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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA

Gymnasie- och grundskoleutbildning åk 7-9. Utbildning på svenska eller engelska.
IB-program sedan 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter. 
Nära kontakter med högskolor och näringsliv.
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Telefon: +46 8 592 571 00
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SIGRID PASKELLS 
STIPENDIUM 
INOM SCENKONSTERNA

SWEA inbjuder alla medlemmar att skicka in förslag på 
kandidater till Sigrid Paskells Stipendium, som 2011 utdelas i 
instrumentalmusik. 

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

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

Stipendiet utlyses inte utan en kommitté söker aktivt kandidater. 
Förslag kan även inkomma från individuella SWEA-medlemmar 
och avdelningar. Den föreslagna kandidaten får inte vara en 
Swea eller nära anhörig till en medlem i SWEA. Förslagsgivaren 
motiverar i skrift och med CD eller DVD sitt val av stipendiat. 
Stipendiet är på USD 10 000.

Nomineringsförslagen skall vara kommittén tillhanda före den 
10 januari 2011.
 
En jury utser stipendiat. Valet bekräftas av SWEA Internationals 
styrelse på årsmötet i mars. Stipendiaten förväntas ge en enkel 
redovisning för hur stipendiet använts.

Mer information och blanketter ! nns på www.swea.org/paskell.

Nomineringsprocessen:
Steg 1: Paskell-kommittén, en avdelning, eller en individuell 
Swea utser en kandidat och ber honom/henne fylla i 
bakgrundsdokumentet.

Steg 2: Kandidaten fyller i bakgrundsdokumentet (ett Word 
2004-dokument) och skickar tillbaka. Icke digitalt material som 
DVD skickas med vanlig post

Steg 3: Nominerande person/grupp fyller i 
nomineringsblanketten, som automatiskt skickas till Paskell 
kommittén.

Steg 4: Nominerande person/grupp skickar icke digitalt 
material till sammankallande ledamot i Paskell kommittén, Anki 
Rosander:

Sigrid Paskell-kommittén
Anki Rosander (sammankallande)
Skilling gränd 1, 11220 Stockholm
e-post: anki.rosander@telia.com
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Följ med på vår resa till Asien!

LEDARE

SWEA I KORTHET
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande 
kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. 
Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska 
ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät 
med länkar över hela världen, något som gör livet utomlands lättare.
SWEA ger stöd vid ut" yttning och " ytt mellan länder, samt välkom-
nar och stöttar vid återkomsten till Sverige.
SWEAs internationella nätverk blir allt viktigare som en betydelse-
full resurs för det svenska näringslivet utomlands. 
SWEA är idag en av de största Sverigefrämjande ideella organisa-
tionerna, vars mångfacetterade aktiviteter är en del av Sveriges 
ansikte utåt och stärker banden till främmande länder. 

SWEA stödjer projekt med svensk anknytning samt utbildning 
genom stipendier. 
SWEA har 8 000 kvinnor som medlemmar i 73 lokala avdelningar i 
34  länder på fem kontinenter. 
Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Hon 
har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt 
erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995 och Årets Svensk-
Amerikan 2006. 
Prinsessan Christina, fru Magnuson, är föreningens hedersordförande.
SWEA Internationals ordförande sedan januari 2007 är Åsa-Lena Lööf.

Anna
ANNA SJÖBLOM, REDAKTÖR

 Det du just nu håller i handen är SWEA Forums temanummer om Asien – för du har 
väl inte missat att det arrangeras både världsmöte och regionmöten i Kuala Lumpur 
den 16-20 mars nästa år? Förutom ett intensivt mötesprogram anordnas det som 
vanligt många andra aktiviteter. Dessutom blir det efterresor till Borneo och Lang-
kawi. Ta chansen att delta du också! Sista anmälningsdag är den 15 januari – du 
kan läsa mer om programmet på sidan 7-9 eller gå in på www.swea.org/vm.

Totalt i Asien bor det uppskattningsvis 6 000 svenska medborgare. Det ! nns sju 
SWEA-avdelningar i regionen med sammanlagt nästan 500 medlemmar. I detta 
nummer träffar vi några av dem. Ett stort tack till alla avdelningsordförande och 
lokala SWEA Blads-redaktörer i Asien som tipsat och hjälpt till med material! 

Vi möter bland annat Lena som bott i  Seoul i 45 år, Victoria som startat eget 
företag i Thailand, Madeleine som är chef för Hongkong Ballet, Linda som startat 
ett rekryteringsföretag i Kuala Lumpur och Susanne som bloggar om japansk mat. 
En blandad kompott kvinnor som alltså har två saker gemensamt: de är Sweor och 
de är bosatta i Asien – en spännande kontinent som västvärlden har mycket att 
lära av. 

Vi träffar också Annika Rembe som är ny generaldirektör för Svenska institutet 
och tidigare var generalkommissarie för den svenska representationen vid Expo 
2010 i Shanghai. Under världsmötet i Kuala Lumpur kommer Annika att hålla i en 
programpunkt om Sverige i Asien. 

Förutom dessa Asien-relaterade artiklar kan ni också läsa om några av 
sommarens aktiviteter och SWEA Internationals nya medlemsregister. 
Trevlig läsning!
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En intensiv SWEA-höst ligger bakom oss.

Vid SWEAs sju regionmöten, i Seattle, Marbella, Istanbul, New York, 
Como, Hongkong och slutligen i min egen hemavdelning Florida 
diskuterades många intressanta SWEA-frågor. I anslutning till dessa 
möten anordnades dessutom lokala program med ut" ykter och 
efterresor till spännande resmål. Sammanlagt träffades ungefär 
600 Sweor för att arbeta och – inte minst viktigt i vår globala 
organisation – för att nätverka. Både omtanke och arbete ligger 
bakom planering och organisation av dessa möten där Sweor på 
plats delar med sig av sin lokala kunskap och kännedom. Varmt 
tack till er alla.

Förslag och tips på hur avdelningarna kan engagera oss Sweor 
genom intressanta program, i mamma-barngrupper, bokklubbar 
med mera ventilerades. Man kan konstatera att mycket arbete 
läggs ned på att anordna denna typ av aktiviteter. Ny teknik har 
förenklat vårt sätt att kommunicera och jag tycker mig ana att det, 
på grund av denna möjlighet, nu ! nns ett behov av " er informella, 
" exibla program med kort anmälningstid. LinkedIn, Facebook, 
Evite är exempel på kommunikationskanaler som används. 
Informationen sprids snabbt och anmälningstiden är kort. Alla 
SWEA Japans medlemmar lär ! nnas på Facebook och stor del av 
SWEAs kommunikation sker den vägen! I avdelningar där " ertalet 
medlemmar inte är lika tekniskt kunniga eller intresserade har man 
utsett Sweor som personligen ringer runt till medlemmar, när något 
intressant dyker upp. Alla sätt att nå så många Sweor som möjligt 
är goda! 

Har ni tänkt på att den enskilda SWEA-medlemmen, genom 
organisationens uppbyggnad, verkligen har ett stort och reellt 
in" ytande på hela SWEAs verksamhet? Medlemmarna väljer sina 
avdelningsstyrelser, som i sin tur väljer sin regionordförande. 
Avdelningsstyrelserna väljer dessutom genom direktval SWEAs 
internationella ordförande och vice ordförande. Val till alla 
styrelseposter i såväl avdelningarna som regionerna och SWEA 
International avgörs alltså i grunden av medlemmarna och 
beslutsgången inom SWEA följer samma mönster; nerifrån och 
uppåt. Detta är viktigt att känna till och ha i åtanke när vi nu talar 
om förändring, föryngring och förnyelse inom SWEA. Nytänkandet, 
initiativen och förslagen bör följa samma väg som valen och 
besluten. Från er medlemmar ska de vandra uppåt i organisationen 
till SWEAs styrelse. 

