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SWEA I ETT NÖTSKAL...
  
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 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 vik-
tig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

FORUM

SWEA International FORUM © utges två gånger om året av 
Swedish Women’s Educational Association International, Inc.

ANSVARIG UTGIVARE
Christina Hallmert

president@swea.org

REDAKTÖR
Elsa Maréchal

editor@swea.org

GRAFISK FORMGIVNING/LAYOUT
Anna Ljungqvist 

anna_ljungan@hotmail.com

KORREKTUR
Maude Vännman

Ginga Sewerin-Olsson 
Christina Moliteus

Ninni Pettersson Wästberg 
Louise Enhörning

Ann-Christine Lundstedt 
Birgitta Benthede

Jorun Shragge

ANNONSER 
Katri Olander Serenius
advertising@swea.org

DISTRIBUTIONSANSVARIG
Gunilla Perdius

g.perdius@telia.com
 

UPPLAGA
7100 ex.

 
TRYCK

Stockholms Läns Grafiska AB
www.slg.nu

 
MANUS- OCH ANNONSSTOPP 

NÄSTA NUMMER
1 mars 2017

WEBBREDAKTÖR WWW.SWEA.ORG
Vicki Almstrum

webmaster@swea.org

REDAKTÖRER SWEA-NYTT
Ginga Sewerin-Olsson
Margaretta Simpson
sweanytt@swea.org

SWEAs ADMINISTRATION
Katri Olander Serenius

Anette Lemmel
office@swea.org

SWEA International, Inc.
P.O. Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338, USA
 office@swea.org

OMSLAGSBILD:
Michael William-Paul

God jul och Gott nytt år till er alla

Det är helt otroligt att ännu ett år gått sedan jag sist 
önskade er alla en god jul. Mamma har rätt, åren bara 
går fortare och fortare ju fler man förbrukar. 

När jag började arbeta på detta nummer för några 
månader sedan hade jag en vit skärm framför mig och 
tänkte – hur sjutton ska vi få ihop 46 sidor med intressant 
läsning. Men sedan bara händer det. Det är som en 
snöboll som växer när den rullar nedför en slänt, likaså 
växer tidningen fram allteftersom med texter och bilder 
till en härlig blandning av artiklar från när och fjärran.

Jag är riktigt stolt över att vara med i en sådan global 
organisation som SWEA och veta att våra medlemmar 
finns runtom i världen och ibland mitt i händelsernas 
centrum. 

Missa inte New York-Swean Lisa Laskaridis Sarmientos 
fantastiska berättelse om när hon arbetade med 
Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. 
Den 5 juni var Swean Ann-Marie Kjellander på plats i 
Rom när Sverige fick sitt andra helgon. På Petersplatsen 
svävade många blågula flaggor när moder Elisabeth 
Hesselblad helgonförklarades av påven inför tiotusentals 
besökare.

Att följa sin man utomlands kan vara både spännande, 
roligt och komplicerat, läs hur tre Sweor från olika delar 
av världen ser på sina roller som medföljande.

Coachen Eva Björklund i Singapore ger råd och tips 
om hur vi Sweor kan ta vara på tiden utomlands och 
komplettera våra CV:n med nya kompetenser och 
meriter.

Föda barn med yoga, åka hem från BB fyra timmar 
efter förlossningen och få hem en egen specialutbildad 
sköterska, om det och mycket mer berättar Hanna 
Weiber i en artikel om hur det är att få barn i Holland.

Det blev extra festligt på årets Sverigemiddag i 
Göteborg då vi firade att utmärkelsen Årets Svenska 
Kvinna (ÅSK) delades ut för 25:e gången. Fem ÅSKor 
deltog på middagen tillsammans med forskaren Maria 
Strömme som fick utmärkelsen i år.

Missa inte SWEAs nästa stora internationella 
sammankomst – VM i Perth. Från Australien kommer här 
en spännande artikelserie om saker vi kan göra och 

uppleva i samband med VM. Visst låter det lockande 
att se världens minsta pingviner, snorkla i turkosa 
laguner eller träffa en quokka som sägs vara Australiens 
gladaste djur.

Som ni ser bjuder Forum än en gång på ett brett utbud 
av artiklar för Sweor, om Sweor och av Sweor från 
hela världen. Jag hoppas ni känner att detta är er 
tidning med artiklar som angår just er, svenska kvinnor 
utomlands. 

Kontakta mig gärna med tips om saker ni gör i era 
avdelningar, om ämnen ni vill att vi tar upp eller om 
personer ni skulle vilja läsa om i tidningen. Tycker ni 
själva om att skriva är ni också välkomna att skicka in 
artikeluppslag.

Vi hörs till våren igen.

LEDARE

DAGS ATT NOMINERA TILL SIGRID 
PASKELLS STIPENDIUM INOM SCEN-
KONSTERNA 2017
SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på 
kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som år 2017 utdelas i 
dans.

Stipendiet ges ut inom scenkonsterna: sång, dans, teater, 
instrumentalmusik med en konstart i taget under en rullande 
fyraårsperiod.

Stipendiet avser unga lovande svenskor/ar i början av sin 
karriär.

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt 
kandidater. Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-
medlemmar och avdelningar.  Den föreslagna kandidaten får 
inte vara en Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. 
Förslagsgivaren motiverar i skrift och med CD, DVD eller MP4 
filer uppladdade till YouTube eller Vimeo.

Stipendiet är på USD 10 000.

Nomineringsförslagen skall vara kommittén till handa före 15 
januari 2017.

En jury utser stipendiaten. Valet bekräftas av SWEA 
Internationals styrelse på årsmötet i Rom 1 april 2017. 
Stipendiaten förväntas ge en enkel redovisning för hur 
stipendiet använts.

Förslag på stipendiat skickas med motivering till:

Anki Rosander Forsselius (sammankallande) Sigrid Paskell-
kommittén

e-post: anki.rosander@gmail.com

Föreslagen kandidat ombeds fylla i SWEA-blanketten och 
skicka tillbaka den till nominerande förening/person. Den/
de skriver in motiveringen. Alla förslag skickas automatiskt till 
Paskell-kommittén.  

Formulär finns på: swea.org/paskell
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Kära Sweor, 
Ett år har snart gått sedan jag tog över 
ordförandeklubban i SWEA International. Det har 
varit ett intressant och innehållsrikt år. Rom byggdes 
inte på en dag och det är mycket nytt att lära sig. 
Oförutsedda händelser är inte ovanliga för en ny 
internationell ordförande, men nu efter ett år börjar jag 
komma in i mitt uppdrag och ser med spänning fram 
emot det nya året och allt som ska hända då.

Höjdpunkten under 2017 blir naturligtvis Världsmötet 
i Perth 19-22 oktober. Kanske tycker någon att det är 
ambitiöst att arrangera ett världsmöte på en plats som 
ligger så långt bort för många. Men samtidigt är det 
beviset på att vi i högsta grad är en global förening.

Under världsmötesdagen på lördagen kommer vi att 
fokusera på engagemang och kreativitet bl.a. i SWEA 
Professional, och inspireras av föredragshållare som 
Lisa Lindström, VD på designbyrån Doberman och 
känd som en av Sveriges mest innovativa kvinnliga 
företagsledare.

Tillsammans med SWEA Perths fantastiska program finns 
alla förutsättningar för att det blir en minnesvärd resa 
med unika upplevelser för Sweor i hela världen.

Jag märker att jag ofta använder ordet ”gemenskap”. 
Det passar in i så många sammanhang i SWEA och har 
blivit mitt favoritord. Jag slogs av det inte minst på årets 
Sverigemiddag. Detta arrangemang sammanfattar 
allt som SWEA står för. Sverigefrämjandet, stipendierna 
och just gemenskapen. Vi var 140 personer i Göteborg 
i somras och min önskan är att ännu fler ska komma 
nästa år till Helsingborg den 15-17 juni. Du som 
aldrig varit med tidigare, upplev SWEA vid nästa års 
Sverigemiddag och se det med egna ögon!

Låt mig gå tillbaka till vårt främjande av Sverige i 
utlandet. Att SWEA är den största Sverigefrämjande 
ideella organisationen utanför Sverige har säkert 
många hört tidigare. Men väg orden för ett ögonblick; 
i dem ligger våra avdelningars och kommittéers 
fantastiska engagemang som ger ringar på vattnet 
och inspirerar vidare.

Vi främjar Sverige, ett idag multikulturellt land som 
välkomnat nya kulturer och gett en fristad för 
människor på flykt genom åren som få andra. En 
gränslös öppenhet har kännetecknat det svenska 
folket och vi kan stolt hävda att de nya kulturerna som 
fått fäste i Sverige på många områden har berikat vårt 
land.

I bland får jag höra av min familj i Sverige att jag firar 
svenska traditioner t.o.m. mer än svenskar bosatta i 
Sverige vanligen gör. Det känner säkert många igen 
som bor eller bott utomlands. Vi som flyttat från Sverige 
lägger ett stort värde i att ge liv åt våra traditioner, 
vilket gör oss till perfekta ambassadörer för vårt 
hemland och vår svenska kultur internationellt.

På samma vis skapar våra donationer och 
stipendier inom SWEA positiv energi och intresse 
för Sverige utanför landets gränser. Vi Sweor är 
små blågula partiklar ute i världen redo att stödja 
och främja svenska intressen där det behövs 
och den gemensamma nämnaren för denna 
världsomspännande spridning av svensk kultur, svenska 
traditioner och det svenska språket är just SWEA.Vi har 
all anledning att vara stolta över det. 

Nu är det snart jul och i min svensk-italienska familj 
betyder det många svenska traditioner som med 
åren blivit omistliga. Glögg och pepparkakor på första 
advent är en av dessa. Lugnet som lägger sig över vårt 
hem när någon tänder ett ljus, en annan sätter på lite 
julmusik och vi alla sätter oss ner en stund i soffan är 
oskattbart. Men ni vet ju precis vad jag menar!

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År önskar jag till hela 
SWEA-land!

Christina Hallmert, Ordförande SWEA International

ORDFÖRANDE

FOTO: MARIA ENQVIST

I 
somras på Sverigemiddagen träffade jag Sweor 
som jag inte mött på länge och slogs än en gång 
av den känsla av sammanhållning som direkt in-
finner sig trots att vi inte setts på år och dag. Jag 
tror att det finns få motsvarigheter till just den 

känslan av global gemenskap. Bl.a. träffade jag en 
Swea som flyttat hem efter många år utomlands. Hon 
tillhörde fortfarande sin ursprungliga avdelning, men 
visste inte hur hon skulle göra 
nu eftersom hon flyttat till 
en ort långt ifrån avdelning-
arna i Sverige. Skulle hon 
fortfarande kunna vara med 
i SWEA? Hon blev glad när 
jag berättade att SWEA 
sedan ett par år erbjuder 
medlemskap även för den 
som inte bor nära en befint-
lig avdelning. Det gäller inte 
bara i Sverige utan var som 
helst i världen och det heter 
SWEA Global.

Vad är då SWEA Global? Jo, 
ett alternativt medlemskap 
utan avdelningstillhörighet. 
Som medlem i SWEA 
Global är man en fullvärdig 
SWEA-medlem. Du 
får Forum i brevlådan och 
e-postutskick som SWEA-
Nytt och ordförandens 
månadsbrev. Självklart har man som medlem 
i SWEA Global tillgång till vår Facebook-
grupp SWEA Världen, SWEA Professional 
Worldwide och andra sociala nätverk. För att inte 
nämna medlemsregistret och vår webbplats  
swea.org. Men inte bara det. Sverigemiddagen 
och alla sommaraktiviteter i Sverige är öppna för 
medlemmar i SWEA Global, precis som övriga möten i 
världen (region-och världsmöten). Så med andra ord 
ligger hela SWEA-land öppet för dessa medlemmar, 
precis som för medlemmar i en ”vanlig” SWEA-

avdelning.
Vad kan då en medlem i SWEA Global eventuellt sakna 
jämfört med medlemskapet i en traditionell avdelning?
Inga lokala aktiviteter arrangeras och ingen 
styrelseverksamhet förekommer. Den lokala 
anknytningen och kontakten på orten finns inte 
heller. Men en stor, virtuell SWEA-värld med många 
möjligheter till samvaro och nätverkande ligger där och 

väntar. Du är välkommen att 
ta del i SWEA-aktiviteter över 
hela världen när och där du 
själv önskar.

Swean jag träffade 
på Sverigemiddagen 
hade varit rädd att det 
inte skulle bli några fler 
Sverigemiddagar. I stället 
blev hon entusiastisk och 
kommer att gå med i SWEA 
Global nästa år. Självklart 
kommer hon att gå även 
på nästa års Sverigemiddag 
och i flera år framöver.
Även medlemmar i 
nedlagda avdelningar väljer 
ofta att gå med i SWEA 
Global. En gång Swea alltid 
Swea! Ingen vill gå miste 
om vår världsvida vänskap, 
och genom SWEA Global 
går det att fortsätta hålla 

kontakt med andra Sweor över hela världen och vara 
en del av det här fantastiska, unika nätverket – trots att 
ingen närliggande avdelning finns.

Att vara medlem i den största Sverigefrämjande 
organisationen utanför Sverige - en organisation som 
ger ut stipendier och donationer för över 2 miljoner 
svenska kronor varje år -  är ett privilegium och något 
att vara stolt över och glad att tillhöra, oavsett var man 
bor.

Är du, eller någon du känner, på väg till en ort där 
SWEA inte finns? Då kan du/ni också gå över till SWEA 
Global genom att gå till swea.org och global/swea.org

SWEA GLOBAL 
Om du flyttar dit SWEA inte finns, eller du har väninnor ute i 

världen utan närhet till en avdelnings nätverk, så finns numera 
SWEA Global. Här berättar Christina Hallmert, ordförande i  

SWEA International, om hur det fungerar.

– för alla där SWEA inte finns

TEXT: CHRISTINA HALLMERT, ROM
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Utdelningen av SWEA 
Internationals tre stipendier, 
och presentationen av 
Årets Svenska Kvinna ingav 

oss alla stolthet och tro på framtiden. 
SWEA Göteborg var värd för en mycket 
välorganiserad tillställning på hotell 
Radisson Blu med gamla anor centralt i 
Göteborg. Stort tack till er alla!

Eftersom detta var 25:e gången som 
SWEA presenterade utmärkelsen Årets 
Svenska Kvinna hade man bjudit in 
alla tidigare mottagare, varav fem hade 
möjlighet att komma och träffa Årets 
Svenska Kvinna 2016.

Årets Svenska Kvinna 2016 är Maria 
Strömme, professor i nanoteknologi vid 
Uppsala universitet. Maria började sitt 
tal med att citera norska tidningar, som 
med anledning av hennes utnämning, 
roat, skrivit: “Årets Svenska Kvinna är 
norska!” Maria är nämligen född på 
Lofoten i Norge, men efter att hon 
avlagt civilingenjörsexamen i Oslo 

flyttade hon till Uppsala för vidare 
studier. Maria disputerade vid Uppsala 
universitet 1998 i fasta tillståndets fysik. 
Maria Strömme är en av uppfinnarna 
bakom de s.k. “algbatterierna”, samt 
materialet “Upsalite”
Maria beskrev nanoteknikens stora 
betydelse genom att den ger oss nya 
miljövänliga och förnyelsebara material, 
vilka är oerhört värdefulla inom många 
områden. 
Maria – en person med oerhört mycket 
energi och ödmjukhet – har utöver allt 
detta också hunnit gifta sig, få tre barn, 
19, 16 och 13 år, samt springa maraton!!
 
SWEA Internationals stipendium för 
forskning i svenska språket, litteraturen 
och samhället 2016 tilldelades Catia De 
Marco, som doktorerar vid Milanos 
universitet. Hennes avhandling 
behandlar Per Olov Enquist: Ett 
långsamt närmande till självbiografin. 
Enquists uppväxt med Västerbottens 
långa vintrar och stränga religiösa 
samfund, är något som återkommer i 
hans romaner vid många tillfällen, vilket 
också hans egen politiska utveckling gör. 

SVERIGEMIDDAGEN I GÖTEBORG    
SWEA Internationals 
årliga Sverigemiddag har 
utvecklats till en fest där 
man som SWEA-medlem 
får känna sig riktigt glad 
och stolt över SWEA 
Internationals insatser 
att stödja ambitiösa och 
målmedvetna individer, 
vilka kan och vill tillföra 
vår tillvaro något storartat, 
nytt och viktigt!

TEXT: ELISABETH KIHLBERG, AUSTIN 
FOTO: BOEL BJÖRKMAN, GÖTEBORG

“Här går jag, tänkte han, en tredje 
klassens f.d. ungliberal som är en tredje 
klassens socialist på väg att bli en tredje 
klassens kommunist, med en första 
klassens likgiltighet för allting som sker, 
och söker efter en medvetenhet som 
inte är sentimental eller bara en gest 
som lättar mitt dåliga samvete.“ 
(ur Legionärerna)
Vi ser fram emot att få läsa Catia De 
Marcos doktorsavhandling.

