”White” är ett skrynkligt

Min favorit, solfjäderslampan från Kovac
Family. Ungefär 25 cm hög och passar
överallt.

moln i superstarkt papper och
danska Vita har gjort stora bollar
täckta av fladdrande gåsfjädrar.
Trender inom möbel och design
kan vara svårt, eftersom det man
investerar i ska stå sig i många år
och ingen vill ha ett daterat hem.
Men den här säsongen kan man
verkligen satsa på något nytt. Det
mesta kommer att hålla i många år,
kanske till och med stiga i värde.
Vill du veta mer om de omnämnda
möblerna, gå in på:
www.blastation.se
www.offecct.com
www.kasthall.se
www.iittala.com
www.fogia.se
www.swedese.se
www.kovacfamily.com
www.zero.se
www.vitacopenhagen.com
www.materia.se

Den här stolen skulle passa perfekt till mitt
bockbord från 1800-talet. Bucklig björkfanér
i stolen ”Dent” från Blå station.

39
Vårens färger i mjuka pläder, mattor och
fina prydnadskuddar från Fogia.

Veck och muggar från Iittala, designade av
japanen Issey Miyake.

En läcker fjäderboll från danska Vita.
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DAGENS DESIGN ANKNYTER TILL NATUREN
Anna Blomdahl, fd ordförande i SWEA
North Carolina, har lång erfarenhet
inom designbranschen och arbetar
idag internationellt för svensk design.
På väg till Taipei i Taiwan svarade hon
på Forums frågor.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL FOTO: PRIVAT

Anna Blomdahl har drivit egna företag inom design
i USA och har en magisterexamen i kommunikation
från Stockholms universitet och journalistexamen från
Poppius och numera leder hon några av svensk Forms
internationella projekt. I år arbetar hon med en stor
svensk designutställning på temat social design i Taiwan.
När och hur blev du intresserad av design?
– Jag har sedan barnsben haft ett intresse för färg, form
och konst, men mer som betraktare än som utövare
och har genom åren skaffat mig ett gott öga för
design.
Vad har du arbetat med inom design?
– I examenskatalogen 1986 från IH, Institutionen
för Reklam och PR, skrev jag att mitt mål var att
marknadsföra svensk design, vilket tog mig dryga 15 år
att förverkliga.
Tillsammans med Lena Walther, en Las Vegas-Swea,
drev jag även under några år ett showroom på Las
Vegas Design Center.
Vad gör du nu för svensk design i världen?
– Jag har just anlänt till Taipei, Taiwan, som i år är World
Design Capital, där jag för Svensk Forms räkning är
med och projektleder en större svensk designutställning
på temat social design.
Vilka är trenderna just nu inom svensk design och vad
tror du kommer?
– En stark trend är anknytningen till naturen och
utvecklingen av gamla hantverkstraditioner.
Återvinning och återbruk. Mer och mer kommer nu
också förståelsen för bra designs värde inte bara för
produkter utan även för tjänster.
Vilka erfarenheter har du av SWEA?
– Jag är numera inte medlem i SWEA men var under
många år mycket aktiv som ordförande i North
Carolina, USA. Dessutom var jag medlem i SWEAs
internationella PR-kommitté och
sammankallande i kommittén för Årets Svenska
Kvinna. Under mina utlandsår var SWEA dörröppnaren
för möten med många spännande kvinnor, varav
flera blev vänner för livet. På det lokala planet i North
Carolina var SWEA det huvudsakliga nätverket för
svenskorna och bidrog till att många lättare och
snabbare kom in i det amerikanska samhället.
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DESIGN KAN MAN INTE VÄLJA BORT
Ewa Kumlin, Årets Svenska Kvinna
2003, är idag vd för Svensk Form och
Form/Mandelgren Magazine AB.
Med ett brinnande engagemang för
formfrågor berättar hon här om sitt
arbete inom svensk design.
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: ANNA BLOMDAHL
Ewa Kumlin har alltid varit intresserad av samtida
kulturuttryck, där design är en av många former.
Varje gång hon flyttat till ett nytt land under sin
makes diplomatiska karriär, har hon tittat närmare
på trenderna inom det landets samtidskultur. Vilka
konstarter som varit specifikt starka där och då, som en
temperaturtagning på vad som pågår inom konsten.
– Jag är själv inte designer, men jag gick bildlärarlinjen
på Konstfack i Stockholm, så bild och form har alltid
legat nära mitt hjärta. Min kreativa ådra har mest
använts till att hitta talanger, hjälpa dem framåt och
att sammanföra olika krafter.
Vad är en designer?
– Designer är en person som praktiskt och intellektuellt
översätter människors behov och tidens utmaningar
i föremål och tjänster. Design handlar ytterst om
människor.
Litteratur, konst, film, dans är de yttringar, som man kan
välja eller välja bort. Design är något som finns i varje
människas liv varje dag, vare sig vi vill det eller ej och
som vi inte kan välja bort. Du ställs inför val rörande din
tillvaro från det första andetaget till det sista.
Vad är typiskt för svensk design?
– Begreppet Skandinavisk Design, som egentligen hade
sin storhetstid på 50-talet, med modernistiska rena linjer
och kvalitet i enkelheten, lever fortfarande kvar och
är det som omvärlden oftast förknippar med svensk
design. Det är fortfarande till en del sant, då det
funktionalistiska och praktiska fundamentet hela tiden
funnits med, men i dag välkomnar vi en helt annan
bredd både i visuella uttryck och i kulturell bakgrund.
Det som förenar är den humanistiska filosofin, med
långsiktig livskvalitet, som vår långa historiska tradition
bygger på.
Vad gör ni på Svensk Form?
– Svensk Form är världens äldsta designorganisation.
Den bildades 1845 och har alltid trott på designens
utvecklingskraft för att förbättra människors liv. Varje
era har haft sina utmaningar, där design bidragit till
lösningar med användaren i centrum.
Tidningen “Form”, som publicerats sedan 1905, kommer
ut sex gånger per år på svenska och engelska. Där
berättar vi om vad som händer inom arkitektur och
design i Norden, med fokus på Sverige.
Vi driver den nationella utmärkelsen “Design S”,
och för nya talanger “Ung Svensk Form”, samt
producerar utställningar. Vi arbetar intensivt med
internationalisering, vilket innebär att visa upp svensk
design internationellt eller att ta världen hit.
Är svensk design känd utomlands?
– Ja, Sverige är internationellt känt som ett designland,
både historiskt och i samtiden. Där har varumärken