Kära Sweor!
Arbetet i de lokala avdelningarna är SWEAs bas och utgör grunden 
för vårt globala och unika nätverk. SWEA ! nns ofta där svenska 
multinationella företag har etablerat sig och Sweorna på plats utgör 
en väsentlig resurs och fungerar som ett stort stöd för hela den 
utsända familjen. Jag läste nyligen i Financial Times att 65 procent 
av alla misslyckade ”relocations” beror på att familjen inte trivs 
eller kan anpassa sig till livet utomlands. Det ! ck mig att återigen 
re" ektera över den oerhörda nytta Sweor gör för våra svenska 
företag runt om i världen.

Vi har, som jag verkligen hoppas ni noterat, skaffat ett nytt 
medlemsregister som vi önskar ska förenkla kommunikationen 
Sweor emellan och inom hela SWEA-sfären. Varmt tack till ”The 
Barbro Osher Pro Suecia Foundation” som bidragit till att göra detta 
möjligt. Läs mer om det nya registret på sidan 41.

Nu är det snart dags för vårt kombinerade region- och världsmöte 
i Kuala Lumpur den 16- 20 mars 2011 med intressanta 
föreläsningar blandat med årsmöten och nätverkande mellan 
Sweor från hela världen. Temat är Sverige i Asien. Asien, en i 
sanning fascinerande kontinent, en sjudande tillväxtregion där 
ingenting tycks vara omöjligt och det mesta sker med ”vindens” 
hastighet. Observera sista anmälningsdag den 15 januari 2011 – 
jag hoppas att vi ses i Kuala Lumpur! 

Min innerliga önskan är att alla vi ungefär 8 000 Sweor ska kunna 
vara riktigt stolta över att få tillhöra SWEA. Vår utmaning inför 
framtiden ligger i att forma och förnya SWEA i takt med tiden och 
förändringar i omvärlden. Konsten kommer att ligga i vår förmåga 
att förvandla idéer och ! na ord till handling. Vi måste alla dra vårt 
strå till stacken och jag kan inte låta bli att travestera ett känt citat 
”Fråga inte vad SWEA kan göra för dig , fråga vad du kan göra för 
SWEA!”. Låt oss tillsammans hjälpas åt att forma ett ännu starkare 
SWEA!  

Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Kära hälsningar,

 

ÅSA-LENA LÖÖF, ORDFÖRANDE

Åsa Lena

ORDFÖRANDE
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Kuala Lumpur, som på 50 år vuxit till en av Sydostasiens modernaste metropoler, bjuder på en kulturell 
och etnisk mångfald som är svår att hitta någon annanstans i världen. Det är här SWEA International har 
lagt sitt världsmöte 2011. Ett möte som kommer att kantas av nätverkande, middagar, golf, ut" ykter och 
andra spännande aktiviteter i detta mångkulturella land. 

 
Det of! ciella hotellet under världsmötesdagarna är det femstjärniga JW Marriott, men det ! nns även ett 
utmärkt enklare boende på grannhotellet Dorsett Regency. Båda ligger centralt och på gångavstånd från 
ett fantastiskt utbud av restauranger och shopping. 

Onsdag 16 mars 
Ankomst till Kuala Lumpur och incheckning på de två hotellen. 
Värdinnor och informationsdisk ! nns på vårt o"  ciella hotell JW 
Marriott. Denna dag erbjuds den första stadsrundturen, sponsrad 
av malaysiska turistbyrån. Det ! nns inget arrangerat program för 
kvällen, men de båda hotellens fantastiska lägen mitt i centrala 
Kuala Lumpur erbjuder ett stort utbud av barer och restauranger. 
Lokala Sweor ! nns förstås på plats och rekommenderar. 
 
 
Torsdag 17 mars
SWEAs sju regionmöten äger för första gången rum samtidigt och 
under samma tak, men i sju olika konferensrum. 
På morgonen samlas SWEAs sju regionstyrelser till förmöten för 
enskilda samtal och diskussioner om sådant som speci! kt rör den 
egna regionen. Efter lunch är det dags för regionernas årsmöten 
och intresserade åhörare välkomnas då. 
 
På förmiddagen ! nns det även möjlighet att spela golf på Royal 
Selangor Golf Club som ligger ungefär 10 minuters färd från 
hotellen. 
 
Vi erbjuder också en halvdags sightseeingtur till Islamic Art 
Museum med sina fantastiska artefakter och därefter en vandring i 
det vackra Lake Gardens. 
 
Det ! nns också möjlighet att åka på heldagsut# ykt till det 
historiska Malacca (denna tur erbjuds även under lördagen).
 
På kvällen samlas vi vid Marriotts hotellpool för att lära känna 
varandra, samtidigt som vi serveras en cocktailbu$ é. 
 
Fredag 18 mars 
SWEAs världsmöte startar med en presentation av “SWEA nu och 
i framtiden”. Detta följs av en förmiddag med intressanta föreläsare 
kring temat “Sverige i Asien” - om kulturella skillnader, kvinnors 
situation, att vara svensk i Asien, svenskt näringsliv och hur säljer vi 
Sverige i Asien. 
 
På eftermiddagen kan du vara med och resonera kring SWEAs 
framtid genom att delta i olika diskussionsgrupper om hur vi 
tillsammans på bästa och roligaste sätt kan driva SWEA framåt. 

Alla är välkomna att delta efter anmälan. Vi lovar dig en mycket 
intressant och lärorik dag!
 
De som inte är med på världsmötet kan delta i en gratis 
stadsrundtur på förmiddagen och kan på eftermiddagen välja 
batikmålning på det ! na hantverkscentret Karyneka i närheten av 
hotellen. 
 
På kvällen får du chansen att äta på Hakka, en restaurang inom 
gångavstånd från hotellet. 
 
Lördag 19 mars 
Dagen börjar med SWEAs årsmöte där Årets Svenska Kvinna och 
de tre stipendiaterna tillkännages. Detta följs av en frågestund och 
diskussion kring den information som givits och en genomgång av 
resultaten av fredagens diskussionsgrupper. 
 
På förmiddagen kan du även få en guidad tur av våra kunniga 
Kuala Lumpur-Sweor i Chinatown, dit vi vandrar i grupp 
från JW Marriott. Chinatown bjuder på mycket spännande 
såsom marknader, tempel och a$ ärer. Var beredd på mycket 
promenerande. Det blir en svettig men trevlig dag. 
 
På eftermiddagen ! nns möjligheter att avnjuta “afternoon tea” 
med scones, små smörgåsar, gott te och annat smått och gott på 
Carcosa Seri Negara, en av Kuala Lumpurs mest kända platser från 
kolonialtiden. 
 
På kvällen är det dags för den stora festmiddagen på hotell JW 
Marriott. En fantastisk upplevelse utlovas med uppträdanden och 
överraskningar. 
 
Söndag 20 mars
En sista möjlighet att åka på en stadsrundtur erbjuds på morgonen. 
Passa på nu om du inte har haft möjlighet att beskåda vår 
spännande stad. 
 
Vi erbjuder också Malaccaturen som är en heldagsut# ykt. 
Avfärd till någon av våra efterresor - Langkawi eller Borneo - sker 
under dagen. Se separat program här bredvid. 

SWEAs Världsmöte och Regionmöten
Kuala Lumpur 16-20 mars 2011

Program
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Efterresa – Sabah, Borneo 

Borneo är vårt alternativ till dig som söker äventyr och 
naturupplevelser. Vi erbjuder ett paket som inkluderar alla turer och 
aktiviteter. 
 
Dag 1: Kota Kinabalu – Sutera Harbour 
Ankomst till Kota Kinabalu # ygplats, busstransfer till Sutera 
Harbour Resort. Efter att vi har checkat in bär det av till hamnen 
för en båttur till Manukan Island. Här tillbringar vi dagen med att 
snorkla runt ön och se den vackra undervattensvärld som Malaysia 
kan erbjuda. Vi återvänder sedan till Sutera Harbour Resort för 
övernattning. 
 
