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Till minne av Vanja Haley

Vanja Haley, SWEA Internationals ordförande 1984-1988 
gick bort den 31 oktober i år. 

Vanja var en av grundarna 
av SWEA-avdelningen 
i Orange County (OC). 
Det blev SWEAs första 
dotteravdelning, nio 
månader efter SWEAs start i 
Los Angeles 1979. Hon blev 
snart ordförande för OC och 
därmed också medlem av 
SWEA Internationals styrelse.

SWEA växte nu snabbt inom 
och utanför Kalifornien och 
tog 1982 ett skutt till Toronto 
i Kanada och blev därmed 
SWEA International. Europa 
intogs via SWEA Sverige något år senare. När Vanja 
1984 efterträdde Agneta Nilsson på ordförandeposten 
i SWEA International var det redan en stor förening som 
under Vanjas ledning växte vidare. Nu tillkom Arizona, 
Boston, New Jersey och Paris. Under en resa i Asien 
kring julen 1987 invigdes under Vanjas överinseende 
och stora uppmuntran avdelningar i Hongkong, 
Singapore och Japan.

Vanja var en duktig och mycket omtyckt ordförande 
som genast fi ck många vänner runt om i världen. 
Hon ledde SWEA med varm hand och initierade 
fl era ”fundraising” projekt, bland annat en fi n SWEA-
kalender och en mycket trevlig bok om den svenska 
julen. Hon hade ett nära samarbete med Barbro Osher 
som till en början var ordförande för styrelsemötena. 
De genomförde många uppslag tillsammans; speciellt 
minnesvärt är det fantastiska årsmötet i det nybildade 
SWEA Paris 1987. 

Även det svenska kyrkorådet i San Pedro, Kalifornien, 
hade stor glädje av Vanja som medlem under många 
år och minst en gång om årets hölls ett möte med 
efterföljande middag i hennes välkomnande hem. 

Vanja växte upp på den mångomsjungna Frösön i 
Jämtland. Efter studenten läste hon vidare och tog 
en fi l.kand. i språk, följt av en lärartjänst. Under ett 
sommarlov besökte hon Los Angeles och träffade där 
Georg Haley. Som nygifta bodde Vanja och Georg 
först i San Francisco, men fl yttade snart till sitt härliga 
hem i Corona del Mar i OC. Detta blev sedan under 
alla år en gästfri träffpunkt och kär hemvist för möten, 
måltider och nattlogi för Sweor från när och fjärran.

Även efter sina år som internationell ordförande 
fortsatte Vanja att med vänlighet och klokhet ge 
råd till osäkra Sweor, skriva små uppmuntrande brev, 
vara en generöst stödjande ledstjärna med positiva 
och genomtänkta argument i ventilerade frågor. 
Ett svar från henne blev ofta en räddningplanka för 
den frågande. Vanja var en stark personlighet, utan 
åthävor och närmast anspråkslös, framstod hon som en 
centralgestalt inom SWEA. Alltid vänlig, välinformerad, 
humoristisk, klipsk, rolig, glatt skrattande med glitter i 
blicken, vänfast, intelligent och ELEGANT i sitt nätta skal, 
så bevarar vi Sweor Vanja i kärt minne. 
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ELSA MARÉCHAL, REDAKTÖR

Dessa fantastiska svenska kvinnor
I detta nummer kommer ni att få läsa om en rad 
kvinnor som på ett eller annat sätt utmärker sig. Årets 
Svenska Kvinna, Nikoo Bazsefi dpay är ett fi nt exempel 
på en ung kvinna som kom till Sverige i tidiga tonåren 
och som bidrar till vårt samhälle med sina kunskaper 
och sina engagemang. Hon har bland annat grundat 
Tandläkare utan gränser i Sverige, som arbetar för att ge 
en bättre tandvård i länder där tandvården är eftersatt.
Elin Marakatt vår interkulturella stipendiat är en annan 
engagerad ung kvinna som arbetar för att samerna 
ska få högre status och för att föra vidare den samiska 
kulturen till kommande generationer. Här ger hon sin syn 
på samernas situation i dagens Sverige. 

Årets VM har varit fantastiskt, välorganiserat, roligt och 
givande. Ta en titt på VM-sidorna där vi samlat några 
bilder från dagarna i Australien. Missa inte intervjuerna 
med tre av föredragshållarna, kvinnor som på var sitt 
sätt engagerar och inspirerar. Barbro Osher genom sina 
stiftelser och donationer, Teresia Fors och Lisa Lindström 
genom sitt kvinnliga ledarskap.
 
En annan färgstark person är Swean Jessika Klingspor 
som dragit igång SWEA professional i Barcelona, här 
berättar hon hur det gick till och varför klubben är viktig. 
Ni får även läsa om två av deras medlemmar, Sofi a 
och Maria berättar hur de lyckats etablera sig in i den 
spanska affärsvärlden.

I år har SWEA fått många nya medlemmar världen 
över. Mita Zell i Lissabon förklarar hur de gör för att 
locka till sig nya medlemmar. Vi har även gjort en enkät 
där vi frågat nya Sweor hur de kom i kontakt med vår 
organisation.

Som ni ser kommer detta Forum att innehålla många 
exempel på starka och idérika kvinnor. Men vi har 
också gett ordet till några män, Bengt, Jan och Micha 
berättar här hur det är att vara medföljande män när 
deras fruar fått jobb utomlands.

Och sist men inte minst kommer vi med två boktips, 
en viktig bok som tar upp hur det är att komma till ett 

främmande land som barn och en bok som kommer 
att få er att åka till Singapore med nästa fl yg.

Efter sju intressanta och roliga år som redaktör för 
Forum är det dags för mig att lämna över stafettpinnen 
till nästa redaktör. Jag vill passa på att tacka er läsare 
för alla fi na och uppmuntrande kommentarer jag fått 
efter varje nummer. 

Med detta önskar jag er alla en riktig skön läsning, en 
god jul och ett gott nytt år.

LEDARE

Vill du vara med och göra tidning?
SWEA söker en ny redaktör och ny layoutansvarig 

för Forum.

Två uppdrag som är både kreativa och roliga.

För ansökan kontakta Christina Hallmert, SWEA 
internationals ordförande:

president.christina@gmail.com 
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Kära Sweor,
 
Tiden går fort när man har roligt! Och roligt hade 
vi verkligen. Världsmötet i Perth gjorde ingen 
besviken. Vi har återigen kunnat konstatera att 
när vi Sweor träffas lyfter taket! Ljudnivån under 
middagarna hade inget att avundas de mest 
högljudda sällskap söder om Alperna och den 
typiska SWEA-stämningen gick inte att ta fel på.

Våra fantastiska talare, Barbro Osher, Pro 
Suecia, och Lisa Lindström, VD på Doberman, 
inspirerade oss under lördagens morgon och 
fi ck oss att tänka efter och se nya möjligheter. 
På eftermiddagen fi ck vi delta i intressanta 
diskussioner, både om SWEA Professional och 
BUS, samt lyssna på Teresia Fors, fl ickan från 
norrländska Vittangi som gjort karriär i Australien 
och idag är Vice President  Marketing & 
Communications på Volvo Group Australia.

Dagen före hade våra sju regioner sina årsmöten 
med informella förmöten som jag besökte och 
fann väldigt intressanta. Våra avdelningar och 
regioner skiljer sig från varandra och nya världar 
öppnar sig.

SWEA Perth, som var värd för VM, hade tänkt på 
allt! Spännande utfl ykter, vackert dukade bord 
med utsökt god mat. Tack vare er kom många 
Sweor till Australien för första gången!
När jag lämnade den australiensiska kontinenten 
bakom mig var det inte utan en smula vemod. 
Våren i västra Australien med sina vita stränder, 
sin praktfulla blomning och sina exotiska fåglar 
blev ett minne för livet.

ORDFÖRANDENS RADER

FOTO: TINA O’MALLEY

Åter i min vardag tänker jag ofta tillbaka på 
VM-dagarna. Många Sweor mötte jag för första 
gången och alla var lika entusiastiska och 
förväntansfulla. Min förhoppning är att vi ska hålla 
fast det vi fi ck uppleva på VM, fortsätta inspireras 
av det vi lär oss i SWEA och, tillåt mig uttrycket: 
”Pay it forward”.

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 
viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.
SWEA startades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.
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SWEA-NYTT FÅR NY REDAKTÖR
Ett stort tack till Simpan 
& Ginga som i många 
år har varit redaktörer 
för SWEA-Nytt. Tack vare 
dem har vi alla Sweor 
fått informationsrika, 
intressanta och roliga 
nyhetsbrev om vad som 
sker i SWEA-land. 

Katarina Rönnlund Wright 
i ett nötskal: 

svenska, amerikanska, 
Swea, hundälskare, 
frilansare, mamma, syster, 
hustru och nu SWEA-Nytt 
redaktör.

Vi önskar henne lycka till med sitt 
uppdrag och ser fram emot nya 
SWEA-Nytt.

När jag såg att SWEA International 
sökte en redaktör för SWEA-Nytt 
så tänkte jag: ” Tja, varför inte, det 
låter intressant att kunna stötta 
på global nivå.” Jag skickade 
iväg ett mejl. Här är jag nu, men 
min SWEA-resa började redan 
på tidigt 2000-tal då jag blev 
medlem i SWEA Denver. Mitt 
engagemang i SWEA har varierat 
mycket. Vissa år betalade jag 
endast för medlemskap, men hann 
inte gå på några evenemang. 
De senaste åren har jag varit 
styrelsemedlem med ansvar för 
våra mejl och nyhetsbrev samt varit 
webbredaktör. 

Tack för ert fantastiska arbete med SWEA-Nytt!

Med SWEA-Nytt vill jag gärna 
fortsätta det fantastiska jobb som 
Ginga & Simpan gjort med att 
sprida information om vad som 
sker inom SWEA International, rikta 
strålkastarljuset på olika avdelningar 
som gör spännande saker, men 
också skapa samarbete mellan 
avdelningarna genom att ge tips 
och inspiration till varandra. 

Skicka gärna in förslag på artiklar 
och dela med er av vad ni gör i 
era avdelningar och redaktioner, 
så kan vi ta med det i SWEA-
Nytt. Kanske var det en intressant 
föreläsning, ett lärorikt besök 
någonstans, en stipendiat som 
ni stöttat? Allt sådant material 
mottages tacksamt. 

Mejla det till sweanytt@swea.org.

Välkommen Katarina Rönnlund Wright, Denver, 
SWEA-Nytts nya redaktör.

VÄLKOMMEN TILL DET 
INTERNATIONELLA ÅRSMÖTET 2018!

SWEA Internationals årsmöte hålls 
på Swedish American Hall i San 
Francisco lördagen den 21 april 
2018 kl. 11.00.

Alla SWEA-medlemmar hälsas 
varmt välkomna!

Mer information följer inom kort.

 



8 

Jag lägger märket till henne på en 
gång, en ung kvinna med långt mörkt 
hår och nyfi kna ögon. Det var Nikoo 
Bazsefi dpay, hon var inte Swea, men 
hon var den 32-åriga kvinna som SWEA 
International utsett till Årets Svenska 
Kvinna 2017. 

TEXT: MARGARET SIKKENS AHLQUIST, 
SAMMANKALLANDE I KOMMITTÉN FÖR ÅRETS 
SVENSKA KVINNA.
FOTO: PRIVAT 

Utdelningen som ägde rum i samband med vår 
Sverigemiddag i Helsingborg med SWEA Örestad 
som värdavdelning hade samlat drygt hundra 

Sweor representerande 32 olika avdelningar från Europa, 
Nordamerika och Australien. En av deltagarna kom från 
SWEA Chicago, den avdelning som nominerat Nikoo till den 
här utmärkelsen.

Innan Nikoo fi ck ta emot sin vackra statyett och diplomet 
berättade hon på ett mycket intresseväckande sätt om sitt 
arbete med organisationen Tandläkare utan gränser. Det här är 

MÖT ÅRETS SVENSKA KVINNA 
OCH VÅRA STIPENDIATER

Höjdpunkten under sommarens Sverigemiddag i Helsingborg blev som 
alltid stipendieutdelningen. Efter att våra stipendiater tagit emot diplom 

och priser i rådhuset berättade de om sina arbeten. 
Här får ni lära känna dem lite mer med extrafokus på den interkulturella 

stipendiaten Elin Marakatt och samernas situation i Sverige idag.

en organisation som sprider kunskap om svensk tandhälsa 
i Afrika och Asien. Nikoo berättade att de behandlar 
patienter, men framför allt att de lär ut hur man förebygger 
tandproblem. Tandborstarna som delades ut var oerhört 
populära. Nikoos framförande var mycket professionellt 
och det märktes tydligt att hon har ett djupt och ärligt 
engagemang för det hon talade om. Vid middagen fi ck jag 
tillfälle att fråga henne lite mer om henne själv och hur hon 
kommit dit hon är idag.  

Du var bara 13 år när du kom från Iran till Sverige. Var det 
inte svårt att komma direkt in i det svenska skolsystemet?
– Nej, det var inte svårt. Jag talade inte ett ord svenska när 
jag kom till Sverige men jag lärde mig snabbt. Jag placerades 
i årskurs 9 och efter det året var det raka vägen in på 
gymnasiet. Efter gymnasiet funderade jag lite på vad jag ville 
göra och det jag visste var att jag ville arbeta med människor. 
Tandläkarutbildningen verkade intressant och jag kom in vid 
första ansökan. 

Vilket är ditt första språk idag och vilka övriga språk använder 
du?
– Mitt först språk är persiska och därefter svenska och 
engelska. Jag talar persiska med mina föräldrar och med min 
mormor som är kvar i Iran. Med min syster, som är med mig 
här idag, blir det en blandning av persiska och svenska. När 
jag är ute och volontärarbetar för Tandläkare utan gränser talar 
jag engelska. 

Nikoos livsmål  - att hjälpa andra
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Nikoo Bazsefi dpay tillsammans med 
Christina Hallmert

Nikoo Bazsefi dpay med sina 
patienter.

Du berättade idag att du direkt efter din tandläkarutbildning 
ville komma ut och arbeta som volontär. Vad kom den längtan 
av? Vem har inspirerat dig?
– Mina föräldrar. De har alltid varit aktiva som volontärer 
och även innan vi lämnade Iran var de mycket engagerade i 
olika projekt. De har lärt mig devisen, ”Om du kan, ska du 
hjälpa andra”. Efter min utbildning sökte jag organisationer 
som anordnade volontärarbete för tandläkare men hittade 
inget i Sverige. Till slut fann jag en dansk organisation som jag 
anslöt mig till. Redan då tyckte jag att det här ska vi också ha i 
Sverige och fi nns det inte, så fi xar jag det. 

Du är från starten av Tandläkare utan gränser ordförande för 
organisationen. Hur mycket tid tar det?
– I början var det väldigt mycket arbete och jag ägnade 
många timmar i veckan åt att organisera, sprida information 
och hitta volontärer. Idag har vi en väl fungerande 
administration och jag kan delegera och koncentrera mig på 
ordförandeuppdraget. Det tar inte alls lika mycket tid som i 
starten. 
  
Hade du hört talas om SWEA innan du fi ck redan på att du 
utsetts till Årets Svenska Kvinna?
– Nej, det hade jag inte, men en av mina kollegor hade det 
och det tyckte jag var väldigt kul. Det har ju blivit en viss 
medial uppmärksamhet kring det här med intervjuer och 
artiklar. Det känns fantastiskt fi nt. Jag är imponerad över vad 

jag nu lärt mig om SWEA och jag är så tacksam för den här 
hedersbetygelsen. 

Vad är dina närmaste planer?
– Jag förbereder mig för min specialistutbildning, käkkirurgi, 
som kommer att ta många år i anspråk och den kommer 
jag att göra parallellt med mitt engagemang i Tandläkare 
utan gränser. Det blir tufft men det är ok. Men innan det på 
allvar drar igång åker jag med min pojkvän på semester till 
Indonesien där vi bl.a. kommer att dyka och bara ta det lugnt.
 
Det var verkligen en fröjd att få träffa en sådan klok kvinna 
med ett engagemang som imponerar. Det är ingen tvekan 
om att hon som svensk kvinna på ett utmärkande sätt 
representerar och lyfter fram Sverige av idag ute i världen. 



10 

Swean Ann-Marie Kyrk berättar här om 
sina möten med årets paskellstipendiat, 
Agnes Rosendahl, en mycket mogen och 
målmedveten tonåring.