Agneta och Gunnar Nilssons 
stipendium för studier av interkulturella 
relationer 2016 tilldelades Sara Tunlid 
vid institutionen för social forskning 
(SOFI) vid Stockholms universitet och 
f. n. doktorand vid Kölns universitet. 
Där studerar hon hur familjepolitiken 
påverkar kvinnor med olika 
utbildningsnivåer och hur detta skiljer 
sig mellan olika länder, dvs om någon 
utformning av familjepolitik är bättre/
sämre ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Sara studerar kvinnors svårigheter att 
få ihop “Livspusslet”, att hinna med 
såväl ett yrkesliv, som ett familjeliv 

med barnomsorg. Hon har funnit att 
kvinnor med högre utbildning ofta 
ställer högre krav på sig själva att få ihop 
alltsammans. Familjepolitiken speglar 
normer och värderingar kring föräldrars 
beteenden - delat ansvar (de nordiska 
länderna) eller skilda ansvarsområden 
(ex. Tyskland, Österrike, Spanien). 
Vi ser fram emot att också få läsa Sara 
Tunlids färdiga doktorsavhandling.

Sigrid Paskells Stipendium i 
Scenkonsterna 2016 tilldelades Viktor 
Rydén, baryton. Viktor Rydén går sista 
året på Kungliga Musikhögskolans 
kandidatprogram i klassisk sång. Vi fick 
ett smakprov på Viktors vackra stämma 
och Viktor framförde sitt varma tack 
för att SWEA uppmärksammat en ung 
sångare i början av sin karriär med att 
ge honom detta stipendium. Viktor 
upplever att detta kommer att ha stor 
betydelse för honom i hans fortsatta 
karriär, som vi med spänning kommer 
att försöka följa. 
 
Vid den utsökt goda middagen 
underhölls gästerna med musik av det 
göteborgska Ukulele-Bandet, som inte 
bara var en glädje att lyssna till, utan 
som också inspirerade många Sweor att 
resa sig från borden och dansa! 

SWEA Internationals stipendiater, Årets Svenska Kvinna och SWEA 
Internationals ordförande Christina Hallmert: Från vänster Viktor Rydén, 
Sara Tunlid, Christina Hallmert, Maria Strömme  och Catia De Marco. 

Bild till vänster: Sex mottagare genom 
tiderna av SWEA Internationals 
utmärkelse Årets Svenska Kvinna. F.v. 
Ingrid Hanell Karlsson (1995), Ulla-
Britta Palm (1997), Maria Nyström 
Reuterswärd (2000), Barbro Osher 
(2004), Inger Schuberth (2008) och 
Maria Strömme (2016).  

Extra firande vid 
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Vid årets Sverigemiddag i Göteborg hyllades Maria 
Strömme för sina insatser och uppfinningar inom 
nanotekniken. Med nästan gapande munnar 
satt vi där och slukade Marias presentation 

om nanoteknikens utveckling och den enorma betydelse 
detta kommer att ha för oss alla i framtiden inom olika 
områden. Hon ser möjligheter att lösa energikrisen 
genom supereffektiva solceller och batterier som görs av 
förnyelsebara material, att få förlamade människor att gå 
genom att skapa strukturer som gör att nervceller hittar 
varandra igen i skadad ryggmärg, att bota cancer med hjälp 
av nanopartiklar som tar cancermedicinen direkt till tumören 
utan att ge biverkningar för resten av kroppens celler, och 
kanske viktigast av allt: att hålla en åldrande kropp ung och 

frisk längre genom så kallade instruktiva material 
som får kroppen att själv börja laga det som är 
skadat. Viktigt nu när den äldre delen av jordens 
befolkning bara ökar.                                 

Maria är härligt tillgänglig, har stor humor och 
utstrålar energi inom alla områden.
Under många år har hon prisats för sin 
framgångsrika, tvärvetenskapliga forskning samt 
sin förmåga att hjälpa allmänheten att förstå 
nanoteknik.

För hållbara lösningar
Maria fokuserar på att finna lösningar på 
mänskliga problem och hennes forskargrupp 
på 35 personer inom nanoteknologi och 
funktionella material på Ångströmlaboratoriet 
uppfann det nya porösa materialet Upsalite® 
vilket blev en världssensation och används 
bl.a. för att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig 
svårlösliga mediciner. Detta öppnar dörren 
för mängder av tillämpningar som kan gynna 
mänskligheten i framtiden.  Flera världsledande 
bolag inom olika branscher testar nu materialet.
Att hitta hållbara lösningar för energilagring 
och energianvändning är ett annat stort 
intresseområde för framtiden. Maria berättar 
att inom en snar framtid kommer t ex allt 
vårt emballagematerial vara nedbrytbart vilket 

NANOTEKNIKENS ENERGIDROTTNING 

MARIA STRÖMME 

Kort om Maria Strömmeme  
46  år,   gift,  tre barn i tonåren, en katt. Uppvuxen på 
Lofoten, flyttade 1990 till Uppsala. 

Honnörsord: Har nog inga men önskar alltid att jag hade 
mer tid. 

Favoritsysselsättning: Umgås med familjen, jobba och träna. 

Bästa bok: Har läst många bra. Gillar mycket Wool-trilogin 
av Hugh Howey.  

Bästa film: Svårt! Jag gillar både dokumentärer, spänning 
och mer lättsamma feelgood filmer, men hinner inte titta så 
ofta. 

Alltid i kylskåpet: Norsk brunost av mitt favoritmärke. 

Alltid med i resväskan: Necessär, klänning och högklackat, 
träningskläder. 

Helst i vinglaset: Rött med mycket fatkaraktär.                                                                                                                                     
        
Vem skulle du helst vilja äta middag med: Familjen! Jag reser 
så mycket och äter väldigt många middagar med många 
olika spännande personer i jobbet.

Vad är nanoteknik?

Nanoteknik (även kallad atomslöjd) kommer från det grekiska 
ordet nanos som betyder dvärg. En nanometer, nm, är en 
miljondels millimeter, en tusendels mikrometer; att jämföra 
med en typisk atom som är drygt 0,1 nanometer i diameter. 
Ett pappersark är cirka 100 000 nanometer tjockt.

Maria Strömme har utsetts till SWEAs 25:e 
Årets Svenska Kvinna. Mottagaren skall 
vara en kvinna som på ett utmärkande sätt 
representerar och lyfter fram Sverige av i 
dag ute i världen och den beskrivningen 
passar utmärkt på Maria.
TEXT: CHRISTINA MOLITEUS, SWEA GLOBAL
FOTO: BOEL BJÖRKMAN, GÖTEBORG

 Årets Svenska Kvinna

bidrar till att sophanteringen och nedskräpningen 
av våra världshav minskar enormt. I dag arbetar 
Marias forskargrupp bland annat med att skapa ett 
miljövänligt, organiskt batteri med hög effektivitet, 
som både är böjbart, gjort av algen grönslick och kan 
tillverkas på liknande sätt som man idag gör papper.

Sprider kunskap om nanoteknik
Maria vill väcka nyfikenhet för tekniska och 
naturvetenskapliga ämnen, hjälpa allmänheten att 
förstå nanotekniken och få den att framstå som häftig 
och lockande, så att fler ungdomar söker sig till dessa 
utbildningar. 
Den mediala uppmärksamheten, som följt hennes 
forskarframgångar, hoppas hon sporrar intresset för 
tekniska utbildningar. Maria tackar nej till många 
förfrågningar om att deltaga i olika program, men 
tackade ja till Skavlans teveshow, därför att hon såg 
det som en chans att synliggöra teknikforskning från 
en spännande scen i sällskap med kända personer 
som kunde ge henne draghjälp att väcka entusiasm.  

Imponerande karriär
Maria Strömme utsågs 2004 till professor i 
nanoteknologi vid Uppsala universitet och blev därmed 
Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Hon är också 
teknologie doktor inom det fasta tillståndets fysik och 
civilingenjör i teknisk fysik.  Maria är invald i Kungliga 
Vetenskapsakademien och sedan 2015 vice preses i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 2012 tilldelade IVA 
henne sin guldmedalj “för hennes grundläggande och 
tillämpande forskningsinsatser inom nanoteknologi och 
för hennes omfattande entreprenörskap inom fysik och 
medicin”. Senare samma år fick hon även Uppsala kommuns 
hedersmedalj. Maria fick nyligen det så kallade Hjärnäpplet, ett 
fint innovationspris. Hon blev också i våras rankad som en av 
Sveriges mest inflytelserika kvinnliga ingenjörer.

I dag har hennes forskargrupp drygt 30 patent i hela tio 
olika patentfamiljer, hon har skrivit drygt 250 internationella 
vetenskapsartiklar och har en rad styrelseuppdrag i nationella 
och internationella forskningsråd 

Tränar mycket
Hon klarar sitt krävande liv genom idog träning och säger 
själv: ”jag är allätare vad gäller motion – mycket och ofta”, 
springer gärna maraton, gillar fjällvandring, men hinner även 
läsa böcker (mest biografier och deckare).
Maria har alltid haft ett stort intresse för fysik och matematik, 
kanske sporrat av pappan som var kärnfysiker. 
Maria säger sig bära på den s.k. ”Gunde Svan-diagnosen” - det 
är alltid bråttom, och man bör utnyttja tiden ordentligt för det 
finns mycket kvar att komma på och utveckla. Du kan t ex 
putsa speglar och fönster, eller sortera tvätten, samtidigt som 
du talar med en väninna på telefon!

– Framtiden finns i nanotekniken, säger Maria, som jämför 
dess nuvarande nivå med den där data-tekniken stod på 70-
talet.  Vi kan ännu inte fatta vad som kommer att hända.

Årets svenska kvinna kan väldigt mycket om det väldigt lilla, 
och vet hur man gör det svåra begripligt och hon har bråttom 
att göra det!
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Det var januari 2015 
och jag hade precis 
avslutat mitt uppdrag 
på det svenska honorära 

generalkonsulatet. Samtidigt hade 
en kampanj lanserats i den svenska 
FN-representationen i New York. En 
plats stod på spel i FN:s säkerhetsråd; 
Sverige ville sitta med runt bordet i 
det viktigaste politiska organet, där alla 
beslut är bindande för hela världen. I 
denna storsatsning skulle jag ha rollen 
som program- och event-ansvarig. 
Vad det betydde i praktiken visste jag 
inte riktigt då. Men att (omedvetet 
och medvetet) söka efter utmaningar 
att slänga mig in i är lite av ett 
karaktärsdrag, på gott och ont. Och där 
stod jag nu på den 46:e våningen på 
Dag Hammarskjöld Plaza och tittade ut 
över skyskrapor och East River, iklädd 
nyinköpt kostym och med fjärilar i 
magen. 

Det var många saker som tilltalade 
mig vad gällde detta uppdrag. Det var 
platsen, utmaningen, och så resan. 
Det allra bästa jag vet är att resa. Det 
behöver inte vara med resväska över 
landsgränser. Man kan få en glimt av en 
annan värld på oändligt många sätt; en 
timme dykandes långt under vattenytan, 
en måltid på en dold koreansk 

restaurang i SoHo, en riktigt bra fransk 
film, eller en dag på FN. 
Det är någonting magiskt med denna 
66 år gamla byggnad. Det tyckte jag 
från allra första gången jag satte min fot 
på FN:s högkvarter 2010. Diplomater 
och ambassadörer från världens alla 
hörn trängs i korridorerna, på väg till 
möten där vår tids viktigaste frågor ska 
diskuteras. Konversationer på ett flertal 
språk ekar mellan väggarna. Gemenskap 
och skillnader, hopp och frustration 
fyller de stora salarna. Atmosfären är, 
minst sagt, speciell.  

De första veckorna på jobbet var en 
blandning av lika delar främlingskap och 
förvirring, och UD-jargongen var bara 
ett av de frågetecken som snurrade runt 
i huvudet.
– Lisa, vi måste anordna något för 
SIDS, ECOWAS och LLDC, och kanske 
FOSS, samordna med SB och håll UrP 
och Kabs i bilden OK? OK… 
I början gick jag dagligen hem med 
långa listor av förkortningar och 
områden/personer som jag skulle 
undersöka och lära mig om. Hur 
många trupper har vi i land x? Har vi 
diplomatiska relationer med land y? 
Hur förhåller vi oss till fråga z? Och 
vad betyder egentligen en feministisk 
utrikespolitik?

Vid den första videokonferensen med 
statsministern och statsrådsberedningen 
kändes det som om jag hade stora 
bomullstussar i hela munnen. Jag fick 
inte fram ett pip, trots att jag tillbringat 
hela vägen till jobbet med att tänka ut en 
riktigt bra och finurlig mening. 
Men man lär sig snabbare än vad man 
tror, och även det mest ovanliga och 
märkliga kan komma att bli vardag. Och 
så blev det.

Under arton månader jobbade jag med 
säkerhetsrådskandidaturen. Det var 
intensivt och krävande, och framförallt 
lärorikt och spännande. Jag var del av 
en grupp med ett klart mål i sikte. En 
resa med en start och ett slut. Vi hade 
sakliga argument, ett bra budskap och 
ett 70-årigt starkt FN-engagemang i 
ryggsäcken. Ytterst handlade det om att 
få Sveriges röst hörd, om att nå fram. 
Det handlade också mycket om 
kartläggning. Det finns ett komplext 
nät som sträcker sig över hela världen, 
sammanvävt av många års diplomati, 
pågående och planerat bistånd, 
humanitära insatser, politisk historia 
och internationella relationer. Och det 
nätet behövde redas ut, justeras och 
lyftas fram i linje med kampanjen. Vem 
skulle träffa vem i vilket land och på 
vilken nivå. Ambassader, ambassadörer 
och personal skulle mobiliseras världen 
över. Det skulle tänkas stort och högt, 

Sju snabba om Lisa

Uppvuxen: Nacka utanför Stockholm (och i 
Grekland och Norge om somrarna) 

Roll inom SWEA: Ordförande för SWEA New 
York sedan 2013 

Uppskattar mest med SWEA: Gemenskapen

Utbildning: Masters International Relations, 
RMIT Australien 

Jobb (nytt): Press- och kommunikationsansvarig 
på svenska FN-representationen i New York

Roligaste minnen från FN: Den gången jag 
skulle eskortera Brasiliens dåvarande president 
Dilma Rousseff  till en mottagning, det var 
bråttom och i all hast snubblade jag på en 
sladd och nästan drog med mig en av hennes 
livvakter i fallet, och hans 
byxor; den gången jag 
nästan krockade med 
FN:s generalsekreterare 
Ban Ki -Moon utanför 
FN och i chock kläckte 
ur mig “Good morning 
Mr. Moon” och klockan 
var 15 på eftermiddagen. 
Jag vet inte vem som var 
mest förvånad, Ban eller 
jag. 

Gör helst utanför jobbet: 
Djuphavsdykning           

För tredje gången i mitt liv kände jag att jag 
var på exakt rätt plats vid exakt rätt tidpunkt. 
Ni vet, när den där möjligheten svischar 
förbi, precis där man står, och man bara 
behöver sträcka ut handen för att fånga den. 
Ett tillfälle som får kompassnålen att slå om 
och plötsligt rör man sig i en helt ny, tidigare 
okänd, färdriktning. 

FN:S SÄKERHETSRÅD

TEXT: LISA LASKARIDIS SARMIENTO, NEW YORK
FOTO: MICHAEL WILLIAM-PAUL, PRIVAT

det skulle planeras in i minsta detalj, på 
strategiskt vis, det skulle tänkas med 
IQ och EQ, hjärna och hjärta. Stort 
och litet. Det skulle vara genuint och 
effektivt. Och ledningen gjorde ett 
beundransvärt jobb, uppmuntrande och 
uppmanande men såg samtidigt till att vi 
alla hade fötterna på jorden. Det skulle 
gå, men bli tufft. 

Kampanjen intensifierades, ett positivt 
momentum växte fram. Bilateraler, 
nya initiativ och långa dagar tog oss 
närmre den säkerhetsrådsplats vi ville 
vinna för att kunna påverka, bygga 
hållbar fred och få genomslag för vår 
politik och våra värderingar. Beslutet 
röstas fram av FN:s medlemsstater, 
193 länder, och Sverige behövde 128 
röster för att komma in. Enligt Sveriges 
FN-ambassadör Olof  Skoog så är det 
alltid den mänskliga faktorn som avgör. 
Något jag innerligt håller med om. 
Det var en otrolig kraftsamling från alla 
håll. Allt detta engagemang, alla dessa 
pusselbitar bildade till slut ett stort 
lokomotiv, tungt och trögt i början men 
när det väl var igång så tog det oss ända 
in i mål. Med styrka och bestämdhet. 

Den 28 juni avgjordes det alltså i FN:s 
generalförsamling. Vi satt alla som 
på nålar, i över en timme, medan de 
räknade rösterna. Och sedan kom 
beskedet: Sweden… 134 votes! Vi kom 
in!
 
Allt gick snabbt och i slowmotion 
samtidigt. Jubel, lättnad, glädje, gåshud, 
kramar samtidigt som jag hörde en 
miljon applåder från alla håll. Och just 
då slog det mig; jag hade fått vara med 
om att skapa något alldeles speciellt! 

 

Vägen till 

Valdagen 28 juni 2016 med utrikesminister Margot Wallström. 
Med Christina Moliteus på 
Nobelmiddagen i NY.