Dag 2: Abai 
Tidig avfärd på morgonen för att ta första # yget till Sandakan. 
Hämtning sker på Sandakans # ygplats och vi reser med buss till 
Sepilok Orangutan Sanctuary. Detta är ett rehabiliteringscenter 
för orangutanger, där de tas om hand för att sedan, om möjligt, 
föras tillbaka till ett liv i det vilda. Vi kommer att få se en 
videopresentation om hur rehabiliteringen går till samt sedan titta 
närmare på orangutangerna vid deras matstationer. 
Efter besöket hos orangutangerna kommer vi att ta en båttur 
på Kinabatangan# oden. Turen går längs den nedre delen av 
Kinabatangans delta, genom orörd mangrovenatur där du kommer 
att få möjligheten att se krokodiler, fåglar samt inte minst de för 
Borneo så berömda näsaporna, Proboscis monkey, som bara lever 
här. Lunch serveras på Abai Jungle restaurant. Vi kan fortsätta 
exploatera naturen i omgivningen innan båten fortsätter längs 
# oden i jakt på mer av Borneos rika djurliv. 
Efter middagen kommer vi att ta en kvällstur med båt och se 
de malaysiska eld# ugorna som lyser upp natten som tusentals 
mikroskopiska julljus. Verkligen något speciellt och stämningsfullt 
att uppleva! 
Övernattning sker sedan på Abai Jungle Lodge. 
 
Dag 3: Abai – Sukau 
Njut av en tidig båttur på morgonen innan frukost, till Pita, en 
närliggande sjö. Vi återvänder till Abai Jungle Lodge för frukost 
och besöker sedan byn Abai för att se deras trädplanteringsprojekt. 
Lunch kommer att serveras hos en av familjerna i byn. 
Efter lunch återupptas # odturen upp längs Kinabatangan# oden 
till Sukau. Här checkar vi in på Riverside Lodge. Därefter går vi 
ombord på en mindre båt som tar oss upp till Mananggul# oden 
där vi får chans att se näsaporna på nära håll, samt givetvis annat 
djurliv också. Övernattning på Riverside Lodge.
 
Dag 4: Sukau – Sandakan 
Efter frukost går turen tillbaka med båt längs med Kinabatangan 
till Sandakan. Här möts vi av en buss som tar oss till ett högt 
beläget kinesiskt tempel med en fantastisk panoramautsikt. Efter 
lunch transporteras vi till Sandakan # ygplats för återfärd till Kuala 
Lumpur. 

Efterresa – Langkawi 

Langkawi är vårt alternativ för dig som vill ha en avslappnad 
avslutning på de hektiska dagarna i storstaden. Vi erbjuder ett baspaket 
utan aktiviteter men har lagt in några intressanta och roliga turer som 
du kan boka separat. 
 
Dag 1: Langkawi 
Ankomst till Langkawis # ygplats, busstransfer till Pelangi Beach 
Resort. 
 
Rekommenderad eftermiddags- och kvällsaktivitet - 
Matlagningskurs 
Denna tur går till ett traditionellt hus för att lära oss laga malaysisk 
mat som vi sedan intar tillsammans. Vi kommer också att 
introduceras till alla intressanta malaysiska kryddor, som växer i 
deras kryddträdgård. 
 
Dag 2: Langkawi 
Rekommenderad heldagstur - Kryssning 
På förmiddagen transporteras vi med buss till hamnen där vi stiger 
ombord på Crystal Yacht för en kryssning i Langkawis vackra 
skärgård. Passa på att testa “Seawater Jacuzzi” som är placerad längs 
med båten. En läcker bu$ é serveras. Vi kommer tillbaka på sen 
eftermiddag. 
 
Dag 3: Langkawi 
Rekommenderad förmiddagstur – Mangrovetur 
Efter frukosten avreser vi ner till hamnen för en båttur i Langkawis 
mangroveområde. Vi lär oss om ekosystemet, om # ora och fauna, 
av vår kunniga naturguide. Vi kommer att göra ett stopp vid en 
grotta som är hemvist för mängder av # addermöss, vi kommer 
kunna beundra Langkawis örnar som gett ön sitt namn och om 
vi har tur, se uttrar. Vi avslutar med en lätt lunch på en # ytande 
restaurang innan vi återvänder till hotellet 
Sista kvällen avnjuter vi en BBQ tillsammans på stranden. 
 
Dag 4 Langkawi – Kuala Lumpur 
Busstransfer till Langkawis # ygplats för återresa till Kuala Lumpur. 
 
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Välkommen önskar SWEA Kuala Lumpur

Ladda upp bild
välj inramning och tillval
skriv mottagare
handla tryggt   WWW.PICTURESHOP.SE

Skicka

till någon du tycker om
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Nasha välkomnar 
till Kuala Lumpur

TEXT: ANNA SJÖBLOM

Möt Nasha Abdullah, en 
av organisatörerna vid 
världsmötet i Kuala Lumpur. 
Efter drygt 20 år i Malaysia – 
varav tio med egen resebyrå – 
har hon de rätta kontakterna 
för att göra SWEA-dagarna så 
intressanta som möjligt. 

Trevliga människor och intressant 
arkitektur. En blandning av öst och väst, av 
modernt och traditionellt. Så låter det när 
Nasha Abdullah beskriver Kuala Lumpur, 
målet för SWEAs världsmöte 2011. 

Nasha kommer ursprungligen från 
småländska Lindshammar. Till Kuala 
Lumpur kom hon som 19-åring, efter att 
ha varit au pair i London och gift sig med 
en malaysisk man.
- När jag kom till Kuala Lumpur 1986 
var det en liten storstad – nu är det en 
metropol. Allt har utvecklats. Det är 
jättefräscht och rent, enkelt att ta sig 

omkring och billigt att åka taxi och äta ute, 
säger Nasha.
Malaysia är ett land med # era etniska 
grupper som lever sida vid sida. Ungefär 
halva befolkningen är malajer och 
muslimer, 33 % är kineser och 10 % är 
indier.
- Världen kan lära av Malaysia. Efter 
ramadan bjuder muslimerna till fest dit 
alla är välkomna och på ! randet av det 
kinesiska nyåret kommer även muslimer. 
Alla kan praktisera sin egen religion och 
! ra sina högtider. Alla är de malaysier 
oavsett bakgrund och det är ett väldigt 
trevligt folk.

Familjen spelar en viktig roll i Malaysia.
- Man har ett otroligt skyddsnät, släkten 
är väldigt viktig. Man har mycket respekt 
för sina föräldrar och äldre, berättar Nasha. 
Man är stolt över sin familj och sitt hem, 
när man trä$ ar nya vänner vill man genast 
bjuda hem dem, fortsätter hon.

Nasha är med i den världsmöteskommitté 
som SWEA Kuala Lumpur satt ihop. 
Det första internationella mötet som hon 
själv deltog på var Asiens regionmöte i 
Singapore 2004. 