TEXT: ANN-MARIE KYRK, GÖTEBORG OCH 
SAMMANKALLANDE I PASKELLKOMMITTÉN
FOTO: PRIVAT

Under mina tre år i kommittén har jag varit med om att 
nominera stipendiater inom teater, musik, sång och 
dans. När vi i kommittén tittade närmare på Agnes, 

blev vi slagna med häpnad av denna sextonårings talang 
på balettgolvet och så blev även juryn, som bland åtta högt 
kvalifi cerade kandidater snabbt valde Agnes. 

Jag började på ett tidigt stadium följa Agnes karriär. 
Hon har i vår gått ut årskurs 9 vid Kungliga Svenska 
Balettskolan i Stockholm. Tidigare studier har skett vid 
Base 23, Alhankolinjen, parallellt med studier vid Adolf  
Fredriks Musikskola. Agnes har genom Kungliga Svenska 
Balettskolan deltagit i fl era tävlingar. 2016 erhöll hon tredje 
pris i Stora Daldansen på Nordic Baltic Ballet Competition 
vid Dalateatern i Falun och i år vann hon första pris i samma 
tävling. Förra hösten vann hon ytterligare en guldmedalj i 
danstävlingen Concours Grasse i Frankrike. 

Vid min träff  med Agnes i Stockholm för några månader 
sedan, hade hon just återvänt från München, där hon 
tagit emot priset Concours Grasse och dessutom fått en 
träningsvecka vid Hochschule fûr Tanz. Hon har också 
medverkat i fl era föreställningar vid Stockholmsoperan som 
Raymonda, Nötknäpparen och Pär Isbergs Drömmen om 
Svansjön. Den sistnämnda är nu ute på turné och jag hade 
själv lyckan att se den på Göteborgsoperan förra veckan. 
Agnes var emellertid inte med, då hennes kloka mamma ansåg 
det vara för tufft för henne att åka på turné direkt efter skolan 
och alla resor. Jag kunde dock livligt föreställa mig Agnes 
dansande på Göteborgsscenen. 

Vid prisutdelningen under Sverigemiddagen på Rådhuset i 
Helsingborg presenterade och intervjuade jag henne igen och 

jag blev helt tagen av hennes utstrålning och mognad. Något 
som man sällan möter hos en så ung person. Hon berättade 
om sig själv, sin tuffa utbildning och sina framtidsplaner. 

Hon visade upp sina balettskor av vilka hon har ett 
tjugofemtal och berättade om tåspetsdansen och de krav som 
är förknippade med denna konstform. 
– Man ska liksom fl yga fram i viktlöshet, vilket kan ge upphov 
till olika fotskador, sa hon.
Hon berättade vidare om en typisk dag på Kungliga Svenska 
Balettskolan. 
– Dagen börjar med vanliga högstadielektioner till klockan 
tolv, sedan lunch och därefter träning hela eftermiddagen, ofta 
följt av föreställningar på Operan. 
Som före detta lärare på högstadiet och gymnasiet blev jag 
imponerad av hennes målinriktning. Denna kloka fl icka skaffar 
sig också högskolekompetens att använda för framtida studier 
då hon pensionernas från baletten vid cirka 40 års ålder. Hon 
vill förstås helst fortsätta med balett, men då som koreograf. 

På min fråga om hon saknar det som normala tonåringar 
ägnar sig åt, var svaret klart.
– Nej, man har varken tid eller ork att längta efter mer. 
Hennes passion för klassisk balett går före allt och vännerna 
fi nns bland hennes dansande studiekamrater. 
– Vill man nå stjärnorna, måste man kunna avstå från 
traditionella tonårsaktiviteter, sade hon.
Agnes närmaste mål är att med stipendiets hjälp börja sina 
utlandsstudier inom klassisk balett vid Kungliga Danska 
Balettskolan i Köpenhamn för att så småningom starta en 
internationell karriär som klassisk solodansös.
  
Jag är full av beundran över hennes passion, klokhet, målinrikt-
ning och uthållighet. Jag kommer att följa hennes utveckling och
internationella karriär och jag önskar Agnes all lycka i Köpen-
hamn och på hennes väg ut på den internationella balettscenen.

Agnes siktar mot 
stjärnorna
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SWEA Internationals stipendium för 
forskning i svenska språket, litteraturen 
och samhället tilldelades Ian Giles vid 
Sverigemiddagen i Helsingborg den 16 
juni. Ian är doktorand vid Universitetet 
i Edinburgh där han forskningsområde 
rör dels översättning av skandinavisk 
litteratur till det engelska språket 
dels hur översättningarna tags emot i 
Storbritannien.

Ian gjorde sin presentation på perfekt svenska, vilket 
kanske inte var så förvånande eftersom han är översättare 
av svensk och norsk litteratur till engelska. Agneta Nilsson 

sade till honom: “Din svenska är så perfekt att din mamma 
måste vara svenska”. Mycket riktigt, Ians mamma kommer 
från Borås, men hela familjen är nu bosatt i Skottland.

Han studerar den skandinaviska litteraturens vägar till det 
engelska språket under det senaste seklet och de faktorer som 
påverkar sannolikheten för att en översatt skandinavisk bok 
gör succé, när den möter den brittiska marknaden.

Ians intresse för att genomföra en studie av detta slag började 
med ett föredrag han höll om Göran Tunströms mottagande 
i Storbritannien. Många undrade efter föredraget varför en 
så framträdande författare som Tunström inte slog igenom 
hos brittiska kritiker och läsare, när han hade haft sådana 
framgångar i Sverige.

Våra nordiska deckare har på senare tid behandlat 
samhällsfrågor och kriminalitet, vilket skiljer dem från de 
äldre engelska kriminalhistorierna som ofta utspelar sig på 

Om nordiska deckare i Storbritannien
den engelska landsbygden och där man letar efter ledtrådar i 
omgivningarna.

För sina studier valde Ian dessa nordiska böcker; Markens gröda 
av Knut Hamsun, Ask Buretriologin av Agnar Mykle, Roman om 
ett brott av Sjövall-Wahlöö, Fröken Smillas känsla för snö av Peter 
Höeg och Milleniumtriologin av Stieg Larsson.

Ian berättade att Maj Sjövall och Per Wahlöö ofta har 
hyllats av brittiska läsare som föregångare till den nordiska 
deckarboomen. Stieg Larsson återuppväckte intresset 
för Sverige och lyfte det till nya höjder i Storbritannien. I 
Hamsuns fall ledde hans Nobelpris 1920 till en dramatisk 
inverkan på hans litterära framgångar och priset påverkade 
också brittiska läsares intresse för hans böcker. När det gäller 
Mykle förutspådde framgången med översättningen till 
svenska det mottagande som översättningen till engelska fi ck. 
Skandalen och rättegången kring hans bok Sången om den röda 
rubinen blev också mycket omskriven i brittisk press och bidrog 
till översättningens framgång på marknaden och hos läsarna.

Ian inriktar sig på att ta fram användbara metoder för att 
bättre hantera skandinavisk litteratur ur ett översättnings- och 
förläggarperspektiv, vilket kommer att vara till stor hjälp för 
många grupper inom branschen - och till och med för den 
akademiska världen.

TEXT PIA WENNERTH, PORTLAND FOTO: PRIVAT 

MISSA INTE ÅRETS SVERIGEMIDDAG 
I GURKORNAS STAD!

Sverigemiddagen 2018 arrangeras av 
SWEA Västerås i Västerås 3 - 5 augusti. Håll 
utkik på swea.org för mer information och 

anmälan inom kort! 

FOTO: PIXABAY
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Årets Stipendium för studier av 
interkulturella relationer gick till 
samiskan Elin Marakatt. Tack vare 
SWEAs stipendium kommer hon att 
kunna fortsätta forska kring det samiska 
kulturarvet. Här berättar hon om sin syn 
på samerna i Sverige.

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: PRIVAT

Elin Marakatt växte upp i Karesuando, en liten by 25 
mil norr om polcirkeln, i ett samiskt kärnområde. 
Hon har alltid haft en stark samisk identitet, har 

samiska som modersmål och har vuxit upp med renskötseln. 
– Jag hade en mycket trygg barndom, full med gemenskap. Jag 
hade frihet i naturen, vännerna, renarna, familj och släkt. 
Elin gick i en vanlig kommunal skola i Karesuando. I början 
talade hon bara samiska med lärarna och kompisarna och hon 
lärde sig svenska först i sex-sju årsåldern.
– Vi fi ck ta ledigt från skolan för att vara med när familjen 
skulle arbeta med renarna. Under december är det mycket 
jobb, så många samiska barn var lediga då. Under vinter och 
vår var renarna nere i skogslandet där vi är fast bosatta, men 
under sommarlovet bodde vi uppe på fjällen i Norge, där vi 
har vårt sommarbete och kalvmärkning. 

Vi är ett ursprungsfolk 
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Trots att Elin är född och uppvuxen i Sverige skulle hon 
inte säga att hon är svensk. Hon känner sig annorlunda än 
majoriteten i samhället. 
– Så kände jag inte i Karesuando där majoriteten är samer. 
Det var först när jag fl yttade till Umeå för att studera vidare, 
som jag kände att jag var annorlunda. Folk jag mötte där 
tyckte det var exotiskt och spännande att jag var same och 
många var intresserade av min samiska bakgrund.  

Elin anser att det fortfarande fi nns en stor okunskap om 
samer i Sverige.
– Jag kommer ihåg den första klassfesten på universitetet 
i Umeå 2010. Mina klasskompisar frågade om jag kunde 
joddla??? Joddla, tänkte jag?? Det var typ det enda de visste 
om samisk kultur, fast den heter jojk, den traditionella samiska 
musiken. Just den okunskapen är skrämmande; det är som om 
samer inte fi nns i Sverige idag.
– Ibland känns det som om vi samer lever i ett utanförskap. 
Det skulle räcka med små saker som tex skyltar på samiska, 
att höra samiska på tv och radio. Då skulle det kännas att 
majoritetssamhället bekräftar oss och ger oss ett värde som ett 
folk.
 
Det var först när hon som 23-åring fl yttade till Norge för att 
arbeta på ett samiskt språkcenter som hon insåg att hennes 
modersmål var värt något. 
– I Tromsö var det skyltat på samiska på offentliga platser 
vilket gjorde att mitt språk växte i värde och min samiska 
identitet stärktes. Det har jag aldrig känt i Sverige. I Norge är 
samer mer en naturlig del av samhället och folk vet mer om 
samer där. 

Elin skulle vilja se större ansträngningar från det svenska 
samhället för att värna den samiska kulturen och unga samer.
– Sverige som land borde skriva under ILO 169, FN:s 
konvention om urfolksrättigheter och erkänna samernas 
speciella rättigheter till land och vatten och genom Sametinget 
öka vårt självbestämmande i de frågor som rör oss. 
Rennäringen borde särbeskyddas som ett levande kulturarv 
och genom ekonomiskt stöd skulle ungdomar känna 
framtidstro och kunna leva på renskötsel. 
De samiska språken måste utvecklas och få speciell status i 
Sverige. Ge mer kulturbidrag till unga samer som arbetar med 
slöjd, konst, litteratur, forskning och traditionella kunskaper 
så att de kan leva på det och bo kvar på sina hemorter. Inga 
tillstånd borde ges för gruvetablering på renbetesmarker. Den 
industrin förstör förutsättningarna för renskötseln och dess 
betesmarker för all framtid.

Elin har alltid varit stolt över sin bakgrund och när hon var 
barn ville hon bara prata samiska. 
– Samiska var min trygghet och jag bestämde redan när jag var 
liten att jag aldrig skulle byta bort mitt samiska efternamn. 
Eftersom Elin växte upp i en renskötarfamilj blev renskötseln 
en stor del av hennes identitet redan när hon var barn.
– Renskötseln är en väldigt viktig del i samernas liv. Den är 
inte bara en näring utan ett bärande element. Rennäringen 
är ett levnadsätt. Den borde ses som ett levande kulturarv i 
Sápmi och få mer uppmärksamhet och ekonomiskt stöd.
– När jag blev vuxen insåg jag hur speciell och värdefull min 
uppväxt hade varit. Idag är jag stolt över att kunna samiska, 
vara renskötare och föra mitt samiska arv vidare.

Hon vill med sin forskning dokumentera och föra vidare den 
samiska kulturen till kommande generationer.
– Vi samer har en muntlig historia, men kunskapen om den 
fi nns bara sporadiskt nedskriven i litteraturen, så därför 
är det viktigt för mig att fortsätta forska. För om ingen 
dokumenterar vår historia så tappas den kanske bort. Vi kan 
till exempel inte bevisa, att vi har använt oss av betesmarker 
i Norge, att vi har levt som vi gör idag i generationer tillbaka 
och haft våra egna traditioner. 
– Under de senaste sextio åren har det skett många 
förändringar i samisk kultur. Man har bland annat slutat leva 
som ett nomadfolk och blivit bofasta och man har slutat 
fl ytta med renrajd. Det är det som min forskning handlar 
om; att intervjua äldre människor som har upplevt detta 
och dokumentera deras berättelser, så att historien och 
traditionerna inte går förlorade.
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Sápmi
Samerna bor i fyra länder: Ryssland, 
Finland, Norge och Sverige. Detta stora 
landområde kallas för Sápmi. Sápmi som 
begrepp innefattar både landet Sápmi 
och folket samerna. Idag fi nns det cirka 
80 000 samer.

Ursprung
För 2 000 år sedan skrev romaren 
Tacitus för första gången om ett folk 
i norr, som han kallade fenni, men 
samernas historia går tillbaka mycket 
längre än så. Arkeologiska fynd gör 
att historien ständigt måste skrivas 
om. Samernas egen förklaring är att de 
alltid funnits i Sápmi långt före någon 
annan.

Språk
Många tror att samiska är ett enda språk 
som alla samer talar. Egentligen handlar 
det om fl era samiska språk. Samiska 
tillhör liksom fi nska den fi nsk-ugriska 
språkfamiljen. Under hela 1900-talet 
minskade användningen av samiska, 
men idag vill allt fl er ta tillbaka sitt 
språk. 

Näringar
Ungefär tio procent av samerna i 
Sverige är sysselsatta inom rennäringen. 
Andra samiska traditionella näringar är 
slöjden, jakten och fi sket. Det samiska 
näringslivet bygger på den samiska 
kulturen. Idag ser vi nya samiska 
näringar som växer fram inom till 
exempel turism, media, mathantverk, 
musik och design.

Samernas röst 
Det folkvalda organet, Sametinget, 
är samernas röst i Sverige. Det fi nns 
sameting även i Finland och Norge 
och fl era organisationer som arbetar 
för samernas sak. Samerna har en egen 
fl agga och en egen nationalsång.

Religion
Samernas urgamla religion liknar 
många andra ursprungsfolks religioner 
som t ex indianers och inuiters. Förr 
delade de upp världen i tre delar: den 
underjordiska världen, den jordiska 
världen och den himmelska världen. Alla 
tre världarna hade sina egna gudar.
Under 1600- och 1700-talet bedrevs 
en hård omvändelsekampanj där 
samerna tvingades överge eller dölja 
sina riter, sina religiösa föremål och sina 
schamaner. I slutet av 1700-talet blev 
samerna kristnade.
 

Kolt
Samernas traditionella dräkt kallas 
kolt. Kolten är en viktig förenande 
identitetssymbol och den har en särskilt 
stor betydelse i festliga sammanhang. 
Vid dop, begravningar, bröllop, 
konfi rmationer och andra högtidliga 
tillfällen bär många samer kolt.

Källa: Svenska samernas riksförbund

Snabbfakta om samer 

Sommarprataren: 
författaren Ann-Helén 

Laestadius berättar om sin 
barndom i Kiruna och sitt 

samiska arv.

sverigesradio.se/sida/avsnitt/910806?programid=2071

Samiska artister 
Mari Boine jojk, artist. 
Sofi a Jannok jojk, artist, skådepelare. 
Sancuari band sjunger och jojkar på 
samiska 
Jon Henrik Fjällgren jojk på 
sydsamiska
Felgen orkester sjunger på samiska 

Samiska konstnärer: Lars Pirak, 
Nils Nilsson Skum, Anders Sunna, 
Inga Wiktoria Påve, Britta Marakatt 
Labba, John Savio

Filmer 
Vägvisaren (Ofelas), samisk även-
tyrsfi lm från Norge 
Kautokeino upproret, norsk fi lm 
baserat på en sann historia.
Sameblod, svensk dramafi lm av 
Amanda Kernell

FOTO OCH ILLUSTRATION: LOLA AKINMADE 
ÅKERSTRÖM, MARIE ENOKSSON, ANDERS 
SUNESON, ÅSA AF KLIGER, SR
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Kelsey Fuller är född och uppvuxen i Connecticut 
och redan som barn började hon spela piano 
och uppträda på scen. När hon senare studerade 

musikvetenskap på universitetet insåg hon att hon var mer 
intresserad av att forska inom musiken än att själv uppträda. 
Hon studerade bland annat svensk jazzmusik; några av 
favoriterna är Jan Johansson och Monica Zetterlund. 
– Under mina studier stötte jag fl era gånger på samisk musik 
och blev intresserad av dess historia och originalitet, men 
samtidigt upptäckte jag, att det inte fanns mycket forskning 
om ämnet i USA. Det var min lärare Dr. Richard Jones-
Banman som inspirerade och uppmuntrade mig till att börja 
forska om samisk musik.
Kelsey vet inte varför hon fastnade för just den samiska 
musiken, hon har varken skandinaviska eller samiska förfäder.
– Nej, jag har judiska, ryska, skotska och irländska rötter, 
men man vet aldrig, vikingarna invaderade ju Irland och 
Skottland, så jag kanske har några svenska gener ändå, säger 
hon skrattande.

