
  

 

   

 

 

Kära Sweor, 

Det är äntligen sommar och resandet har delvis öppnat igen. SWEA behövde 

tyvärr återigen ställa in den årliga Sverigemiddagen där annars Årets Svenska 

Kvinna och stipendiaterna hyllas. Men i augusti 2022 räknar vi med att få 

komma till SWEA Malmö! SWEA Internationals stipendieutdelning äger därför 

rum digitalt även i år. Boka in den 5 augusti om ni vill vara med. Inbjudan finns 

längre ned. 

 

 

 

Sverigemiddagen i Stockholm 2019. Camilla Mörch, Suzanne Southard, Anette Ryden, Sofia Solfors.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=384198be33&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=ea3e13de1c&e=511deea384


 

Svenska institutet i Paris firar 50 år i år och SWEA International startar i 

samband med det ett globalt donationsprojekt, vars syfte är 

att främja svensk kultur och Sverige i världen. Läs mer om det, och hur ni alla 

kan bidra, längre ner! 

 

Sweor i världen rör på sig, det vet vi. Region MEMA får snart en ny RO som 

välkomnas till internationella styrelsen under sommaren! Avgående Petra Cato 

fortsätter brinna för SWEA Professional. 

Maria Svensson har arbetat med svensk och utländsk press såsom SWEAs 

mediaansvarig i kommunikationsgruppen. Varmt tack till er båda för det stora 

engagemang ni öst över SWEA! 

 

Internationals årsmöte hölls digitalt i år igen och styrelsens årsberättelse kan 

alla ta del av. Jag är stolt över vad vi alla tillsammans åstadkommit. Våra 

webbinarier och digitala möten har fortsatt under våren. Nu finns över 70 

webbinarier och 24 poddar inspelade på webbsidan swea.org. Kanske något för 

hängmattan eller stranden i sommar?! 

 

Jag är otroligt imponerad över alla digitala träffar och vad som åstadkommits 

lokalt och av SWEA International sedan förra våren. Både Sweor och nyfikna 

ser i våra öppna medier glimtar från hela världen. Glöm inte att LinkedIn också 

är en bra kanal för att nå ut till icke-Sweor. Tack till vår energiska 

kommunikationskommitté! 

 

Till sist vill jag uttrycka mitt innerliga tack till er alla för ert stora engagemang 

och fortsatta stöd av SWEA. Jag önskar er alla en glad midsommar och en 

riktigt skön sommar!  

 

Varma hälsningar 

 

 

 

Suzanne Southard 

Ordförande SWEA International  
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a9765e210a&e=511deea384


 

 

SWEAs globala donationsprojekt  

 

 

 

 

2021 fyller Svenska institutet i 

Paris 50 år. De har valt en 

övergripande inriktning ”Amitié” 

(Vänskap), som ska genomsyra året. 

Det kommer att handla om vänskap i 

bred bemärkelse. 

SWEA har startat ett globalt 

donationsprojekt för att stötta detta 

som är helt i linje med våra syften. 

Läs mer om projektet på swea.org. 

   
 

 

 

SWEA Sverige  

 

 

 

På väg att flytta hem? 

De svenska avdelningarna i SWEA har påbörjat ett samarbete som stadigt går 

framåt. Ni hittar dem på Facebook och Instagram såsom SWEA Sverige och 

SWEA Professional Sverige.  

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a9f297dcb5&e=511deea384


 

Passa på att kontakta din lokala SWEA-avdelning om du kommer hem i 

sommar - oavsett om du ska flytta hem eller inte. Hjärtligt välkomna hem!  

Läs presentationen om SWEA Sverige på swea.org/swea-sverige/. 

 

 

SWEAs årsrapport 2020  

 

 

 

För första gången ger vi ut en årsredovisning och verksamhetsberättelse 

från SWEA International!  
 

 

 

År 2020 har passerat och vi sammanfattar året 

med utvalda höjdpunkter. 

Trots pandemi var det ett aktivt SWEA-år där vi 

snabbt ställde om vårt program från fysiska till 

digitala evenemang genom att anordna ett stort 

antal webbinarier och dessutom lanserades 

SWEA-podden under sommaren. 

Vid en digital ceremoni där alla medlemmar 

välkomnades att närvara, delade vi i augusti ut 

våra tre stipendier där stipendiaterna fick tillfälle 

att presentera sig, samtidigt som Årets Svenska 

Kvinna, Pia Sundhage, talade om sin karriär som 

fotbollsspelare och framgångsrik tränare.  
 