- Jag blev överraskad, i SWEA är alla 
på samma plan även om man har olika 
ursprung. Många tänker nog inte på att 
internationella SWEA-möten är till för alla 
medlemmar. Det är ett otroligt tillfälle att 
trä$ a svenska tjejer från hela världen!
Inför vårens världsmöte har hon varit 
delaktig i programplaneringen och hon 
har hand om hotell-, konferens- och 
aktivitetsbokningarna. Något hon är van 
vid – sedan 1999 driver hon nämligen en 
resebyrå tillsammans med en malaysisk 
partner. I början inriktade de sig på turister 
från Sydafrika och Östeuropa för att sedan 
utvidga verksamheten till Skandinavien, 
USA, Kanada och Sydeuropa.
- Vad man än söker så ! nns det i Malaysia. 
Här ! nns Mount Kilabanu, ett av de högsta 
bergen i Sydostasien. I Mulu National 
Park ! nns en av världens största grottor. 
Här ! nns te-plantage och världens äldsta 
regnskog, # odsafari, orangutanger och 
några av de bästa platserna i världen för 
dykning. Det enda man inte kan göra i 
Malaysia är nog att åka skidor, säger Nasha 
skrattande. 
Ta chansen att åka på SWEAs världsmöte 
och guidas runt av Nasha och de andra 
Kuala Lumpur-Sweorna du också!
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TEXT: ANNA SJÖBLOM

FOTO: PAUL PHILIP ABRIGO FÖR KOMMITTÉN FÖR SVERIGES DELTAGANDE I 
VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN EXPO 2010

Annika Rembe är ny generaldirektör för 
Svenska institutet. Under hösten har hon delat 
tiden mellan det nya kontoret i Stockholm och 
världsutställningen i Shanghai. 

Den 1 oktober tillträdde Annika Rembe som ny generaldirektör 
för Svenska institutet. Hon är jurist i grunden och har tidigare 
bland annat varit kommunikationschef på myndigheten Invest 
Sweden. Närmast kommer hon från rollen som ansvarig för 
Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. 
Under SWEAs världsmöte i Kuala Lumpur kommer Annika att 
hålla föredrag på temat ”Sverige i Asien”.

Varför är det viktigt att marknadsföra Sverige?
- I den globala miljö som vi be! nner oss i, är det viktigt för länder 
att bygga relationer och förtroende på samma sätt som för företag 
och organisationer. Det är en naturlig del av den globala världen.

Hur står sig Sverige mot andra länder?
- Vi står oss väl. Det ! nns generellt en mycket positiv bild av 
Sverige och den blir starkare ju mer man känner till om landet. 
Man kan mäta olika faktorer om hur vi uppfattas som land, 
exempel utifrån turism, kultur och näringsliv. Sverige rankas till 
exempel på tionde plats i Nation Brand Index. Sverige är mer känt 
än andra länder av samma storlek, det vill säga vi har ett starkt 
varumärke. 

Du har varit generalkommissarie för Sveriges deltagande 
vid världsutställningen Expo 2010 i Shanghai - vad vet man om 
Sverige i Kina? 
- Det varierar mycket. Beslutsfattare, opinionsbildare och yngre har 
en god och positiv bild. Hos den breda allmänheten ! nns inte så 
stor kännedom om vare sig Sverige eller andra mindre länder. Det 
var det som gjorde världsutställningen i Shanghai så fantastisk, den 
gav så många möjligheten att lära om andra länder. 

Hur presenterades Sverige under Expo 2010?
- Temat var ”Spirit of Innovation”. Eftersom Sverige är ett av 
världens mest innovativa länder ville vi inte bara lyfta fram
svensk innovation, men också det som ligger bakom - 
innovationskraften. Vad är det som gör att detta lilla land kan 
vara så konkurrenskraftigt? Det är fråga om förhållningssätt, 
värderingar, öppenhet och samverkan. Vi ville visa hur viktigt lek 
och lekfullhet är för kreativiteten. 

Vilket resultat tycker du att ni uppnådde under Expo 2010?
- Genomslaget och den positiva respons vi ! ck överträ$ ade våra 
förväntningar. Vi hade långt # er besökare än vi räknat med, vi 
rankades högt i alla utvärderingar och ! ck stort genomslag i media. 
Vi kände att det blev ett bra resultat. Det blev ett väldigt bra 
samarbete med alla involverade, företag, regioner, regeringskansliet, 
myndigheter och enskilda personer.

Hur marknadsförs Sverige i Asien?
- Svenska institutet samarbetar med alla utlandsmyndigheter 
men vi inriktar oss särskilt på vissa länder, som Kina, Japan och 
Indien där möjligheten till genomslag är stor. Vi lyfter fram 
innovationskraft, hållbarhetsfrågor och ny kreativitet, som till 
exempel mode, musik och ! lm. 

Vilken roll spelar SWEA i marknadsföringen av Sverige 
utomlands?
- SWEA har en viktig roll utifrån den lokala förankringen. Alla 
Sweor har stor betydelse, tillsammans med lokala handelskammare 
och utlandsmyndigheter. Därför är det viktigt att det ! nns material 
och underlag som de som har lokal kunskap kan använda sig av. 

Vad kommer fokus för Svenska institutet att ligga på under den 
närmsta tiden?
- Vi kommer att fortsätta marknadsföra det moderna Sverige 
utifrån hållbarhetsfrågor,  kreativa områden och innovationer.

Världsutställningen i Shanghai 2010 i si" ror
250 deltagande länder och organisationer
73 miljoner besökare
3,5 miljoner besökare i den svenska paviljonen
32 000 personer deltog i arrangemang som svenska företag, 
regioner och myndigheter arrangerade
3 000 kvadratmeter stor var Sveriges paviljong
230 000 personer lekte i Pippi Långstrumps Villa Villekulla 
under mässan

Svenska institutet
På webbplatserma www.sverigepaketet.se och www.sweden.se 
! nns material att beställa och ladda ner vid marknadsföring 
av Sverige utomlands.

Stort Sverige-intresse i Shanghai
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Medföljande med hög 
kompetens och jobb-kontrakt 
som går ut. Två anledningar 
till varför Linda Björnered 
och Gunilla Örwén, SWEA 
Kuala Lumpur, startade ett 
rekryteringsföretag för expats 
för två år sedan. 

Hur kan expats som vill stanna kvar 
utomlands söka nytt arbete? Det var en 
fråga som inredaren Linda Björnered 
och psykologen och rekryteraren Gunilla 
Örwén ställde sig – och löste genom att 
starta ett globalt rekryteringsföretag baserat 
i Kuala Lumpur.
- Vi märkte att företagen här i Asien 
har svårt att få in nyanställda. De anlitar 
headhunting-! rmor som söker i sina 
register och annonserar, därefter testar man 
ett fåtal personer som kan vara aktuella för 
tjänsten. Detta är en tidsödande process, 
dessutom är det många guldkorn som 
försvinner då man inte analyserar alla 
sökande, säger Linda.
 I andra fall rekryterar företagen internt, 
men kulturkrockar kan göra att den som 
åstadkommit ett strålande resultat i USA 
inte gör samma sak i Asien. 
 Linda fortsätter:
 - Eftersom jag själv är expat såg jag 

det dilemma som alla expat-familjer 
går igenom någon gång under sin tid 
utomlands. Man rycks upp för att 
kontraktet går ut när barnen äntligen 
känner sig hemma i det nya landet och 
familjen trivs. Det är inte heller sällan 
som företagen måste skicka hem anställda 
på grund av att familjen inte trivs, vilket 
innebär stora kostnader för företaget som 
har anställt personen i fråga. Samtidigt har 
vi stor kompetens hos medföljande som vill 
jobba som man skulle kunna använda.

Linda kom till Kuala Lumpur för 11 år 
sedan. Det var när hon och hennes man 
! ck möjlighet att # ytta utomlands som 
deras val föll på Asien och Malaysia.
 - Malaysia har en utvecklad 
infrastruktur, bra # ygmöjligheter, 
säkerheten är acceptabel, de internationella 
skolorna liksom sjukvården håller bra 
standard och de # esta kan prata engelska. 
Därutöver är Kuala Lumpur en modern 
stad med allt man behöver, men det 
genuina Malaysia ! nns fortfarande kvar om 
man söker det, säger Linda.
 I Sverige arbetade Linda med att rita 
kontor. I Malaysia kom hon framförallt 
att inrikta sig på att ! nna ergonomiska 
lösningar för svenska och europeiska 
företag i Asien. Ett varierande arbete som 
innebar att hon ena dagen hade möten på 
storföretag i olika delar av regionen, för att 
nästa dag stå i en smutsig lagerlokal och 
försöka göra sig förstådd av hantverkare av 
olika nationaliteter. 