Vi pratas vid på Skype och hon vill öva sin svenska. Hon 
studerar svenska på universitetet i Colorado och tack vare 
stipendier som hon fått från både SWEA MAME och SWEA 
Denver har hon besökt Sverige två gånger.
– Stipendierna har varit ett fantastiskt stöd, inte bara 
ekonomiskt utan även som uppmuntran. Det gladde mig 
mycket att SWEA var intresserad av min forskning om den 
samiska musiken.

Sommaren 2013 åkte hon första gången till Sverige på en tre 
veckor lång kurs tillsammans med sin lärare. 

– Vi började i Stockholm och for sedan norrut genom 
Dalarna och ända upp till Jokkmokk. Det var en fantastisk 
resa, vi besökte museer och musikfestivaler. Det var då 
intresset för samisk musik startade.
I somras var hon tillbaka i Sverige för att träffa Doktor Jojk, 
Krister Stoor i Umeå, jojkare och lektor i samiska studier.

Nästa termin kommer Kelsey börja arbeta på sin 
doktorsavhandling om samisk musik under mentorskap av 
Dr. Benjamin Teitelbaum. Hon kommer att studera hur vissa 
samiska sångare, som Sofi a Jannok, använder sig av musiken 
för att förklara missförhållanden och förmedla ett politiskt 
budskap. 
– Musiken är ett fantastiskt medel för att utrycka sig på ett 
fredligt sätt och inte med våld som andra aktivister gör. Sofi a 
talar i sina texter om bland annat feminism, etnicitet och 
ekologi. Populärmusik används ofta som en metod för att 
förmedla fl era politiska och sociala budskap samtidigt, vilket 
gör det till ett rikt ämne för studier av nutida samhällsdebatter.

Kelsey planerar att åka tillbaka till Sverige så fort hon kan, dels 
för sina studier, dels för att lära känna landet bättre.
– Jag älskar Sverige, folket, kulturen, naturen och framför allt 
folkmusiken. 

Kelseys största önskan är att fortsätta inom den akademiska 
världen och att så småningom arbeta som professor 
i musikvetenskap och kanske hålla kurser i svensk 
musiktradition.

Amerikanska Kelsey 
studerar samisk 
musik 
SWEA Denvers stipendium gick i 
fjol till Kelsey Fuller som studerar 
musikvetenskap och samisk musik på 
University of  Colorado Boulder, USA.

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: PRIVAT
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För fem år sedan hade SWEA Lissabon stagnerat med 
endast ett 30-tal medlemmar. Idag är de 300 Sweor 
i Portugal och bara i år har de fått runt hundra nya 

medlemmar. Avdelningen har startat en ny grupp i Algarve, 
cirka 25 mil söder om Lissabon, med 140 medlemmar. 
– Vi for ned dit för ett och ett halvt år sedan för att prata 
om SWEA. När vi kom hem hade vi fyrtio nya medlemmar 
och sedan har antalet fortsatt att växa tack vare eldsjälarna 
i Algarves programgrupp. Idag är vi den tredje största 
avdelningen i världen, säger Mita och ler glatt.

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Under 2017 har SWEA välkomnat 
fl er nya medlemmar än på 

många år. Avdelningar som växt 
är bland andra San Francisco, 

Marbella och Mellanöstern, men 
den avdelning som fått fl est nya 
medlemmar är SWEA Lissabon. 

Forum fi ck en pratstund med 
avdelningsordföranden Mita Zell.

REKORDÅR FÖR NYA MEDLEMMAR

Mita är inne på sitt tredje år som ordförande och ska snart 
lämna över stafettpinnen till en ny ordförande. Hon tror att 
ökningen beror på att medlemmarna talar så gott om SWEA.
– Så fort vi hör någon prata svenska i en affär eller på en 
restaurang frågar vi om de har fl yttat hit och om de hört talas 
om SWEA. Sedan bjuder vi in dem på någon aktivitet och 
ofta skriver de in sig, för vi har så roligt tillsammans.
Veckan är full av olika aktiviteter, allt från mahjong och 
körsång till golf  och vandringsgrupper.
– Dessutom har vi en aktiv konstgrupp, hantverksgrupp, 
bokklubbar, bridge och naturligtvis en suverän programgrupp 
som ordnar intressanta och givande föredragshållare en gång 
i månaden på SWEA-kaffe samt kulturevenemang med lunch 
eller middag och längre utfl ykter. 
– SWEA Professional är vår senaste utmaning. Här bor 
massor av unga svenskor som har fl yttat hit av samma skäl 
som vi pensionärer: härligt klimat, låga levnadsomkostnader, 
vänliga portugiser som talar engelska och hög livskvalitet.
– Det som är så underbart roligt med SWEA i Portugal är att 
vi har skapat en miljö där alla initiativ och idéer välkomnas, 
så att man vågar och får stöd att ordna aktiviteter av alla 
de slag. Vi är många som är aktiva, inte bara i styrelsen och 
programgruppen. Våra ledord är ”genuint välkomnande och 
inkluderande”.
Mita tror inte att medlemsökningen beror på att många 
svenskar fl yttar till Portugal.
– 2016 var det endast 584 svenskar som fl yttade hit. Det är 
bara en tiondel av antalet som fl yttar t ex till Spanien och 
Frankrike. Men vi har lite lättare att hitta svenskorna, eftersom 
det är ett litet land och vi stöter på varandra både här och där.  

En grupp Lissabon-Sweor träffas regelbundet för att 
spela mahjong.
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Britta Ternheim, Lissabon 

Då Brittas man drabbades av en 
tumör för nio års sedan, ville de 
göra något mer av livet än att 
vara yrkesarbetande. Valet blev 
förtidspension och Portugal.
– Första gången jag kom i kontakt 
med SWEA var i Bryssel då vi 
bodde där. Det var en positiv 
erfarenhet. SWEA är för mig en 
mycket dynamisk organisation som bidrar till att svenska 
kvinnor får möjlighet att träffas genom olika aktiviteter. 
SWEA inkluderar kvinnor, inte exkluderar dem.
– Alla de förväntningar vi hade när vi fl yttade till Portugal 
har överträffats. Vad vi inte hade förväntat oss var det 
sociala livet. Helt fantastiskt! Så många trevliga och härliga 
kompisar vi har lärt känna i vårt nya hemland. 

Caroline Nordahl, Singapore

Caroline från Gotland har nyligen 
fl yttat till Singapore med sin 
man Anders, som arbetar på 
Handelsbanken, och sonen David.
– SWEA kom jag i kontakt med 
första gången efter tips från 
Swean Malin Lager som bott 
länge i Singapore. Jag gick med för 
kontakter och nätverk och för att 
få tips och idéer om allt möjligt, vilket jag verkligen redan 
har fått.
– Mitt första intryck är att det är jättehärligt här. Välordnat, 
vänligt och underbart klimat. Det är en fantastisk möjlighet 
att få uppleva en ny stad och ett nytt land, lära mig om 
andra kulturer, resa i Asien, få mer tid för min son och 
förbättra min engelska.

Helen Westlund, Stockholm

Helen har bott i London med sin 
man i drygt två år. De fl yttade ut 
för att pröva något nytt. Barnen är 
vuxna och utfl ugna och nu fanns 
en möjlighet att ändra på vardagen 
och ge sig ut på äventyr. 
– Det var lätt att komma i kontakt 
med SWEA, då det är en välkänd 
organisation. Jag sökte helt enkelt på nätet. Jag gick med 
på en gång sedan vi fl yttat till London och fi ck direkt ett 
nätverk med många goda vänner. Därför var det naturligt 
för mig, när vi fl yttade hem till Sverige att gå med i SWEA 
även här, för att träffa kvinnor som hade varit i liknande 
situationer som jag, att dela erfarenheter med.

Ulrika Red Nilsson, New York

Efter tio spännande år av utbildning, 
olika karriärer och erfarenheter ute i 
världen, landade småländska Ulrika i 
New York 2004, där hon nu driver en 
internationell eventfi rma.
– Det var genom Lisa Laskaridis 
och Angelina Jolin som jag blev 
introducerad till SWEA och alla 
intressanta arrangemang som anordnas. De senaste åren 
har jag aktivt sökt mig närmare mina rötter både socialt och 
affärsmässigt och beslutet att gå med i SWEA stödjer detta 
mål. 
– När jag landade i USA hade jag en känsla av upphetsning 
och rädsla. Allt omkring mig var mäktigt och respektingivande 
och jag kände mig liten och anonym, men jag älskade pulsen 
och tanken på att allt var möjligt. 

Teodora Arvidsson, Milano
 

I början av året fl yttade Teodora med 
sin man, som arbetar inom Volvo, från 
Göteborg till Bergamo.
– Jag kände till SWEA långt innan vi 
fl yttade till Italien, men det var när vi 
kom på plats här som jag bestämde mig 
för att det var dags att ta kontakt med 
organisationen. Kontakten fi ck jag via 
svenska konsulatet i Milano. 
– När man fl yttar till ett främmande 
land kan man ta med sin familj, kanske sitt arbete och sin 
hobby, men man kan inte fl ytta vänner och sociala kontakter. 
Därför är en organisation som SWEA mycket viktig. 
– Varje nytt land kommer med nya saker, språk, mentalitet, 
människor. För mig är Italien som en ny öppen bok att lära 
känna och njuta av. 

Anna Lundberg, New York.

Anna från Linköping har tidigare 
bott i San Diego, Stockholm 
och Köpenhamn. Nu har hon 
tillsammans med sin man fl yttat till 
New York.
– Jag blev tipsad om SWEA av 
bekanta och gick med för att 
hitta vänner och gå på sociala 
tillställningar som kan hjälpa mig 
nätverka för eventuella jobb i framtiden.
– Mitt intryck av New York har hittills varit bra. Eftersom jag 
är van att fl ytta, så vet jag också vad som krävs för att man ska 
komma till rätta snabbt. Det tar cirka sex månader innan man 
känner sig hemma på ett nytt ställe.

Några av våra nya medlemmar världen över
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Bengt Ersson bor sedan två år tillbaka i Berlin. Han 
fl yttade dit med hustrun Inger Marie Garcia de 
Presno som arbetar som orkesterbibliotekarie i 

Berlinfi lharmonien, en av världens mest välrenommerade 
orkestrar. Jan Leife sade upp sig från sitt arbete när hustrun 
Charlotte blev erbjuden en tjänst på bioteknikföretaget 
Biogens huvudkontor i Boston. De fl yttade och har bott i 
Boston i fem år. Micha Knappstein fl yttade till Hong Kong 
när hustrun Madeleine Onne fi ck tjänsten som chef  och 
konstnärlig ledare för Hongkongbaletten. Efter åtta år i Hong 
Kong fl yttade de i somras till Houston, där Madeleine började 
sitt arbete som chef  för Houston Ballet Academy. 

Micha har bott och arbetat utomlands i många år av sitt liv. 
Han har bland annat arbetat på IKEA, men även med stora 
fastighetsprojekt över hela världen. 
– När Madeleine blev erbjuden tjänsten i Hong Kong var det 
bara positivt, säger Micha. För mig har det aldrig varit några 
tveksamheter med att bo utomlands. Jag kunde dessutom ta 

med mig delar av mitt arbete till Hong Kong och samma sak 
här i Houston.

Jan berättar att Charlotte och han många gånger hade pratat 
om att fl ytta utomlands, men att det av olika anledningar inte 
blivit av. När Charlotte blev erbjuden arbetet i Boston tackade 
de ja utan att tveka. Sönerna hade fl yttat hemifrån och de 
tyckte båda att det var dags att prova på någonting nytt. 
– Min danske koncernchef  på konsultföretaget där jag 
arbetade, tyckte att jag var galen, berättar Jan med ett skratt, 
men i övrigt möttes vi av glada tillrop när vi berättade om 
fl ytten. 

Bengt berättar att Inger Marie har bott i Berlin tidigare. 
Det är dessutom hennes favoritstad, så när hon fi ck arbetet 
var det självklart att anta erbjudandet. Bengt är altviolinist 
och arbetade senast som stämledare på Göteborgsoperan. 
I samband med fl ytten till Berlin blev han pensionär, men 
pendlade det första året mellan Tyskland och Sverige för att 
avsluta några frilansarbeten. Bengt tror dock att om han hade 
varit aktivt yrkesverksam, när Inger Maries arbete i Berlin blev 
aktuellt, så kanske han hade tänkt annorlunda.
– Då hade jag nog velat ha en fast tjänst av något slag i Berlin, 
innan jag själv sade upp mig i Göteborg. Att arbeta påverkar ju 
också ens framtida pension. 
Tack vare att Bengt har pensionen från Sverige är det 
ekonomiska inga problem, eftersom de båda har sin egen 
inkomst. Bengt har gjort kyrkospelningar och kan tänka sig 
att medverka i mindre ensembler. Han uppskattar mycket 
att kunna fortsätta spela, men kommer inte aktivt att söka 
frilansjobb. Till största delen har han varit hemmaman och i 
övrigt tagit väl vara på sin tid. 
– Jag gick en kurs i tyska när jag kom och har också skaffat 
årskort på fl era av museerna. Dessutom passar jag på att läsa 
och tar gärna långa promenader. Jag är också frimurare, men 
har ännu inte kontaktat någon av de tre loger som fi nns här.

En gång i tiden var det mannen som skulle vara 
försörjaren i familjen. Även om denna bild håller på att 
förändras, så fi nns nog den inställningen fortfarande kvar 
hos många. Hur ser de medföljande männen själva på sin 
tillvaro i skuggan av sina framgångsrika äkta hälfter? 
TEXT: MI KARLSSON BERGKVIST, GLOBAL FOTO: CICILE HENNING-TILL, PRIVAT

MEDFÖLJANDE MÄN

Bengt Ersson bor med sin fru i Berlin.
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När Jan fl yttade till Boston var hans tanke att han skulle 
vara hemmaman. Förutom att sköta hushållet, hade han för 
avsikt att utveckla sina egna intressen som att spela golf  och 
skriva. Han ville i likhet med Bengt fylla sina dagar med något 
meningsfullt, men det behövde nödvändigtvis inte vara arbete. 
– Däremot blev det så i slutändan, säger Jan. Vi kom till 
Boston i september och i slutet av oktober hade jag startat 
Just Add Cooking. Det är en avancerad form av Linas matkasse, 
där leveransen innefattar recept och samtliga ingredienser 
till rätterna. Vi har även infört ett för branschen unikt 
miljötänkande vad gäller hållbarhet, förpackningar och 
återvinning.

När Charlottes kontrakt gick ut efter två år, bestämde de sig 
för att stanna kvar i Boston. Charlotte sade upp sig och nu 
arbetar både hon och Jan i Just Add Cooking. När Jan startade 
företaget var det inte i första hand för att bidra ekonomiskt till 
hushållet. Han ville framför allt ha ett givande komplement till 
hushållsarbetet. 

Micha säger att han inte kan tänka sig att vara en ”ren” 
hemmaman. Detta är en kombination av att han vill vara aktiv, 
men också att ha sin egen ekonomi. 
– Givetvis anpassar man sig också till förutsättningarna, 
eftersom ens liv gestaltar sig olika beroende på var man 
hamnar. Här hämtar och lämnar jag sonen Alexander på 
skolan, hos kompisar och andra aktiviteter. Dels på grund 
av att USA är bilburet, dels för att man måste tänka på 
säkerheten. I Hong Kong var det inga problem för honom att 
själv ta tunnelbanan, om inte vår ”maid” följde med honom. 
Här är det inte samma sak. 