SWEA New York besöker Svenska FN-representationen och Ambassadör Per Thöresson.
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Oljeporträttet av vår grundare Agneta Nilsson 
målades ”live” i Manhattan Beach under två års 
tid av konstnärinnan Inger Hodgson. Det är målat 

på linneduk med inlägg av bladguld, bladsilver, brons och 
aluminium. Kanske har många av er redan sett porträttet som 
avtäcktes inför Sweorna under Världsmötet i Arizona 2015. 

Inger har med penseldragen fångat Agneta och återgett 
den fantastiska personlighet hon är. I detta instämde 
Nationalmuseums intendenter som blivit tillfrågade om 
museet ville ta emot porträttet som donation till samlingen. 
Och det ville man!

”Nationalmuseum tar gärna emot den av SWEA erbjudna 
donationen av Agneta Nilssons porträtt. Agneta Nilsson är 
en person som är väl värd att vara representerad i Statens 
porträttsamling. SWEA International är en betydelsefull 
organisation för Sverige i världen och världen i Sverige.” 
Museets mottagande av porträttet är ännu ett officiellt 
erkännande av Agneta Nilsson som spridare av svensk kultur, 
svenska språket och svenska traditioner genom grundandet 
av SWEA. Andra hedersbetygelser som Agneta tilldelats 
under åren är: Kungamedaljen (1982, 1997), Sven A. Eliason 
Award (1989), Årets Svensk i Världen av föreningen Svenskar 
i Världen (1995), The Great Swedish Heritage Award av 
Swedish Council of  America (2005), Årets Svensk-Amerikan 
av Vasaorden av Amerika (2006) och Ellis Island Medal of  

Honor (2009), Hans Mattson förtjänstplakett (2009) och 
HedersÅsk (2009).

Kvällen var lite kylig men vacker som bara en försommarkväll 
i vår huvudstad kan vara. Gästerna hade anlänt med båt till 
Kungliga Djurgården och samlats i Wärdshusets lummiga 
trädgård, där Britta Hesse, ordförande i SWEA Stockholm, 
hälsade alla gäster välkomna och lämnade ordet till 
konstnärinnan Inger Hodgson. Inger kommer ursprungligen 
från Lund men bor i USA sedan många år och är utbildad bl.a. 
i Florens. Inger berättade om hur det hela började och hur 
berikande det hade varit att måla Agnetas porträtt.

Därefter inleddes den officiella ceremonin med att Christina 
Hallmert, SWEA Internationals ordförande, högtidligt 
överlämnade porträttet till Nationalmuseums docent Magnus 
Olausson, chef  för avdelningen Samlingar och forskning, 
och till intendent Eva-Lena Karlsson med en önskan om att 
porträttet ska vara till inspiration för sina betraktare och till 
minne för framtida generationer.

Docent Magnus Olausson tackade å Nationalmuseums vägnar 
för det intressanta porträttet och berättade att det kommer att 
placeras på Gripsholms slott där Statens porträttsamling finns.
Gripsholm är ett kungligt slott i Mariefred vid Mälarens 
strand; det disponeras av H.M. Konungen och besöks då och 
då av kungafamiljen privat och vid officiella tillställningar.
Samlingen omfattar över 5000 målningar, teckningar, 
akvareller, fotografier och skulpturer, och Agneta Nilssons 
porträtt kommer där att ha sällskap av andra stora 
personligheter och kungligheter som alla haft en plats i 
Sveriges kulturliv.

Vi Sweor, som tack vare Agnetas initiativ för över 37 år 
sedan, vet hur mycket SWEA betytt och betyder än i dag för 
svensktalande kvinnor över hela världen, kände oss extra 
stolta denna afton och gratulerar vår grundare till denna unika 
utmärkelse.

Den 8 juni 2016 skrevs ännu ett stycke SWEA-
historia i Stockholm. I samband med SWEA 
Stockholms 30-årsjubileum på Wärdshuset Ulla 
Winbladh överlämnades ett porträtt av Agneta 
Nilsson till Nationalmuseum och Svenska statens 
porträttsamlingar.

AGNETAS PORTRÄTT TILL NATIONALMUSEUM 

TEXT: CHRISTINA HALLMERT, ROM 
FOTO: FRIDA FRIDH

G’day!
Soliga hälsningar från Perth på andra sidan jordklotet! 

Vi jobbar just nu stenhårt med att sätta ihop ett  
toppenprogram inför världsmötet 2017.

Lite kort om Perth: 
 
Ett stenkast från Asien 
Flest soltimmar i hela världen 
Underbara stränder 
Världskända vingårdar och mat i toppklass 
Unikt djurliv och storslagen natur 
 
Vi erbjuder flera mindre utflykter under konferensveck-
an. Till exempel: resa till badparadisen Rottnest Island 
och Penguin Island, aboriginsk kultur i Kings Park, möte 
med wombaten Big Babs på Caversham Wildlife Park, 
gourmetlunch i Swan Valley, historiska stadsvandringar 
och mycket mera. Under veckan ordnar vi även mat- 
och vinpaket samt festmiddag på Drottning Elizabeths 
Government House. Den härliga efterresan går sedan 
söderut från Perth till en av världens mest kända vin- 
och surfregioner. Vi bor på 5-stjärniga Pullman resort i 
Bunker Bay, testar lokala viner och öl, det blir bad, kul-
turafton på stranden, valskådning och mycket mera. 

Hoppas vi ses i Perth! 

För att boka din resa: http://vm2017.swea.org

Hälsningar 
SWEA-gänget i Perth 

Christina Hallmert, Agneta Nilsson, Inger Hodgson och Magnus Olausson
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06.30 – PANORAMA-VY  
Jag vaknar tidigt och tar en promenad upp till Kings Park 
och den botaniska trädgården. Trots att vi befinner oss i en 
tvåmiljonersstad slås jag av en distinkt doft av eukalyptus. Det 
är säsong för Australiens vilda blommor och sammetslena 
kängurutassar i alla dess färger vajar i vinden. Parken ligger på 
en klippavsats med storslagen utsikt över Perth. Utsikten är 
ännu bättre från glasbron Federation Walkway. 

08.00 – HIPP FRUKOST  
Redo att bryta fastan beger jag mig in till sta’n igen och hittar 
ett av Perths mest populära frukostställen, Toastface Grillah. 
Vem hade anat att en varm smörgås kunde smaka så här? 
Efter en Long Macchiato och en helt fantastisk Shroomy 
Shroomy-macka med svamp och rosmarin är jag redo att möta 
dagen.

09.00  GATUKONST  
Guiden Annie från City of  Perth tar mig med på konsttur 
genom Perths gränder. Hon väver berättelser om gatukonst 
förr och nu och om hur staden förändrats. En enorm grå 
pungråtta målad med stora stråk täcker en byggnad och vi 
hittar en komisk mini-drakula utanför en hipp frisörsalong. Vi 
avslutar med en kaffe på Moana Coffee Lounge. Jag ser sta’n 
med nya ögon.

11.30 LUNCH VID VATTNET  
Tåget susar fram längs kusten 
ner till hamnstaden Fremantle. 
Utanför glittrar den turkosa Indiska 
Oceanen förföriskt. I Fremantle 
flanerar jag längs Cappuccino strip 
bland trubadurer och kaffebarer. 
På Fremantle markets hittar jag en 
rolig souvenir, en ryggkliare som 
ser ut som en kängurutass. Här kan 
man tillbringa timmar. Sedan njuter 
jag av fantastisk aboriginsk konst 
på Japingka galleri. Kan inte motstå 
Perth-designern Morrisons affär 
där jag provar en tunika i grönt 
silke. Mätt och belåten efter en fish 

and chips på Cicerellos på Fremantle Wharf  beger jag mig 
tillbaka till Perth.

14.30 GULDFROSSA 
En gratis CAT-buss tar mig ner till ett av stans bästa museer, 
Perth Mint, där jag bokat in mig på en tur. Guiden berättar 
om guldruschen, och om hur man gör mynt från scratch 

och sedan får jag se när 
de gjuter en guldtacka. 
I priset ingår inget guld, 
men däremot får jag ett 
fantastisk afternoon tea. 
Win!
 
16.00 HAMNHÄNG  
Nästan vart man än 
vänder sig i den här staden 
så finns det fantastiska 
skulpturer. På vägen 
tillbaka till sta’n kan jag 
inte motstå att ta ett kort på ett gäng kängurus i brons. De ser 
så verkliga ut att man tror de ska hoppa iväg. Svänger sedan 
förbi Elizabeth Quay med siktet inställt på ett av Perths bästa 
glasställen, Gusto Gelato. Kiosken är svår att missa. Den 
har samma färg och form som Western Australias berömda 
rosa diamanter. Njuter av min glass med blodapelsin och 
vitchokladsmak medan färjorna glider fram och tillbaka längs 
floden. En pelikan torkar vingarna i solen på piren.

17.00 SPANA IN FOLKLIV 
Tittar in på sofistikerade Bar 
Lafayette i krogtäta Brookfield 
Place strax före afterwork-
rusningen och tar en drink. 
Bartendern Andy rekommenderar 
en champagne-cocktail och lite 
charkuterier. Utsökt gott. Betraktar 
stadens slipsnissar och en möhippa 
från mitt lilla hörn i baren.

18.00 CHoKLADNJUT ViD 
DAGENS SLUT 
Trött efter en lång dag traskar jag 
tillbaka till hotellet. Jag tittar in 
hos Perths bästa chokladmakare 
Sue Lewis och köper på mig galet 
goda tryfflar och chokladbräck med 
citronmyrten.
 

TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: TOURISM WESTERN AUSTRALIA, 
CATARINA HANSSON, PERTH

24 TIMMAR I PERTH 
Kängurutassar, gatukonst och guldfrossa. 
Och kanske en rosa diamant. Häng med 
på ett händelserikt dygn i Perth!

-västra Australiens huvudstad

Det turkosa vattnet glittrar och de vita stränderna glimrar medan 
färjan närmar sig pingvinön Penguin Island. Här bor mer än 
1000 små pingviner, eller Little Penguins som de också kallas. 

De finns bara i Western Australia, på den södra och sydöstra australiska 
kusten, samt på Nya Zeeland. Den största gruppen bor på naturreservatet 
Penguin Island. Men de tillbringar inte mycket tid på ön.  
– De är till havs åttio procent av tiden, förklarar djurskötaren Theda 
Morrissey, interpretation officer för Department of  Wildlife i Perth.  
Hon arbetar i pingvinhuset där de tar hand om skadade och övergivna 
pingviner.

När det är matningsdags flockas de runt Theda. Hon kastar småfiskar i 
vattnet och de snappar upp lunchen, snabba som torpeder. Endast lilla 
Noorook är busig och försöker ta fisk ur hinken.
– De har alla olika personligheter och humör och de är helt fantastiska djur 
att jobba med, säger Theda Morrissey. De är dessutom väldigt pratsamma. 
– Ja, trots att de är så små pratar de mest av alla pingvinarter. Det är ett 
konstant tjattrande, säger hon. 
 
I oktober är det häckningstid och besökare kan ibland se pingviner ruva på 
ägg under klippor. Själva ön är karg med vita stränder och buskar. 
– Det tar inte lång stund att gå runt ön och det är det väl värt. På 
sommaren kan man snorkla och se allsköns sjöfåglar, tärnor från Borneo, 
pelikaner, reptiler, sälar och ibland sjölejon, säger Theda Morrissey. 
 
Världens bästa jobb eller… ? 
– Ja, definitivt. Här trivs jag. 
 

TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: CATARINA HANSSON, PERTH

MÖT VÄRLDENS 
MINSTA PINGVINER
De är mörkt blågrå med vita magar, väger bara 
ett kilo och är inte högre än 40 centimeter. 
Världens minsta pingviner bor på en ö strax 
söder om Perth i mysiga Rockingham. 

Missa inte! 
SWEA Perth ordnar dagsutflykter till 
Kings Park, Fremantle, Perth Mint 

samt guidad stadstur. 
 

Missa gärna! 
The Bell Tower. Klocktornet vid 

Elizabeth Quay marknadsförs som 
om det vore ett fantastiskt utflyktsmål 

men i själva verket är det litet och 
intetsägande. 

Titta på!  
om du är nyfiken på de små 

pingvinerna och har barn eller 
barnbarn rekommenderas den 

australiska filmen oddball. Den 
handlar om ett gäng pingviner som 

räddas av en vallhund. 

Missa inte!  
Dagsturen till Penguin Island.

Penguin Island
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Ett stenkast med snabbfärja från Perth hägrar 
semesterparadiset Rottnest Island. Hit åker Perthborna 
både sommar och vinter, snorklar, cyklar, tar ett dopp i en 
av de många turkosa lagunerna. Kanske också en öl och 

en fish and chips på en av öns pubar. och möter quokkas! De små 
råttliknande djuren finns överallt på ön. 

Quokkan blev världskändis 2012 då Huffington 
Post utnämnde dem till världens gladaste djur. 
Därefter spred sig quokkaselfies världen över. 
De har pepparkornsögon, små fluffiga öron och 
en liten pung på magen, så det är inte underligt 
att de är omtyckta fotoobjekt för öns besökare. 
De är gärna med på bild och tittar oftast rakt in i 
kameran. 

Penni Fletcher-Hughes är talesman för Rottnest 
Island Authority och tillbringar en stor del av sin tid på ön. Hon är 
mycket förtjust i de små djuren.
- Du ser dem överallt på ön och de är väldigt nyfikna. oftast kommer 
de fram och hälsar, säger hon. Men hon varnar för att mata dem eller 
ge dem vatten. 
– De mår inte bra av människoföda som chips och bröd. Dessutom 
kan de bli sjuka om man ger dem vatten, eftersom de inte behöver 
särskilt mycket för att överleva.

om man inte är intresserad av quokkas finns mycket annat att göra på 
Rottnest Island.
– Det finns något för alla. Ön är otroligt naturskön och har dessutom 
en spännande historia. Om du inte vill ta ett dopp eller en cykeltur 
rekommenderar jag ett glas vitt på Rottnest Hotell med vidunderlig 
utsikt över bukten mot Perth, säger Penni Fletcher-Hughes.

De ser ut som en blandning mellan en teddybjörn och en 
söt råtta. Och de älskar att vara med på bild. Selfies med 

Australiens gladaste djur, quokkan, har spridit sig över hela 
världen. Men var möter man dessa pungdjur?

TA EN SELFIE MED EN QUOKKA

Quokka

Missa inte!  
SWEA Perth erbjuder  

en dagstur till Rottnest Island.

FOTO: ROTTNEST ISLAND AUTHORITY, WESTERN 
AUSTRALIA TOURISM, CATARINA HANSSON, PERTH

I det sydvästra hörnet av 
Australiens största delstat, 
Western Australia, finns nio 
vindistrikt. Ett av de i särklass 

bästa ligger i Margaret River enligt 
vinskribenten och Master of  Wines Rob 
Geddes. Geddes tipsar här om de tre 
bästa sorterna i området.

Chardonnay 
Ett måste om du besöker vindistriktet 
Margaret River. Det håller hög kvalitet 
och finns i ett stort utbud. Chardonnay-

VINER I TOPPKLASS
Margaret River-distriktet 
producerar många av 
Australiens bästa viner. 
Och fastän vinkännaren 
Rob Geddes besökt 
vingårdar världen över 
säger han att vinerna från 
Western Australia är i 
toppklass. 
 – Det är ett oslagbart 
område.
TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: ROB GEDDES

viner finns med smakprofiler från lätta 
och friska till fylliga, fatlagrade viner 
med inslag av smör och tropisk frukt.  
– Margaret River för mig är ett riktigt 
”chardonnay-bonanza”, eftersom det 
alltid blir en chardonnay-extravaganza 
när jag reser dit, säger Rob Geddes. 
Han tycker att Vasse Felix, en av 
Australiens främsta vinproducenter, 
tillverkar det i särklass bästa 
chardonnay-vinet just nu. 
 
Cabernet Merlot 
Margaret River jämförs ofta med 
Bordeaux och enligt Systembolaget 
”motsvarar klimatet det i Saint 
Emilion och Pomerol under varma 
år, och jordmånen från den vittrade 
granitåsen är lika perfekt för vinodling 
som grusbankarna i Médoc och leran i 
Pomerol”. De bästa röda vinerna från 
Margaret River är enligt Rob Geddes 
blandningen cabernet merlot.  
– Cabernet sauvignon-druvorna i 
Margaret River behöver blandas med 
merlot för att bli riktigt ”kick ass”. Och 
det är de, lovar han. 

Semillon Sauvignon Blanc
De krispiga, fruktiga semillon 
sauvignon-vinerna från Margaret River 
är i toppklass säger Rob. Viner från 
Willyabrup området strax utanför 
Margaret Rivers samhälle är fantastiska. 
Cape Mentelle, Woodlands, Cullen och 
Pierro rekommenderas. 

Läs! 
 Rob Geddes bok 
Australian  Wine 

Vintages

TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH

Fremantle, havet och Kings Park - heldag (torsdag och 
söndag). Pris AU$ 125/person  - buss, inträdesavgifter och 
lunch med kaffe och kaka

Caversham Wildlife Park och lunch på Sandalford vingård 
- heldag (torsdag och lördag). Pris: AU$ 125/person - buss, 
inträdesavgift, vinprovning och lunch 

Rottnest Island - heldag (fredag). Pris: AU$ 145/person - 
båtresa, buss, eco-guidad tur och lunch

Golfdag på Araulen - heldag (fredag). Pris: AU$ 160/person - 
buss, golfutrustning, golfcart och lunch på klubbhuset ingår 

DAGSUTFLYKTER VM 2017 
– De bästa godbitarna från Perth

Stadstur med guide – två timmar (fredag). Pris: Ingen kostnad

Guidad tur på Perth Mint med Afternoon tea - två timmar 
(fredag). Pris: AU $23/person - inträde guidad tur och  
afternoon tea. 