Gunilla har istället en bakgrund inom 
vägledning för företagsledare och 
rekrytering till internationella företag. 
För två år sedan bestämde sig Linda och 
Gunilla för att alltså slå samman sina 
kunskaper, erfarenheter och kontakter. 
Resultatet blev Vikings-Overseas, en 
mötesplats endast för expats och globala 
företag. 
 Man arbetar med så kallade 
attitydsanalyser, något som använts vid 
personalrekrytering i Sverige i drygt 20 år. 
Det är inte bara utbildning och tidigare 
yrkeserfarenheter som är viktiga, utan också 
de länder man verkat eller bott i - och inte 
minst det man berättar om sig själv, sin 
inställning och attityd. Registreringen i 
databasen blir som ett test och resultatet 
får man direkt via datorn. Det kan sedan 

användas för egen utveckling eller vid 
arbetssökande. 
- Man är helt anonym, vilket vi vet är 
viktigt då vi alla lever i en liten expat-
bubbla – alla känner någon som känner 
någon. Många vill verkligen vara kvar och 
kanske vet de inte att det ! nns andra jobb 
för att man inte pratar om det, säger Linda.
Företagen lägger in de kriterier de söker för 
en viss tjänst och kan då få fram ett antal 
personer som motsvarar deras efterfrågan. 
Detta innebär att det är personer som redan 
har erfarenhet av landet och dess kultur 
– kanske har man redan ett väl uppbyggt 
socialt nätverk. Den arbetssökande får 
besked om att ett företag är intresserat av 
henne/honom och har då 48 timmar på 
sig att kontakta företaget. Först vid denna 
kontakt är den arbetssökande inte längre 
anonym.

Inledningsvis har Linda och Gunilla 
fokuserat på skandinaviska företag i 
regionen, men tanken är att deras sajt i 
slutändan ska kunna vara ett hjälpmedel 
för alla internationella storföretag. Innan 
de startade marknadsförde de sin idé i 
Hongkong, Singapore, Indien och Kina och 
! ck positiv respons. Nästa steg är att koppla 
till sig företag i USA och Europa för att ge 
arbetssökande större valmöjlighet. 
 - Det ska ! nnas möjlighet att välja var 
man vill jobba och även familjen ska kunna 
vara delaktig i beslutet, säger Linda.
Trots att många företag de senaste åren 
# yttat hem sina utlandsanställda, ser Linda 
ljust på framtiden. 
- Jag är övertygad om att expats alltid 
kommer att ! nnas och behövas, även om 
marknaden går upp och ner. Dessutom 
! nns det alltid svenskar och skandinaver 
som vill ut i världen.

Vikings-Overseas hemsida är för tillfället 
under omarbetning, men om du vill komma 
i kontakt med Linda Björnered eller 
Gunilla Örwén kan du mejla till linda.
bjornered@vikings-overseas.se eller gunilla.
oerwen@vikings-overseas.se.

Ny tjänst gör det enklare för 
expats att söka arbete

Expat
Förkortning för expatriate. Betecknar en 
person som i tjänst vistas i ett annat land 
under en kortare eller längre period.
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Lena Nyström-Park " yttade till 
Seoul med sin sydkoreanske 
man 1964. Hon hade inga 
problem att integrera sig och 
efter något år tog hon över 
den förskola svärföräldrarna 
startat för att barnbarnen 
skulle få lekkamrater. Från 
att ha varit en nydanande 
verksamhet har förskolan idag 
84 koreanska barn inskrivna.

- Kulturkrock och kulturchock hörde 
jag talas om först efter att jag bott tio år 
utomlands.
Det säger Örnsköldsviks-födda Lena 
Nyström-Park som har bott i Seoul i drygt 
45 år. Hennes man var sydkorean, de gifte 

sig i Stockholm och med två små barn 
# yttade de tillbaka till hans hemland 1964.
- Jag hade inga problem alls, jag tyckte att 
det var spännande att # ytta till ett land som 
Sydkorea och min mans familj var mycket 
tillmötesgående och talade dessutom 
engelska. Koreanska är ju ett annorlunda 
språk och efter ett år började jag ta 
språklektioner.

Snart föddes parets tredje barn och i 
samma veva startade Lenas svärföräldrar 
en förskola i centrala Seoul. En förskola 
som Lena något år senare tog över och 
än idag driver. Till en början hade de tolv 
inskrivna barn, idag har man 84 barn 
mellan tre och sex år. De är uppdelade 
på tre klasser med blandade åldrar. 
Personalen uppgår till 15 personer och 
själv sköter Lena det administrativa. 
Från 1970 är undervisningen helt enligt 
Montessorimetoden.
- Barnen gör allt i sin egen takt. De gör 
praktiska saker som att trä pärlor och 
hälla vatten och ris utan att spilla. De 
hjälper till att diska och städa. De väljer 

vad de vill göra och får hålla på så länge 
de behöver. Mycket av materialet är till 
för att ge grunderna till både läsning och 
räkning. Alla kan skriva, läsa och räkna när 
de är sex år. Geogra!  är ett annat ämne 
som är väldigt populärt. Alla kontinenter 
och separata länder ! nns i form av pussel, 
berättar Lena. 

Här får också de som inte har syskon 
möjlighet att umgås med andra barn i 
olika åldrar. I slutet av 60-talet var Lenas 
Unhyun Montessori School en nyhet, idag 
är det en väletablerad och populär förskola. 
Samtliga i personalen är koreaner och 
Lena har inte upplevt att det varit några 
problem att samarbeta med dem. Hon har 
överhuvudtaget alltid känt sig välkommen 
i Sydkorea.
- Koreanerna är väldigt vänligt inställda till 
utlänningar och de pratar bättre engelska 
än i Japan och Kina. Det är ett väldigt 
tryggt land med låg brottslighet.

Anledningen till den låga kriminaliteten 
tror Lena hänger ihop med att ungdomar 
sällan är sysslolösa. Det är en hård disciplin 
i skolan.

Lena driver framgångsrik 
förskola i Seoul
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- Alla barn går i skolan och föräldrarna 
håller efter dem för att de ska plugga. Det 
är en väldig press på barnen och de har 
lite fritid. Det är viktigt för föräldrarna att 
barnen utbildar sig och får bra jobb, säger 
Lena.

Förutom hårda studier är det också 
viktigt att barnen spelar något instrument 
och tar musiklektioner varje dag, gärna i 
piano eller ! ol – eller båda två. 

Under de år som Lena bott i Seoul, har 
staden förändrats. Då hon kom hit var det 
en stad med fyra miljoner invånare, idag 
bor här ytterligare tio miljoner. 
- Det har byggts mycket. Tidigare var 
det ovanligt att bo i lägenhet, alla bodde 
i hus. De högsta byggnaderna var på fyra 
våningar. På 80-talet började det byggas 
och nu är hela Seoul fyllt av höghus.

Själv bor hon i ett stort, gammalt, 
koreanskt hus utanför centrala Seoul. 
Huset är byggt i trä. I dörrar och fönster 
har man papper istället för glas, i väggarna 
! nns lera och halm som ger god ventilation 
och håller det svalt eller varmt inomhus 
beroende på årstiden. 

Det är inte bara befolkningen som 
ökat. Sedan Lena kom hit har också den 
sydkoreanska industrin blommat ut – idag 
är hemelektronik och fordonsindustrin 
enormt viktiga för landets välstånd. 
Företag som Samsung och LG anställer 
årligen tusentals människor. Hyundai, Kia, 
Daewoo och Sangyong exporterar bussar, 
lastbilar och hundratusentals personbilar 
varje år. Korean Airlines och Asiana 
Airlines # yger över hela världen och 
Sydkorea har en betydande varvsindustri 

där Hyundai Heavy Industries är 
världsledande. Även många svenska stora 
fartyg har byggts här. 