De tre männen betonar vikten av att skaffa ett socialt nätverk 
på det nya stället. De har själva gjort nya bekantskaper genom 
SWEA, egna arbetskontakter, välgörenhetsarbete, Svenska 
kyrkan, Svenska handelskammaren och fruarnas arbeten. 
Micha nämner Alexanders klassföräldrar och att olika typer av 
skolevenemang har bidragit till hans sociala umgänge. 
Jan menar att det enklaste kanske är att lära känna svenskar 

eller skandinaver och parallellt med det också skapa ett lokalt 
nätverk. 
– Man ska nog inte utgå från att man kommer att lära känna 
den lokala befolkningen när man fl yttar från Sverige, menar 
Jan. Vi känner inte så många amerikaner och man blir bara 
bekanta till en viss nivå, men de släpper en inte in på livet. Å 
andra sidan tror jag inte heller att det är lätt att komma som 
utlänning till Sverige. Hur många svenskar känner eller umgås 
med invandrare?

Bengt berättar från Berlin att tyskarna är öppna, välkomnande 
och lätta att ha att göra med ur ett socialt perspektiv. Inger 
Marie och han umgås ofta med sina tidigare berlinvänner, och 
ibland på helgerna ordnas aktiviteter på torget i närheten. Då 
kan man gå dit och prata med vem som helst över en kopp 
kaffe eller en öl. 
Micha framhåller också språket som en viktig faktor när man 
fl yttar. 
– Jag studerade mandarin i Hong Kong, berättar han, 
eftersom det är mera användbart ur ett globalt perspektiv 
än kantonesiskan. Detta medförde dock att jag inte kunde 
prata med mina businesspartners på deras eget språk, 
kantonesiskan. Personligen ser jag det som en brist från min 
egen sida, eftersom att lära något av språket också handlar om 
respekt inför landet och sina bekanta. 

Bengt, Jan och Micha uppskattar mycket sin tillvaro som 
medföljande och utlandsboendet som ger möjlighet att 
lära känna nya kulturer, miljöer och nya människor. I sina 
roller som medföljande har var och en på sitt vis hittat en 
fungerande balans mellan hemmaarbete och sysselsättningar 
av varierande slag, som de också matchar med sina respektives 
arbeten.

– Jag är en kosmopolitisk svensk, eller en svensk kosmopolit, 
avslutar Micha.

Jan Leife fl yttade med sin fru till Boston.

Micha Knappstein med sonen Alexander i Houston.
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Till zumba-musik och 
dans inför nästan 200 
Sweor som fl ugit in från 
hela världen drog SWEA 
Internationals styrelse i 
gång världsmötesdagen 
och anslog därmed 
tonen att just denna 
VM-dag skulle bli något 
alldeles speciellt. Kreativ 
gemenskap var temat, men 
SWEAs slogan - lokalt 
stöd, global kompetens 
och världsvid vänskap - 
poängterades också tydligt 
under mötet.

SWEAS VÄRLDSMÖTE 
I PERTH 2017

TEXT: KATARINA RÖNNLUND 
WRIGHT, DENVER
FOTO: CAMILLA GREEN

Barbro Osher inspirerar Sweor runt 
hela världen 
Barbro Osher, grundare av SWEA San 
Francisco och generalkonsul i samma 
stad inspirerade Sweor världen över med 
sin presentation. Hela talet visades live 
via Facebook-gruppen SWEA Världen. 
Du kan fortfarande se inspelningen av 
talet genom att gå med i gruppen.
– Kära Barbro, ett strålande och 
innehållsrikt tal som inspirerar oss alla, 
både på plats här i Perth och jorden 
runt. Grattis! sa Agneta Nilsson.

Samskapande à la Doberman
Lisa Lindström, VD för designbyrån 
Doberman i Stockholm/New York, 
ledde Sweorna i en mycket kreativ 
och effektiv workshop. Det var kreativ 
gemenskap satt i praktik.  

Kärnan i Lisa Lindströms presentation 
och workshop var samskapande: att inte 
göra saker för någon utan att göra 
saker med någon/några. Att överlåta de 
stora frågorna till de anställda i stället 
för att ledningen ska komma med alla 
lösningar. Samskapandeprocessen börjar 

med en lång och noggrann granskning 
av problemen. Sedan kan man gå vidare 
med brainstorming av lösningar och 
utvecklande av prototyper. 

Efter Lisas presentation var det dags 
för Sweorna att aktivt delta i stället för 
att bara lyssna. Lisa instruerade alla 
att arbeta två och två. Först: defi niera 
ett problem som vi har i SWEAs 
organisation. Därefter: brainstorma 
enligt Googles Crazy Eight-metod dvs 
skriv ner den första tanke som kommer 
upp som lösning utifrån åtta olika 
perspektiv (sämsta idén, lekfull, en sak, 
magisk, IKEA-lösning, osvensk, digital, 
välja fritt). Välj sedan ut en idé och 
baserat på den utveckla en prototyp.

Tillsammans hittade deltagarna 
lösningar på bland annat 
rekryteringsproblem, lågt engagemang 
och ökat regionalt samarbete. 
Appar, video, brädspel var en del av 
de prototyper som föreslogs. Lisa 
uppmuntrade deltagarna att fotografera 
våra prototyper och de delades sedan via 
Facebook-gruppen SWEA Världen och 
SWEA Internationals Instagramkonto.
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SWEA Professional
Swean Ursula Hultqvist presenterade 
undergruppen SWEA Professional 
som numera fi nns i ett par dussin 
avdelningar. För många avdelningar har 
gruppen blivit ett attraktivt medel för 
medlemsrekrytering.
SWEA Professionals träffar kan bestå 
av studiebesök på företag, föreläsningar 
eller informella happy hour träffar.

Tips för framgång: 

• Låt deltagarna ge ett 60 sekunders 
”elevator pitch” om sig själva

• Använd ditt nätverk för att 
identifi era företag som kan bidraga 
med föreläsare eller vore lämpliga 
för studiebesök 

• För mindre avdelningar, arrangera 
träffar en gång i kvartalet i stället 
för varje månad

Volvo Group
Teresia Fors i Volvo Group berättade 
om sitt företags senaste stora globala 

initiativ för att minska antalet 
dödsolyckor i trafi ken med Volvo 
Trucks inblandade. Stanna! Titta! Vinka! 
– kampanjen är riktad enbart till barn 
och den undervisas i klassrummet. 
Genom samtal och lek på trafi kmatta får 
barnen lära sig de tre enkla stegen för att 
säkert korsa gatan när en lastbil kommer 
på vägen. Målet för Volvo är att före 
2020 nå nollvisionen, inga olyckor med 
Volvo Trucks.

BUS – en uppdatering
Linda Ström berättade om BUS- 
projektets utformning och resultat. 
Ett syfte var bland annat att kartlägga 
medlemmarnas behov av stöd för 
det svenska språket. Enkäter fylldes i 
av Sweor och andra svenska familjer 
bosatta utomlands. Därigenom fann 
man bland annat att i de familjer som 
har ett eller tre barn är de svenska 
språkkunskaperna bra, men om det 
är två barn i familjen så använder 
man inte svenska språket lika mycket. 
Sammanställningen av undersökningen 
kommer att delas med alla Sweor. 

Festmiddag
VM-dagen avslutades med en 
festmiddag på Guvernörspalatset 
till temat ”Glitter och Glamour”. 
“Ooooh...those Swedish women are all so... 
GLITTERY!”, hördes någon säga i 
hotellobbyn. Det skålades, skrattades 
och nätverkades på sedvanligt hög 
SWEA-ljudnivå hela kvällen. Bubbel i 
glas, fi n mat, vinstutdelning från lotteriet 
och burlesque uppträdande gjorde 
kvällen riktigt minnesrik. 

Tack SWEA Perth för fantastiska 
utfl ykter och den intressanta 
efterresan
Sist men inte minst tackar vi varmt alla 
i SWEA Perth, värdavdelningen och de 
nio fantastiska Perth Sweor som hjälpte 
till med arrangeradet av VM, alla halv- 
och heldagsutfl ykter samt efterresan 
till Margaret River på fyra dagar. Helt 
fantastiskt välorganiserat! I sång tackade 
vi för oss.

Catarina Hansson tillsammans med Fiona Hackett, 
presentatör för PASPALEY som donerade vackra 
örhängen till lotteriet.
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FOTOGRAFER: TINA O’MALLEY, CHICAGO OCH CAMILLA GREEN
TEXT: PIA WENNERTH, PORTLAND

Några glimtar från vårt fantastiska VM i Perth

 Ett Zumba warm-up pass före 
Världsmötet

Christina och Katri 
förbereder VM dagen.

Här får vi tillfälle att praktisera 
Aboriginsk konst

Var ska jag sitta? Britta Hesse, AO
Stockholm drar en lapp från den
berömda sorteringshatten, South of 
Perth Yacht Club.

Mitchella från den aboriginska 
folkgruppen Wardandi utför en 
traditionell rökceremoni (eller rök 
ritual) för besökande Sweor.

Hela SWEA-gänget från efterresan på stranden 
i Dunsborough, efter en lyckad utfl ykt med 
valskådning. 

Vilken festlig avslutning på VM-
dagarna i Queen Eizabeth 
Ballroom, Government House. 
Här stod sponsorn George 
Jensen för de magnifi ka 
bordsdekorationerna, jag tror inte 
någon av oss sett något liknande

Pia Wennerth, Tina O’Malley och Eva 
Heilman, leende efter ett uppfriskande dopp 
i Indiska Oceanen. Regionerna passade på 
att träffas under VM
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MAME
Regionordförande Anna Bergström med sina 
avdelningsordförande i mellersta Amerika.

OAME
Regionordförande Cecilia Browning med sina 
avdelningsordförande i östra Amerika.

ASIEN
Regionordförande Anna Centerman med sina 
avdelningsordförande i Asien.

OEMA
Regionordförande Birgitta Hägnefelt Koniali med 
sina avdelningsordförande i östra Europa.

MEMA
Regionordförande Eva Gram Toft med sina 
avdelningsordförande i mellersta Europa.

VAME
Regionordförande IA Dubois med sina 
avdelningsordförande i västra Amerika.

VEMA
Regionordförande Christa Alfredsson med sina 
avdelningsordförande i västra Europa.
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 – Jag är glad att jag bott längre i Sverige än här och att jag 
faktiskt fått bo på så många orter i vårt långa land, konstaterar 
Barbro. Jag fl yttade inte till San Francisco förrän 1983. Då 
hade jag långpendlat mellan USA och Sverige i tre år efter 
giftermålet med min man Bernard. 
– När jag landade här lämnade jag en brokig men spännande 
yrkeskarriär inom bokförläggande, reklam, turism och 
Sverigefrämjande, bakom mig. Nu satt jag som en ensam fågel 
i en gyllene bur. Jag saknade familjen, gemenskapen, samtalen 
och systerskapet med svenska kvinnor, fortsätter hon.

Det blev drivkraften att starta en SWEA-avdelning i San 
Francisco. Barbros vän Agneta Nilsson kom upp från Los 
Angeles med kunskap och inspiration och Barbro tog sig 
an ordförandeskapet. I år fi rar SWEA SF 35 år och är en 
mycket vital och kreativ organisation som tävlar om att vara 
den största SWEA-avdelningen i världen. Barbros SWEA-
engagemang slutade dock inte där. På grund av sitt driv och 
sin kreativitet blev hon utsedd till SWEA Internationals 
styrelseordförande innan hon avskaffade posten och överlät 
sin roll till SWEA Internationals president.

Att hushålla med ekonomin tycks vara ett genomgående 
drag hos Barbro, för trots att hon och Bernard driver två 
fi lantropiska stiftelser och sedan 2013 skänkt bidrag till 
över 1700 projekt, så fi nns det ingen stor stab som driver 
projekten. Mycket av arbetet verkar hamna på makarna själva. 
Vid sidan av Barbros volontärarbete att driva det svenska 
konsulatet i San Francisco, förstås.

Varifrån kom initiativet att starta era två stiftelser? 
– Min man har judisk bakgrund där välgörenhet var ett 
naturligt inslag. När han själv senare i livet hade skapat sig en 

förmögenhet, från bland annat bankvärlden och hade mer 
fi nansiella resurser än han behövde, ställde han sig frågan vad 
han skulle göra med pengarna? 

I juni 1977 registrerades The Bernard Osher Foundation 
med syfte att stötta satsningar inom framför allt kultur och 
högre utbildning, men under åren har även projekt inom 
till exempel medicin införlivats. Otaliga är de amerikanska 
universitet som fått pengar från stiftelsen och på 120 platser i 
USA drivs utbildningsinstitutet ”Osher Life Long Learning” 
(liknande Komvux). Mest omtalade är dock makarna för sina 
kultursatsningar med stipendier och stödfi nansiering inom 
konst och musik.

Stiftelsen växte, men efter ett antal år kände Barbro en stark 
vilja att mer aktivt stödja svenska kulturinitiativ såväl runt om 
i USA som i Sverige. Hon startade därför en andra stiftelse 
kallad Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
– I USA arbetar jag ständigt för att öka kännedomen om 
Sverige och i Sverige ökar fi lantropibehovet när statens 
stöd till svensk kultur bara räcker till själva ryggraden i 
verksamheten. Givandet är en glädje och för oss känns det 
så fantastiskt att vi får vara med och bidra med ”plymerna”, 
avslutar Barbro och hastar iväg till konsulatet. 

Paret Oshers givarglädje har de senaste åren även antagit 
en mer offi ciell form. Som del av den unika gruppen ”The 
Giving Pledge” förbinder sig Barbro och Bernard att 
tillsammans med nära hundra personer i USA ge bort mer än 
femtio procent av sin förmögenhet före eller efter sin död. 

Tankesättet formulerar Barbro själv så här: ”Den som är för-
sedd ska också förse andra”. Något vi alla kan ta en funderare på.

Barbro arbetar för en bättre värld

Filantrop, marknadsförare, 
kulturpersonlighet, SWEA-
grundare och konsul. 
Barbro Osher är ett känt 
namn inte bara i San 
Francisco och resten av 
USA, utan även i Sverige. 
Vad är det som driver denna 
kvinna att göra så mycket 
för sitt gamla hemland - 
såväl som för sitt nya?

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS, 
SAN FRANCISCO
FOTO: PRIVAT
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SWEA på Facebook
Nyheter: 
Två NYA Facebook-
grupper:

“SWEA Art” fi nns på Facebook. 
Gruppen är till för Sweor som är 
skapande eller konstintresserade. 
Tanken är att konstnärer, både 
professionella och amatörer, kan 
inspireras och motiveras att börja 
eller fortsätta med konstnärlig 
verksamhet. Sök upp SWEA Art på 
Facebook och kom med!

“SWEAs Redaktörsforum” är 
ytterligare en ny Facebook-grupp 
där du, som är lokalredaktör eller 
sitter med i en lokalredaktion som 
producerar ett SWEA-blad, SWEA-
magasin m.m., kan delta och 
utbyta tankar och idéer. 

SWEA Världen, den slutna gruppen 
på Facebook som startades 
2013, har vuxit till en fantastisk 
samlingsplats för drygt 2 500 Sweor 
som följer allt som rör SWEA, men 
även andra ämnen. För att delta 
(i alla dessa grupper) behöver du 
vara betalande SWEA-medlem. 
Systergruppen på Facebook, ”SWEA 
Professional Worldwide” är också 
en sluten grupp. Du som är Swea 
är välkommen att där diskutera 
yrkesfrågor och företagande samt 
aktiviteter inom SWEA Professional 

ute i avdelningarna. I denna grupp 
får medlemmarna annonsera egen 
verksamhet två gånger per år.

SWEA International har också en 
informationssida som du kan gå 
in och ”gilla”. Här lägger SWEA 
Internationals styrelse upp offi ciell 
information om SWEA.

SWEA på Instagram

Sedan knappt ett år 
tillbaka fi nns SWEA 
International på 
Instagram. Här lägger Sociala 
Medier-gruppen upp bilder från 
olika avdelningar men även annat 
intressant. ”En bild säger mer än 
tusen ord” är det som gäller här 
och vi har snart hela 500 följare 
av vårt konto. Alla bilder på SWEA 
Internationals Instagramkonto är 
helt publika och kan ses av vem 
som helst och vem som helst kan 
följa vårt konto. Om du eller din 
avdelning vill bidra med bilder till 
vårt Instagram, kan du ”inboxa” 
oss direkt på Instagram eller 
skicka bilder till Sociala Medier 
(e-postadressen ovan). Obs! Viktigt 
att samtliga personer på bilden 
givit sitt samtycke till publiceringen. 
Tagga gärna SWEA-bilder som du 
lägger upp på Instagram med 
#sweainternational så blir de 
sökbara under denna hashtag. 

DET HÄNDER PÅ NÄTET!