 

Värt att nämnas lite extra är att våra avdelningar under året donerade i stort 

sett lika mycket pengar till svenskrelaterade projekt runtomkring i världen som 

under ett vanligt år. Årsredovisningen hittar ni här på vår webbplats, inget lösenord 

behövs! 

   
  

 

SWEA International tackar  

 

 

Under det senaste året var Petra Cato en viktig medlem av SWEA 

Internationals styrelse och en aktiv ordförande för region MEMA. Vi tackar 

Petra för all tid och energi som hon lagt ner som RO. Hon blir saknad både i 

styrelsen och i regionen. Petra brinner för SWEA Professional, och vi är glada 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=fce9b14f8c&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d5b5334b67&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d5b5334b67&e=511deea384


 

att hon vill fortsätta att vara involverad i det. 

 

Vår medieansvariga Maria Svensson, fick tyvärr lämna sitt viktiga uppdrag förra 

månaden. Vi tackar Maria för alla fina pressmeddelanden och kontakt med 

svenska och utländska tidningar som hon haft som SWEAs medieansvariga i 

kommunikationskommittén.  
 

 

 

Maria Svensson  

 

Petra Cato  
 

 

FORUM nr 2/2021  

 

 

 

Lästips i Forum!  

 

Carina Middendorf, SWEA Berlin, 

recenserar en barnbok och två 

biografier och du hittar även en 

intervju med Staffan Jeppsson, 

aktuell med en bok om Ingvar 

Kamprads brev. 

Missa inte heller svensk matkultur i 

världen, Sweor svarar på 3 snabba 

frågor och mycket mer. 

 



 

Länk till Forum nr 2/2021. 

   
 

 

 

SWEA Internationals kommunikationskommitté  

 

 

 

Idag presenterar vi området visuell identitet eller som vi i dagligt tal kallar 

layout-gruppen.  

 

Layout-gruppen ansvarar för att ta fram alla original för SWEA och sätter också 

samman SWEAs varumärkesmanual. I manualen beskrivs vilka regler som 

gäller för SWEAs varumärke och hur vi använder vår logotyp och symbol samt 

visar också exempel på olika original som finns att beställa eller ladda ner.  

Här hittar du allt från broschyrer, banners för sociala medier eller hur en 

mejladress kan se ut. Manualen är precis uppdaterad och här nedan kommer 

en rykande färsk upplaga att inspireras av.  

Du når oss på layout@swea.org när du vill beställa något.  

 

Så vilka är layout-gruppen? Vi passade på att ställa några frågor till Nina, Sara och 

Karin x 2 och bad dem presentera sig. Läs intervjuerna här.  

 

 

 

SWEAs varumärkesmanual  

 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=27889d3f3a&e=511deea384
mailto:layout@swea.org
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c87f78c75e&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=c87f78c75e&e=511deea384


 

 

För dig som är nyfiken på  SWEAs varumärkesmanual - nu finns en uppdaterad 

version på https://varumarke.swea.org. 

   
 

 

SWEA i semestertid  

 

 

 

Från 25 juni -1 augusti tar vi lite semester från SWEA-arbetet. För er som inte 

hunnit lyssna eller delta, rekommenderar vi varmt våra webbinarier, poddar 

eller vår tidning Forum. 

https://swea.org/sweapodden-overblick/  

https://swealand.swea.org/webbinarier-inspelade/ 

https://swealand.swea.org/forum/swea-forum-arkiv/ 

 

SWEAs administration arbetar under sommaren men med lite mindre resurser. 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6ae285cb09&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=6ae285cb09&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=96d8befe34&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=ca3c304e16&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=70fc396785&e=511deea384


 

För brådskande frågor nås de på: office@swea.org 

Önskar er alla en Glad Midsommar och en skön sommar eller vinter beroende 

på var ni bor.  

 

SWEA Internationals styrelse och Kommunikationskommitté 

   
 

 

SWEA Art  

 

 

 

 

SWEA Arts Hattparad! 

 

Den 7 augusti är det Hattens Dag 

och det firar SWEA Art med en 

färgrann, brokig och fantasifull 

hattparad!  

 

Sommaren är de fantastiska 

hattarnas tid och SWEA Arts nya 

utmaning är att skapa hattar: måla, 

teckna, fotografera, gör collage, 

arbeta i textil, papper, trä, lera eller 

vilket material du vill. Fantasin sätter  
 

 

inga gränser, allt och alla är välkomna till vår hattparad! 

Vidare information på SWEA Arts hemsida https://art.swea.org/  
  

 

SWEA Skriver  

 

 

 

Häng med oss på sommarakademien!  
 

mailto:office@swea.org
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=fb02766b4d&e=511deea384


 

 

Vill du passa på att skriva i sommar? 

