
Vet du att 
 

även finns i Sverige? 
Liten blåklocka -

 Sveriges nationalblomma



Ett samarbete mellan de svenska
avdelningarna  inom SWEA. 
Även om din tid utomlands är slut
så behöver det inte innebära att ditt
medlemskap inom SWEA är slut. 

Vad är SWEA Sverige
och

  SWEA Professional Sverige?



Vi är fyra avdelningar i Sverige som hjälper er att hitta hem igen. Har man bott utomlands
länge har samhället hunnit förändras och kanske har vänkretsen glesnat. Det är inte alltid
så lätt att flytta tillbaka. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte räknat
med. Man kan också behöva råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut
efter många år utomlands.
Då finns SWEA Göteborg, SWEA Malmö, SWEA Stockholm och SWEA Örestad
(nordvästra Skåne) att vända sig till.

Var finns vi? 



Du är hjärtligt välkommen 
att kontakta någon av våra
avdelningar. Förslagsvis den ort som
ligger dig geografiskt närmast.



 
Man vill ju fortsätta vara medlem i en
SWEA-avdelning, känna den speciella
gemenskapen och vänskapen och
kanske i framtiden ha möjligheten att
resa på Regionmöten och Världsmöten.
Då behåller man sitt medlemskap i
SWEA även efter hemflytten.

 



 
 

Helén Wannheden, Malmö
 

Som ny hemvändare efter 20 år Down Under/Australien känns det
extra roligt att få vara med i det gemensamma samarbetet med
SWEA Professional Sverige där alla svenska avdelningar ingår. 
Det är ett fantastiskt projekt som förenar alla Sweor i Sverige och
med ´professional-biten´ hoppas vi nå fler yngre kvinnor med
utlandserfarenhet som vill ingå i vårt nätverk. 
Detta projekt har oanade möjligheter och kommer att bana väg för
SWEA rakt in i framtiden och ge oss en bredare plattform att både
synas och höras på. 

 

 SWEA Professional Sverige



 

Christina Hagelborg, Stockholm
 

Efter 15 år utomlands bor jag åter i Sverige på
heltid. Åren i Spanien och Portugal har gett
mig så många fina upplevelser och minnen,
och nya vänner inte minst.
Tack vare SWEAs nätverk och mitt arbete i
styrelsen har jag fått vänner för livet.
Att flytta hem till Sverige efter många år
utomlands kan vara en stor omställning. Här
ger SWEA en trygghet och tillhörighet genom
sina aktiviteter och intressegrupper.
Eftersom jag är engagerad i styrelsen har jag
dessutom fått nya ” arbetskamrater ”.

 
 



 

Anki Nilsson, Malmö
 

Jag har efter åtta år utomlands återvänt till Sverige och Malmö. 
Jag engagerade mig direkt i SWEA Malmö och är kassör i
avdelningen. 
Mitt första möte med SWEA var när vi flyttade till Tokyo 2013.
Sweorna där gav mig en ovärderlig guidning till det japanska
samhället. Jag var kassör och medlemsansvarig i Tokyo-avdelningen. 
Efter 3,5 år i Tokyo flyttade vi till Basel i Schweiz. Här fick jag
uppleva en annan typ av SWEA- avdelning och fortsatte med
uppdragen som kassör och medlemsansvarig även här. Basel hade då
funnits som avdelning endast ett år vilket gav styrelsearbetet
ytterligare en dimension. 
Att arbeta aktivt i styrelsen är både givande och inspirerande på
många sätt. Det har givit mig många nya kontakter.
Nu när jag åter är i Sverige tycker jag det är en fantastisk möjlighet att
hålla kontakten med SWEA även här på hemmaplan och få umgås
med personer som delar liknande upplevelser. 

 



 

Ann Rådström, Örestad
 

Min man och jag flyttade tillbaka till Sverige och Skåne på
heltid efter 36 år i USA; 21 år utanför Seattle, Washington och
15 år i Phoenix/Scottsdale, Arizona. Vi kommer båda från
Stockholm men tyckte att Skåne hade mycket att bjuda på.
Under tiden utomlands var jag engagerad i SWEA, bland annat
flera år i styrelsen. Jag jobbade även utanför hemmet både i
vinbranschen och på hotell, vilket var mycket intressant. 
Även om man besöker släkt och vänner i Sverige under tiden
man bor utomlands, blir det alltid en liten kulturchock när man
flyttar tillbaka. Mycket hinner ändras och även om man kan
språket finns det alltid nya uttryck att bemästra och förstå. Allt
är inte så typiskt svenskt längre. 
SWEA har för mig alltid varit en trygg förening där man kan få
stöd och råd. Den är minst lika viktig när man kommer tillbaka
till fosterlandet igen. En bonus är att kunna fortsätta med
styrelsearbetet. En gång Swea alltid Swea.



 

Inga-Lena Wernersson, Göteborg
 

Efter 18 år utomlands på många ställen, flyttade vi till Sverige
2001. Att direkt få ett nätverk i en stad man inte kommer ifrån,
är underbart. Alla förstår vad man gått igenom. 
Utlandstiden började redan 1983, men det var först 1993 som
jag var med på första årsmötet i SWEA Holland och valdes till
sekreterare.  Så började SWEA-livet. Efter några år flyttade vi
till Australien, som då inte hade någon SWEA- avdelning. Jag
gick med i SWEA Singapore. Kom tillbaka till Holland 1998
och då fick jag vänner och ett nätverk igen med Sweorna.
SWEA Göteborg tog väl hand om alla nyinflyttade som kom
hem redan 2001, och rätt snart var jag med i styrelsen och fick
många nya vänner.  SWEAs nätverk och utvecklingen de
senaste åren har varit fantastisk.

 



SWEA Göteborg
goteborg.swea.org

e-post: goteborg@swea.org
 

SWEA Malmö
malmo.swea.org

e-post: malmo@swea.org
 

SWEA Stockholm
stockholm.swea.org

e-post: stockholm@swea.org
 

SWEA Örestad
orestad.swea.org

e-post: orestad@swea.org
 

facebook.com/SWEASverige instagram.com/sweasverige/ instagram.com/sweaprofessionalsverige/

Välkommen hem till Sverige 
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