TEXT: ANNA GUSTAFSON BRIL, SAMMANKALLANDE SOCIALA MEDIER-
GRUPPEN, WEBSOCIALMEDIA@SWEA.ORG
VICKI ALMSTRUM, SWEA INTERNATIONALS WEBBREDAKTÖR, 
WEBREDAKTOR@SWEA.ORG

SWEA på LinkedIn

Vi har just förnyat innehållet 
och ökat aktiviteten i den slutna 
gruppen på LinkedIn. Här heter 
vi ”SWEA Professional” och som 
betalande Swea är du varmt 
välkommen in i gruppen. Temat här 
är yrkesliv, karriär och företagande 
samt SWEA Professionals 
verksamhet  och aktiviteter.

SWEA på YouTube

På video-nätverket YouTube har 
SWEA en egen kanal med sevärda 
fi lmer. Vi heter ”SWEAkanal” här.

Om du har intresse av att utveckla 
SWEAs webbplats eller sociala 
medier, hör gärna av dig till 
Webbredaktionen eller Sociala 
Medier-gruppen. 

Du hänger väl med i SWEAs sociala medier och på swea.org? 
Det är här vi kan ”träffas” online över avdelningsgränserna 
och lära känna Sweor från hela världen. Du får möjligheten att 
uppleva SWEA på ett helt nytt sätt via våra sociala medier och 
swea.org. Numera kan vi verkligen kalla oss globala! SWEA-
aktiviteter, tips och idéer från alla SWEAs 71 avdelningar, 
diskussioner om aktuella ämnen, hälsningar, traditioner, 
aktivitetstips m.m.
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Lisa Lindström och jag lärde 
känna varandra i slutet 
av 80-talet. Körsångare i 

Mölndals Kammarkör och kollegor i 
elevrådsstyrelsen på vår gymnasieskola. 
Då var det jag som var ordförande, men 
nu för tiden är det för det mesta Lisa 
som lyssnar till det epitetet. VD och 
delägare på Doberman AB, en digital 
designbyrå, styrelseordförande för 
Utbildningsradion, Kungliga Patriotiska 
Sällskapets näringslivsmedalj; listan kan 
göras lång över Lisas fantastiska arbete 
och engagemang. 

– När jag tänker på dig Lisa, ser jag 
framför mig någon som skrattar mycket 
och när jag läser intervjuer med dig 

verkar det som att glädjen är ett av 
ledorden i ditt ledarskap. 
– Ja, jag skrattar mycket, bullrigt och 
ofta. För mig har det varit avgörande 
att vara driven av lust i min mission. 
Jag sade tidigt till mig själv att jag vill 
ha ett arbete där jag blir berörd. Det 
har varit viktigt att hela jag får plats, 
inklusive mina känslor. Därmed har 
glädjen alltid varit viktig i mitt ledarskap. 
Sedan kanske det inte behöver vara just 
glädjen som är ledstjärnan för alla, men 
jag är övertygad om att vår generations 
ledare har större möjlighet att få med 
sig en organisation om ledarskapet är 
autentiskt.

– Albert Einstein lär ha sagt att 
”Kreativitet är intelligens som har 
roligt”. Är kreativitet viktig i ledarskapet 
och fi nns det något som kan benämnas 
”kreativa gemenskaper” i arbetslivet?
– Kreativitet är avgörande för om en 
organisation lyckas eller ej idag. Det 
icke–linjära tänkandet hjälper oss att bli 
snabbare, nytänkande och framförallt 
utforskande. Eftersom ingen i förväg 
kan veta vad människor önskar sig av 
framtidens produkter och tjänster är 
utforskandet avgörande. När man tar 
fram en innovation, en ny engagerande 
upplevelse, behöver man skapa–testa–
utvärdera och skapa igen. Kreativa 

I Perth fi ck Sweor från 
hela världen glädjen att 
träffa och lyssna till Lisa 
Lindström på världsmötet. 
Men innan hon for dit fi ck 
vi tid för ett litet samtal.

gemenskaper möter jag varje dag. Jag 
tror att varje team, möte, workshop 
och arbetsplats kan skapa en kreativ, 
kollektiv intelligens genom att investera i 
människors relationsdjup. Ju bättre man 
känner varandra, desto mer vågar man 
använda sina impulser, sin kreativitet 
och sin förmåga att komma med de 
riktigt radikala idéerna.

– Ensam är stark säger man ofta och jag 
vet att du är stark Lisa, både i livet och i 
karriären. Varifrån kommer din styrka? 
Ensamheten eller gemenskapen? 
– Både ur ensamheten och 
gemenskapen. Jag har en grundenergi 
som jag är otroligt tacksam för och 
vårdar. Jag gör det genom att inte 
låta småsaker få ta av min kraft. Dem 
skakar jag av mig så fort jag bara kan. 
Dagligen refl ekterar jag över vad som tar 
respektive ger energi och energitjuvarna 
sorterar jag bort. De som verkligen 
fyller på med energi är människorna 
runt omkring mig. Jag blir så glad varje 
gång jag ser någon använda sin talang 
och kapacitet på ett verksamt sätt och 
det är ur de stunderna som jag slurpar i 
mig av energin som uppstår.

Lisa levererar levande, lovande
och lekfullt ledarskap

TEXT: MARGOT MILANI BJÖRCK, 
ROM
FOTO: PRIVAT
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– Vilka nätverk har varit viktiga för dig? 
Och vilka är de nätverk där du känner 
dig mest hemma?        
– Mina viktigaste nätverk består av 
vänner som samlas runt ett engagemang 
för att göra skillnad eller för att samtalen 
aldrig vill ta slut. Gärna en kombination 
av båda. Pokerface är ett organiserat 
nätverk som varit mycket betydelsefullt 
för mig. Det är en samling fantastiska 
kvinnliga entreprenörer som spelar 
poker och gör affärer. Utan dem hade 
jag aldrig trott att jag en dag skulle klara 
av att vara styrelseordförande och ägare 
i vårt eget investeringsbolag vilket jag 
är idag. I nätverket fi ck jag förståelse 
för att makt inte bara handlar om vem 
som sitter i styrelsen eller ledningen, 
utan också i ägandet och kapitalet. 
Det utmanade mig också att se till att 
ha femtio procent kvinnligt ägande 
i Doberman Forward vilket jag har 
lyckats med.

– Doberman har kontor såväl i 
Stockholm som i New York och Berlin. 
Är drivkrafterna på de olika platserna 
väldigt olika?
– Jag upplever att det fi nns skillnader i 
drivkrafterna mellan de olika länderna 
vad avser jobb och arbetsmoral. 
Svenskar hämtar mycket driv utifrån 
det kollektiva tycker jag. Det sägs att vi 
är ett av världens mest ensamma folk, 
men jag kan tycka det motsatta just när 
det handlar om människors drivkrafter i 
Sverige. Vi mår bra av att andra mår bra.

”Mål och mening i vår färd…” vart 
hoppas du att livet för dig härnäst? 
Finns det drömmar och mål eller är det 
”vägen, som är mödan värd”? 
– Jag vet inte vart jag är på väg. Jag 
vet bara ATT jag är på väg. För mig är 
en konstant rörelse viktigare än att nå 
en särskild destination. På min resa är 

det viktigt att varje steg blir lite mer 
betydelsefullt, att nästa steg gärna får 
bli ett kliv eller språng i stället för ett 
vanligt steg. Eftersom jag tänker att jag 
hela tiden övar mig, krävs det ständigt 
ett skarpare läge och svårare uppgifter 
så att jag kan praktisera mina nya 
färdigheter. Just nu tänker jag mycket 
på samhällets utmaningar och att vi 
behöver adressera dem på nya sätt. 
Kanske måste nya uppdelningar av 
ansvarsområden ske? Jag tror att om 
näringslivet tog en större del i några av 
samhällets klurigaste utmaningar, kunde 
den offentliga sektorn koncentreras på 
andra uppgifter.

Du kommer fortsätta att gå långt, länge 
och livfullt Lisa och det är en lycka att 
ibland få göra dig sällskap på vägen!
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– Min faster introducerar mig alltid med att jag började skolan 
vid fem års ålder, att jag gick ensam hem från skolan och 
gjorde upp eld i värmepannan i garaget för att värma huset 
innan resten av familjen kom hem, berättar Teresia Fors, Vice 
President Marketing & Communications at Volvo Group 
Australia. 
– Vid sex års ålder hade jag egen häst och tog mig på 
egen hand till stallet före skolan på morgonen och efter 
skolan på eftermiddagen. Stallet låg fem kilometer bort 
och på sommaren cyklade jag dit och på vintern blev det 
sparkstötting.
– Många hästtjejer kan säkert känna igen sig. Med en häst 
handlar det inte om lydnad och disciplin, det handlar om tillit. 
Hästen litar på dig, att du vet vad du vill, och detsamma kan 
man säga om respektfullt ledarskap.
Tornedalsteatern spelade en annan viktig roll i formandet 
av Teresia Fors. Det var repetitioner nästan varje helg och 
sällskapet turnerade tillsammans i många år. Som barn- 
och ungdomsskådespelare blev Teresia tidigt delaktig i en 
vuxenvärld och lärde sig att ta hand om sig själv. 
– I mitt arbete nu och under min karriär talar jag regelbundet 
inför folk. Den säkerheten kommer ifrån att jag vuxit upp 
med scenvana.
 
Det är betydelsefullt att alltid lita på sig själv och inte förvänta 
sig att andra ska fi xa saker åt en. I sjuan arrangerade Teresia 
en egen teaterproduktion, ansökte om pengar och turnerade i 
kommunens skolor. 
– Som glesbygdsbor visste vi att: ”Ska det bli något så får vi 
fi xa det själva”.

Från Tornedalen till Australien

Teresia Fors som är uppvuxen i Kuoksu, 
en mycket liten by utanför Kiruna, är 
sedan 2002 verksam i Australien. En 
barndom helt befriad från överbeskydd 
har sannolikt format denna starka 
entreprenör och ledare. 
TEXT: ANNA ALVSDOTTER
FOTO: PRIVAT
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Efter tio år i Stockholm, där hon länge arbetade med att 
marknadsföra Stockholm som turiststad och senare var 
anställd på Utrikesdepartementet och på en reklambyrå, 
fl yttade Teresia till Australien. 
– Jag hade ingen aning om vad jag gett mig in på. Jag åkte inte 
som turist, utan kom hit för att hitta ett arbete och planerade 
inte att stanna längre än några år.
Att få jobb visade sig vara svårare än Teresia hade hoppats. 
– Utbildning och erfarenhet till trots så var det svårt, min typ 
av visum var ett hinder och språket ett annat. Som svenskar 
kan vi ju rätt bra engelska, men det är stor skillnad mellan 
att samtala privat och att kommunicera  i professionella 
sammanhang.
– Det var en livslärdom. Jag tänker ofta på dem som är 
nyanlända i Sverige; hur svårt de måste ha det. Jag fi ck en helt 
annan förståelse för hur det är att komma till ett nytt land och 
att vara utlänning.
Det som driver och inspirerar Teresia är inte materiell 
framgång i första hand. 
– Drivet sitter någonstans i att man ska åstadkomma något 
meningsfullt, göra så gott man kan och inte nöja sig med 
’good enough’. Det påverkar hur jag leder mina team. Hur kan 
vi göra det här ännu bättre? Vad lärde vi oss?  Och hur höjer 
vi ribban nästa gång?

Entreprenörsandan har gått som en ledande tråd genom 
Teresias liv. Ungdomens teaterprojekt var en god start. En 
spännande utmaning presenterades för Teresia 2008. Det 
internationella kryssningsbolaget Viking Cruises ville etablera 
sig i Australien och på Nya Zeeland och gav Teresia, till 
en början helt ensam, fria tyglar att skapa ett alldeles nytt 
företag för denna region. Det gällde att knyta kundkontakter, 
skapa medvetenhet om varumärket, skapa efterfrågan för 
produkten och att efterhand leda en större personalgrupp. 
Teresia tog varumärket från något helt okänt till nummer två 
i sin branschkategori och hade 35 anställda, när hon senare 
rekryterades av Volvo Group Australia.

Steget från entreprenör till ett stort globalt företag var inte så 
stort som man kunde tro. 
– Allting du gör handlar om kunden. Det är något jag tagit 
med mig från Viking Cruises och känner igen hos Volvo. All 
vår utveckling börjar med kunden i fokus. Även om det är en 
global jätteorganisation, är det kunden som styr verksamheten.

Teresia tycker att hon haft en otrolig tur med fantastiska 
mentorer genom livet. På en hembygdsdag hemma i byn 
träffade hon sin pappas kusin, som arbetade för Sida i Afrika. 
Detta starka barndomsminne hjälpte Teresia att staka ut en 
plan för sin karriär.
– Jag tänkte, vad häftigt, jag vill också jobba utomlands. Det 
var en stark upplevelse som ledde mig till det jag gör idag.

Det svenska arvet betyder också mycket för Teresia, som 
berättar att hennes rektor på skolan i Vittangi förkunnade 
vikten av att komma ihåg varifrån man kommer. 
– Det är många som kommer från Stockholm, men inte så 
många som kommer från Vittangi, sa rektorn. Han hade rätt. I 
alla förbindelser är det viktigt att man tillför något minnesvärt. 
Att jag talar fi nska gör mig också unik, i alla fall utanför 
Finland!  Jag har tappat räkningen på hur många gånger just 
den lilla detaljen var det som gjorde att personen kom ihåg 
just mig.

Teresias råd för en framgångsrik karriär i Australien är att vara 
lyhörd, att nätverka och inte vara rädd för att visa vad man 
kan. 
– Men var noga med att inte framhäva dig själv. Vi svenskar 
kan vara lite klumpiga när vi vill visa vad vi kan. Det kräver 
träning. Var inte så effektiv - ”small talk” är viktigt. Den 
australienska kulturen är väldigt social och människor måste 
känna att de kan lita på dig innan de vill göra business med 
dig.

Drivet sitter någonstans i att man ska åstadkomma något 
meningsfullt, göra så gott man kan och inte nöja sig med 

’good enough’. Det påverkar hur jag leder mina team. Hur 
kan vi göra det här ännu bättre? Vad lärde vi oss? Och hur 

höjer vi ribban nästa gång?

“
”
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Vår upptäcktsresa 
började med ett 
besök i Härnösands 
neoklassicistiska 
domkyrka. Vi bjöds på en 
meditativ stund, medan 
vi beundrade kyrkans 
vackra och rena stil. 
Enligt Mark Levengoods 
ord är det: ”Sveriges 
minsta domkyrka med 
Sveriges största hjärta”. 

För många av oss 
Sweor har Höga 
kusten en trolsk och 
magisk klang med 
dess imponerande 
landskap av branta 
bergssidor och 
djupa raviner. Här 
står vi i Härnösand, 
förväntansfulla på 
vår första dag av 
årets sommarresa.

Länsrådet Ylva Aller tog 
emot oss på Residenset 
från 1790 med ett 
matsalsbord dignande 
av kanapéer och vin. Vi 
lyssnade till husets historia 
och beundrade dess 
gustavianska inredning, 
som fi nt matchade 
bottenvåningens 
moderna inredning med 
Josef Franks möbler och 
tyger.

Den första 
gemensamma 
kvällen 
tillbringade vi på 
Ångermanälven 
där vi seglade med 
M/S Ådalen III i 
solnedgången mot 
Högakustenbron 
medan vi 
avnjöt en läcker 
skärgårdsbuffé. 

Höjdpunkten på årets 
resa inträffade under 
utfl ykten till Ulvön, 
surströmmingens 
hemvist, där 
surströmmingskungen 
Ruben Madsen 
charmade oss med sina 
historier och anekdoter 
om ön med dess 
pittoreska röda sjöbodar.

Efter att ha delgivit oss 
sin livsfi losofi  bjöd Ruben 
ned oss till salteriet för 
att provsmaka tapas 
på surströmming - en 
delikat upplevelse. 
Ingen av de 
skräckhistorier som 
jag hört om denna 
delikatess infriades. 

Monumentet över 
händelsen i Ådalen 1931 
som blev en vändpunkt 
i svensk historia. Då 
man gick man ur huse 
för att stödja de fem 
arbetare som dödades 
sedan varken polisen 
eller militären klarat av 
att hantera det stora 
demonstrationståget från 
Kramfors till Ådalen. 

Innan vi skiljdes åt gjorde vi en utfl ykt till 
Hemsö fästning, en av Sveriges största militära 
förläggningar under kalla krigets dagar. Här 
har två av vårt lands mest kända spioner, Stig 
Wennerström och Stig Bergling haft höga militära 
befattningar inom det svenska försvaret.

TEXT: GUNILLA RAMELL, GÖTEBORG FOTO: PRIVATA

Sommarresan gick till Höga kusten
Här kommer några glimtar från årets sommarresa. Mer om 

äventyret fi nns att läsa på www.swea.org.