Penguin Island - heldag (lördag) Pris: AU $140/person - buss, 
färja, ecotur och lunch.

För mer information och anmälan: VM2017.swea.org

Obs! Vi förbehåller oss rätten till ändringar
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Varför går efterresan till Margaret River? 
– Vi reste dit för några år sedan med SWEA 
Perth och fick väldigt fin feedback. Det 
är bara 25 mil från Perth och området är 
fantastiskt.

Vad är det som är så speciellt med 
Margaret River? 
– Det är helt olikt Perth med vidunderlig 
natur och nationalparker som är skyddade 
mot framtida exploatering. Indiska oceanen 
är obeskrivligt vacker med kristallklart 
vatten som dundrar in mot helt kritvita 
stränder. Ofta har man en perfekt strand 
helt för sig själv. Sedan får man inte glömma 
vingårdarna och alla restauranger i toppklass.

VINGÅRDAR, STRÄNDER & KULTUR
TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: TOURISM WESTERN 
AUSTRALIA, CATARINA HANSSON, 
PERTH

Dag 1 - söndagen 22 oktober 
Vi stiger på bussen i Perth med Bunker Bay 
som mål och åker längs den natursköna 
sydvästkusten. Strax före lunch når vi den 
vidunderligt vackra bukten Eagle Bay och vår 
första vingård, Wise Winery. Vi njuter av ett 
glas vin och en fantastisk lunch på terrassen 
med panoramautsikt över havet. Vi checkar 
sedan in på 5-stjärniga Pullman Resort vid 
Indiska Oceanen i Bunker Bay. Kanske tar 
du en snabb tupplur, simmar i poolen eller 
tar en promenad i solnedgången på stranden. 
På kvällskvisten äter vi middag på hotellet.

Dag 2 - måndagen 23 oktober 
Frukost på hotellet med utsikt över rofyllda 
Bunker Bay. Efter en kort bussresa når vi 
Old Dunsborough och går en promenad 
längs de turkosa lagunerna till Meelup Beach, 
en av Western Australias vackraste stränder. 
Bussen hämtar oss och tar oss till pittoreska 
byn Margaret River. Där finns det möjlighet 
att ta en kopp kaffe, strosa runt, shoppa 
och njuta av lokalt producerade varor. Vi 
bjuds sedan på ölprovning med tapas på 
lokala bryggeriet Brew House.  Resan går 
därefter vidare genom vackra Karri-skogen 
Boranup Forest där träden sträcker sig upp 
till 80 meter mot himlen. Vi stannar till 
vid utsiktsplatsen Boranup Lookout där vi 
kanske får se en skrattande kookaburra eller 
en färggrann papegoja bland de magnifika 
träden. Vi återvänder till Bunker Bay och 
ses igen strax före solnedgången för en 
promenad ner till Bunkers Beach House. Där 
bjuds vi på middag och en unik aboriginsk 
kulturafton på stranden medan stjärnorna 
börjar tändas på himlen. Håll utkik efter 
Södra korset!

Dag 3 - tisdagen 24 oktober 
Efter frukost på hotellet åker vi med buss 
till Dunsborough för transfer till havs där vi 
möter ett charterfartyg och bjuds på valsafari 
och morgonkaffe. Det är valsäsong och vi 
ser förhoppningsvis en av havets största 
invånare, knölvalen, och om vi har tur även 
dess kalvar. Delfiner, sälar och exotiska 
sjöfåglar finns det också gott om i det här 
området. Vi återvänder till Dunsborough 
där vi stiger på bussen för vidarefärd till 
välkända vingården Leeuwin Estate. Efter 
vinprovning och tvårätters gourmetlunch 
åker vi vidare till Yallingup Gallery där vi 
tittar på konst från utvalda lokala konstnärer. 
Vi far sedan vidare längs den dramatiska 
kusten till Yallingup där en av områdets 
främsta surfingstränder finns. Utsikten är 
bedövande vacker! Efter att vi återvänt till 
hotellet tar vi en välbehövlig paus innan vi 
möts vid poolen för en avslappnad barbeque.

Dag 4 - onsdagen 25 oktober 
Vi tar en skön sovmorgon före sista 
frukosten på hotellet. Är du uppe tidigt 
hinner du ta en promenad och insupa 
utsikten längs den orörda Bunker Bay Beach 
en sista gång. Efter utcheckning går bussen 
norrut. Resan går till en av Australiens 
hundra bästa vingårdar, familjeägda Capel 
Vale. Där provar vi utsökta viner som fått 
toppbetyg av ledande vinskribenter. Efteråt 
blir vi serverade en elegant Pemberton 
Match Plate på restaurangen. Hemresan går 
sedan raka spåret till Perth.

Pris (AUD): Delat rum $1285 per person, 
enkelrum $1615 per person (inklusive 
busstransport, hotell, inträdesavgifter, 
valsafari, kulturafton, middagar, luncher 
och fika) 
 
För mer information och anmälan:  
VM2017.swea.org

Vad kommer ni att bjuda på under 
efterresan?  
– Naturen i allra högsta grad. Vi har hittat 
smultronställen längs hela kusten. Det blir 
kulturafton och barbecues, promenader längs 
kusten, valskådning... Sedan ser vi nog en 
och annan känguru också.

Margaret River är ett av Australiens mest 
kända vindistrikt. Blir det vinprovning? 
– Självklart! Vi har valt ett antal vingårdar 
där vi har vinprovning och äter gott. Viner 
från Margaret River är kända över hela 
världen. Förutom vin producerar den här 
regionen även fantastisk tryffel. 

Du har hus i området, vad är ditt 
smultronställe? 
– Ett litet kafé vid havet som ligger på 
gångavstånd från Pullman Resort i Bunker 
Bay. Jag brukar beställa en god frukost 
och bara njuta av havsutsikten. De som 
är med på efterresan kan gå ner till mitt 
lilla kafé. Efter frukosten går jag gärna en 
promenad längs stranden. Jag gillar att titta 
på havsdelfinerna när de leker. De är stora 
och grönskimrande och hoppar och har sig i 
grupper längs kusten.

Kerstin Friberg, 
som jobbat med 
efterresan till 
Margaret River 

TEXT: CARRIE SÖDERBERG, PERTH
FOTO: KERSTIN FRIBERG, PERTH

Hallå där ...

Efterresan går till

Meelup Beach

Torsdag 19 oktober 
Ankomst samt mingel och middag på VM-hotellet i Pan Pacific 
Perth. Lokala Sweor finns på plats under mötesdagarna.

Fredag 20 oktober
Regionernas förmöten för AO och inbjudna gäster på morgonen. 
Efter lunch är det dags för regionmötena dit alla Sweor är 
välkomna. Aussie-barbecue på South of  Perth Yacht Club med 
utsikt över Swan River.

Lördagen 21 oktober 
Världsmötet pågår under hela dagen, alla är välkomna. Vi svidar 
sedan om till festmiddagen på Drottning Elizabeths magnifika 
Government House.

VM PERTH
2017
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H
anna träffade sin holländske man, Roeland, 
under en resa på Nya Zeeland 2011. Efter en 
tid av resande och pendlande bestämde hon 
sig för att flytta till Amsterdam. Ganska snart 

hittade hon SWEA som verkade vara ett användbart 
nätverk när man var ny i landet. Välkomstlunchen 
i Amsterdam blev avgörande och Hanna kom in i 
gemenskapen 2013.

Hur var det att komma in på arbetsmarknaden här? 
Har du några tips till andra nya?
– Jag har en masterexamen i kommunikation från 
Lunds Universitet och hade arbetat fem år i Malmö 
efter det. Eftersom jag ännu inte behärskade det 
holländska språket sökte jag arbetsplatser där jag 
kunde arbeta på engelska eller svenska. Det finns 
relativt gott om Internships här, vilket är ett bra sätt att 
få in en fot på arbetsmarknaden. Jag har haft olika 
jobb inom marknadsföring och kommunikation, och 
lärt mig mycket om företagskulturen här. Vi svenskar är 
ofta kunniga och har en hög arbetsmoral utan att göra 
väsen av oss; holländare tar mycket mera plats. Man 
ska väl inte skryta direkt men i den holländska kulturen 
försvinner du lätt, om du är för mycket ”Jante”. Se till 
att visa vad du kan och gör!

Att få barn är kanske det bästa sättet att lära känna 
ett lands kvinnokultur. Berätta hur det var att få barn i 
Nederländerna. Har din upplevelse stämt överens med 
dina förväntningar?
– Graviditeten och förlossningen har varit en 
positiv upplevelse. Jag upplever vården man får 
här som personlig, naturlig och ”enkel”. Du väljer 
vilken barnmorska du vill ha och hon är sedan 
med dig under hela graviditeten, förlossningen 
och efterkontrollen. Jag fick möjlighet att träffa 
barnmorskan i grupp tillsammans med andra gravida. 
Det var givande möten och det visade sig dessutom 
att en av kvinnorna var uppväxt i Sverige, vilket gav 
mig extra ”kulturkrocksinformation” och stöd.
 
I Nederländerna kan man välja mellan att föda 
hemma eller på ett “födelsecentrum” i anslutning till 
sjukhuset (ungefär 25 % av kvinnorna föder hemma). 
På centret finns ingen sjukhuspersonal, men om det 
behövs är det nära till specialister. Vill man föda på 
själva sjukhuset krävs medicinska skäl eller en extra 
avgift. Man ringer barnmorskan när värkarna kommer 
igång, hon kommer hem och avgör när man behöver 
åka och ordnar med plats på “födelsecentret”. Att 

föda barn anses vara något naturligt här i 
Nederländerna; det är helt enkelt något som kvinnor 
klarar av. Inställningen till smärtlindring är annorlunda 
än i Sverige. Lustgas och ryggmärgsbedövning 
(epidural) är ovanligt, däremot finns det ofta möjlighet 
att få föda i vatten i stora badkar. Frånvaron av 
ordentlig smärtlindring oroade mig en del mot slutet 
av graviditeten, men det finns en uppsjö av kurser för 
att lära sig tekniker att hantera värkar på. Jag valde 
yoga och när stunden var inne hade jag inte en tanke 
på extra smärtlindring! Med fokus på andning, perfekt 
guidning av barnmorskan och stöd av min man blev 
det en förlossning enligt textboken.
Men det allra bästa med att föda barn i 
Nederländerna var det som kallas “kraamzorg”! 
Meningen är att man lämnar sjukhuset så snart som 
möjligt, så redan efter fyra timmar åkte jag hem! 
Hemma väntade kraamzorg, helt fantastiskt! I åtta 
dagar har du en specialutbildad sköterska i ditt hem, 
ungefär sex timmar per dag. Hon sköter hushållet och 
tar hand om besökande, men framförallt hjälper hon till 
med amning och skötsel av barnet och dig själv.

Hur är det att vara mamma i Nederländerna?
– Jag har officiellt en vecka kvar av 
mammaledigheten, men eftersom mitt sista kontrakt 
inte förlängdes letar jag efter ett passande jobb, 
helst tre dagar i veckan. Vi funderar en del över hur 
vi vill ha det i framtiden. Så småningom behöver vi en 
större bostad och det skulle vara underbart att ha en 
trädgård, jag älskar att odla. Det blir en del pusslande; 
dagis är dyrt och man får räkna ut hur många dagar 
man har råd med det. Många föräldrar anlitar far- och 
morföräldrar i kombination med dagis, för oss går det 
inte eftersom de bor långt bort. Visst är det bättre 
ordnat för småbarnsföräldrar i Sverige, men barnen 
här i landet har det bra! De är faktiskt enligt statistiken 
bland de lyckligaste i världen! (Undersökt av bl.a. 
Unicef).

Det låter som du har en spännande tid framför dig. Hur 
tror du att SWEA skulle kunna vara till stöd och hjälp 
under den här perioden i ditt liv?
– Det skulle vara roligt att träffa andra i samma 
situation, en liten grupp för oss som befinner oss i den 
här livsfasen. Finns det fler som skulle vilja träffas och 
dela erfarenheter? Skriv och berätta!

HANNA 
– om att få barn i Nederländerna

När vi träffas hemma hos Hanna Weiber Post i Amsterdam West är Ylva 
11 veckor. Ylva jollrar lugnt i sin hage i vardagsrummet. Den ljusa och 
luftiga lilla lägenheten känns både svensk och typisk för Amsterdam. 

TEXT OCH FOTO: MARGARETA SVENSSON

Föräldrars rättigheter, en jämförelse

Nederländerna

Mammaledighet: 16 veckor varav minst 4 
före förlossningen.
Pappaledigt: 5 dagar (utökat från 2 dagar i 
september 2016).
Amningsledighet: De första 9 månaderna 
har modern rätt att amma sitt barn på 
arbetstid. En fjärdedel av arbetstiden får 
användas till att amma eller pumpa mjölk 
till sitt barn. Arbetsgivaren måste erbjuda en 
lämplig plats för detta.
Vård av sjuk anhörig: Maximalt två 
arbetsveckor per år.

Sverige

Föräldraledighet: 480 dagar som måste tas 
ut innan barnet fyller åtta år.
Pappaledighet: 10 dagar.
Vård av sjukt barn: Maximalt 120 dagar per 
barn per år.
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När jag bodde i Sverige for jag då och då till 
glasbruken i Småland för att handla vackra 
glas till hemmet och presenter till vänner. 
Det var alltid spännande att fynda bland nya 

serier av glas. Boendealternativen var ganska enkla och 
restaurangutbudet var begränsat, speciellt om man som jag 
inte gillar hyttsill. Men trevligt var det alltid.

Under mina år i resebranschen i USA bokade jag in många 
amerikaner på rundturer i Crystal Kingdom of  Sweden och 
de älskade att handla kristall som skeppades hem till dem i 
USA. Många av dem var också svenskättlingar vars förfäder 
utvandrat från Småland. En vacker augustidag i år var det dags 
att besöka Glasriket på nytt. Denna gång med anledning av 
SWEAs samarbete med Orrefors Kosta Boda-gruppen.
 
Kosta Boda Art Hotel som öppnades 2009 är inte likt något 
annat hotell. Redan fasaden visar att det handlar om glas i en 
mångfald former. Dekorationer i alla färger och skepnader 

TEXT: KATRI OLANDER SERENIUS, FLORIDA
FOTO: KOSTA BODA

möter dig var du än går. Kosta Bodas formgivare har gjort de 
unika utsmyckningarna som förbrukat hundra ton glasmassa. 
Varje hotellrum är designat av en känd glaskonstnär. 
Dricksglasen på rummen är av kristall och vackra glaspjäser 
smyckar korridorer och fönsterbrädor.

Vilken Spa-avdelning! Oavsett om man vill simma i poolen 
med glaspjäser, bada bastu eller ta en skön kroppsbehandling 
mår man bra i den vackra miljön. Jag passade på att boka ett 
träningspass i studion med en duktig ledare och fick jobba 
ordentligt då gruppen i övrigt bestod av unga gymnaster på 
träningsläger.

Restaurangen är också något utöver det vanliga. Utsökt 
sammansatta menyer serveras på vackert porslin och 
dryckerna hälls upp i matchande kristallglas. Efter en god 
natts sömn blev det frukost och shopping morgonen därpå. 
Glasbutiken erbjöd ett stort urval av allehanda glasprodukter 
till förmånliga priser.  Jag fick med mig både glas och fina 
minnen hem till USA.

Mer info: SWEA-medlemmar med familjer erbjuds rabatt på 
logi Kosta Boda Art Hotel.
http://swea.org/medlem/formaner/kosta-boda-art-hotel-
rabatt/ 

Glas och kristaller  
i alla former

Florida-Swean Katri Olander Serenius 
på en liten sommarutflykt i det 
svenska glasriket. 

Kanske beroende på att jag tidigare varit 
avdelningsordförande, känns det angeläget att 
fokusera på det stora engagemang som Sweorna på 
lokal nivå lägger ner på just donationer och stipendier. 
Jag tror också att avdelningarna själva måste bli bättre 
på att marknadsföra dessa och visa världen lokalt och 
globalt, i och utanför SWEA, hur framstående vi faktiskt 
är på detta område. Tanken är att donationssidorna 
ska vara ett steg i den riktningen och uppdateras 
kontinuerligt med de nya donationer som utdelas av 
SWEA.

Jag tröttnar aldrig på att beskriva hur roligt det är att 
samlas kring ett donationsprojekt i en SWEA-avdelning. 
Det är också en grundläggande värdering i vår 
verksamhet och helt enligt våra stadgar. Så låt fantasin 
flöda ute i SWEA-land, leta upp mottagare för vilka ett 
ekonomiskt bidrag från SWEA gör skillnad, så att svensk 
kultur kan fortsätta spridas i alla världens hörn.
Det är en av våra viktigaste uppgifter i SWEA och 

proportionerligt kan alla avdelningar hjälpa till. Inte 
bara för själva sakens skull utan därför att det är något 
så positivt för samtliga engagerade!