Vill du få vägledning steg för steg i 

att skriva en hel novell, från början till 

slut? I så fall är Sommarakademien i 

SWEA Skrivers regi något för dig! 

 

Sommarakademien är en 

skrivövning som pågår under tio 

veckor, med början den 17 juni.  
 

 

Du bestämmer själv när och hur mycket du skriver, och är du upptagen en 

vecka så kan du skriva ikapp under veckan efter. Läs mer på skriver.swea.org.  
  

 

SWEA Professional  

 

 

 

SWEA Professional Världen är det senaste tillskottet till SWEA 

Internationals Facebook-grupper.  
 

 

 

Här handlar det om allt som har med arbetsliv att 

göra. Så fantastiskt också att vi Sweor nu kan bli 

mentorer åt varandra. Du kan erbjuda dig 

som, eller söka, en mentor bland Sweorna i hela 

världen eftersom kontakten ofta sker digitalt. 

 

Information om hur man går tillväga finns i 

gruppen samt på SWEA Professionals hemsida, 

professional.swea.org/mentorskap/. 
 

Vi är redan uppe i 346 Sweor i den nya gruppen - ansök du med och kom med i 

SWEA Professional Världen. Självklart är alla Sweor varmt välkomna, oavsett 

om du arbetar eller har arbetat i hemmet, på en arbetsplats eller kanske har 

eller haft eget företag. 

Gå med i den nya gruppen, SWEA Världen på Facebook här: 

https://www.facebook.com/groups/sweapv 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=41a85f200b&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=ef211bde17&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=815000cdc0&e=511deea384


 

Tills vidare kommer den gamla gruppen SWEA Professional Worldwide ligga kvar, men vi 

ber alla medlemmar att successivt flytta till den nya gruppen; SWEA Professional Världen.  

 

 

 

 

SWEA Professional blogg 

 

Lena Axelsson, PSY.D, skriver om 

sin arbetsresa som startade under 

ett sabbatsår i Kalifornien för 20 år 

sen fram till idag som psykotera-

peut med egen klinik Silicon Valley. 

 

Lena berättar också vad som är bäst 

med jobbet och ger några råd till de 

som funderar på att utbilda sig inom 

terapeutyrket. Hon har även lagt till 

några observationer och funderingar  
 

 

om skillnaderna mellan Sverige och Kalifornien i sitt yrke. 

Läs mer om Lena Axelsson på SWEA Professionals blogg. 

   
 

  

 

Lyssna på SWEA-podden i hängmattan!  
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=20836a14d5&e=511deea384


 

 

SWEA-podden har sedan augusti 

hunnit samtala med hela 24 fantas-

tiska svenska kvinnor. Nu i sommar-

tider kan du lyssna på alla de fina 

avsnitten med helt olika kvinnor från 

Libanon, Italien, USA, Singapore, 

England, Kina med flera spännande 

ställen. Totalt har SWEA-podden 

haft över 10 000 nedladdningar!   
 

 

De topp tre mest nedladdade avsnitten är Filippa Lagerbäck, TV stjärna i 

Italien, Amy von Sydow, dietist, läkare och matbloggare i Philadelphia och på 

tredje plats, journalist Kristina Kappelin, VD för Villa San Michele på Capri.  
 

 

 

Den 16 juni lanseras ett avsnitt 

med en av de viktigaste personerna 

för SWEA, nämligen Barbro Osher! 

Generalkonsul i San Francisco, 

ordförande för stiftelsen Barbro 

Osher Pro Suecia Foundation, 

grundare till SWEA i San Francisco, 

Årets Svenska Kvinna, mottagare av 

kungamedalj, hedersdoktor vid flera 

universitet, och sedan många år en 

av vår organisations allra största 

välgörare. 
 

Vi träffade Barbro via Zoom hemma i lägenheten med utsikt över hela San 

Francisco och samtalade om hennes uppväxt och livet i USA med mycket 

mera. Ett väldigt fint avsnitt. 

 

Du har väl lyssnat till Carrie Söderberg, som under många år bodde i Australien 

och arbetade som producent och journalist i Sydney och Perth? Men så 

småningom längtade hon hem till Arjeplog i Norrbotten där hon numer arbetar 

som journalist för Sveriges Radio i Luleå. 

Vi pratar om det den industriella expansionen i Norrbotten, den fina naturen och 

människorna, och om livet “down-under” i Australien. 

 

Du hittar SWEA-podden på vår hemsida och kan lyssna direkt därifrån: 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d696c40f96&e=511deea384


 

https://swea.org/sweapodden-overblick/ 

 

eller via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Acast. 