Lena har varit med i SWEA Seoul sedan 
starten 1992. För sju år sedan blev hon 
mer aktiv och har nu varit kassör för 
avdelningen i tre år. Hon har också åkt på 
många internationella SWEA-möten – i 
höst hann hon med regionmötena både i 
Marbella och Hongkong, med efterresor 
till Marocko och  Guilin.

För den som ska # ytta till Sydkorea ger 
hon ett enkelt råd:
- Man ska vara positivt inriktad! Allt är 
inte likadant som i Sverige, men Sydkorea 
är ett trivsamt, kulturellt land där mycket 
erbjuds. Att kunna säga några ord på 
koreanska uppskattas väldigt mycket.

Framsidesfotograf: Zoltan Gavai

Resor, arkitektur och kultur, gärna i kombination. Där har du Göteborgsbaserade fotografen Zoltan Gavais favoritmotiv. När han 
fotograferade Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur för arkitekturtidskriften RUM, så stod han i en tätt tra! kerad gatukorsning och 
inväntade det rätta ljuset. I Sverige har vi den blå timmen vid solens upp- och nedgång, men i Malaysia varade det magiska blå ljuset bara 
i tio minuter. 
- Byggnader står visserligen stilla men man måste känna in varje byggnads personlighet och fånga deras karaktär i precis rätt ögonblick, 
säger Zoltan Gavai.
Nästa resa går till Madagaskar där han hoppas få möta en och annan sällsynt lemur.
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HUR LÄNGE HAR DU BOTT I BEJING?
7 år

HUR HAMNADE DU I BEIJING? 
Jag är medföljande till min man som har ett utlandskontrakt 
här.

VAD ÄR DET BÄSTA MED KINA?
Kina har en intressant kultur att uppleva, klimatet, långa 
somrar ! na höstar och vår. Dessutom är skolorna fantastiska, 
vi är så glada att våra barn har fått denna möjlighet.

VAD SKA MAN TÄNKA PÅ NÄR MAN FLYTTAR TILL KINA?
Har man någon form av allergi ska man undersöka att det 
! nns mat som går att äta. 

VAD BETYDER SWEA FÖR DIG?
SWEA har varit och är otroligt viktigt för mig. När jag # yt-
tade hit kom jag genast i kontakt med SWEA och började jobba 
aktivt, en bra övergång för mig från arbets- till expatliv. Jag ! ck 
vänner direkt. Då vi # yttade hit var inte Beijing lika tillgängligt 
som idag och genom SWEA kunde vi göra besök och ut# ykter 
som då var bökiga eller fordrade någon form av arrangemang. 
Idag är det mesta tillängligt och du kan göra det själv. Jag har 
också haft förmånen att få åka på olika möten genom SWEA 
och fått ett bra internationellt kontaktnät. Idag är jag inte längre 
lika aktiv men är med i olika sammanhang som medlem. SWEA 
Beijing är mycket bra på att ta emot nya här i Beijing och man 
känner sig väldigt välkommen in i gruppen.

Att välja skola är att välja framtid
! välkommen till Sveriges mest anrika internatskola!

Kunskap, stil och tradition sedan 1896.
Titta in på www.lundsbergsskola.se och läs mer om 

internatet samt våra populära sport- och konfirmationsläger.

NAMN: Marita Löfdahl

AVDELNING: SWEA Beijing
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© UNN TIBA, KUNGLIGA OPERAN

TEXT: SOILE LAZARZ, SWEA STOCKHOLM

I maj 2009 packade 
Madeleine Onne väskorna 
för att " ytta från Stockholm 
till Hongkong. Efter sex år 
som balettchef för den anrika 
Kungliga Baletten var det 
dags att möta en ny utmaning: 
som konstnärlig ledare för The 
Hong Kong Ballet.

Vid tre års ålder började Madeleine Onne 
dansa hemma. När hon var nio kom hon 
in på Kungliga Operans Balettelevskola i 
Stockholm. Då började hennes danskarriär 

på allvar. Först gick hon i skolan hela dagen 
som alla andra barn, sedan tog hon bussen 
till Kungliga Operan, balettskolans lokaler. 
Väl där tränade hon dans mellan klockan 
fyra och sju på kvällen. Efter det åkte hon 
hem, åt middag och gjorde sina läxor innan 
hon gick och lade sig.  
 Så arbetade hon på, dag efter dag. 
 Låter det trist och enahanda? Så här 
säger Madeleine själv:
- Att växa upp på en teater är fantastiskt! 
Jag älskar Stockholmsoperan, där ! nns 
mitt hjärta, det är mitt hem, säger hon med 
eftertryck.
 Detta hennes hem ritades i nybarockstil 
av arkitekt Axel Anderberg med 
inspiration från Parisoperan. Huset togs i 
bruk 1898. Det har tretton våningar och 
över tusen rum, varav ett är Guldfoajén 
som har spegelklädda, förgyllda väggar. 
I operasalongen ! nns en två ton tung 

ljuskrona som lyser upp guldet på väggarna 
och ger salongens röda sammet ett extra 
djup. 
 Madeleine berättar om hur hon som 
liten # icka från kulisserna tittade på de 
vuxnas uppträdanden, hur spännande det 
var att se Operans smed smida en stomme 
till en tiara, hur perukmakarna gjorde 
peruker, hårstrå för hårstrå, peruker som 
specialgjordes för varje dansare. Det  var 
också spännande att se dekoren målas och 
bli färdig och att se på när dansarna blev 
sminkade.

Sömmerskorna på kostymavdelningen 
gjorde alldeles speciella trolleritrick för 
Madeleine. Hon har nämligen skolios, 
en s-formad krökning av ryggraden, som 
i hennes fall är stor. Med sin 57-gradiga 
skolios borde hon ha stelopererats och 
fått korsett, men professor Karlén på 

Madeleine vill visa världen 
Hongkongbaletten
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So! ahemmet i Stockholm gav henne valet 
mellan att dansa eller att få en rak rygg, 
vilket var ett lätt val för den då 13-åriga 
Madeleine. Trots detta hinder blev hon 
tack vare envishet, talang och åratal av 
disciplinerat arbete med tiden både prima 
ballerina och hovdansare.
 På Operans kostymavdelning sydde 
man på grund av skoliosen speciella snörliv 
åt Madeleine. Genom att förvilla med 
bland annat falska snörningar syntes inte 
snedheten så tydligt.
- När kostymerna hängde på galgar såg de 
sneda ut men på mig satt de perfekt och 
jag såg rak ut, säger hon med beundran i 
rösten.
 Denna yrkesskicklighet från den 
237-åriga Kungliga Operan vill Madeleine 
att hennes nuvarande 31 år unga, men ändå 
väletablerade balettkompani, & e Hong 
Kong Ballet, ska få ta del av. 
- Den långa teatertraditionen i Stockholm 
gör att Operan är en fullkomlig guldgruva 
av erfarenhet och kunskap i absolut 
världsklass och de är generösa nog att dela 
med sig, säger hon.