Vi hamnade på en 
genuin gin-provning 
och fi ck avsmaka och 
ta del av hemligheten 
bakom denna dryck 
med dess naturliga 
och ekologiska 
råvaror. Vi bjöds på 
fyra sorters gin varav 
tre producerats av 
Hernö Gin medan 
den fjärde tillhörde en 
konkurrent, självaste 
Bombay Sapphire, 
som Hernö visade sig 
överträffa. 
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Sommar & Vinter i P1

Här kan du 
lyssna på 
Sommarpratare 
sedan 1986! 
Vilken guldgruva! 
Ladda ner 
appen Sveriges 
Radio Play och 

sök sedan på Sommar &Vinter i P1. Eller gå in på 
sverigesradi o.se och sök på Sommar &Vinter i P1 
Det ger så mycket att lyssna på andra människor 
och ta in deras kunskap. Programmen är runt en 
timme långa. Du laddar ner dem på din telefon 
eller iPad och sedan kan du lyssna på dem var 
du än befi nner dig. Det kostar inget.  Exempelvis 
kan du lyssna på Maria Strömme, SWEAs Årets 
Svenska Kvinna (ÅSK) 2016 och på Barbro Osher, 
ÅSK 2004, som också var en av föreläsarna på 
SWEAs världsmöte i Perth. Sverige myllrar av bra 
podcasts inom alla möjliga genrer, så det är bara 
att googla!

Riksdagsvalet i Sverige 2018

Riksdagsvalet i Sverige 2018 äger rum söndagen 
den 9 september 2018. Var med och rösta!

Värnplikten återinförs i Sverige och redan i juli 
2017 kallades 13 000 ungdomar till mönstring.
Ska vi ha fulltaliga och vältränade krigsförband 
så måste det frivilliga systemet kompletteras 

med värnplikt, säger försvarsminister Peter 
Hultqvist. 1 juli 2010 avskaffades den allmänna 
värnplikten i Sverige – men nu återinförs en militär 
grundutbildning för både män och kvinnor. 
Anledningen är att det säkerhetspolitiska läget 
anses ha försämrats, och att försvaret inte lyckats 
rekrytera tillräcklig många frivilliga.

Elvis har fortfarande rekordet

Konserten ”The Wonder 
of You” är ett musikaliskt 
fi rande av en legend som 
fortsätter att slå rekord. 
Elvis är världens bäst 
säljande artist någonsin 
med över 1 miljard sålda 
album.
“The Wonder of You” 
kommer till Scandinavium, Göteborg den 1 juni 
och till Globen, Stockholm den 2 juni och är 
producerad av Elvis Presley Enterprises. 

Swish-appen

Swish används mer och 
mer i Sverige. Du beställer 
Swish i internetbanken och 
appen för privatpersoner. 
Där kopplar du ihop 
ditt bankkonto med ditt 
mobilnummer. När du 
gjort detta kan du börja ta emot betalningar via 
ditt mobilnummer. För att kunna skicka pengar 
behöver du även ladda ner Swish-appen “Swish 
Betalningar” och “BankID säkerhetsapp”.

TEXT: PIA WENNERTH, PORTLAND
FOTO: SR, FÖRSVARSMAKTEN

Pias tips och 
nytt från Sverige
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För 25 år sedan gjorde Göteborgs-Swean, konstnären 
Annica Stiernlöf, en pappersskulptur av en rosa 
fl ickklänning. När konstverket ställts ut har det alltid 
skapat starka reaktioner och nu får det en egen plats på 
ett nytt krigsmuseum i Sarajevo.

Annicas konstverk skapar starka känslor

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL FOTO: STÉPHANE MARÉCHAL

Konstnären Annica Stiernlöf kan 
knappt räkna upp hur många 
gånger hon fl yttat sedan hon 

såg dagens ljus i Göteborg för 
drygt 70 år sedan. Bara med sin 
man, som var utrikeskorrespondent 
och diplomat, har fl yttlassen bland 
annat gått till Tyskland, England, 
Ryssland och Sydkorea. Var hon än 
har bott har hon alltid arbetat med 
konst. Inspirationen har hon ofta fått 
från länderna hon vistats i, sociala 
förhållanden, politiska situationer 
och människor hon mött. Många av 
hennes verk är engagerande och 
känslomässigt laddade.

Hon skapar numera mest skulpturer i 
handformat papper och den tunga 
handpressen har följt henne under 
alla fl yttar. Det har blivit många 
utställningar på vägen och hennes 
papperskonst fi nns idag i museer 
och privata samlingar i en rad 
länder.

Annica visar olika konstverk i sin 
källarateljé, men skulpturen som 
automatiskt drar till sig min blick är 
en rosa fl ickklänning som står på en 
hög låda mitt på golvet.

– Det är det sorgligaste av alla 
verk jag gjort, säger Annica, och 
hennes annars så glada ögon får 
plötsligt ett djupt allvar när hon 
börjar berätta historien om den rosa 
klänningen.

På 90-talet bodde hon med sin 
man i Sankt Petersburg och en dag 
när hon var ensam hemma såg 
hon ett nyhetsprogram om kriget 
i Bosnien som då pågick.

– Jag såg en scen som jag aldrig 
kommer att glömma. Man fi ck 
se hur en krypskytt sköt från ett 
tak på kvinnor och barn som 

hämtade vatten i en tank på ett 
litet torg i Sarajevo. Jag blev så 
oerhört ledsen och för att “lyfta på 
locket” så gjorde jag den här rosa 
fl ickklänningen. 

Med den vackra klänningen har 
hon skapat ett starkt verk, som 
man nästan har svårt att titta på. 
Klänningen har puffärmar och hålls 
upp av tulpaner, men på framsidan 
ser man ett litet skotthål nära hjärtat 
och när man går runt skulpturen 
ser man att ryggsidan är borta och 
kvar är bara svartnade trasor som 
visar skottets effekt. 

– För att stå ut själv och för andra 
som ser på den, har jag placerat 
tulpaner i kjolfållen. Verket har 
stått på riktig jord, när jag haft det 
utställt, för att visa naturens styrka 
och lite hopp i krigets fasa.  

När Annica hörde talas om att det i 
Sarajevo fi nns ett nytt museum, som 
fokuserar på folkmord och brott 
mot mänskligheten under kriget i 
Bosnien och Hercegovina, skrev 
hon till museet och berättade om 
sin skulptur. Ledningen bestämde 
sig snabbt att den rosa klänningen 
skulle få en egen plats i den del av 
museet, där man tar upp barnens 
situation under kriget.

– Den här skulpturen, som heter 
Sarajevo, har alltid väckt starka 
känslor när jag visat den på 
utställningar och den har varit svår 
att placera, just för att temat är så 
svårt att ta in. Jag kan inte tänka 
mig en bättre plats för den än på 
just det här museet. 
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På 90-talet studerade Helen 
på Berkeley University i 
Kalifornien och sedan dess 

har hennes dröm alltid varit att 
fl ytta tillbaka. Hon skrev in sig i 
det amerikanska lotteriet där 
50 000 personer varje år vinner ett 
arbetstillstånd till USA och för sex år 
sedan fi ck hon ett telefonsamtal. 
– Min man och jag bodde i England 
då och hade just fått vårt tredje 
barn när mobilen ringde och jag 
fi ck beskedet att jag hade vunnit 
i greencard-lotteriet, för mig och 
hela min familj. 
Efter en lång och jobbig procedur 
med olika undersökningar blev 
de kallade till intervju på den 
amerikanska ambassaden i London, 
bland annat för att bevisa att de 
kunde försörja sig i USA. Helens 
man hade redan ett arbete som 
väntade i Kalifornien, så de fi ck till 
slut den efterlängtade stämpeln i 
passet.

I början sökte inte Helen arbete. 
Hon ville vara till hands för barnens 
inskolning och för att organisera 
familjens nya liv. När allt rullade 
på var det dags för Helen att 
bli aktiv i sitt nya hemland. 
Valkampanjen hade precis börjat 
och där såg Helen sin chans. 
Eftersom hon hade arbetat som 
marknadskommunikatör för fl era 
internationella bolag och pratade 
både engelska och spanska 

fl ytande skickade hon in 
sitt CV till Hillary Clintons 
kampanjstab.
– Först var jag volontär, men efter 
ett tag erbjöd staben mig att bli 
marknadsföringskonsult.
Helen hamnade i hjärtat av den 
amerikanska valkampanjen. Hon 
har bland annat knackat dörr för 
att samla in röster, stått utanför 
shoppingcenter och delat ut 
valprogram, varit på hektiska 
valmöten och sålt souvenirer med 
Hillary Clintons ansikte.
– Vi hittade på en massa olika 
saker för att samla in pengar 
till kampanjen och röster till 
Hillary. Kampanjen blev en av 
de hårdaste i USA:s historia med 
mycket smutskastning på de olika 
kandidaterna och Hillary fi ck ta 
mycket stryk av Trump.
När Donald Trump, under en 
direktsänd TV-debatt, kallade Hillary 
Clinton för ”Such a nasty woman”, 
var det Helen som kom med idén 
att trycka T-shirts med slogan ”I am 
a Nasty Woman”.
– Den gjorde succé och när Katy 
Perry hade en sådan på sig sålde 
vi T-shirts som bara den och drog in 
en massa pengar, säger hon och 
skrattar.

Under valkampanjen träffade hon 
Hillary Clinton fl era gånger.
– Hon är inte alls så stel och kylig 

som hon verkar utåt, tvärtom, 
hon är en riktigt varm person. 
Jag har fl era gånger fått kramar 
av henne och hon skickade ett 
gratulationskort till min födelsedag.

Helen befann sig också mitt 
i navet under valvakan, när 
kampanjstaben var redo med 
fyrverkerier.
– Det var en fruktansvärd dag, 
vilken stor besvikelse! Alla var helt 
förstörda. I sådana stunder var det 
bra att vara svensk, för jag kunde 
hålla en viss känslomässig distans till 
händelserna. Jag fi ck till exempel ta 
beslutet att avboka fyrverkerierna 
den kvällen.
– Hillary drog sig undan efter den 
hårda kampanjen och vi som hade 
jobbat med den under mer än ett 
år fi ck krisstöd, om vi ville. Det var 
en jobbig period för alla. Vi hade ju 
trott på vinst in i det sista.
Att få delta i en amerikansk 
valkampanj är en unik upplevelse 
som Helen aldrig kommer att 
glömma.
– Det var så intressant att i USA 
kunna uppleva hur politiken 
fungerar och se hur polariserat 
landet är under en kampanj.

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: PRIVAT

Helen var i hjärtat av 
USA:s valkampanj
San Francisco-Swean Helen Pipers dröm om 
att fl ytta till USA gick i uppfyllelse när hon 
vann i greencard-lotteriet. Idag bor hon med 
familjen i San Francisco. 
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I Hong Kong fi nns inga moderegler. 
”Less is more” är inte mottot utan 
snarare frossar man i det man 

älskar. Att ha olika blommönster från 
topp till tå eller varför inte i alla mönster 
man älskar, eller att klä sig i det vi 
svenskar kallar festblåsa i mataffären. Jag 
är så van vid den lite ängsliga svenska 
mentaliteten. Att hålla sig inom ramen 
för vad som är passande. På gatorna i 
Hong Kong kan jag tydligt se att Hong 
Kong kineserna klär upp sig för sitt eget 
välbefi nnande och inte för någon annan. 
I Hong Kong kan man komma som 
man vill, extravagant eller nedtonad. 
Till skillnad från i Sverige fi nns i Hong 
Kong ingen rädsla för att dyka upp 
alltför uppklädd.
De trendiga personerna jag pratar med 
på gatorna nämner ofta att de själva 
designar sina plagg eller köper kläder av 
små lokala designers.

Modehusen glänser i varje gathörn och 
man förundras över att så många har råd 
att klä sig i de exklusiva märkeskläderna. 

Men har man bott här ett tag förstår 
man hur lättillgängliga kopiorna är och 
att många kineser prioriterar att lägga 
sina pengar på designerkläder och 
lyxaccessoarer.

Ändå tror jag att modehusen med sina 
häftiga skyltfönster också ger en massa 
inspiration. Det är som att bläddra i 
Vogue när man går runt i alla lyxiga 
shoppingcenter. De lokala asiatiska 
designers jag har träffat hämtar mycket 
inspiration från mytologi, sagor och 
natur. En del använder humor i sin 
design, som roliga citat och symboler.
Kineserna klär sig gärna barnsligt 
och uttrycksfullt! De älskar detaljer 
och mönster. Det är väl den stora 
skillnaden om man jämför hur kineser 
och svenskar klär sig. Den barnsliga 
mentaliteten har vi svenska expats 
förundrats över. Att män i kostymer går 
runt i Wan Chai Toy Market för att köpa 
vintage-leksaker till sig själva, att äldre 
kvinnor dyrkar Hello Kitty eller att män 
gärna har en liten nalle hängandes på 
portföljen eller ryggsäcken. Vissa säger 
att detta beror på den hårda elitistiska 
uppväxten och att de inte har fått leva ut 
som barn tillräckligt.

TEXT OCH FOTO:  JENNY RAGNWALDH, HONG KONG

Männen i Hong Kong skäms inte för 
att visa sin fåfänga och tänker mycket 
på modedetaljerna. Kvinnorna klär sig 
feminint och uppklätt på kontoret. I 
Sverige tenderar kvinnorna att klä sig 
mer maskulint och nedtonat, särskilt i de 
mansdominerade yrkesgrupperna. Det 
fi nns inga tydliga moderegler för olika 
åldrar i Hong Kong. För kvinnorna är 
det viktigt att klä sig både trendigt och 
sensuellt även upp i 50 - 60 årsåldern 
och däröver.

Tydligt är också bland kvinnor att en 
fl ickaktig, mjuk kvinnlig stil är mer 
sensuellt än att som i Europa framhäva 
en fyllig byst i urringat, bära korta kjolar 
och höga klackar.

Personligen så älskar jag den asiatiska 
stilen och jag får otroligt mycket 
inspiration i Hong Kong!

Artikeln har tidigare publicerats i Bulletinen, 
en svenskspråkig tidningen i Hong Kong.

Min lust att fotografera gatumodet kom över mig 
strax efter vår fl ytt till Hong Kong. Ganska snart 
fi ck jag i uppdrag av ett modeföretag i Stockholm 
att hålla en föreläsning om street style i Hong Kong. 
Efter det uppdraget har jag fortsatt att fotografera 
människor. Det har blivit ett beroende!

MED ÖGA FÖR 
STREET FASHION
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• Det ambulerande 
barnbiblioteket Rum för barn 
har turnerat i Tyskland sedan 
2016. I vinter kan man besöka 
det på Explorado Duisburg 
till och med 15 januari. Det 
tyska namnet är Frech, wild 
und wunderbar, Schwedische 
Kinderbuchwelt. Konceptet för 
utformningen av biblioteket 
är Rum för barn, ursprungligen 
uppförd på Kulturhuset/
Stadsteatern i Stockholm. 
Biblioteket riktar sig till barn upp 
till tio år och deras vuxna och 
är utformad för att stimulera 
viljan till att läsa böcker, 
musik, berättande och till det 
personliga uttrycket. Konceptet 
fokuserar på barnens perspektiv 
och tänjer på gränserna för 
vad ett bibliotek kan vara, vilket 
återspeglas i allt från inredning 
till hur böckerna är placerade 
och visas.

• The Cube Project, som är ett 
samarbete mellan Svenska 
institutet och Raoul Wallenberg 
Academy, kommer under 
året ställas ut i bland annat i 
Budapest, New York och Paris. 
Utställningen är en fortsättning 
på RWA:s kubprojekt, och syftar 
till att öka elevers kunskap om 
de mänskliga rättigheterna. 

• Svenska institutet i Paris, 
Institut Suédois, har efter 
en omfattande renovering 
under 2017 öppnat på nytt. 
1500-talspalatset Hotel de 
Marle har nu fått en förnyad, 
samtida svensk designprofi l. 
Det är svenska TAF Arkitekter 
som fått uppdraget att designa 
de publika utrymmena på SI 
Paris. I Café Suédois visas fram 
till den 28 januari utställningen 
Welcome to Woodland, en 
fotoutställning som fokuserar 
på svensk träarkitektur. 
Utställningen är producerad av 
Sveriges Arkitekter.
Utställningen är del av Swedish 
Design Moves Paris, som görs i 
samarbete med Visit Sweden.