som IKEA, H&M och Volvo förstås bidragit till att öka
kännedomen. Även många av de nyare digitala
företagen och fenomenen som Spotify, Minecraft,
Zound industries ingår i den nya sverigebilden, liksom
modeföretag som Acne eller sportföretag, som förr
så präktiga och numera supertrendiga, Fjällräven.
Många svenska formgivare inom möbler och inredning
arbetar idag med världen som arbetsfält, och svenska
möbelföretags export ökar. Vårt engagemang i social
och demokratisk design för en långsiktigt hållbar
livskvalitet är också väl känt, med många socialt
engagerade projekt, såsom Better Shelter, som numera
säljs via IKEA till flyktingområden eller Solvatten, som
renar vatten med hjälp av solenergi.
Du var initiativtagare till Swedish Style in Tokyo, vad var
det?
– “Swedish Style in Tokyo” började 1999 som ett
pionjärprojekt, när vi bodde i Tokyo. Jag märkte då
att det fanns ett starkt intresse för svensk samtida livsstil
bland mina nya kontakter i det japanska kulturlivet.
Samtidigt fanns en nyfikenhet på Japan från svensk
sida. Jag drog igång det hela som ett svensk-japanskt
utbytesprojekt med mode, design, konst, film, dans,
mat och blommor. Satsningen kulminerade år 2001.
Över hundra svenska kreatörer och formgivare kom till
Tokyo med kronprinsessan Victoria och handelsminister
Leif Pagrotsky som beskyddare. Vi visade svensk design
och alla konstformer på hundratalet platser runtom i
Tokyo med ambassaden som nav. Ett kulturprojekt som
resulterade i minst lika många affärer på sikt och där
just design, möbler och inredning var det som slog rot
och fortsatte under flera år.
När jag flyttade hem till Sverige efter fem år i Tokyo,
genomförde vi 2004 “Tokyo Style in Stockholm”. Det
ömsesidiga intresset och utbytet fortsätter än i dag,
även om det tagit nya vägar.
Vilka är trenderna just nu och vad tror du kommer?
– På samma sätt som vi kunnat se inom musik, mode
och mat, så är det just en vital mångfald som kommer
alltmer. Och ju mer globala, digitala och mobila vi blir,
desto mer ökar intresset för det handgjorda, lokala 41
och småskaliga. Kontraster som förstärks och existerar
parallellt.