Förutom de ovan nämnda yrkes-
kategorierna ! nns på Stockholmsoperan 
även verkstäder för rekvisita och en teknisk 
sektion. Hittills har Hongkongbaletten 
fått lära sig sminkteknik av en av de bästa 
sminkörerna från Stockholm, som o$ rade 
delar av sin semester för att dela med 
sig av sin yrkesskicklighet. Ytterligare 

yrkeskategorier från Operan lär Madeleine 
försöka få till Hongkong för att dela med 
sig av sin kompetens.
 En sak som de fyrtiotalet dansarna i 
Hongkong dock inte behöver lära sig av 
andra är dans.
- Dansarna är enormt skickliga, de håller 
mycket hög internationell standard och 
min strävan är att baletten ska få en större 
publik, säger hon.
 Förutom en större hemmapublik vill 
Madeleine även locka stadens turister att 
njuta av balett i Hongkong. Kompaniets 
dansare kommer från tiotalet länder och 
det gemensamma språket är engelska. 
Även om dansskickligheten är av 
världsklass ! nns det alltid utmaningar, 
till exempel kulturkrockar. Klassisk 
balett är ju västerländsk dans medan 
Hongkongbalettens dansare i huvudsak 
kommer från Asien. 
- Bara en för oss så enkel sak som att # irta 
behöver man analysera - och förklara det 
västerländska sättet att bete sig. Hur # irtar 
vi jämfört med hur man gör här i Asien? 
Hur tar vi i varandra i de olika kulturerna? 
För att inte tala om hur ofta jag får tjata 
på dansarna att de måste pussas redan på 
repetitionerna om det ska bli riktigt bra, 
säger Madeleine och skrattar.

& e Hong Kong Ballet tränar och 
uppträder i Hong Kong Cultural Center 
som invigdes 1989. Madeleine är 
konstnärlig ledare för baletten sedan maj 

2009. Den ! ck då en chef med över 35 års 
danserfarenhet, varav sex år som balettchef 
för Kungliga Baletten i Stockholm. Till 
hennes arbetsuppgifter hör att bestämma 
och planera kommande uppsättningar, välja 
personal, besluta om balettens strategiska 
utveckling, ansvara för budget och ekonomi 
samt att träna dansarna. Hon arbetar långa 
dagar, sex dagar i veckan.
- Ändå har jag mer tid för familjen nu 
eftersom vi här har hemhjälp, vilket gör en 
enorm skillnad.
 Madeleine trivs ypperligt i Hongkong 
och en speciell bonus är att hon slipper 
frysa där, åtminstone utomhus, något som 
hon tenderade att alltid göra i Sverige. 
- Så 28-gradig värme så här i slutet av 
oktober passar mig perfekt, säger hon och 
skrattar.

Den lokala SWEA-avdelningen uppskattar 
hon för de andra familjer hon trä$ at 
tillsammans med sin man och sexårige son. 
- SWEAs medlemmar är enormt trevliga 
och vänliga och vi har lärt oss mycket av 
dem som bott här länge. Det spännande 
är att man trä$ ar människor med alla 
möjliga yrken och bakgrunder jämfört 
med hemma, där man ju lätt hamnar med 
människor med samma bakgrund. Det 
enda vi har gemensamt här är ju att vi är 
svenskar som bor på andra sidan jordklotet. 
Det är spännande och stimulerande och 
några blir säkert vänner för livet, säger hon.  
  

SVT World – ditt fönster mot Sverige!
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World kan nu även ses i USA och 
Kanada. För närmare information se: svt.se/svtworld.

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. 
Drama, debatter och kultur – dygnet runt och året om!

I Europa, Afrika, Asien och Australien får du som SWEA 
medlemsförmån* vid tecknande av nytt abonnemang – 
för närmare information se: www.swea.org

För abonnemang kontakta:  
ConNova TVX, +46 (0)141 - 20 39 10 
svtworld@connova.se  www.connova.se

*tyvärr ej möjligt i Nordamerika.

svt.se/svtworld

Nu även i 

Nordamerika!

Nordamer
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TEXT: ELSA MARÉCHAL, SWEA GÖTEBORG FOTO: PRIVAT

Catarina Henriksson från västkusten har 
skapat sitt eget jobb i Hongkong. Sedan 
2006 driver hon företaget Niiice Jewellery 
med egendesignade smycken. 

Från familjens radhus på södra sidan av Hongkongön har 
Catarina Henriksson en vidsträckt utsikt över Kinesiska havet, 
här bor hon tillsammans med sin man Mats och deras tre barn.
– Vi kom till Hongkong för tio år sedan och vi trivs jättebra. 
Många tror att Hongkong bara är en modern stad med en 
massa skyskrapor. Men det ! nns också otroliga skogar som man 
kan vandra i och jätte! na stränder där man kan bada året runt, 
berättar hon.
Hav och strand har alltid betytt mycket för Catarina, varje 
sommar byter hon ut det Kinesiska havet mot Västerhavet.

– Vi åker till vårt hus på Orust både under sommaren och till jul. 
Jag älskar Bohusläns kala klippor och det karga landskapet, säger 
hon drömmande.

Det var Mats arbete, på ett internationellt läkemedelsföretag, som 
tog dem från Sverige till Tyskland i slutet av 90-talet och vidare 
till Hongkong. Till en början var Catarina hemma med barnen 
men efter några års mammaledighet ville hon ut i arbetslivet igen.
– I Sverige arbetade jag som besiktningsingenjör  för olika 
försäkringsbolag, men det kunde jag inte göra här. Och att hitta 
ett lokalt jobb var inte lätt eftersom vi är i Sverige 7-8 veckor 
varje år. Så jag bestämde mig för att starta eget, just för att jag vill 
styra över min egen tid och kombinera jobbet med familjelivet. 
Efter en lång re# ektion hittade hon sin nisch – att designa och 
tillverka kvalitetssmycken i Kina. 
– Jag har alltid tyckt om smycken och när jag såg vad som såldes 
i Sverige och vad som erbjöds i Kina kände jag att jag kunde göra 
något bra. Jag vill erbjuda kvalitet till rätt pris och min styrka 

är att det inte ! nns några mellanhänder mellan mig och mina 
kunder. Jag köper in råmaterialet själv och ritar smyckena som 
sedan tillverkas här i Kina. 

Catarina reser praktisk taget över hela Asien för att köpa 
upp de bästa pärlorna, silvret, stenarna och andra material som 
hon behöver för sina kreationer. 
– Det bästa med att ha koll på alla delar i tillverkningen är att 
jag är säker på att inga barn arbetar med mina smycken och att 
kvinnorna som jobbar för mig har bra arbetsvillkor.
Varje år gör Catarina två kollektioner, idag kan hon erbjuda 200 
modeller till sina återförsäljare runtom i världen.
– Jag skickar mina smycken till juvelerare, a$ ärer och till 

Catarina gör smycken i Kina

Det bästa med att ha koll på alla delar 
i tillverkningen är att jag är säker på att 
inga barn arbetar med mina smycken och 
att kvinnorna som jobbar för mig har bra 
arbetsvillkor.
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kvinnor som säljer på hempartyn. Just nu har jag sammanlagt 80 
återförsäljare, de # esta är i Sverige men jag hoppas kunna utvidga 
min försäljning internationellt till bland annat Australien.

Inspirationen till sina enkla och vackra smycken får hon från både 
Sverige och Asien.
– Det är en kombination mellan de gråa och karga klipporna 
på västkusten och det färgsprakande Asien som jag mötte när 
jag kom hit. Men jag känner att min stil är väl rotad i den 
skandinaviska traditionen, nästan en minimalistisk stil, säger hon 
eftertänksamt. 
Hon berättar hur viktiga hennes svenska rötter är och hur SWEA 
betytt olika saker under olika perioder av hennes liv.
– I början när vi kom hit till Hongkong ! ck jag mycket hjälp av 
SWEA med de praktiska frågorna som att hitta bra skolor, läkare 
etc. Sedan var organisation viktig för mina barn, här i Hongkong 
anordnar SWEA lekgrupper för olika åldrar, jag gick ofta dit när 
mina barn var små. Det var både nyttigt för dem att få leka med 
andra svenska barn och för mig att trä$ a andra småbarnsföräldrar. 
– Idag när barnen är äldre och jag jobbar mycket, är SWEA bra 
för lite socialt umgänge. Jag tycker det är jättekul att trä$ a andra 
Sweor över en drink eller middag en kväll, eller bara gå på bio 
tillsammans.