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

• Svenska institutets webbkurs, 
Learning Swedish, består 
av ett omfattande 
självstudiematerial för svenska 
språket. Kursen är indelad i 
tre moduler som tillsammans 
motsvarar nivå A2:1 på den 
gemensamma europeiska 
skalan för språkkunskaper. I 
kursmaterialet ingår förutom 
texter, ljudfi ler, övningsuppgifter 
och modultest även en 
omfattande grammatik, 
en uttalsdel med specifi ka 
övningar och ett fraslexikon 
med fi lmklipp. Learning 
Swedish är ett samarbete 
mellan SI, KTH, Uppsala 
universitet, Amsterdams 
universitet, Gents universitet 
och Islands universitet. Även 
ett par fristående svensklärare 
är kopplade till kursen. Mer 
information om kursen fi nns på 
learningswedish.se.  

• Imagebank.sweden.se är 
Sveriges offi ciella bildbank. Här 
hittar du mer än 2 500 bilder 
som alla är gratis att använda 
när du ska presentera Sverige 
utomlands.

Läs mer på www.si.se.

TIPS OCH NYHETER FRÅN SVENSKA INSTITUTET 2018
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Efter att ha bott i olika delar av världen hamnade 
Jessika Klingspor 2001 i Barcelona. Idag driver 
hon två bolag, är certifi erad business coach via 

Skandinaviska Ledarhögskolan och styrelsemedlem i ett 
investmentbolag.
–  Jag har alltid varit en möjlighetsupptäckare långt innan jag 
visste vad ordet entreprenör stod för. 

Hur kom du på att starta gruppen?
– Jag blev tillfrågad av dåvarande SWEA Bartcelona-
ordföranden Anna Krossling och kände att det var precis 
rätt timing. Jag ville vara den person som jag själv hade 
behövt träffa för 16 år sedan då jag kom till Barcelona, en 
dörröppnare som hjälper andra kvinnor hitta rätta kontakter i 
en ny kultur med nya koder. Min önskan är att inspirera andra 
kvinnor att göra likadant; när man öppnar dörrar för andra, 
öppnar man dem även för sig själv. 

Varför är SWEA Professional viktig?
– Tiderna förändras och utvecklas. Idag är den moderna 
svenska kvinnan en mycket självständig och självförsörjande 

kvinna. Vi behöver hjälpa varandra ta plats och bli 
respekterade i samhälle och arbetsliv på samma sätt som 
vi gjort hemma i Sverige. I intressegrupper som SWEA 
Professional kan vi förädla våra svenska värderingar och 
förankra dem på platser där de kan göra nytta. Svensk 
arbetskraft är mycket eftersökt internationellt, och SWEA 
Pro utgör en ypperlig plattform för att fånga upp svenska 
förmågor och kontakter, där man sedan kopplar ihop dessa 
med varandra och med resten av världen.

Vad har ni gjort inom gruppen?
– Vi träffas varannan månad i en av Barcelonas mest attraktiva 
lokaler, nämligen i designern Jaime Beriestains showroom. För 
att locka nya nyfi kna Sweor till oss tror vi, att ett modernt tänk 
förmedlas bäst i en modern miljö. Samtidigt som vi nätverkar 
har vi haft starka talare hos oss. Ett par exempel är Anna 
Benson, känd för de rosa kokböckerna som dragit in miljoner 
till cancerforskningen och Nils von Heijne, en av Sveriges 
hetaste yngre entreprenörer som föreläste om sin och  Ebba 
Hallins nyutkomna bok ”FUCK Ups & Businessblunders”, en 
bok om misstag som framgångsrecept. 

INSPIRERAR OCH LEVERERAR 
Jessika Klingspor är Swean och idésprutan bakom den 
nystartade gruppen SWEA Professional i Barcelona. 
Hon har själv lång erfarenhet av entreprenörskap och 
nu vill hon öppna dörrar för andra. 
TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: PRIVAT

ett nätverk som 
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– Vi riktar strålkastaren på våra egna starka Sweor som får 
en chans att förmedla sina personliga ”Professional Stories”; 
hur det är att komma till en ny stad och starta från början. 
Vi lägger sedan upp deras berättelser på SWEA Barcelonas 
hemsida så att vi kan sprida deras budskap och på så vis 
inspirera andra att ”våga”. 

– Vi har även lånat ut vårt Instagramkonto till Sweor som 
delar sin professionella vardag på sociala medier för att ge mer 
liv och innehåll, samtidigt som vi ytterligare fokuserar på våra 
Sweor och i oktober hade vi speed-networking.

Hur många medlemmar har ni?
– Runt 40 medlemmar och vi hoppas på fl er eftersom det 
fi nns ett otroligt sug efter just en plattform med fokus på 
karriär och yrkesliv. Det är dock svårt att få de yngre att betala 
en medlemsavgift. Jag tror att det beror på att det erbjuds så 
mycket därute i olika communities online som är gratis idag.

Vad har ni för framtida projekt?
– Fortsätta hitta inspirerande talare, hitta samarbeten som 
gynnar Sweorna, organisera intressanta studiebesök med 
unik access. Jag skulle även vilja hitta en form att knyta ihop 
det globala nätverket på ett starkare sätt, t ex att samköra 
ett Pro-mingel tillsammans med en annan stad där vi är 
sammankopplade online och kan ha en talare från respektive 
plats. Något som gör att vi verkligen känner att det fi nns 7000 
Sweor världen över som vi kan få kontakt med. Det fi nns en 
otrolig superkraft i det.

Vilka tips kan du ge till andra avdelningar som funderar på att 
starta ett nätverk?
– Hitta en läcker miljö och stoppa ett intressant innehåll i 
den. Skapa en struktur och arbeta med syftet, verksamhetens 
DNA. Hitta på nytt eller dö!

För mer info: jessika.klingspor@performancebarcelona.com
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TEXT: MARIA LARSSON, BARCELONA
FOTO: PRIVAT

Marias tips!
• Skaffa dig ett nätverk med den bästa 

yrkespersonen inom varje kategori som till 
exempel advokat, arkitekt, revisor. 

• Tro på din grundidé även om den är 
okonventionell ur en spansk synvinkel. 
Kanske är det just tack vare det 
okonventionella som du kommer att lyckas!

• Enjoy! Det kommer att vara motigt, 
frustrerande, tyngre administrativt än vad 
du med dina svenska ögon kunde föreställa 
dig från början, MEN det kommer vara 
otroligt roligt, för du kommer att ha 
medvind också och du kommer att kunna 
se frukten av dina ansträngningar. NJUT 
och FIRA när det går bra!

Viktigt med personliga möten
Jag är från Norrköping, civilekonom, 36 
år gammal, gift med Frederick som också 
är svensk. Vi har två barn. Till Barcelona 
kom jag 2012 då jag var mammaledig 
och min man vidgade sitt samarbete med 
spanska charkproducenter i Girona. 

Jag hade redan fått smak på livet som utlandssvensk då 
jag tillbringade en del av min studietid i Zürich. Till och 

med i det välorganiserade Schweiz såg jag karriärmöjligheter 
genom att kombinera en ny miljö och kultur med svenska 
erfarenheter och kunskaper och på så vis kunna effektivisera 
och utveckla befi ntliga tjänster. Därför applåderade jag den 
förändring i familjens liv, som en fl ytt till Barcelona innebar 
och jag började genast undersöka vad jag skulle kunna ägna 
mig åt i Spanien.

Jag hade tidigare arbetat på Handelsbanken med bland annat 
lån i samband med spanska fastighetsköp, så jag visste en del 
om bostadsmarknaden i Spanien. Det tillsammans med vårt 
eget husköp, gav mig idén att fastighetsbranschen kunde vara 
något för mig.
Jag började med att arbeta på en mäklarbyrå med fl ott kontor, 
fi na broschyrer och ett starkt varumärke. Jag skulle ansvara 
för byråns marknadsföring i de nordiska länderna och ta hand 
de nordiska kunderna, när de kom hit. Jag minns dagen när 
min första kund kom. Vi hade haft mycket kontakt per telefon 
och mejl och jag var helt redo att göra min första försäljning.
Jag förberedde inte besöket mer än genom att avisera min 

spanska kollega om vilka hus vi ville titta på. Dagen kom och 
allt, som kunde gå fel den här dagen, gick fel. Kollegans bil 
fi ck bensinstopp, ett av husen vi skulle titta på hittade han 
inte till och han visste inte var eventuella tomtgränser kunde 
tänkas gå. Magplask på första visningen! Lärdomen var hård 
men nyttig. 

När två olika kulturer möts ska man inte ta något för givet. 
Det outtalade måste alltid uttalas. En svensk kund vill veta de 
exakta tomtgränserna, den precisa fastighetsskatten och hur 
vattensystemet fungerar m.m. Detta gäller för alla hus som 
han besöker, oavsett intresse för köp eller inte. En spansk 
kund behöver inte nödvändigtvis dessa uppgifter förrän han 
verkligen har fastnat för en bostad. Då först gräver vi mer på 
djupet. 

Jag hoppade av arbetet på den fi na byrån och startade 
min egen verksamhet som fastighetsmäklare med fokus 
på utländska - och i synnerhet svenska - köpare. År 2013 
ville Bjurfors fastighetsmäklare i Sverige komma in på den 
spanska marknaden. Jag anslöt mig då till deras varumärke 
och driver fortfarande Bjurfors i Katalonien. Vi växer och 
jag har nu sex medarbetare på kontoret. Vår transparenta 
arbetsmodell har visat sig fungera mycket bra även med andra 
nationaliteter än den svenska. Vi har nu börjat bredda vår 
aktiva marknadsföring mot de tysktalande länderna samtidigt 
som också andelen spanska kunder växer.
 
Det mest utmanande under mina år som företagare i 
Barcelona har varit att lägga band på min frustration, när 
saker inte fl yter på som de borde göra. I början av min tid här 
lade jag mycket energi på att ondgöra mig över ineffektivitet, 
oförmåga till problemlösning m.m. Jag har under åren lärt 
mig att nästan uppskatta det som skapade så mycket stress i 
början. Tack vare att jag kommer från en kultur där vi redan i 
skolan lärt oss om kreativ problemlösning, grupparbeten och 
samarbeten har jag kunnat applicera den kunskapen på den 
spanska bostadsmarknaden och på så vis kunnat konkurrera, 
trots att jag från början hade bristfälliga språkkunskaper och 
inget lokalt nätverk.
 
Jag har också fått del av den spanska kulturen med dess starka 
personliga möten. Det, som i Sverige avhandlas med snabba 
mejl, genererar här verkliga möten med intressanta människor, 
där det inte sällan leder till fl er affärer, därför att man faktiskt 
tog sig tid att sitta ner och prata med varandra i stället för 
att skicka korta mejlsvar. De många personliga mötena, 
som är min vardag, både ger och tar energi, men i det stora 
hela är min erfarenhet att affärsklimatet är mycket varmare i 
Barcelona än i Sverige.
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Grundidén med Gidlööf  är att köpa in skandinaviska 
vintage möbler och sälja dem till rimliga priser 
i Barcelona. Under åren som gått, har nya idéer 

fötts och nya dörrar öppnats. Tidigt började vi designa våra 
egna möbler Gidlooforiginals och för ett år sedan startade 
vi Gidlööf  Homestyling, där vi ”stylar” hus och lägenheter 
före försäljning. Från januari i år har vi även börjat köpa in 
och sälja nyproducerade produkter från Skandinavien, som vi 
mixar med vintage. 

Det är inte alltid lätt att driva ett eget företag. Det är svårt 
att bortse från att det fi nns månader när man undrar om 
det verkligen är värt arbetet. Trots fria arbetstider och 
arbetsuppgifter, semester när du vill och ingen som säger 
vad ska du ska göra, fi nns det stunder när du tänker att det 
enklaste och bekvämaste skulle vara att arbeta nio till fem och 
få in lönen på kontot den 25:e. 

Min svåraste tid i Barcelona var nog ändå skedet innan 
jag startade företaget. Jag och min familj hade bott ett år 
i Stockholm när barnen var små, för att de skulle lära sig 
svenska fl ytande. När vi kom tillbaka till Barcelona, hittade 
jag inte min plats. Det fanns inga jobb och jag kände att jag 

var bunden till en plats, där jag inte skulle kunna utvecklas 
professionellt. Att få driva och utveckla Gidlööf  är därför 
något av det bästa som hänt mig. Varje motgång är en 
framgång! 

När jag startade för sex år sedan hade jag ingen aning om hur 
jag skulle gå till väga. Första transporten vi gjorde från Sverige 
blev en katastrof. Vi bestämde oss för att transportera sakerna 
i container med båt. Vad vi inte visste var att containern vi 
hade valt var väldigt stor och möblerna fyllde ungefär en 
tiondel. Det tog två månader att få den till Barcelona och väl i 
hamnen fi ck vi betala skyhöga tullavgifter. Idag transporterar 
vi på ett helt annat sätt. Det blir mycket effektivare och 
betydligt mer ekonomiskt.

Jag är helt självlärd och det fi nns ingen gräns för hur 
mycket mer det fi nns att lära.  Barcelona är en perfekt 
stad för en butik som Gidlööf. Det fi nns ett bra utbud av 
design och arkitektur. Vad som skulle kunna förbättras är 
Barcelonabornas inställning till återbruk. Även om det har 
blivit bättre, så är det fortfarande svårt för många att lägga 
pengar på använda saker.
 

TEXT OCH FOTO: SOFIA GIDLÖÖF, BARCELONA

• Do it!!! Alla problem löser sig. 

• Ha en väldigt bra revisor!

• Sluta aldrig att utvecklas.

Sofi a 
är helt 

självlärd
Jag är född och uppvuxen i Aspudden 
söder om Stockholm. År 2000 
bestämde jag mig för att åka till 
Barcelona och läsa spanska en termin. 
En termin blev sexton år. Här fi ck jag 
två barn, Emma och Joan, gifte mig, 
byggde hus, startade mitt företag och 
öppnade butiken Gidlööf. 

Sofi as tips!
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Jetlag drabbar alla som reser långa sträckor med fl ygplan. 
Kroppen hinner inte med omställningen över tidszonerna 
utan kommer på efterkälken. Kroppsklockan tappar takten 
och det blir problem, eftersom vi förväntas vara vakna och 
prestera när vår dygnsrytm är inställd på vila och vi förväntas 
sova när kroppen är inställd på att vara vaken. 

Resvana Sweor
– Jag älskar att utforska och få upplevelser! Jetlag är en del av 
resandet, men jag tycker man vänjer sig vid det lite ”mosiga” 
tillståndet i början. Man lär sig hantera jetlag bättre ju fl er 
gånger man ”utsätter” sig för den. 
Caroline Granquist är Director för Customer Finance på 
Volvo i Singapore och gör ungefär 20-25 jobbresor årligen. 
Hon har alltid rest mycket, såväl i jobbet som privat. Förutom 
affärsresorna gör Caroline cirka tio privata resor per år. 
Julie Kistenmacher har gjort många långfl ygningar till och 
från Sverige. Numera reser hon med man och barn och har 
Singapore som utgångspunkt.
– Oftast sover jag ingenting alls under resan då det alltid 
är något barn som är vaket eller något huvud som behöver 
stöttas. Eftersom vi har tre små barn måste vi få in dem i rätt 
tidzon. När barnen lägger sig på kvällen gör jag det med. 

Ligger du sömnlös om nätterna 
efter en långfl ygning? Vaknar du 
klockan tre på natten med kurrande 
mage och inte kan somna om? Då 
har du drabbats av jetlag. Att ställa 
om armbandsklockan är lätt men 
det är mycket svårare att ställa om 
kroppsklockan.

JETLAG

TEXT: MALIN LAGER, SINGAPORE
FOTO: PRIVAT

så undviker du
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Den biologiska klockan
Kroppens klocka sitter i mellanhjärnan och den ställs 
främst av ljus via ögonen. Dagsljus, måltider och motion 
meddelar tiden till kroppsklockan. Dagsljus och träning har 
dokumenterad effekt på jetlag och man ska se till att få så 
mycket dagsljus som möjligt när man kommit fram. Gå ut 
även om det är mulet och grått för det påverkar ändå kroppen. 
På motsvarande sätt ska man även se till att det är mörkt och 
tyst när man går och lägger sig. Det är lättare sagt än gjort när 
man landar i Sverige i juni, men se till att ha rullgardiner så 
inte sommarljuset gör det svårare. 