SWEA PROFESSIONAL WORLDWIDE
– en ny grupp på Facebook
Är du intresserad av arbetsliv, karriär och företagande
över hela världen? Nu kan du gå med i den nya
gruppen SWEA Professional Worldwide på facebook,
som lanserades vid världsmötet i Arizona i höstas.
Många svenska kvinnor, som flyttar utomlands eller
redan bor utomlands, har karriärer och företag. En
del funderar på att bli yrkesverksamma eller vill helt
enkelt hålla sig uppdaterade med yrkeslivet. SWEA
Professional Worldwide är det perfekta forumet för
detta!
Efter succén med SWEA Världen, där vi Sweor delar
upplevelser och annat SWEA-relaterat, finns nu denna
nya slutna grupp som är tänkt att erbjuda inspiration,
stöd, nätverkande och ett forum för intresserade
Sweor. Gruppen är också tänkt som en samlingsplats
för alla de SWEA Professionalgrupper som växer upp
ute i avdelningarna. I skrivande stund finns SWEA
Professional i följande avdelningar: Arizona, Berlin,
Los Angeles, Malmö, Marbella, Milano, Moskva,
New York, Oslo, San Francisco, Seattle, Stockholm,

Vancouver, Wien och Zürich! Och fler är på gång…
Vi som administrerar gruppen hoppas att fler både
medlemmar och SWEA Professional-grupper kommer
med och delar idéer, upplevelser och program. Du
får dessutom som medlem i gruppen posta reklam/
marknadsföra ditt eget företag eller din verksamhet
upp till två gånger per år och Swea.
Så kom med! Det enda du behöver är ett facebookkonto. Sedan letar du upp gruppen: SWEA Professional
Worldwide och klickar på Gå med i gruppen/Join
group. Vi kollar att du är betalande SWEA-medlem och
välkomnar dig in!
Administration för SWEA Professional Worldwide
Anna Gustafson Bril
Ursula Hultqvist
Cecilia Wettstam
Annette Åsberg
TEXT: ANNA GUSTAFSON BRIL, STOCKHOLM

TEXT: ANNA GUSTAFSON BRIL, STOCKHOLM
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SWEA Professional-besök på Apple i San Francisco

Nya sedlar och mynt i Sverige!
Nu får Sverige nya sedlar och mynt och
de tidigare borttagna valörerna 2-kronan
och 200-kronorssedeln dyker upp igen.
1- och 2-kronorna får ett kopparutseende
medan 5-kronan ges samma guldton
som 10-kronan. På de nya sedlarna ser
vi sex kulturellt betydelsefulla kvinnor och
män som varit verksamma under 1900talet. 200-kronorssedeln pryds av Ingmar
Bergman, 500-kronorssedeln av Birgit
Nilsson och 50-lappen av Evert Taube.
Astrid Lindgren ersätter Selma Lagerlöf på
20-sedeln, Greta Garbo finns på den nya
hundralappen och på 1000-kronorssedeln
porträtteras Dag Hammarskjöld.
Tidplan för sedel- och myntutbytet
Introducerades 1 oktober 2015: 20-, 50-,
200- och 1 000-kronorssedlar.
Introduceras 3 oktober 2016: 100- och 500kronorssedlar. 1-, 2- och 5-kronor.
Ogiltiga efter den 30 juni 2016: De gamla
20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna.

Ogiltiga efter den 30 juni 2017: De gamla 100- och 500kronorssedlarna och 1- och 5-kronorna.
För mer information om de nya sedlarna och mynten samt om hur
du löser in dina gamla pengar gå in på www.riksbank.se.