   
 

  

 

 

SWEA Professional Paris  

bjuder in till ett intressant webbinarium om 

hållbarhet i näringslivet 

 

Annika Mohr Storfält, Balenciaga och Magdalena 

Svensson, IK Investment Partners, ger oss bl a 

en inblick i hur mode -och finansbranschen 

jobbar med hållbarhetsfrågor. 

 

Tisdag 22 juni kl 20.00 svensk tid  

Anmälan: sweaprofessionalparis@gmail.com  
 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d696c40f96&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=db8704d096&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=657ecaeb5c&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=9faefc1973&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a88e8d6d62&e=511deea384
mailto:sweaprofessionalparis@gmail.com


 

 

Träffa Evelina Nolin, SWEA Internationals 

Interkulturella stipendiat 2021  

Måndag 16 augusti kl 17.00 svensk tid 

 

Efter avslutad utbildning på Konstfack i 

Stockholm har bildkonstnären Evelina Nolin blivit 

antagen till Mastersprogrammet i Fine Arts på 

Parsons School of Design i New York, en mycket 

högt rankad konst- och designskola. 

– Det känns faktiskt som magi. Tack vare 

SWEAs stipendium blir det möjligt för mig att 

studera vidare i USA. Jag är oerhört stolt och 

ärad över att SWEAs jury tror på mig, säger 

Evelina. 

Information / anmälan träffa Evelina Nolin här.  
 

 

 

 

Träffa Luca Gendolavigna, SWEA 

Internationals Litteraturstipendiat 2021  

Tisdag 24 augusti kl 18.00 svensk tid 

 

Luca Gendolavigna är doktorand i nordiska språk 

och litteratur vid universitetet i Neapel, Italien. I 

sin forskning om interkulturell samtidslitteratur 

skildrar Luca förhållandet mellan unga karaktärer 

av utländskt ursprung och det svenska samhället. 

Förhållandet är motstridigt, men också produktivt 

och tankeväckande. 

 

– Att bli SWEAs Litteraturstipendiat 2021 kom 

som lite av en chock. Det känns helt otroligt. Jag 

är väldigt tacksam och glad, säger Luca. 

Information / anmälan träffa Luca Gendolavigna. 

 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=af1616be08&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=b9f5329aae&e=511deea384


 

 

Se tidigare webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

 

Kommande webbinarier på 

swealand.swea.org här.  

 

 

 

 

 

Bokklubb EMA  

 

 

 

 

Bokklubb EMA, Håkan Nesser: 

Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö  

Måndag 6 september kl 19.00 svensk tid  

 

Denna bok är en roman i skönlitterär stil och 

karakteriseras som en uppväxtberättelse med 

spänningsinslag. Liksom flera av Nessers 

deckare finns berättelsen även som spelfilm.  

Berättelsen utspelas på 60-talet i Närke där ett 

gäng ungdomar lever, ett till synes, lojt sommar-

lov med den vackra vikarierande lärarinnan Ewa. 

Händelserna byggs upp fram till att den 

ödesdigra händelsen ”det fruktansvärda” inträffar. 

Inget blir sig likt därefter. 

Information / anmälan Bokklubb EMA. 

 

 

Save the dates! information om höstprogrammet kommer i augusti. 

Måndag 18 oktober kl 19.00 - Alex Schulman: Bränn alla mina brev 

Tisdag 30 november kl 19.00 - Emma Hamberg: Je m'appelle Agneta 

Måndag 17 januari kl 19.00 - Kerstin Thorvall: När man skjuter arbetare  
  

 

Inbjudan stipendieutdelning  

 

 

 

Inbjudan till SWEA Internationals stipendieutdelning 2021 

 

Torsdag, 5 augusti kl. 15.00 svensk tid, via Zoom  
 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=dda4aa0878&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=0489cac95d&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=2879cf8448&e=511deea384


 

 

Stipendieutdelningen kommer även i år att hållas 

virtuellt via Zoom. Vår traditionella Sverige-

middag där vi presenterar Årets Svenska Kvinna 

och våra stipendiater fick tyvärr ställas in även 

2021 p.g.a. COVID-19. 

 

Alla Sweor hälsas varmt välkomna till detta unika 

tillfälle att vara med och träffa våra tre 

stipendiater, Evelina Nolin, Luca Gendolavigna 

samt Emanuel Ippolito. De kommer att hålla korta 

presentationer i samband med att diplom från 

SWEA International överlämnas. Stipendiaterna 

tilldelas ca. 10 000 USD vardera för sin forskning 

och talang. 