Hur länge sitter jetlag i?
En eller några timmars tidsskillnad klarar vi rätt bra, men det 
är värre när vi fl yger över fl era tidzoner. Det fi nns teorier 
om att det tar ett dygn per tidszon man passerat, men det 
är förstås individuellt. Det är inte bara sömnen som rubbas 
utan även matsmältningen och urinblåsan. Det är många 
globetrotters som väcks av en sprängfylld urinblåsa eller en 
kurrande mage mitt i natten. Det kan ta en dryg vecka innan 
kroppen börjar fungera som vanligt, men det är inte alla som 
känner av jetlag. Vissa har turen att fungera perfekt från första 
dagen medan andra upplever illamående och yrsel, huvudvärk, 
hjärtklappning och koncentrationssvårigheter. 
Många upplever att det är enklare att resa västerut. Därför 
kan vi som reser mellan Singapore och Sverige ofta uppleva 
jetlagen här i Singapore värre än i Sverige. Julie Kistenmacher 
berättar att ett av deras värsta jetlagsminnen är från en av 
resorna mellan Sverige och Singapore.
– Vi orkade bara inte gå upp första morgonen utan sov till 
elva. Det tog nog en vecka innan vi till slut kom rätt i tiden. 
Men vi lärde oss av vårt misstag och nu är vi stenhårda. 

Caroline Granquist tycker också att det är jobbigare att resa 
österut, men det är ändå alltid lite speciellt att fl yga från 
Singapore hem till Sverige.
– Det är alltid med stor glädje man träffar familj och vänner 
och då försvinner det mesta av jetlagen!

Hur gör man med barnen?
Barnen lider självklart också av jetlag och det kan vara 
lite svårt att förstå vad som pågår. Det är ännu svårare att 
förklara att det faktiskt är natt när solen skiner klockan tre 
på morgonen i Skandinavien. Mången förälder har suttit 
uppe med sina barn, brett smörgåsar och gäspande försökt få 
barnen i säng igen. Familjen Kistenmacher tycker att jetlagen 
i Sverige är värst. De försöker hålla barnen vakna så länge det 
går, men oftast stupar de vid sextiden på kvällen för att sen 
vakna fem på morgonen. 
– Vi har provat olika strategier men kommit fram till att det 
som fungerar för oss är att direkt ställa om klockan och äta 
och sova på rätt tider. Aldrig gå upp och äta eller se på tv mitt 
i natten, berättar Julie Kistenmacher.

Artikeln har tidigare publicerats i SWEA Magazine, Singapore.

OMBORD

Undvik alkohol ombord oavsett i vilken riktning 
du reser. Alkoholen gör dig uttorkad och har en 
negativ inverkan på sömnen. Det sägs dessutom 
att ett glas vin i luften motsvarar två till tre glas på 
marken. 

Den bästa fl ygdrycken är vatten så se till att 
dricka regelbundet under hela fl ygturen.

Kaffe och te torkar också ut, så tröttnar du på 
vatten försök ändå välja andra drycker som juice 
eller läsk. 

NÄR DU KOMMIT FRAM

När man landar i Sverige tidig morgon efter en 
natt på planet hjälper adrenalinet till att hålla 
energin uppe första dagen. Man blir dock rätt 
trött framåt eftermiddagen och känner du att 
du behöver sova när klockan är sju på kvällen 
så gör det. Även om du vaknar klockan fyra på 
morgonen är du redan på väg åt rätt håll. Nästa 
dag lägger du dig en till två timmar senare och 
sover förhoppningsvis längre på morgonen. Sen 
rullar det på och ofta känner man sig rätt okej 
redan efter ett par dagar i Sverige. 

När man landar sen eftermiddag, gäller det 
att hålla sig vaken så stor del av fl ygresan som 
möjligt. Behöver du sova gör det i början av resan 
och håll dig sen vaken med fi lmer, jobb, böcker 
eller konversation. Landar du på förmiddagen 
kan du sova hur mycket du vill för du kommer 
ändå vara trött framåt kvällen.

Motstå frestelsen att sova middag, hur trött du än 
är. Lägg dig i tid och försök komma i balans från 
första stund.

Gå upp tidigt även om du legat sömnlös och 
vridit dig i sängen.

Köp receptfri melatonin och ta en tablett vid 
sänggåendet men låt det inte bli en vana. Om 
man tar melatonin ska det vara mörkt i rummet 
eftersom den biologiska klockan inte ska utsättas 
för ljus och melatonin samtidigt. Melatonin skickar 
en kraftig signal om mörker till kroppen och ger 
precis motsatta effekter jämfört med vad ljuset 
ger. Observera att melatonin är receptbelagt i 
Sverige.

Undvik koffein under eftermiddagar och kvällar. 

Ät gärna kolhydratrik mat de första kvällarna efter 
ankomsten eftersom kolhydrater gör oss sömniga.

tips!
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Hur fi ck ni idén till boken?
– Det här är boken som vi hade velat 
ha när vi fl yttade hit! Vi har under våra 
år här varit på ständiga upptäcktsfärder 
i Singapore med kameran som bästa 
sällskap. Efter våra uppdateringar på 
Instagram och Facebook har vi ofta 
fått frågorna ”var är det, hur hittar man 
dit?”. Här kommer facit. Vi vill helt 
enkelt dela med oss av våra favoriter!
– Det var också så att jag (Maria) skrev 
en stor researtikel för Dagens Nyheter 
och insåg, att jag hade så otroligt mycket 
mer att berätta, Singapore fi ck liksom 
inte plats i en artikel!
– Vi är journalist respektive layoutare 
till yrket och träffades när vi började 
jobba på SWEA Magazine, Singapore, 
så det låg nära till hands att m ed våra 
yrken som bakgrund gå vidare och göra 
en tryckt bok. Vi ger ut boken på egen 
bekostnad, eftersom vi tycker att den 
saknades och kände så starkt att vi ville 
göra den.

Vem vänder den sig till?
– Till dem som har bott i Singapore 
i några år eller som ska fl ytta hit, 
som vill uppleva mer av landet, 
bortom skyskraporna och de vanliga 
turistattraktionerna. Den vänder 
sig också till dem som vill ha ett 
Singaporeminne med många fotografi er 
och kort historia eller kanske vill 
introducera en vän i detta brokiga land. 
Boken passar också de upptäcktslystna 
turisterna som vill komma utanför 
turiststråken.

Vad för slags bok är det? Hur valde ni 
innehåll? 
– Det är en bildrik bok om Singapore, 
148 sidor med våra favoriter i detta 
kontrasternas land. Vi visar bland annat 
vägen till fågelsångsklubben i Ang Mo 
Kio, till charmiga bostadskvarter och 
häftiga hus, till brittiska drottningens 
bord i ett tehus och till mangroveträsket, 
där du kan se vilda krokodiler. Med 
många fi na foton, en del historia och så 
fakta om hur du tar dig till olika ställen.
– Det är ingen heltäckande bok, men 
den beskriver våra favoriter. Tänk dig 
boken som en vän som visar dig runt. 
Vi fascineras av det mångkulturella 
som ger en makalös mix som man 
inte kan uppleva någon annanstans, av 
spännande arkitektur från olika epoker, 
av att man i denna världsmetropol kan 
gå på söndagspromenad i djungeln och 
se vilda apor och häftiga fåglar, av den 
lokala matkulturen med unika rätter, 
av charmiga gamla kvarter och av alla 
gratisnöjen och upplevelser som fi nns 
här!  Boken är full av billiga nöjen. Till 
kapitlen om de gamla stadsdelarna har 
vi anlitat Swean Annelie Olsson för fi na 
kartillustrationer där vi lagt in tips om 
roliga och intressanta stopp.

Var kan man köpa den?
– Via bokhandeln i Sverige eller direkt 
från oss eller via hemsidan 
www.vartsingapore.tictail.com. Man kan 
också låna den på biblioteket i Sverige.

 Artikeln har tidigare publicerats i SWEA 
Magazine, Singapore.

De  bofasta  turisternas favoriter 

Vårt 

Maria Sehlin  Ida Maria Fritzell

Singapore

TEXT: ANNIKA LARSSON, SINGAPORE
FOTO: PRIVAT

Fotoboken ”Vårt 
Singapore – de bofasta 
turisternas favoriter” av 
Sweorna Maria Sehlin 
och Ida Maria Fritzell 
har fått uppmärksamhet 
i svenska media. 
Vagabond gjorde bland 
annat en artikel om 
boken med Sweornas 
personliga tips.

En nyutkommen 
läsvärd bok om 
SINGAPORE

Ida Maria Fritzell och Maria Sehlin
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Boken, som illustrerats av Kerstin Engblom 
Claviljo, riktar sig till barn mellan fem 
och tio års ålder och lämpar sig bra för 
högläsning, när man på ett barns nivå vill 
beskriva livet som utlandssvensk. 

När Malin fl yttar till Paris känner hon sig 
annorlunda och kommer att tänka på 
sin gamla klasskompis Terek, som hade 
fl yttat till Sverige från ett annat land. Hon 
började förstå hur han måste ha känt sig. 

Hur fi ck du idén till just denna bok?
– Tanken på den här boken har bott 
i mitt huvud i fyrtio år. Då var jag 
tjugofem och fl yttade med min sexåring 
till ett annat land. Hon gick till skolan i 
bävernylonoverall och graningekängor, 
medan de andra lekte i klänningar och 
kappor. Det var en nyttig resa, både för 
mig och för mina barn. Den öppnade våra 
ögon och lärde oss att vi alla innerst inne 
är lika.

Har du skrivit andra böcker före denna?
– Nej den här är min första helt egna bok. 
Tidigare hade jag översatt ett femtiotal 
barnböcker. 

Hur har den blivit mottagen?
– Jättebra, den går numera att låna på 
de allra fl esta bibliotek och företaget 
Mjuka Flytten, som hjälper barnfamiljer att 
fl ytta utomlands, använder min bok som 
diskussionsunderlag.

Var kan man köpa den?
– Idag är pappersboken slut på förlaget, 
men jag har sparat en låda här hemma 
och kan skicka mot porto om någon 
absolut vill ha en pappersbok. E-boken 
säljs på Adlibris och Bokus.

Hur kom det sig att du valde Kerstin som 
illustratör till din bok?
– Jag träffade henne på en lägerskola 
och blev förälskad i hennes illustrationer.

Boken för barn som fl yttar utomlands

DETTA HAR SAGTS OM BOKEN

Barnboksbloggen Kalasdags:
– Det är en jättebra bok att 

läsa högt tillsammans med sitt 
barn och sedan prata om det 
spännande, svåra och roliga. 
Med tanke på hur det ser ut 
i vårt samhälle när det är så 

lätt och vanligt att fl ytta (eller 
tvingas fl y) till ett nytt land, är 

det nyttigt för barn att sätta sig 
in i andras perspektiv. När man 
läser boken inser man att alla är 
annorlunda någonstans och att 

alla är och känner sig annorlunda, 
när de kommer till en ny plats. 

Men alla vill vi ha ungefär samma 
saker: trygghet, vänner och 

någonstans att höra till.”

Läsarröster:
– Vi fl yttade till Frankrike i våras. 
Vår åttaåring har läst den minst 

fyra gånger. 

– Vi fl yttade utomlands i mars. 
Nu har vi nog läst den hundra 

gånger! Bästa ever! Köp!

TEXT: ELSA MARÉCHAL, GLOBAL
FOTO: PRIVAT

Swean Katis Malmkvist har skrivit 
den perfekta barnboken för familjer 
som fl yttar utomlands med barn. 
Boken Ofta tänker jag på Terek 
handlar om Malin som fl yttar till 
Paris och hennes första tid i det nya 
”konstiga” landet. 

Författaren Katis Malmqvist, till höger, tillsammans med 
illustratören Kerstin Engholm Claviljo
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Att vara Swea innebär fl er 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

AVIS
Hyr bil hos Avis och spara upp till 15%! Som medlem i 
SWEA kan du alltid spara ytterligare 15% utöver Avis 
boka-tidigt- och weekendpriser när du hyr bil i Sverige, 
Norge och Danmark.
Uppge AWD nr. N498803 vid bokning på telefon 
eller via Avis webbsida för SWEA Internationals 
medlemsförmån. Vanliga bokning-och hyresvillkor 
gäller.
Mera information hittar du här: avis.se/
hyrbilserbjudanden/partners/swea

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, fi nns 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 Netfl ix 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.

SENIORGLÄDJE AB – VERKAR FÖR EN MER GLÄDJEFYLLD 
OCH SOCIAL VARDAG FÖR VÅRA ÄLDRE
Seniorglädjes tjänst utgår från seniorens intressen och 
värderingar och tillsammans fyller vi seniorens vardag 
med aktiviteter och social samvaro.

Deras pris ligger på 599kr/ timme inkl. moms. Senior-

glädje erbjuder SWEAs medlemmar en rabatt på 20%.

Seniorglädjes tjänst är en så kallad rut-tjänst vilket gör 
att en del av kostnaden är subventionerad av svenska 
staten om den som fakturan är skriven på har inkomst 
i Sverige. I detta pris ingår en seniorvän som är särskilt 
matchad till ens förälder utifrån förälderns intressen 
och önskemål. Det är alltid samma person som kom-
mer hem till ens mamma eller pappa. Deras idé är att 
anställa pigga äldre personer, ofta pensionärer, som 
seniorvänner. Detta då de märkt att man på det sättet 
har fl er gemensamma minnen och beröringspunkter att 
utgå från i sin vänskap.

Seniorglädjes webbplats: www.seniorgladje.se

NEXTORY LJUD- & E-BÖCKER
Hos Nextory kan du läsa och lyssna på tusentals 
e-böcker och ljudböcker. Du kan läsa när du vill, var du 
vill och du har alla böcker direkt i din mobiltelefon eller 
surfplatta. Ta med boken till stranden, eller varför inte till 
sommarstugan? Bara fantasin sätter gränsen.

Ange koden SWEA30 vid registrering. www.nextory.se/
kampanj/swea

Du kan välja mellan tre olika abonnemang för att få 
tillgång till de böcker som passar dig bäst.

• Silver 119kr, böcker äldre än 6 månader

• Guld 169kr, silver plus senaste nyheterna samt 
affärslitteratur

• Familj 199, guld plus familjeabonnemang, 4st 
användare per inlogg

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, 
SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS!
SWEA FORUM
Tetra Laval
Sofi a Distans
Swedish Delight B&B
Swedish Press
Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER
Grennaskolan
Hermods
Sigtunaskolan
Sofi a 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
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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.

VEM BLIR ÅRETS SVENSKA KVINNA 2018?
Det är dags att nominera till utmärkelsen 
Årets Svenska Kvinna. Mottagaren ska vara 
en svensk kvinna som 
på ett utmärkande sätt 
representerar och lyfter fram 
Sverige av idag ute i världen.

Som enskild Swea kan du 
föreslå en kandidat för din 
avdelning. Avdelningen 
nominerar sin kandidat 
senast den 1 februari. Mer 
information och blankett på swea.org/ask.

SWEA inbjuder alla medlemmar 
att skicka in förslag på 
kandidater till Sigrid Paskells 
Stipendium, som år 2018 utdelas 
i teater. Stipendiet ges ut inom 
scenkonsterna: sång, dans, 
teater, instrumentalmusik med en 
konstart i taget under en rullande 
fyraårsperiod.

Stipendiet är på USD 10.000 och 
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.

Nominera din/er kandidat 
genom att fylla i blankett på 
swea.org/paskell med alla 
uppgifter om kandidaten, 
motivering och uppladdade 

elektroniska fi ler. Blanketten skickas 
automatiskt till kommittén.

Den föreslagna kandidaten får 
inte vara en Swea eller nära 
anhörig till en medlem i SWEA. 
Nomineringsförslagen skall vara 
kommittén tillhanda senast den 15 
januari 2018.

En jury utser stipendiaten. Valet 
bekräftas av SWEA Internationals 
styrelse på årsmötet den 21 april 
2018 i San Francisco.

Stipendiaten förväntas göra 
en enkel redovisning för hur 
stipendiet använts i samband med 
stipendieutdelningen. 

NU ÄR DET DAGS ATT 
NOMINERA TILL SIGRID 
PASKELLS STIPENDIUM INOM 
SCENKONSTERNA 2018!

 

 

Flytta till USA? 
 

Jag är Licensierad Fastighetsmäklare och bor
sedan många år i Westport, CT, ca en timma från
Manhattan. Jag hjälper dig köpa, sälja eller hyra
hus i Connecticut. Om skall du flytta någon
annanstans i USA, hjälper jag gärna till via våra
samarbetspartners över hela landet.   

 

Vill du ha en svensk fastighetsmäklare, som vet
vad det innebär att flytta till USA, som ger dig
personlig service och som är lyhörd för dina krav
och önskemål? 

 

        Kontakta Viveka Kjellgren 
          Licensierad Fastighetsmäklare 

 
A: 203.227.4343  M: 203.984.2499 

E-mail: kjellgrenv@raveisre.com 
www.VivekaKjellgren.com 

 

  “My Professionalism,  
    Your Peace of Mind” 

du skall 
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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.