Populär kortfilm om Sverige
Svenska Institutets (SI) nya film om Sverige har gjort succé i de digitala medierna. ”This is Sweden” visar allt
från regniga somrar och spontana nakenbad till generös föräldraledighet och samkönade äktenskap. Målet
är att den 1 minut och 46 sekunder långa filmen ska väcka intresse för Sverige hos en internationell publik
och ge en uppdaterad, attraktiv och äkta bild av landet.
– Vi vill förmedla en autentisk känsla av vad Sverige är och står för, säger Johan Sundberg, projektledare på
SI.
Filmen har producerats av det prisbelönta produktionsbolaget B-Reel med Olof Lindh som regissör.
– Vi har valt en dokumentär metod, där vi filmat riktiga människor i deras vardag i stället för att använda oss
av professionella skådespelare, säger Lindh.
Den dokumentära känslan förstärks av Alice Bomans melankoliska låt ”Waiting”.
– Jag är stolt över att få representera Sverige och alla de delar av Sverige som filmen lyfter fram, säger
Boman.
Filmen finns online och kan användas fritt av alla, från privatpersoner till organisationer, som främjar Sverige i
utlandet.
”This is Sweden” finns tillgänglig här: Facebook: sweden.se, YouTube: This is Sweden, sharingsweden.se för
nedladdning.
Båda sajterna har mängder av material som information och för presentationer om Sverige.
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michigan(at)swea.org
minnesota(at)swea.org
toronto(at)swea.org

REGION ÖSTRA AMERIKAS (OAME)
Atlanta
Lisbeth Boli
Boston
Lena Saetre-Grant
New Jersey
Camilla Trier Mörch
New York
Lisa Laskaridis Sarmiento
North Carolina
Frida Hegde
Philadelphia
Monica Edqvist-Johansson
Virginia Beach
Annie Falkenby
Washington DC
Kate Novak

atlanta(at)swea.org
boston(at)swea.org
newjersey(at)swea.org
newyork(at)swea.org
northcarolina(at)swea.org
philadelphia(at)swea.org
virginiabeach(at)swea.org
washingtondc(at)swea.org

ADRESSLISTA
REGION VÄSTRA EMA (VEMA)
Barcelona
Agnetha Hesselius
Costa Blanca
Irene Stenberg Larsson
Göteborg
Erika Tiefensee
Holland
Eva Kars
Irland
Linda Sahlin McConnell
Lissabon
Mita Zell
London
Helen Rennie-Smith
Mallorca
Britt Marie Batle
Marbella
Birgitta Hunn
Oslo
Katarina Silfverskiöld
Telemark
Sofia Herbertsson

barcelona(at)swea.org
costablanca(at)swea.org
goteborg(at)swea.org
holland(at)swea.org
irland(at)swea.org
lissabon(at)swea.org
london(at)swea.org
mallorca(at)swea.org
marbella(at)swea.org
oslo(at)swea.org
telemark(at)swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)
Belgium
Zara Hallenborg
Berlin
Anna Oels Lindell
Frankfurt/Heidelberg
Riita Hallberg
Israel
Ulla Sterner
Köln/Bonn
Margareta Nilsson
Luxemburg
Petra Cato
Malmö
Cecilia Wettstam
Milano
Maria Rönnqvist
Paris
Helene Mjörndal
Rimini
Desirèe Forni
Rivieran
Katarina Lodin
Rom
Margot Milani Björck
Tunisien
Monica Barrvik-Larsson
Örestad
Kerstin Stråmark Johansen

belgium(at)swea.org
berlin(at)swea.org
frankfurt(at)swea.org
israel(at)swea.org
kolnbonn(at)swea.org
luxemburg(at)swea.org
malmo(at)swea.org
milano(at)swea.org
paris(at)swea.org
rimini(at)swea.org
rivieran(at)swea.org
rom(at)swea.org
tunisien(at)swea.org
orestad(at)swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)
Athens
Anette Ryden
Basel
Ingrid Heijdenberg
Budapest
Yana Toth Lindén
Dubai
Sandra Almèn
Genève
Christina Linnér
Istanbul
Sengal Günes
Moskva
Ann Björkman
München
Helena Isabella Ozols
Stockholm
Britta Hesse
Västerås
Monika Eiborn
Wien
Britta Hammargren
Zürich
Nathalie Clarling

athens(at)swea.org
basel(at)swea.org
budapest(at)swea.org
dubai(at)swea.org
geneve(at)swea.org
istanbul(at)swea.org
moskva(at)swea.org
munchen(at)swea.org
stockholm(at)swea.org
vasteras(at)swea.org
wien(at)swea.org
zurich(at)swea.org