Många lärare vid svenska skolor utomlands kan berätta 
om skolmaterial som blivit verklighet tack vare SWEA-
avdelningars donationer. Samma sak gäller utländska 
studenter i svenska språket som fått möjlighet att läsa 
vidare och/eller besöka Sverige tack vare stipendier 
från lokala SWEA-avdelningar.

Vi sprider med andra ord också glädje och positivitet, 
något som världen kan behöva idag.

Flera Sverigeavdelningar har gjort donationer till 
nysvenskar som på så vis fått möjlighet att mer på 
djupet lära sig om Sverige och svensk kultur. Idag känns 
det mer än någonsin som en oändligt viktig uppgift.

Hur föddes idén?

– Vi i styrelsen har under de senaste åren diskuterat hur 
vi skall kunna förstärka och förstora vår gemenskap. 
SWEA har en viktig ursprungstanke men hur för vi den 
vidare till kommande generationer svenska kvinnor? Ett 
nätverk är något man tar del i, det är en gemenskap 
som sträcker sig längre än till att bara vara medlem. 

Första steget mot ett starkare nätverk är att vi känner 
och uppskattar varandra. Ett sätt att lära känna andra 
är att talas vid, ställa frågor och berätta. Tanken är att 
de som blir intervjuade känner sig stolta och glada över 
att läsa om sig själva, förhoppningsvis så stolta att de 
delar artikeln med sina vänner. 

När började ni och hur har det gått?

– Den första artikeln kom ut i juni, sedan dess har 
artiklarna lästs av allt fler personer. Artikeln om Hanna 

lästes av 325 personer på en dag. Det är vår bästa dag 
hittills med gott försprång. Speciellt efter annonseringen 
på Facebook fick vi många läsare både inom det 
internationella SWEA-nätverket och inom det svenska 
nätverket i Nederländerna. Vi får mycket positiv 
respons även om våra läsare inte riktigt har börjat 
använda möjligheten att kommentera artiklarna.

Vad blir nästa steg?

– Nästa steg har just börjat; det innebär att vi blir fler 
som intervjuar och skriver artiklar. Ju fler vi blir som 
arbetar desto mer spännande kommer resultatet att 
bli. Vi kommer också att uppmuntra våra läsare att 
hjälpa till genom att gilla, dela och kommentera det 
som publiceras. Det är en viktig del i gemenskapen.

Hur ser Nya Impulser ut om några år?

– Jag är väldigt nyfiken på hur Nya Impulser kommer 
att se ut om några år! Förhoppningsvis har nya idéer 
fått grogrund och spritt inspiration bland nya och 
gamla medlemmar. Eftersom Nya Impulser behöver 
vara just ny kommer formen ständigt att behöva 
förändras. Det enda som blir kvar är att Nya Impulser 
ger uttryck för en gemenskap av kvinnor som lever i sin 
tid.

SWEA Hollands blogg gör succé

Nya Impulser är en artikelserie i form av en 
blogg på SWEA Hollands hemsida där de 
lyfter fram och presenterar sina medlemmar. 

Här svarar Margareta Svensson på frågor 
kring den populära bloggen.
TEXT: MARGARETA SVENSSON, HOLLAND

SWEAs donationer gör skillnad
Nyligen har vår webbplats swea.org fått nya sidor som handlar om 

donationer och då särskilt om de som våra avdelningar gör. Det är vår 
duktiga webbredaktör Vicki Almstrum som hjälpt oss att utforma sidorna 

som gör våra donationer mer överskådliga. All information som rör dessa är 
nu samlad på en och samma plats.
TEXT: CHRISTINA HALLMERT, ORDFÖRANDE 

SWEA INTERNATIONAL
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Att vara medföljande till 
sin man kan för vissa 
ha sina sidor. Man är 
van vid att ha sin egen 
inkomst och en officiell 

identitet genom sitt arbete och sina 
arbetskamrater. Själv har jag bott i tre 
olika länder och är nu inne på mitt 
fjärde. Under dessa perioder har jag 
mött alla typer av medföljande kvinnor; 
från de allra mest frustrerade, som 
trots lång tid och stora ansträngningar 
i det nya hemlandet inte har funnit sig 
tillrätta. Men jag har lyckligtvis träffat 
desto fler kvinnor som i varierande 
grad trivs med sitt liv och har hittat en 
meningsfull tillvaro utanför Sverige.  
Hur ser medföljarna på sin tillvaro? 
Dessa tre helt slumpmässigt utvalda 
Sweor boende i tre olika delar av 
världen, har förvånansvärt lika 
uppfattning om att bo utomlands. 
Anna Hedve Landgren, Tokyo, Anna 
Klara Lagerås, Houston och Monica 
Oscarsson, Luxemburg, samtalar här om 

sina erfarenheter av utlandsboende. 
Anna Hedve Landgren började sin 
utlandsperiod i Singapore. Hon berättar:
– Min man och jag flyttade till Singapore 
2004 med vår tio månader gamle son 
och sedan dess har vi blivit totalt fem 
i familjen. Efter fyra år i Singapore 
flyttade vi till Beijing och bodde där 
fram till 2014. Nu är vi bosatta i 
Tokyo, men kommer att återvända till 
Singapore igen vid årsskiftet 2016-2017. 
Min man har redan flyttat så jag kör allt 
det praktiska här. Jag fokuserar på att 
stötta barnen och passar samtidigt på att 
njuta in i det sista av Tokyo och Japan. 
Anna Klara Lagerås i Houston berättar 
att hon studerade på Island och det var 
där som hon träffade sin amerikanske 
man. De flyttade ihop i USA 2006, har 
bott där sedan dess och Anna Klara är 
nu amerikansk medborgare. 
Det var även kärleken som fick 
Monica oscarsson att flytta från 
Sverige. Dock inte hennes egen, utan 
makens nyfikenhet på och förälskelse 
i Singapore. 2006 sökte han och fick 

ett erbjudande från 
sitt svenska företag att 
arbeta i sina drömmars 
stad. Monica skrattar 
och säger: 
– Jag kan villigt erkänna 
att jag hoppades att han 
inte skulle få jobbet, 
eftersom jag just hade 
kommit igång med 
min egen karriär efter 
mammaledigheten. 
Trots den inledande 
tveksamheten 
stormtrivdes jag från 
första stund, och det 
skulle ju bara bli ett par 

år, så det var bäst att passa på och njuta, 
tänkte jag. Dessa år blev till sex och när 
nya erbjudanden kom, valde vi till slut 
att flytta till Luxembourg där vi bor nu.

Ingen av de tre Sweorna har haft några 
större svårigheter att anpassa sig till sin 
tillvaro i sina respektive länder. Anna 
Klara säger att hon har förstått att det 
inte är platsen som man bor på, utan 
människorna man umgås med, som 
är det allra viktigaste. De tre Sweorna 
diskuterar också vad som kan vara 
värdefullt att tänka på när man flyttar.
– Den största omställningen är att man 
aktivt måste börja leta nya vänner och 
skapa sig ett eget liv, sin egen tillvaro 
och få egna upplevelser som man kan 
prata med sin man om på kvällarna. Det 
blir tråkigt att bara höra om mannens 
jobb hela tiden, säger Anna Klara.
Anna inflikar att det också är viktigt 
att man trivs i sitt eget sällskap och att 
man bör vara inställd på att det ibland 
kan ta tid att hitta fram till en passande 
tillvaro och träffa människor man trivs 
med. Man bör vara lyhörd och tålmodig. 
Monica håller med. Hon menar att man 
måste försöka vara öppen för det nya 
och inte jämföra med hur man hade det 
tidigare. 
– Ta för dig av vad som erbjuds. Se 
det nya som en rolig upplevelse och en 
utmaning av stora mått! Passa på att 
göra något du aldrig hade gjort om du 
bott kvar i Sverige, uppmanar Monica.
Alla tre betonar att SWEA haft en 
avgörande betydelse för deras utlands- 
och medföljandetillvaro. Oavsett om 
de har engagerat sig aktivt i SWEA 
eller bara varit medlemmar och gått på 
evenemang, har SWEA erbjudit dem 
en mängd möjligheter till att lära känna 

nya människor, få information och tips 
av de mest skilda slag. Monica vurmar 
för SWEAs fadderverksamhet, som hon 
också var engagerad i under sin tid i 
Singapore.
– Det jag reflekterar över är att jag 
haft olika behov av SWEA beroende 
på vilket land jag har bott i. Jag tror 
att SWEA känns som en fin trygghet 
när man precis har flyttat till ett nytt 
land. Efter ett tag får man sin lilla 
grupp av tillhörighet och det kan vara 
inom SWEA, eller utanför, eller en 
kombination av dem båda, säger Anna.
Anna Klara framhåller SWEAs alldeles 
speciella betydelse för sin familj. Som 
varande gift med en amerikan har hon 
ett extra ansvar för att föra de svenska 
traditionerna vidare till sina två barn. De 
pratar svenska hemma och med hjälp av 
SWEA får barnen ytterligare möjligheter 
att träffa andra svensktalande och de får 
ta del av svensk kultur i olika former.
Något som kan drabba medföljande är 
att man upplever det som jobbigt att 
bli ekonomiskt beroennde av sin man. 
Är man van vid att ha en egen inkomst 
och egna pengar, så kan omställningen 
vara svår. Varken Monica, Anna Klara 
eller Anna arbetar heltid med en egen 
inkomst, men de tycker alla att de är 
lyckligt lottade.
– Jag har valt att leva mitt liv så här 
och jag kan inte klaga. Ibland längtar 
jag efter att ha ett arbete att gå till och 
den känslan blir alltid starkare efter ett 
Sverigebesök där jag upplever att jag 
betraktas som lat och helt onormal, och 
möts av ”vad gööör du hela dagarna”, 
säger Monica.

De tre Sweornas dagsschema har ett 
liknande grundfokus; de tar hand 
om barnen och hemmet, tränar och 
försöker hinna med en lunch eller 
en kaffe med en god vän innan det 
är dags för hämtning och läxor. De 
ser det som ett privilegium att kunna 
tillbringa så mycket tid med barnen på 
ett sätt som inte hade varit möjligt om 
de hade bott i Sverige. Dagarna är en 
blandning av roliga upplevelser och 
mindre spännande måsten. Anna Klara, 
som är industridesigner i botten, arbetar 
också med sitt företag Redbubble, som 
producerar svenskinspirerade artiklar av 
alla de slag.
– Jag har designat en kollektion 
produkter med oss utlandssvenskar i 
åtanke. Det är ju just vi som lämnat 
Sverige som gillar att bli påminda 

Vi har alla varit där; att med skräckblandad förtjusning ta beslutet att lämna Sverige med 
allt vad det innebär med bostad och arbete, vänner och familj. På samma gång som vi 

vet att det kommer att bli en spännande erfarenhet med många möjligheter, är det också 
ett livsavgörande vägskäl som kan medföra allehanda utmaningar. 

om vårt land. Jag och 
mina barn tycker det är 
speciellt med saker som 
visar att vi är svenskar. 
Produkterna kan beställas 
på hemsidan och skickas 
över hela världen, men 
allra populärast är de i 
Frankrike. 
Har Anna Klara tid över 
på programmet, går hon 
gärna ut i trädgården eller 
syr.  Monica pluggar för 
närvarande på distans 
och det tar omkring fyra 
timmar varje dag. Hon 
arbetar också som lärare i 
årskurs 5 och 6 i svenska skolföreningen 
som bedriver modersmålsundervisning 
två timmar per vecka per årskurs. Anna 
studerar japanska och har engagerat sig 
i PTA (Hem och Skola-föreningen) på 
barnens skola i Tokyo. I Singapore hade 
hon ett litet importföretag och arbetade 
för sin svenska arbetsgivare som även 
fanns i Singapore. I Beijing var hon 
engagerad i PTA på skolan. Hon var 
också aktiv i SWEAs styrelser, både 
i Singapore och Beijing. Anna Klara 
berättar att hon inledningsvis försökte 
arbeta regelbundet på heltid, men då 
fick de inte familjelivet att fungera. Hon 
berättar:
– Nu arbetar min man och vi 
bestämmer ömsesidigt över vår 
ekonomi, precis som över allt annat i 
vårt gemensamma liv. Min man och jag 
brukar säga att vi kämpar i samma lag!
Monica och Anna håller med och säger 
att de har samma synsätt som i Anna 
Klaras familj. Hemarbetet värderas 
lika högt som förvärvsarbetet. Monica 
berättar att hon har hört talas om ett 
par där kvinnan måste be sin man om 
pengar och så skulle Monica inte vilja ha 
det. Anna lägger till att man naturligtvis 

också får tänka på andra ekonomiska 
aspekter som exempelvis pension, 
eftersom det är viktigt att båda “tjänar” 
på att bo utomlands. 

Monica, Anna och Anna Klara trivs 
med sin medföljandetillvaro. De menar 
att den största omställningen vid en 
utlandsflytt kan vara den annorlunda 
kulturen. Man bör också se till att inte 
bli ett ”bihang” till sin man. Detta går 
lättare att råda bot på om man tar tag 
i den nya tillvaron med nyfikenhet och 
hittar på saker att göra. 
Att det finns hela skalan av allt ifrån 
medföljande, som har svårt att anpassa 
sig, till dem som lyckligtvis kan skapa 
sig en meningsfull och givande tillvaro 
är självklart. Det är bara att hoppas 
att dessa tre, Anna Klara, Monica 
och Anna, är goda representanter 
för merparten av alla utlandsboende 
kvinnor; att kunna gå från att ”bara 
vara medföljande” till att finna en ny 
identitet och ett nytt livsmönster som 
passar dem. Och en av de ovärderliga 
inkörsportarna till detta är SWEA. 

MEDFÖLJANDE
 - på gott och ont

TEXT: MI KARLSSON BERGKVIST, GLOBAL FOTO: PRIVAT

Anna Klara Lagerås 

Anna Hedve Landgren  Monica Oscarsson
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Eva Björklund är ny 
medlem i SWEA i 
Singapore. Hon flyttade 
hit i januari och är 
tjänstledig från sitt arbete 

på Trygghetsrådet i Sverige. Hon har 
lång erfarenhet av att coacha människor 
till nya arbeten och har även hållit kurser 
i hur man skriver sitt CV, hur man beter 
sig på en intervju och hur man söker 
arbete idag. Men framför allt coachar 
hon i hur man hittar nya karriärvägar, 
hur man ska tänka och vad man ska 
göra. Inget fall är omöjligt menar hon, 
men det kan ibland behövas nya tankar 
och tid.

UTLANDSÅR MÖJLiGHET 
Efter många år på först Manpower 
och senare Trygghetsrådet vet Eva 
Björklund vad arbetsgivare efterfrågar. 
Vi bad henne dela med sig av sina bästa 
tips till alla de Sweor som nu bor några 
år utomlands och tänker sig en framtid 
med yrkesarbete i Sverige. Hon har 
många bra tips att ge. 
– Se åren utomlands som en möjlighet 
snarare än att du kommer efter! Du blir 
före på ett sätt - även om du försvagas 
i en del kompetenser som du skulle fått 
om du arbetat kvar i Sverige dessa år. 
En möjlighet är att utbilda sig under 
tiden utomlands. Antingen en hel 
utbildning eller ta en kompletterande 
kurs eller studera språk. Att arbeta är 
en annan väg att förstärka sitt CV – och 
då menar hon även ideellt arbete och 
volontärarbete. 
– Under åren utomlands kan du fylla på 
med meriter som du annars inte skulle 
fått. Att ta på sig ideella arbeten och 
uppdrag eller vara volontär är mycket 
bra meriter, och de ska absolut stå med 
på ditt CV! Det kan till och med vara en 
bättre merit än att ha ett betalt arbete. 
Att engagera sig ideellt innebär ju att det 
finns en ännu större drivkraft än vid ett 
betalt arbete, säger Eva. 

VISAR DRIVKRAFT 
Att företagsledare och 
personalavdelningar tar intryck av ideellt 
arbete förklaras med att det visar att 
man har drivkraft och vill någonting. 
Att komma hem med två helt blanka år 
utomlands är däremot inte så taktiskt 
om man tänker sig ett nytt arbete vid 

hemkomsten. Det man då bör göra är 
att lyfta fram utlandsåren. 
– Att flytta utomlands är ju ett projekt 
i sig som kräver sin kvinna. Det visar 
också något om dig som person, att du 
vågar och kan. 
Att vara bofast i Singapore kan ge 
ytterligare fördelar som gott kan lyftas 
fram när man söker arbete, påpekar hon. 
– Engelskan blir starkare. Du lär 
dig leva i ett annat land, i denna 
multikulturella miljö – sådant efterfrågas 
på arbetsmarknaden i Sverige. Du får 
kanske också helt nya kompetenser, 
kanske socialt genom alla nya kontakter 
du tar. 