 

Senare i augusti kommer våra stipendiater att 

hålla separata webbinarier i SWEAs regi för att 

mer utförligt berätta om sina områden. 

 

Hjärtligt välkomna! 

SWEA International  
 

 

Anmäl dig till stipendieutdelningen här. 

Mer information finns på https://swea.org/2021/swea-stipendieutdelning2021/.  
  

 

AXPLOCK  

 

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=08f0fce491&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=d08801847d&e=511deea384


 

 

SWEA Stockholm 

Bjuder in Sweor från när och fjärran till 

sommarluncher på Sjöcaféet. 

 

SWEA Världen 

Har du vägarna förbi Båstad i sommar? 

Sugen på lunch? 

 

 

SWEA Milano 

Härligt midsommarfirande! Spelman, 

dans runt stången, picnic ... 

 

SWEA SAC 

Sydneys Sweor firar nationaldagen 

med trevlig lunch och historielektion! 

 

Tagga @sweainternational! 

Använd gärna taggar när du eller din avdelning lägger upp stories och inlägg på 

Facebook, Instagram och LinkedIn så får SWEA Internationals konto ett 

meddelande och vi repostar jättegärna från er alla.  

 

https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a44f80447a&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=a44f80447a&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=0c62a5255b&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=0c62a5255b&e=511deea384
https://swea.us20.list-manage.com/track/click?u=9305df013a53b2fa04459c8f8&id=376b32ae4e&e=511deea384
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Använd @sweainternational så får vi meddelande och kan lägga upp 

Använd #sweainternational så blir ditt innehåll sökbart från denna hashtag  
 

 

 

 

Spännande uppdrag!  

 

 

 

Är du på jakt efter ett intressant och utvecklande förtroendeuppdrag? Läs mer 

under lediga uppdrag på swea.org.  
 

 

  

 

 

Vill du hjälpa till med produktionen av SWEA-podden?  

 

 

 

 

Du kommer att lära dig att klippa och redigera i 

programmet Audacity samt lägga upp podd-

avsnitten i Podbean.  

Beräknad tidsåtgång är ca. 4 timmar varannan 

vecka.  

 

Vi vill bygga upp ett team runt den populära 

SWEA-podden så att vi har ett långsiktigt och 

hållbart arbetssätt för framtiden.  
 

 

Inga förkunskaper behövs men gärna ett digitalt intresse. Välkommen att höra 

av dig till websocialmedia@swea.org  

 

Maria och Anna för SWEA-podden  

https://swea.org/sweapodden-overblick/  
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SWEA International Instagram  

 

 

 

 

Sommar och Instagram Takeover!  

Häng med på @sweainternational på Instagram, 

där vi under sommaren kommer att presentera 

några av SWEAs nyckelpersoner. 

Vilka, undrar du kanske?  

Det blir en överraskning! Följ oss på 

instagram.com/sweainternational så får du se!  

 

Vill du vara med och hjälpa till med SWEA 

International sociala medier? Skriv en rad till Anna 

Bril, websocialmedia@swea.org. 

   
 

 

 

SWEA International - Facebook  

 

 

 

 

Har du uppmärksammat att SWEA International 

har uppdaterat reglerna i våra Facebook-

grupper? Reglerna bygger på SWEA 

Internationals Sociala mediapolicy. Det kan vara 

bra att ha koll på vad som gäller i våra grupper, 

ögna gärna igenom reglerna som finns under 

informationen om respektive grupp.  

 

Länk till regler Facebook - SWEA Världen  
 

 

Länk till regler Facebook - SWEA Professional Världen 

 

Allt för att vi alla ska trivas och ha trevligt tillsammans i vårt umgänge i SWEAs 

sociala medier, Facebook, instagram och LinkedIn. Kom ihåg - fråga alltid din 

avdelningsordförade eller mejla office@swea.org om du är osäker.  
  

 

Sommar i P1  
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När du lyssnat färdigt på alla avsnitt 

av SWEA-podden kanske du vill 

lyssna på årets sommarprat i P1? 

 

Här hittar du hela listan på 

Sommarvärdar 2021, 

sverigesradio.se/artikel/sommarvardar-

2021-hela-listan  
 

 

 

Midsommar!  

 

 

 

 

Midsommarstång, flaggan stolt i topp 

och blomsterkrans i håret. Sill, 

nubbe, jordgubbar, små grodorna, 

säckhoppning, blomster under 

kudden ... En självklarhet för oss! 

 

Tänker du bjuda in utländska gäster 

kanske denna video bör sändas som 

förvarning! Midsummer for dummies! 

   
 

   

 

SPONSORER  
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