REGION ASIEN
Bangkok
Beijing
Hong Kong
Japan
Kuala Lumpur
Melbourne
Perth
Seoul
Singapore

bangkok(at)swea.org
beijing(at)swea.org
hongkong(at)swea.org
japan(at)swea.org
kualalumpur(at)swea.org
melbourne(at)swea.org
perth(at)swea.org
seoul(at)swea.org
singapore(at)swea.org

Monica Nilsson
Susanne Larsson
Susanna Bolander Oscarson
Lisa Mi Swartz
Pia Ridström
Maria Stevenberg Mercuri
Sofia Martin
Anna Ros
Eveline Sidenwall

EMA= Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas=Nord-, Mellan- och Sydamerika

Vi inom SWEA uppskattar kontakt med omvärlden. Våra e-postadresser
får dock absolut inte användas i försäljningssyfte.
För information om annonsering internationellt i medlemstidningen
SWEA Forum eller på hemsidan www.swea.org ber vi er e-posta:
advertising@swea.org.
För annonsering genom de lokala medlemstidningarna eller deras hemsidor, ombedes ni kontakta respektive avdelningsordförande via e-post.

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128
Fort Lauderdale, FL 33338 USA
office@swea.org
www.swea.org
EMA = Europa, Mellanöstern, Afrika
Amerikas = Nord, Mellan- och Sydamerika
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea innebär fler förmåner än vår världsvida
vänskap och fantastiska kontaktnät! Vi hoppas att
de medlemsförmåner vi har tagit fram för alla SWEAs
medlemmar ska vara till glädje för många av er.
Företagen som erbjuder dessa förmåner gör det i
kombination med att sponsra SWEAs verksamhet på
olika sätt. Hör gärna av er till oss med tips och idéer:
advertising@swea.org
Medlemsförmånerna hittar du också på www.swea.org
SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL
Sedan våren 2012 kan SVT:s utlandskanal SVT World
ses i hela världen via IPTV (tv via bredband). SVT
Worlds satellit-sändningar till Europa, Afrika, Asien och
Australien fortsätter som hittills, likaså IPTV-sändningarna
i Nordamerika som sker via den amerikanska
operatören NeuLion.SVT World sänder ett varierat
utbud av svenskproducerade program från Sveriges
Television. Som medlem i SWEA får Du ett 15 månaders
abonnemang till priset av 12 månader vid tecknande
av ett nytt abonnemang. Abonnemangsavgiften
är för närvarande SEK 1.438 per år. ConNovas
aktiveringsavgift på SEK 400 per abonnemangsperiod
tillkommer. Förmånen gäller under första abonnemangsperioden. Medlemsförmånen gäller ej vid mottagning
via NeuLion i Nordamerika.En engångsavgift på SEK
2.500 tillkommer för set-top-boxen vid leverans till
utlandet (SEK 2.125 vid leverans inom Sverige.)
NORDIC REACH
Det moderna nordiska livsstilsmagasinet för Amerika
ges ut fyra gånger om året och skriver om kultur, mode,
design, mat, natur mm. Som medlem i SWEA och
boende i USA kan du prenumerera ett år för bara $15
och spara 21% (ordinarie pris $19).
SWEDISH PRESS ERBJUDANDE TILL SWEA-MEDLEMMAR
Månadsmagasinet Swedish Press, som grundades 1929
som Svenska Pressen i Vancouver, Kanada, finns nu
tillgänglig över hela världen. Tidningen har sitt fokus i
Nordamerika och sprider nyheter från Sverige till utvandrare, expats och andra med ett intresse för Sverige.
SWEA-medlemmar i hela världen erbjuds 50% rabatt
på den digitala utgåvan (US$14 istället för US$28). För
att bli prenumerant, skicka din beställning via e-post till
Subscribe@SwedishPress.com och ange SPECIAL SWEA
OFFER i ämnesraden. För mer information om Swedish
Press, gå till www.SwedishPress.com.
KIDSREAD AB ERBJUDER NY APP FÖR SVENSKA BARNBÖCKER
Nya appen för obegränsad läsning av barnböcker i
surfplattan för åldrarna 0-12 år (funkar som Netflix fast
för barnböcker, enkelt uttryckt). I appen hittar ni tonvis
med svenska barnböcker från i stort sett alla svenska
förlag. Vi fyller på löpande med nya böcker.
Förmån till SWEAs medlemmar som tecknar en
prenumeration på Kidsread: vi bjuder på första
månadens prenumerationsavgift (49 sek). För
återbetalning mejlar man bara till swea@kidsread.
se, så ordnar vi det. Därutöver så har ju alla 14 dagars
kostnadsfri
prova-på-period. Här kan ni läsa mer: www.
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kidsread.se.