STORT OCH SMÅTT 
Många Sweor i Singapore har valt att 
engagera sig i SWEA, Svenska skolan, 
Svenska kyrkan eller i volontärarbete. 
Det är åtaganden som absolut ska lyftas 
fram, tycker hon. 
– Det ger dig helt nya kompetenser, dra 
nytta av dem!
Att sitta med i en styrelse är också en 
bra merit förklarar hon. Stor eller liten 
styrelse spelar mindre roll, men att 
man tar på sig ett ansvarsuppdrag och 
dessutom utan betalning, är meriterande 
och säger en del om dig som person. 
– Fyll på med stort och smått. Det kan 
vara att du är aktiv i programgruppen 
i SWEA och ordnar arrangemang för 
andra Sweor, tar uppdrag på skolan för 
barnen, hittar boende i ett helt nytt land, 
eller att du tar på dig en ansvarsroll i din 
boendeförening. Eller att du minglar 
med företagare på olika evenemang, 
säger Eva. 

Själv är hon engagerad i SWEA och 
har tagit på sig uppdraget att vara 
ansvarig för programgruppen och sitter 
i styrelsen för SWEA Singapore. 

TÄNK EFTER! 
Om du vill byta yrkesinriktning gäller 
det att tänka efter vilka kompetenser 
du saknar! Även om du inte kan få ett 
yrkesarbete inom just det området här, 
så kan du tänka efter vad som skulle 
vara meriterande för just det och söka 
volontäruppdrag i den riktningen. Eller 
utbildning. 
– Vi måste sluta tänka betalt eller 
inte, det är inte så viktigt. Skaffa dig 
arbetslivserfarenhet på betald eller 
icke betald väg om du vill utvecklas, 
uppmanar Eva. 

Det gäller att sticka ut mer än de 
andra när en tjänst annonseras ut. 
Om du har arbetat ideellt, till och 
med internationellt, med just de 
frågorna så kan det väga tyngre än en 
konkurrerande ansökan med enbart rätt 
utbildning. 

VAD ViLL JAG BLi? 
När Eva Björklund coachar människor 
som söker nytt arbete brukar hon be 
dem att tänka ut vad de vill göra. Det 
brukar resultera i tusen idéer som så 
småningom leder till ett drömjobb. 
– Då ger jag dem i hemläxa att 
undersöka om det kan vara en 
sysselsättning man kan försörja sig på, 
fundera över hur viktig lönen är för 
dem, se om det finns arbeten inom detta 
område och framtidsutsikter för yrket, 
undersöka var det finns arbeten och 
så vidare. Det kan resultera i att en del 
tänker om, berättar Eva. 
Vissa väljer att gå på drömmen även om 
den ger knapp inkomst. 
– Man måste väga in vad både hjärta 
och hjärna vill. 

ETT KORT CV 
Hon tipsar att man ska skriva ned 
allt, stort som smått, medan man är 
utomlands. Gärna be om referenser och 
betyg när du gör en insats. Sedan, när 
du kommer hem, gå igenom allt och välj 
ut det viktigaste för just den tjänst du 
söker. 
– Välj ut det mest relevanta! Det är en 
fördel att ett CV är kort. Företagen har 
inte tid att läsa långa ansökningar. Det 
måste vara attraktivt för företaget du 
söker till; det ska vara huvudet på spiken 
direkt, förklarar hon. 

VÅRDA LINKEDIN 
Under åren utomlands ska du också 
hålla liv i sin Linkedin-profil. om du 
inte har någon sådan så starta en profil. 
– Det är viktigt att hålla igång sin 
profil på Linkedin. Uppdatera med nya 
bekantskaper, sök dig åt det håll som du 
så småningom vill arbeta inom, se om 
du kan hitta kontakter där. Bara för att 
du bor utomlands ska LinkedIn absolut 
inte vila, poängterar hon. 
– Be ständigt om referenser från viktiga 
personer. Till exempel kan du be om 
ett omdöme på LinkedIn från din 
uppdragsgivare där du nu arbetar ideellt. 
De kontakterna är värdefulla när du 
kommer hem.

ANVÄND ÅREN 
UTOMLANDS 

TILL ATT SKAFFA 
NYA MERITER!

Är några år utomlands utan fast 
jobb bortkastade för karriären? 
Absolut inte. Fyll på ditt CV 
medan du bor utomlands! Tänk 
strategiskt! Ideellt arbete är minst 
lika meriterande som ett betalt 
arbete. Det är råden från Eva 
Björklund som sedan flera år 
arbetar som coach för sökande av 
nya arbeten.
TEXT OCH FOTO: MARIA SEHLIN, SINGAPORE
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HUR SÖKER MAN DÅ NYTT JoBB? 
– Det har varit en explosion av 
jobbsajter på nätet, där man kan söka. 
Men de allra flesta svenskar, kanske sju 
av tio, får i dag nytt jobb via kontakter 
och nätverk. Därför är LinkedIn så 
viktigt att vårda. Så en mycket bra 
väg att hitta nytt jobb är att söka upp 
LinkedIn-kontakter där du vill arbeta: be 
om en kaffeträff  eller ett telefonsamtal. 
Eller e-posta dem. Förklara vad du kan, 
vad du vill och fråga om det finns en 
öppning. Därför är det så bra att ha 
många kontakter, något du lätt skaffar 
under dina år utomlands!

FEM BRA KARRIÄRTIPS FÖR 
UTLANDSSVENSKEN 

Förstärk ditt CV under utlandsåren 
med sådant som du tror är bra för ditt 
framtida yrke, till exempel studier.  

Arbeta ideellt för att få nya bra 
kompetenser samt kontakter.  

Håll din Linkedin-profil aktiv.  

Notera stort som smått. Förmodligen 
har t.ex. din engelska och din kunskap 
om olika kulturer förstärkts under 
utlandsåren.  

Be om intyg eller betyg där du arbetat – 
oavsett om det är ideellt eller betalt. Till 
exempel via LinkedIn. 

Eva Björklund
Familj: Make Anders och barnen Ebba 8 och Philip 10 år som går på en 
internationell skola i Singapore. 

Bakgrund: Uppvuxen i Skåne men hade bott i Stockholm i många år innan 
vi flyttade till Bunkeflostrand utanför Malmö. Ekonom, har framför allt 
arbetat inom HR, kompetensutveckling, ledarskap och projektledning på STS 
Språkresor, Manpower och Trygghetsrådet som jag för närvarande är tjänstledig 
ifrån. 

Gör nu: Arbetar deltid på svenska ambassaden i Singapore som promotion 
assistant, med projekt som ska främja Sverige utomlands. Är ansvarig för SWEA 
Singapores programgrupp. 
Fritidsintressen: Alla utomhusaktiviteter som tennis, segling, skidåkning, resor – 
hoppas på att få utforska Sydostasien med familjen.

Första intrycket av Singapore: Välordnat, härligt klimat och fantastisk 
variation av mat, men dyrt tyvärr. 

Saknar från Sverige: Familj, vänner, skidåkning och mitt arbete.

Varför gå med i SWEA: Det är en fantastisk organisation, som känns 
väldigt positiv. Här finns mycket värme och hjälpsamhet, det är professionellt 
organiserat, det är väldigt givande och tillför mycket för många, och dessutom är 
det trevligt med ett kvinnligt nätverk!

Vad förväntar du dig av tiden i Singapore? 
Vi har längtat efter och väntat länge på denna möjlighet att få arbeta och bo 
utomlands under en tid. Jag hoppas att hela familjen kommer hem med en känsla 
av att detta ska vi göra om – att vi fyllt på med engelska, självförtroende och en 
nyfikenhet på att fortsätta utforska världen tillsammans. 

Det har blivit enklare att 
hålla presentationer, leda 
diskussioner och anordna 
evenemang om Sverige. 

Busenkelt, faktiskt. Svenska institutet 
(SI) har nämligen lanserat en ny 
webbplats enkom för ändamålet – 
Sharingsweden.se. 

Webbplatsen erbjuder allt 
från ämnesinriktade faktablad 
och böcker om Sverige till 
färdigpaketerade koncept – så 
kallade toolkits (verktygslådor) – 
som vem som helst kan använda 
för att med enkla medel arrangera 
ett lyckat Sverige-evenemang. 

Tanken är att alla, både de 
som arbetar professionellt med 
Sverigefrämjande och de som vill 
visa upp Sverige för studie- och 
arbetskamrater från eller i andra 
länder, ska kunna dra nytta av 
webbplatsen.  

Sharing Sweden ersätter Svenska 
institutets tidigare webbplatser 
Presenting Sweden och Sweden 
Bookshop.

Svenska språket

Även om Sharing Sweden är 
på engelska för att göra sajten 
tillgänglig för så många som möjligt, 
finns det gott om material på 
svenska och om svenska språket.  
På Sharing Sweden kan du filtrera 
fram material utifrån både ämne 
och språk, däribland svenska. 

Svenska språket finns även med 
som en egen ämneskategori, där 
du hittar böcker, broschyrer och 
affischer. Ett åttasidigt faktablad 
om svenska språket, från vikingatid 
till nutid, har nyligen publicerats och 
kan laddas ned i PDF-format. 

Håll dig uppdaterad

Sharingsweden.se lanserades 
hösten 2015 och fylls kontinuerligt 
på med nytt material. På 
startsidan kan du anmäla dig till 
webbplatsens egna nyhetsbrev 
som håller dig uppdaterad på 
nyheter och kommande material. 

Nästan allt material på 
webbplatsen är öppet för alla 
och gratis att använda. Av 
upphovsrättsliga skäl är några 
sidor enbart tillgängliga för 
svenska ambassader och konsulat 
i utlandet. Men då kan du alltid 
kontakta närmaste ambassad 
eller konsulat för att höra efter 
om möjligheterna att inleda ett 
samarbete eller se om de redan 
har planerat aktiviteter inom det 
aktuella området. Om du mot 
förmodan skulle köra fast på sajten, 
kan du kontakta Svenska institutet 
så hjälper vi dig på bästa möjliga 
vis. 

SHARING SWEDEN 
TEXT: CHRISTIAN BILLER, SI

- webbplatsen som hjälper dig att berätta om Sverige

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

 Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

1 rum med queensize bed och sitting area.
1 rum med två enkelsängar.

Båda rummen har TV och privata badrum.
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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

Välkomna till internationella 
årsmötet 2017

SWEA Internationals årsmöte hålls 
lördagen den 1 april 2017 kl. 09.00 på 
Hotel Adriano, Via di Pallacorda 2 i 
Rom.

Mötet är öppet för alla SWEA-
medlemmar i mån av plats. Mer 
information kommer på swea.org

ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM
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Glädje, nytta och samvaro

Varje höst har de sju regionerna i SWEA sina årsmöten 
och värd för varje möte är en avdelning i respektive 
region.

Våra regionmöten, eller RM som vi kallar dem, är 
symposier av energi, diskussioner, framtidsplaner och 
utbyten på alla plan. Här träffas våra avdelningar och 
hämtar idéer, delar erfarenheter, uppmuntrar varandra 
och har roligt ihop i de omkringliggande programmen. 
Avdelningsordförandena och intresserade medlemmar 
deltar i diskussionerna och de formella årsmötena i 
regionerna.

SWEA Internationals styrelse lägger stor vikt vid resultatet 
av diskussionerna på RM och går vidare med de 
ärenden som upplevts som mest angelägna.

Nästa år träffas alla regionerna i Perth i samband med 
Världsmötet 19-22 oktober 2017.

I år var San Diego (VAME), Denver (MAME), Virginia 
Beach (OAME), Lissabon (VEMA), Rivieran (MEMA), 
Stockholm (OEMA) och Singapore (ASIEN) arrangörer 
av dessa regionmötens alla program och en del 
efterresor. 

Här följer några glimtar från höstens sammankomster i 
världen.

Frukost med Denver- Sweor Ett glatt MAME/Denver- gäng

M 
A 
M 
E

M 
E 
M 
A Team bildning- MEMA, Ile 

Saint Honorat, Cannes
Eva Gram Toft med sin 
MEMA-styrelse i Cannes

O 
E 
M 
A Josef Frank utställningen i Stockholm. 

Vilken färgfest!
Birgitta Koniali med sin 
OEMA-styrelse i Stockholm

OAME

Yoga i soluppgången, Virginia Beach.!
Life is good!

Friska vindar, friska tjejer! 
OAME, Virginia Beach

V 
A 
M 
EIas uppfriskande dopp i Stilla Havet 

före årsmötet
Ia Dubois med sin VAME-styrelse i San 
Diego

VEMA

 
Christa Alfredsson med sin VEMA-
styrelse i LissabonVEMA-Sweor och allsång i Lissabon

Shopping, ett måste! 
Little India, Singapore

Anna Centermark med sin Asien/
Australien-styrelse

Asien/Australien

ATT SES ÄR GULD!
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Vi tog en promenad runt 
Borås med den kunnige 
guiden Björn Linder och 
förundrades över hur 

den tidigare småtrista industristaden 
hade förvandlats till en dynamisk och 
innovativ kulturstad. För ett par år sedan 
gjorde Street Art-festivalen ”No Limit” 
Borås till ett gigantiskt utomhusgalleri 
fyllt av muralmålningar höga som 
sjuvåningshus. Dessa målningar smyckar 
stans husfasader.  Skulpturerna runt 
stan är av högsta internationella klass. 
Ett exempel är Jim Dines nio meter 
höga Pinocchio som blivit Borås 
nya ikon. Ett annat verk som gjorde 
intryck var Knallen, en hyllning till 
den lilla människan symboliserande 
de handelsresande som under 400 
år vandrade runt Sverige för att sälja 
hemslöjd, textilier, trävaror och smide 
och var sin tids sociala medier. 

Hjärtat i textilstaden Borås är 
Simonsland som skapats av den 
dynamiske entreprenören Kjell 
Berggren. Genom en omfattande 
totalrenovering av Svenskt Konstsilkes 
fabrik har den omvandlats till en 
mötesplats för kreativa människor – 

Textile Fashion Center – ett textilt 
kluster med globala ambitioner. I 
sällskap av sin dotter Hanna gav 
Kjell en inspirerande introduktion till 
Simonsland. I Smart Textiles Showroom 
fick vi vårt lystmäte av textil forskning 
i form av prototyper och material. Vad 
sägs om kläder som övervakar vår hälsa 
eller mäter våra rörelser? Här finns 
världens första plagg av 100 procent 
återvunna bomullsfibrer, en bordsduk 
med infällda trummor och piano som 
går att spela på och plagg som mäter vår 
hjärtfrekvens. Vore det inte underbart 
att gå till sängs i en pyjamas som smälter 
bort vår kroppsliga fetma medan vi 
sover? 

Eftermiddagen tillägnades Abecita 
Konstmuseum där ägarna Bengt och 
Berit Swegmark byggt upp en stor privat 
konstsamling som de stolt guidade oss 
runt i. Vi fick ta del av verk av sådana 
storheter som Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein och Jim Dine. Abecita 
koncentrerar sig främst på modern 
amerikansk och europeisk konst och är 
idag en av Sveriges unika mötesplatser 
för den samtida konsten. 

Romansviten ”Gårdarna runt sjön” 
av Birgit Th. Sparre har fängslat 
generationer av kvinnor och vi 
fick möjlighet att besöka tre av de 
mytomspunna gårdarna runt sjön 
Åsunden utanför Ulricehamn.  Hon 
skriver: ”Sjön var vackrare än alla andra 
sjöar med gröna holmar, lummiga 
näs och djupa vikar där gula och vita 
näckrosor blommade året om. Sjön låg 
i en trakt där historia och sägen fyllde 
luften likt tysta vingslag av sagans fågel 
Fenix.” 

Vårt första stopp var Högared; det 
kändes som om huset hade sovit en 
törnrosasömn men levde upp när det 
blev fullt av besökare som njöt av den 
underbara utsikten över sjön från dess 
vackra gräsmatta där vi åtnjöt en kopp 
kaffe.

TEXT: GUNILLA RAMELL, 
GÖTEBORG
FOTO: GABRIELLA ZAUNDERS, 
STOCKHOLM

 TEXTILRIKET OCH KNALLEBYGDEN
På medeltidsborgen Torpa Stenhus med 
anor från 1400-talet välkomnades vi av 
ägaren Pehr Zethelius i anrik mundering.  
Det var här som Gustav Vasa vid 56 
års ålder hämtade sin 17-åriga brud 
Katarina Stenbock. Äktenskapet varade 
i åtta år tills han dog. Sedan levde 
Katarina ensam som änka tills hon 
gick bort 85 år gammal. I Riddarsalen 
står brudparet uppklädda i tidstypiska 
kostymer av siden och sammet med 
tusentals pärlor. Bredvid dem dignar 
ett bord fyllt av kanderad frukt och 
bakverk. Kronhjortar i naturlig storlek 
och rik ornamentik pryder väggarna. 
Borgen är full av trolltyg, spöken och 
andra hemligheter. 

På vägen hem stannade vi till på 
Sveriges äldsta glasbruk fortfarande i 
drift, Limmareds Glasbruk, grundat 
1740. Allas vår Agneta fick där äran att 
stiga upp på brukets scen för att blåsa 
sitt eget konstverk av glas vilket hon 
gjorde käckt och galant.  I Glasets Hus 
finns omfattande samlingar av glas från 
mitten av 1700-talet fram till idag. Här 
tillverkas 95 procent av världens alla 
Absolut Vodka-flaskor. 

Sista kvällen tillsammans blev 
oförglömlig då vi hyllade vår kära 
grundare Agnetas rötter inom 
textilbranschen. Barbro och Ingela 
överraskade Agneta och oss alla med 
en utställning av de allra första bikinis 
som Agneta sydde upp. Dessa blev 
starten till hennes karriär i Los Angeles-
området där hon marknadsförde 
dessa, på den tiden mycket vågade, 
plagg till Hollywoods och Beverly 
Hills elit att användas vid deras privata 
swimmingpooler. Att höra Agneta 
berätta denna historia på sitt eget 
charmiga vis var en av resans stora 
behållningar för oss trogna Sweor.

I år gick Sverigeresan till 
Borås, där ett 50-tal Sweor 
tog del av ett fullspäckat 
program i textilens och 
konstens namn. Här 
berättar Gunilla Ramell om 
gatukonst, futuristiska tyger 
och historiska gårdar.

Sweorna besöker

Abecita Konstmuseum

Kakelspis på Sjöreds slott

Klänningar på textilutställning

På Abecita Konstmuseum

Rikssalen på Torpa Stenhus

Streetart i Borås

Sweor i lokaltidningen

Sweor på Ellos i Borås

Torpa Stenhus

Vibration i blått av Xavier Veilhan
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Barn Utomlands & Svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som 

vill underlätta svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utan-

för Sverige. Här kommer en artikel från BUS-redaktionen.

E
tt delsyfte som har funnits med sedan BUS-
projektets början är att få en uppfattning om i 
vilken utsträckning barn utomlands med svensk 
anknytning talar och förstår svenska.
Varför är detta viktigt? Jo, för att vi som 

arbetar med svenska språket utomlands behöver 
statistik som vi kan stödja vårt arbete på. Just nu 
varierar uppfattningen om barnens svenskkunskaper 
med landet, hemsituationen och åldern. Vissa tycker 
att svenskan inte är ett problem, medan den praktiska 
erfarenheten från diskussioner med många Sweor visar 
på motsatsen. 

Attityden till flerspråkighet har förändrats dramatiskt 
de senaste tio åren, från negativ och avrådande, 
till att man nu tror, att flera simultana språk gör att 
hjärnan fungerar mer effektivt. Ändå vet vi som 
arbetar på svenska skolor utomlands att variationen i 
svenskkunskaper bland barnen är stor. Men vi har dålig 
kunskap om vilka faktorer som påverkar våra barns 

TEXT: LENA NORMÉN-YOUNGER, VANCOUVER,  
ANNA LUND
FOTO: PRIVAT

inlärning av svenska. SWEA BUS kommer därför under 
2016-2018 att försöka kartlägga utlandssvenska barns 
bruk av svenska och beskriva vilka faktorer som hjälper 
dem att lära sig sitt modersmål.

”Barn är som svampar och lär sig språk så lätt.” Denna 
eländiga myt följer utlandssvenska familjer i spåren 
oavsett vart de flyttar i världen, och ställer till många 
problem när man som nybliven eller erfaren förälder 
inser att man inte alltid kan kontrollera sina barns vilja 
och möjlighet att tala och förstå svenska. Ett språk 
måste stödjas och behövas, något som många i en 
enspråkig miljö inte förstår. 

Den flerspråkiga utvecklingen för utlandssvenska barn 
kan liknas lite vid en häcklöpning, där det är enklare 
att komma i mål om man tydligt ser hindren framför sig 
och inser hur högt man måste hoppa. Men motsatsen 
är också sann. De som ger sig av utan kunskap om den 
insats som krävs, river oftare och når inte fram till målet. 
Trots att man som förälder upplever att man verkligen 
har ansträngt sig till det yttersta och har gjort sitt bästa, 
hamnar man i en situation där svenskan har blivit en 
negativ upplevelse för både föräldern och barnet. 
Föräldern själv känner sorg över förlusten, och barnet 
kan till och med vara besviket på den förälder som inte 
förmådde att lära barnet svenska.

Men hänger allt verkligen på föräldern? Efter att ha 
lyssnat och följt diskussionerna på vår workshop på 
VM i Bologna 2013 om flerspråkighet, och läst alla 
de tusentals inlägg som gjorts i Facebook-forumet 
”Svenska som modersmål utomlands” är det tydligt 
att många utlandssvenska mammor och pappor har 
hinder i sin vardag som de själva inte rår över eller kan 
kontrollera. Allt från en negativ partner, svärförälder 
eller pedagog, till familjemedlemmar i Sverige som 
hellre glänser med sin goda engelska än hjälper barnet 
med svenskan. Barnet har kanske inlärningssvårigheter, 
och man har blivit starkt avrådd från att tala svenska. 
Det finns många situationer där man faller pladask 
i vardagen trots en inledande stark motivation och 
önskan om att föra svenskan vidare till sitt barn.

Få internationella studier har på ett systematiskt sätt 
bedömt situationen för utlandssvenska föräldrar. Detta 
är något som vi i SWEA BUS-projektet har tagit fasta 
på genom att planlägga en större kartläggning av hur 
utlandssvenska familjer använder det svenska språket 
och vilka attityder de har till sitt eget beteende kring 
språk och utbildning. Syftet med studien som delar 
vårt projektnamn ”Barn utomlands & svenska språket” 
är att ge en tydligare bild av hur många barn som 
har en aktiv respektive passiv svenska, samt identifiera 
de faktorer som hindrar eller hjälper barnet att erövra 
svenskan som sitt modersmål. 

All metodik som ska användas i denna kartläggning 
har utvärderats och testats. Studiens pilotprojekt 
utfördes under 2014-2016 på tre orter där SWEA och 
Svenska Skolan är etablerade: Vancouver, München 
och Tokyo. I varje familj ombads minst en förälder att 
svara på enkäten. 
Enkäten hade 37 frågor med sju teman. Den hade 
utformats med hjälp av surveymonkey.com. Statistiken 
beräknades med hjälp av programmet SPSS. 
Resultaten kommer primärt att användas för att göra 
ett urval av frågor i syfte att med färre frågor göra 
enkäten enklare. Nästa steg i projektet blir en ny enkät 
med ett urval av de 24 frågor som vi tyckte fungerade 
bäst och gav mest värdefull information. När vi valde 
frågor riktade vi in oss på att försöka förstå faktorer som 
hindrar föräldrar och barn från att använda svenskan 
som gemensamt språk. 

Kartläggningen kommer att genomföras av Bus  
under 2016-2018 och som Sweor kommer ni att bli 
inbjudna att delta. Vi kommer att avgränsa studien 
till medlemmar i SWEA som har barn på en hel- eller 
deltids- svensk skola utomlands. Även om vi i huvudsak 
riktar in oss på familjer med barn hemma, är vi 
intresserade av allas perspektiv på vad som hjälper och 
stjälper svenskan. Resultaten kommer att användas 
för att ge råd och rekommendationer till familjer 
utomlands, där man försöker få svenskan att vara ett 
aktivt och levande språk i familjelivet, även om inte alla 
i familjen talar eller förstår det.

För mer information om projektet: bus.swea.org 

SWEAs BUS-projektet har funnits 
sedan 2012. Huvudsyftet är att 
stödja de Sweor som har barn 
hemma och som arbetar med att 
föra svenskan vidare till sina barn.

NY SWEA-STUDIE AV 
SVENSKA SPRÅKET I 
HEM UTOMLANDS
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Konstutställning 5 – 11 augusti 2016  
i Göteborg
Det blev en mycket intressant 
utställning! Gemensam nämnare 
var ’konst i litet format’, max 30 x 
30 cm. Många konstuttryck fanns 
representerade och flera konstformer, 
bl.a. måleri, grafik och skulptur. Vi fick 
god respons från både besökare och 
utställare och alla tycktes eniga om att 
det varit lyckat. Roligt var också att en 
del verk såldes under veckan. 

På fredagsmorgonen började 
utställningsarbetet med inlämning av 
verken, hängning under dagen och en 
förvernissage under ett par timmar på 
kvällen, då över 70 besökare kom. En 
intensiv och mycket trevlig dag! Totalt 
under veckan sågs utställningen av cirka 
500 besökare vilket visar på ett stort 
intresse för SWEA Arts konst.

Utställningen skedde i nära samarbete 
med SWEA Göteborg, i år värd för 
Sverigemiddagen, som ägde rum kvällen 
före vernissagen och vår utställning 
omnämndes flitigt under den middagen. 
Lördagen var den stora vernissagedagen 
med många av utställarna på plats 
och långt mer än 200 besökare. 

Söndag - torsdag var 2 - 3 konstnärer 
utställningsvärdar och även dessa 
dagar kom många tittare. På torsdag 
eftermiddag plockades utställningen ner.
 
Galleriägarna var närvarande under 
vernissagedagarna och de var mycket 
imponerade av både den höga kvaliteten 
på de utställda verken och av själva 
hängningen. Flera deltagare har redan 
erbjudits att ha egna utställningar där. 
Nästa utställning? Ja, den planerar 
vi till 2018 eller 2019 någonstans i 
SWEA-världen. Har du ett bra förslag? 
Kontakta oss gärna! 

Workshop i Torredembarra 19 – 25 
september 2016 
Åter en intensiv vecka!  Vartannat år 
sedan 2010 arrangerar vi en workshop 
i Torredembarra, som ligger ca 80 km 
söder om Barcelona. Det är enkelt att 
ta sig dit med flyg till Barcelona och 
sedan tåg eller rent av flygbuss. Det är 
en härlig liten fiskeby med kilometerlång 
sandstrand och kristallklart vatten. Vi 
ser stranden från våra lägenheter. 

Temat år 2014 var ”Abstract 
expressionism” – tidsperioden ca 
1935 – 1980 i USA. Vi fortsatte med 
samma tema i år, men nu med fokus på 

SWEORS KONST LOCKADE 

MÅNGA BESÖKARE

TEXT OCH FOTO: CHRISTINA 
MÅNESKIÖLD, BRYSSEL

SWEA Art International 
har under sommaren 
haft två stora evenemang. 
En konstutställning i 
Göteborg i samband 
med Sverigemiddagen 
och en Workshop i 
Torredembarra i Spanien. 
Sweor från hela världen 
deltog i båda. Här berättar 
Christina Måneskiöld, 
kontaktperson för SWEA 
Art International, om de 
lyckade arrangemangen.

kvinnliga konstnärer mellan åren 1880 
och 1980. Det finns så många svenska, 
franska, tyska, amerikanska och spanska 
kvinnliga konstnärer! 

Vi har också haft föreläsningar om 
inspiration med flera övningar och 
med inspirerande poesiläsning. I 
tidigare workshops har vi fokuserat 
på olika färger och deras egenskaper. 
Workshopen startar på måndagen med 
en gemensam middag för att lära känna 
varandra. Somliga deltagare återkommer 
varje år, men många nya tillkommer 
också. 

I fyra dagar arbetar vi intensivt från 
morgon till kväll. Föreläsningar på 
morgonen och måleri på eftermiddagen. 
Vi arbetar med akrylfärg på papper och 
duk. Sent på fredag eftermiddag samlas 
verken in och fyra erfarna personer 
hänger utställningen. Vernissage på 
lördag kl 12. På måndagen skiljs vi igen. 

SWEA Art startade i Paris och finns nu i 
många SWEA-avdelningar världen runt. Vi 
blir fler och fler och det är alltid lika roligt 
att träffas för utbyte av kunskap och idéer. 
Det arrangeras även lokala workshops och 
utställningar. SWEA Art International 
arrangerar minst en workshop varje år 
och ofta en kreativ dag på sommaren. 
Gemensamma utställningar äger rum 
med två till tre års mellanrum eftersom 
de tar tid att arrangera. Alla SWEA Arts 
evenemang, utställningar, workshops etc är 
självfinansierade och inte vinstgivande. 
Vårt gemensamma forum är vår hemsida 
www.art.swea.org. Här finns information 
om SWEA Art-grupperna och enskilda 
konstnärer. Läs mer om oss på vår hemsida! 

Varför Torredembarra? 
Därför att för kommunen 
Torredembarra är det här ett 
kulturutbyte mellan Spanien och 
Sverige. De ställer utan kostnad en 
stor lokal till vårt förfogande under 
en vecka – tillsammans med 20 
stafflier. Workshopen avslutas med en 
utställning i kommunens galleri i ett 
1600-tals-slott. Borgmästaren inviger 
och vi tackar högtidligt varandra. Vi är 
med i direktsändning i lokalradion och 
oftast även i lokal-TV. Helt fantastiskt! 
Ja, Maina och Frank har naturligtvis ett 
finger med i spelet. Frank är barnfödd 
i Torredembarra och Maina Novara är 
Swea och har tidigare varit ordförande 
i SWEA Barcelona. Tack till er båda 
för ert engagemang! 
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Den 5 juni i år fick Sverige ett nytt helgon, Moder 
Elisabeth Hesselblad. Det har gått drygt 600 år 
sedan en svensk helgonförklarades och det var 
Birgitta Birgersdotter, den heliga Birgitta, som 

även utsetts till ett av Europas kvinnliga skyddshelgon.
 
Det är nu snart 54 år sedan jag kom till Italien och visst har 
jag varit med om många enastående händelser. Men detta 
överträffar nog allt annat. Att en varm solig söndag i juni 
få se Petersplatsen fylld för ett evenemang som har svensk 
bakgrund hade jag väl aldrig drömt om – uppskattningsvis 
var vi 30 000 personer som bevittnade helgonförklaringen. 
Hur många som var svenskar vet jag inte, men jag kan lova att 
blågula flaggor viftades med i många rader och det rörde mig. 
Blågula flaggor mot Peterskyrkans majestätiska bakgrund – 
vem hade någonsin kunnat drömma om att få se det?

Jag visste att en svensk kör skulle sjunga, Bro Kammarkör 
från Kristinehamn. Men aldrig hade jag anat att de skulle 
inleda med ”Ack Värmeland du sköna”. Det var en hisnande 
känsla att få höra denna sång på en till bristningsgränsen fylld 
Petersplats. En sång vi alla känner igen och också känner för 
vare sig vi har band till Värmland eller inte. Det var underbart 

och jag tror inte dessa härliga tongångar kunde upplevas som 
profana av någon utan bara mycket högtidliga. Vi svenskar 
visste ju att det inte var en psalm eller religiös hymn. Men vi 
njöt och var tysta naturligtvis.
Sedan följde annan sång av andra körer, katolska litanior, 
böner och naturligtvis också mycket polskt, eftersom en 
polack, Stanislao Di Gesu Maria Papczynski, samtidigt skulle 
helgonförklaras. Påven höll mässan på Petersplatsen och 
fastän jag satt fint med biljett från Birgittasystrarna, så kunde 
jag inte se påven, bara höra honom. Birgittasystrarna hade 
tillgång till sittplatsbiljetter och det hade alla svenskar som 
så önskade haft möjlighet att boka via den svenska kyrkan i 
Rom. 1300 personer hade vänt sig till Birgittasystrarna för att 
få biljetter.

Gudstjänster, processioner och högtidligheter för denna 
helgonförklaring ägde rum på olika platser i Rom från lördag 
till tisdag. Söndagsmorgonens mässa leddes förstås av Hans 
Helighet Påven Franciskus medan nattvarden delades ut av 
ett stort antal präster på flera ställen runtom på den enorma 
Petersplatsen.

Sverige har fått ett 
nytt helgon

Om Elisabeth Hesselblad

Elisabeth Hesselblad föddes 1870 i en enkel familj i Fåglavik 
i Västergötland som tredje barnet i en syskonskara på 13. 
Pappan hade en lanthandel och familjen levde under små 
omständigheter. Som 18-åring emigrerade Elisabeth till USA, 
där hon arbetade som sjuksköterska och även konverterade 
till katolicismen. Hon ville studera till läkare, men fick avbryta 
studierna på grund av ett svårt blödande magsår som även 
skulle ta hennes liv, men inte förrän 1957.

Hon kom till Rom 1900 och då hon på Piazza Farnese såg 
det som varit den heliga Birgittas hus i Rom kände hon det 
som en uppenbarelse. Hon blev nunna och fick tillstånd att 
på nytt grunda den svenska, då utslocknande, grenen, av 
Birgittaorden. 1931 fick hon ekonomisk hjälp av dåvarande 
påven Pius Xl att köpa tillbaka det som varit den Heliga 
Birgittas hem på Piazza Farnese i Rom på 1300-talet. Och 
med det kunde hon ge Birgittaordern nytt liv.
i det huset tog hon under kriget hand om alla slags flyktingar. 
Under lång tid fick 15 judar bo där. italienska fd fascister och 
italienska militärer som deserterat räddade hon också. Men de 
som hon tog hand om fick absolut inte gå ut.

En fantastisk händelse inträffade när generalabbedissan 
Moder Hilaria 1972 fick påven Paul Vl:s medgivande till att 
kryptan under Birgittakyrkan på Piazza Farnese skulle bli 
ett ekumeniskt kapell och sedan dess är det där den svenska 
kyrkan håller sina högtider och ceremonier. Kapellet heter 
Sankta Katarinas kapell, döpt efter den Heliga Birgittas dotter. 
Birgittinerklostret på Piazza Farnese kan ta emot turistande 
gäster för övernattning och god mat. Samma sak erbjuder 
klostret på Via delle Isole. Man blir serverad av tystgående 
långkjolade Birgittasystrar. De flesta är från indien. Dessa 
fantastiska band mellan olika delar av vår värld blir så enormt 
påtagliga när man kommer dit.