KIT4KIDS AB LEVERERAR BARNMAT, BLÖJOR, VÄLLING,
LEKSAKER M.M.
Kit4Kids erbjuder alla SWEA-medlemmar som gör en
beställning bonusprodukter till ett värde av 500 SEK.
Skriv ”SWEAMEDLEM” i kommentarsfältet. Bonusprodukterna kommer från våra utvalda partners.
Webbplats: www.kit4kids.se
KOSTNADSFRI OMBUDSTJÄNST I 30 TIMMAR FÖR SWEAMEDLEMMAR
Är du anhörig till en äldre person men är själv bosatt
utomlands? Då vet vi på INVIO hur svårt det kan
vara att försäkra sig om att den du har kär har ett
bra liv. Därför har vi på INVIO utvecklat en tjänst för
dig som anhörig som hjälper er med administration
och samordning så att ni kan känna er trygga och
säkra på att det finns en person på plats som har
helhetsbilden av den äldres liv. Våra ombud arbetar
alltid i samråd med den äldre och vårt mål är att
både ni som anhöriga och den äldre ska känna er
trygga och nöjda med er livssituation.
Som SWEA-medlem får du just nu kostnadsfri
ombudstjänst i 30 timmar, som du kan fördela på de
tre första månaderna du är kund hos oss. Ring eller
mejla oss så hittar vi den bästa lösningen för just er!
telefon: +46 (0)10 – 888 53 73, e-post: info@invio.se,
webbplats: www.invio.se

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER OCH
SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Gofab Fastighetsbyrå
Cilla Lewenhaupt-Herpe
Marianne Sample
Sofia Distans
Swedish Delight
Tetra Laval
Tom Weber
Viveka Kjellgren, mäklare
WEBB-ANNONSÖRER
Gofab Fastighetsbyrå
Gudrun Sjödén
Hermods
Sigtunaskolan
Sofia Distans
SVT World

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
The Heimbold Foundation
SEB
Swedbank
Svenskt Näringsliv
SVIV, Svenskar i Världen
Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet, NSU:
Utrikesdepartementet
Svenska institutet
VisitSweden
Business Sweden

Svenskt pass till barnen
Förenkla röstning från utlandet!

%AIŃUPP

    

Utflytt: bostad,
skolor, banker?

Nätverk Skatteråd

Utbildning i Sverige GODA
förmåner

Sedan 1938 har vi som ideell
organisation, utan statligt stöd,
hjälpt och stöttat svenskar i hela
världen. Vi är utlandssvenskarnas
röst gentemot riksdag och
departement men bildar också
ett värdefullt nätverk runt jorden.

Tillsammans är vi starka
– därför behöver vi varje medlem!
Gå in på www.sviv.se
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SWEA är ett globalt nätverk för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige
med syfte att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation, som ger donationer
och delar ut stipendier för cirka två miljoner kronor per år.

SWEA har idag 73 avdelningar i 33 länder på fem kontinenter!

S w e d i s h Wo m e n ’s E d u c a t i o n a l A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l , I n c .

®
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Promotion of Swedish
Culture and Tradition
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