Rom-Swean Ann-Marie Kjellander var på 
plats vid den imponerande helgonförklaringen 
av svenska Moder Elisabeth Hesselblad.
TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, ROM   
FOTO: BERNT MAGNUSSON, JOHN PERSSON

Bredvid mig satt två engelskor som liksom jag hade övernattat 
i Birgittinerklostret och gästhem på Via delle Isole i Rom. 
De hade faktiskt rest till Rom för att vara med om detta 
evenemang, därför att i trakten där de bor i England finns ett 
Birgittinerkloster som de beundrar mycket.

Tack vare Moder Elisabeth Hesselblad spreds Birgittiner-
kloster och Birgittasystrar starkt under förra århundradet. 
Detta hade redan förre påven Benedictus med beundran 
berättat för mig, när han som dåvarande Kardinal Ratzinger 
var min gäst på San Michele på Capri. Han avslöjade också 
att det var han som hade inlett Moder Elisabeth Hesselblads 
första etapp på vägen till helgonförklaring.

Jag minns att jag var häpen att höra att Birgittaorden var 
den som spreds mest i världen och det var alltså Elisabeth 
Hesselblad och senare Moder Hilaria och Moder Tekla som 
haft denna energi. 1919 tog klostret på Via delle Isole i Rom 
fart. Under andra världskriget var Birgittinerklostret på Piazza 
Farnese med Elisabeth Hesselblad som ansvarig mycket viktigt 
och idag finns det 55 Birgittinerkloster i världen, bl.a. 20 i 
Indien, 6 i Italien, 3 i England och 2 i Sverige. Det modigaste 
i denna utveckling skedde när Moder Hilaria träffade Fidel 
Castro år 2000 i Mexico City vid en presidentinstallation. Hon 
gick helt enkelt fram till honom och sade att hon ville öppna 
kloster på Cuba. Han bjöd in henne direkt och saken ordnades 
snabbt och lätt. Inom två år öppnades det första klostret, i dag 
finns det tre Birgittinerkloster på Cuba. Dessa anses ha haft 
en avgörande betydelse för att mjuka upp förhållandet mellan 
Cuba och USA.

Det känns verkligen som om hela världen var närvarande 
på Petersplatsen denna söndag. Visst skiner solen så varmt 
att man försöker skydda sig, många öppnar till och med 
paraplyer för att komma i skugga. De svenska flaggorna viftar, 
klädseln är i högsta grad varierande, men herrar i elegant svart 
kostym, vit skjorta och slips med eleganta fruar och små barn 
uppklädda i skräddarsydda kläder visar sig vara från Polen. 
Det hela gav verkligen en känsla av att delta i något som berör 
hela världen. Med en landsmaninna till oss som anledning. 
Helt enkelt otroligt.
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Med SWEA internationals närvaro i flera sociala medier kan 
du som SWEA-medlem vara delaktig i vad som händer och 
kan kommunicera med andra Sweor i slutna forum.  

Facebook
SWEA har två slutna grupper på Facebook (d.v.s. bara de som 
är med i gruppen ser konversationer och bilder) där du som är 
betalande Swea är välkommen att gå med. 

De flesta känner säkert till att SWEA international i dag har 
en mycket populär sluten grupp där redan 2 300 av SWEAs 
ca 7 000 medlemmar är med; SWEA Världen. Här delar 
den som vill information, idéer och inte minst bilder från 
SWEA-evenemang. Det händer också att ämnen diskuteras 
och förslag debatteras, naturligtvis alltid i god SWEA-anda. 
Nämnas bör att vi inom SWEA Världen enligt våra stadgar 
inte kan ägna oss åt att diskutera politik eller religion eller göra 
namninsamlingar för olika ändamål. Sådant får var och en 
ägna sig åt på sin egen profil utanför SWEAs sociala medier. 
Länk: facebook.com/groups/SWEAvarld/

Sedan världsmötet i Arizona 2015 har SWEA Världen nu en 
systergrupp, SWEA Professional Worldwide. Gruppen är tänkt 
som ett komplement till SWEA Världen och fokus är på 
SWEA Professional, dvs. yrkesliv, karriär och nätverkande. 
Men kom ihåg att även du som inte yrkesarbetar givetvis är 
varmt välkommen att delta i gruppen. Vi diskuterar karriär, 
lägger upp intressanta artiklar men visar även med bild 
och text vad som äger rum i alla de SWEA Professional 

intressegrupper som finns ute i avdelningarna. i denna grupp 
får varje Swea dessutom annonsera sin egen verksamhet 
två gånger per år. Länk: facebook.com/groups/SWEA.
Professional.Worldwide/

SWEA International har även en Informationssida på Facebook 
där webbredaktionen lägger upp officiella nyheter från SWEA 
International. På denna sida kan inte enskilda medlemmar 
göra inlägg utan sidan sköts helt av webbredaktionen. Men 
du kan gå in och ”gilla” sidan så att du får nya uppdateringar 
från sidan på din tidslinje.  Länk: facebook.com/
SweaInternational/

LinkedIn
På nätverket Linkedin har SWEA international en officiell 
sida med information om vilka vi är och vad vi står för och 
sidan sköts av webbredaktionen.
Länk: linkedin.com/company/swea-international

Vi har även här en sluten grupp, SWEA Professional Network. 
Gruppen fungerar ungefär som SWEA Världen. OBS! Vi 
söker efter en person som kan ”sköta om” gruppen. Om du är 
intresserad att hjälpa till, hör av dig till webmaster@swea.org
Länk: linkedin.com/groups/4704140

Instagram - nyhet
Även på den sociala appen instagram finns numera SWEA 
International representerat. Här heter vi @sweainternational och 
Sociala Medier-gruppen lägger bl.a. upp intressanta bilder från 

SWEA FINNS 
PÅ FACEBOOK, 
INSTAGRAM, LINKEDIN 
OCH YOUTUBE

SWEA-aktiviteter världen över och swea.org. Börja följa oss 
nu! Om du har en bild som du vill att vi lägger upp – mejla 
oss gärna på websocialmedia@swea.org. 
Observera att @sweainternational är ett helt publikt konto, 
d.v.s. vem som helst kan följa och se det som läggs upp. Det 
är därför viktigt att alla personer som är med på bilder är ok 
med det. Du som har ett Instagram-konto kan med fördel 
lägga till en s.k. hashtag, #, när du postar SWEA-relaterade 
bilder. Använd t.ex. #sweainternational. På så sätt kan andra 
personer söka på just den hashtaggen och hitta dina och 
andras bilder med samma hashtag. 
Länk: instagram.com/sweainternational/

YouTube
Så klart finns SWEA international även på video-nätverket 
YouTube. SWEAs egen YouTube kanal heter SWEAkanal 
och här kan du hitta flera fina videos om SWEA. Den senaste 
är en helt ny sammanställning av alla 25 ÅSK-orna, dvs. 
alla de kvinnor som blivit utsedda till Årets Svenska Kvinna 
av SWEA International. På SWEAkanal ligger videos som 
styrelsen har godkänt och som presenterar olika aspekter av 
SWEA på ett professionellt och positivt sätt. Vi hoppas ni 
hittar våra fina filmer och fler är på gång.
Länk: youtube.com/user/SWEAkanal.

Hashtags, #
SWEA har börjat använda hashtags, #, som underlättar när 
man söker innehåll på Internet och i sociala medier som 
t.ex. Instagram och Facebook. Vi har en generell hashtag, 

#sweainternational som du alltid kan använda. Vid specifika 
evenemang meddelar SWEA International vilka speciella 
hashtaggar vi rekommenderar att du som medlem kan 
använda när du gör inlägg om ett speciellt SWEA evenemang. 
Till exempel under VM 2017 i Perth, Australien kommer vi att 
använda hashtaggen #sweavm2017. När en avdelning planerar 
ett evenemang är det en bra hjälp att redan från början nämna 
vilken/vilka hashtaggar man rekommenderar. 

Vi uppmanar er alla att bli flitiga användare av SWEA 
Internationals sociala medier. De som är intresserade av att 
vara delaktiga och ha roligt med att bygga vidare och/eller 
administrera SWEA Internationals sociala medier, kontakta 
gärna någon av oss nedan eller mejla till vår grupp på: 
websocialmedia@swea.org.

Vi hoppas på en framtid inom SWEA med tätare kontakt 
mellan varandra över avdelningar, länder och världsdelar! 

SWEA Internationals sociala medier: webbredaktionen.swea.
org/sweas-sociala-medier/
Kontakt: websocialmedia@swea.org
Anna Gustafson Bril, sammankallande, pr.swea3@gmail.com
Madeleine Herschberger, madeleine.hershberger@gmail.com
Sofia Solfors, sofiasolfors@hotmail.com
Annette Åsberg, interninfo@swea.org
Vicki L. Almstrum, webmaster@swea.org

Visst är det fantastiskt när vi Sweor träffas ”på 
riktigt” under alla regionmöten, världsmöten och 
arrangemang ute i avdelningarna. Men mellan 
fysiska möten är det ju också roligt att hålla kontakt 
och ”vara med på ett hörn”, eller hur? Genom 
sociala medier är detta nu möjligt. Via olika 
applikationer eller program är det enkelt att hålla 
kontakt även om man inte ses så ofta, och det är 
också lätt att knyta nya bekantskaper.
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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 hem-
sidor, 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
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SWEA International, Inc.
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Regionordförande MAME  Anna Bergström mame(at)swea.org
Regionordförande OAME Cecilia Browning oame(at)swea.org
Regionordförande VEMA   Christa Alfredsson vema(at)swea.org
Regionordförande MEMA Eva Gram Toft mema(at)swea.org
Regionordförande OEMA Birgitta Koniali oema(at)swea.org
Regionordförande ASIEN Anna Centerman asien(at)swea.org
 
Övriga Befattningar:
Sekreterare Johanna Fagerlund secretary(at)swea.org  
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Fd ordförande Margaret Sikkens Ahlquist pastpresident(at)swea.org
Juridisk rådgivare Gita Paterson office(at)swea.org
Fondförvaltare Kerstin Eriksson-Splawn fundmanager@swea.org
Administrativ chef Katri Olander Serenius adminchef(at)swea.org 
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Redaktör Forum Elsa Maréchal editor(at)swea.org               
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SWEA Lokalavdelningar:  

REGION  VÄSTRA AMERIKAS  (VAME)

Arizona Tora Reed arizona(at)swea.org
Hawaii  Malin Linn hawaii(at)swea.org
Las Vegas Lena Walther lasvegas(at)swea.org
Los Angeles Minna Madzunkova losangeles(at)swea.org
Orange County Annie Andersson orangecounty(at)swea.org
Portland Tina Kreft-Tengblad portland(at)swea.org
San Diego Annica Backlund sandiego(at)swea.org
San Francisco Camilla Podowski sanfrancisco(at)swea.org
Santa Barbara        Mia Gordon santabarbara(at)swea.org
Seattle Yvonne Hansen seattle(at)swea.org
Vancouver Rebecca Keckman vancouver(at)swea.org

REGION  MELLERSTA AMERIKAS (MAME)
Austin Hanna Wedin austin(at)swea.org
Chicago Ingela Pihl chicago(at)swea.org
Dallas Catarina Lindström dallas(at)swea.org
Denver Anna Hallen denver(at)swea.org
Florida, South Karin Nordlander florida(at)swea.org
Houston Ann Christine Lerner houston(at)swea.org
Michigan Cecilia Astemo-Williams michigan(at)swea.org
Minnesota Carina Plotnick minnesota(at)swea.org
Toronto Gunilla Sjölin toronto(at)swea.org

REGION  ÖSTRA AMERIKAS (OAME)    
Atlanta Lisbeth Boli atlanta(at)swea.org
Boston Lena Saetre-Grant boston(at)swea.org
New Jersey Camilla Trier Mörch newjersey(at)swea.org
New York Lisa Laskaridis Sarmiento newyork(at)swea.org
North Carolina Madelene Trolle northcarolina(at)swea.org
Philadelphia Monica Edqvist-Johansson philadelphia(at)swea.org
Virginia Beach Annie Falkenby virginiabeach(at)swea.org
Washington DC Kate Novak washingtondc(at)swea.org

REGION  VÄSTRA EMA (VEMA)

Barcelona Agnetha Hesselius barcelona(at)swea.org
Costa Blanca Irene Stenberg Larsson costablanca(at)swea.org
Göteborg Erika Tiefensee goteborg(at)swea.org
Holland Eva Kars holland(at)swea.org
Irland Linda Sahlin McConnell irland(at)swea.org
Lissabon Mita Zell lissabon(at)swea.org
London Helen Rennie-Smith london(at)swea.org 
Mallorca Britt Marie Batle mallorca(at)swea.org
Marbella Eva Roman marbella(at)swea.org
Oslo Katarina Silfverskiöld oslo(at)swea.org
Telemark Sofia Herbertsson telemark(at)swea.org

REGION MELLERSTA EMA (MEMA)  
Belgium Zara Hallenborg belgium(at)swea.org
Berlin Anna Oels Lindell berlin(at)swea.org
Frankfurt/Heidelberg           Riita Hallberg frankfurt(at)swea.org
Israel Ulla Sterner israel(at)swea.org
Köln/Bonn Margareta Nilsson kolnbonn(at)swea.org
Luxemburg Petra Cato luxemburg(at)swea.org
Malmö Cecilia Wettstam malmo(at)swea.org
Milano Maria Rönnqvist milano(at)swea.org
Paris Helene Mjörndal paris(at)swea.org
Rimini Desirèe Forni  rimini(at)swea.org  
Rivieran Katarina Lodin rivieran(at)swea.org
Rom Margot Milani Björck rom(at)swea.org 
Örestad Kerstin Stråmark Johansen orestad(at)swea.org

REGION ÖSTRA EMA (OEMA)  
Athens Anette Ryden athens(at)swea.org
Basel Ingrid Heijdenberg  basel(at)swea.org
Budapest Yana Toth Lindén budapest(at)swea.org 
Genève Christina Linnér geneve(at)swea.org
Istanbul Sengal Günes istanbul(at)swea.org
Moskva Ann Björkman moskva(at)swea.org
München Helena Isabella Ozols munchen(at)swea.org
Stockholm Britta Hesse stockholm(at)swea.org
Västerås Monika Eiborn vasteras(at)swea.org
Wien Britta Hammargren wien(at)swea.org
Zürich Nathalie Clarling zurich(at)swea.org

REGION  ASIEN

Bangkok Monica Nilsson bangkok(at)swea.org
Beijing Susanne Larsson beijing(at)swea.org
Hong Kong Tina Täck hongkong(at)swea.org
Japan Ylva Kelly japan(at)swea.org
Kuala Lumpur Pia Ridström kualalumpur(at)swea.org
Melbourne Maria Stevenberg Mercuri melbourne(at)swea.org
Perth Sofia Martin perth(at)swea.org 
Seoul Ann Michel seoul(at)swea.org
Singapore Eveline Sidenwall singapore(at)swea.org

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



46   47

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

Kosta Boda Art Hotel 
Kosta Boda Art Hotel erbjuder alla SWEA-medlemmar 
med familj följande rabatterade priser: 
• Övernattning inkl. frukost samt entré till spa: 995:- SEK 
per person i dubbelrum (1990:- SEK för 2 personer) 
kategori Art Room. (Ordinarie pris är 2590:- SEK per natt/
dubbelrum.)
•Övernattning inkl. frukost samt entré till spa: 1445:- 
SEK per enkelrum kategori Art Room. (Ordinarie pris är 
1695:-SEK per enkelrum.)
För att boka kontakta hotellet via e-post eller telefon 
och ange bokningskod SWEA. 
bokningen@kostabodaarthotel.se 
Telefon +46 (0)478-34830

Priserna gäller t o m 31 augusti 2017 men ej för vistelse 
under julafton eller nyårsafton.
Adressen:
Kosta Boda Art Hotel 
Stora vägen 75 
SE-360 52 Kosta 
Sverige
Webbadress: kostabodaarthotel.se

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). www.nordicreach.
com

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 sin bas 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 i stället för 
US$28). För att bli prenumerant, skicka din beställning 
via e-post till Subscribe@SwedishPress.com och ange 
SPECIAL SWEAOFFER 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.
kidsread.se.

KIT4KIDS AB LEVERERAR BARNMAT, BLÖJOR, VÄLLING,
LEKSAKER M.M.
Kit4Kids erbjuder bonusprodukter till ett värde av 500 
SEK alla SWEA-medlemmar som gör en beställning.
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 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
Tetra Laval
Sofia Distans
Marianne Sample
Swedish Delight B&B
Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER
Grennaskolan
Hermods
Sigtunaskolan
Sofia Distans
Swedish School Beijing

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

Trevikta SWEA-broschyrer
Liten 4-vikt broschyr
SWEA-annonser
SWEA-mappar
SWEA-affischer
SWEA-flagga
SWEA infoSWEA informationskort
SWEA Roll-up Banners 
(Kontakta PR@swea,org)

Visitkort m.m.
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du ha 7000 nya vänner? Gå med i SWEA!

w w w. s w e a . o r g   o f f  i c e @ s w e a . o r g

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 två miljoner kronor per år. 

SWEA International har idag ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder.

®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.