För mer information:  www.niiicejewellery.com 

 

 
 

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” 
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Tofu-tillverkning, spelhallar, 
oskrivna regler och 
avkopplande onsen – Japan 
upphör aldrig att överraska 
Karin Geen.

Efter snart fem år i Tokyo blir jag 
fortfarande förundrad, frustrerad, 
imponerad och inte minst förvånad 
över alla motsägelsefulla kontraster som 
dagligen omger mig. 
 Man förväntar sig att Tokyo är som 
vilken modern högteknologisk miljonstad 
som helst, men bakom fasaderna lever 
många fortfarande som på 1800-talet, 
innan Japan öppnade sig för västvärlden. 
Som i den pyttelilla tofu-a$ ären runt 
hörnet där jag bor, mitt i centrala Tokyo. I 
det gamla trähuset som ligger inklämt mitt 
bland alla skyskrapor står en liten krum 
gumma, säkert 90 år gammal, i förkläde 
och tillverkar och säljer sin hemmagjorda 
tofu. Ibland skickar hon ut sin son med 
tofukärran för att sälja tofu runt om i 
kvarteren. Han blåser i sin tofuvissla så att 
folk hör att det är han och inte någon som 
säljer bakad sötpotatis eller frukt.
 Lite längre bort på gatan, i ett liknande 
hus, sitter en gammal man i sin verkstad 
på det tatamiklädda golvet och väver 
tatamimattor för hand med samma 
redskap och teknik som för 300 år sedan. 
Mellan dessa två hus, i en spegelklädd 
skyskrapa, ligger en glittrande Pachinko-
spelhall som är dränkt i blinkade 
neonljus, söta anime-utklädda japanskor 
som står och vinkar och ler gulligt i ett 
öronbedövande oljud av musik, jinglar 
och andra allmänna pling-plong(o)ljud. 
Här sitter kostymklädda kontorsarbetare, 
så kallade salarymen och ”tar igen sig” 
genom att spela på spelautomater och 
hoppas vinna lite egna ! ckpengar. I 
Japan ger mannen nämligen hela sin lön 
till hemmafrun som sköter hushållets 
ekonomi med järnhand.  

Att ta sig runt i stor-Tokyo, bland 33 
miljoner invånare, är både lätt och 
förvånande smidigt. Ja, så länge du vet 
vart du ska och inte behöver fråga om 
vägen... Det är inte många som kan eller 
vågar tala engelska, men så länge man 
håller sig inom de större städerna så är de 

# esta skyltar och kartor också på engelska. 
Om du är vilse, är det är oftast ingen idé 
att fråga någon på gatan om vägen, för 
en japan vill aldrig göra dig besviken, 
så han ger dig gladeligen en detaljerad 
vägbeskriving till ditt mål, även om han 
inte har en aning om var det ligger. Du har 
fått ett svar och traskar glatt iväg och han 
har inte tappat ansiktet genom att säga att 
han inte vet eller kan hjälpa dig. Numera 
frågar jag alltid minst tre personer för att 
gardera mig!
 Tågen och bussarna är moderna, rena, 
alltid punktliga och säkra också för oss 
kvinnor. De # esta tunnelbanetågen har en 
särskild vagn som bara är till för damer 
under rusningstiden. Detta är för att allt 
för många män inte kan hålla sina händer 
i styr, utan passar på att tafsa på kvinnor 

när de står packade som sardiner på tågen! 
Jag satt en gång i den ”rosa vagnen”, som 
för säkerhets skull alltid är längst bak eller 
längst fram på tåget, närmast förarhytten, 
då konduktören propert ! nklädd i hatt 
och vita handskar till sin fasa ! ck syn på 
en oskyldigt sovande man i 90-årsåldern. 
Konduktören gick fram till mannen 
som satt ensam på ett säte, bugade djupt 

# era gånger samtidigt som han bad om 
ursäkt för sin existens och att han störde, 
men bad mannen vänligen byta vagn 
omedelbart. Ett sus av lättnad gick genom 
vagnen då ordningen var återställd. 

Ett annat dilemma som ofta drabbar oss 
utlänningar är att försöka följa alla dessa 
tusentals oskrivna beteenderegler som alla 
följer. Vad man gör och inte gör…. 
 Under min första vecka i Tokyo 
tillbringade jag en hel dag åt att åka kors 
och tvärs genom Tokyo för hitta en viss 
typ av glödlampa. Jag hade fått någon 
att skriva ner det japanska kanji-tecknet 
för glödlampa, men det var ändå inte 
helt lätt. Trött och frustrerad gick jag på 
tunnelbanetåget hem och sjönk ner på ett 
tomt säte. Jag satte mig bekvämt tillrätta 

med benen i kors och ställde ner väskan 
på golvet vid mina fötter. Sedan tog jag 
upp ett äpple som jag åt medan jag ringde 
min man på mobilen för att fråga vad det 
nu var stationen hette där vi bodde. Utan 
att ha den blekaste aning om varför några 
plötsligt stirrade ogillande på mig, ! ck 
jag känslan av att det var något mer än att 
jag bara var utlänning. För jag hade i alla 

Många sidor av Japan

Man förväntar sig att Tokyo är som vilken 
modern högteknologisk miljonstad som helst, 
men bakom fasaderna lever många fortfarande 
som på 1800-talet.

TEXT OCH FOTO: KARIN GEEN, SWEA JAPAN



21 

fall lärt mig att man inte ska titta folk i 
ögonen, det är oartigt. Alla ni Sweor som 
bor eller har bott i Japan ler säkert nu och 
kan direkt ”Hitta Fem Fel”, eller hur? 
En dam ska sitta med benen/knäna ihop, 
aldrig bredbent – att sitta med benen 
i kors som jag gjorde är tydligen ännu 
värre och okvinnligare. Helst ska fötterna 
vinklas lite inåt, så att tårna möts, det 
anses extra ”gulligt”. Sedan lägger man 
aldrig någon väska eller påse på golvet, 
det anses orent. Är man på restaurang 
och inte vill ha sin handväska bakom 
ryggen på stolen som japanskorna gör, 
så kommer kyparen snabbt med en egen 
stol för handväskan och ställer bredvid 
dig. Man får absolut varken dricka eller 
äta på tunnelbanan eller bussen. Och 
att dessutom äta ett äpple som vi gör i 
Sverige, att äta runtom, är otänkbart i 
Japan. Frukt är något ! nt och exklusivt, 
som man gärna ! nt inslaget ger bort i 
present. Högt i kurs står de fyrkantiga 
melonerna som kan kosta upp mot en 
tusenlapp (svensk)! Äpple äter man till 
efterätt ! nt uppskuret i små klyftor, att 
knapra runtom som jag gjorde anses 
barbariskt! Ja, och det sista ”felet” är förstås 
att prata i telefon. Det gör man bara inte! 

Otaliga är de gånger jag har bitit mig 
i tungan för jag återigen frågat ”varför” 
när det är något jag inte förstår eller 
är ologiskt. Jag vet ju att det är totalt 
meningslöst att fråga ”varför” för man får 
aldrig något svar. Ofta har japanerna inte 
heller en förklaring, men de skulle aldrig 
komma på iden att ifrågasätta något – de 
bara accepterar sin situation och blir 
ofta förlägna när vi utlänningar burdust 
ifrågasätter något vi inte förstår.  
 Som när jag skulle köpa smör i min 
lilla lokala mata$ är för att baka en kaka. 
De brukar alltid ha smör i den minimala 
mejeriavdelningen, men den tredje dagen 
då det fortfarande inte fanns något smör, 
tog jag tjuren vid hornen och frågade ett 
a$ ärsbiträde. Jag frågade på min knappa 
japanska och han svarade något jag 
inte förstod, så han sprang snabbt och 
hämtade någon som kunde lite engelska. 
Hon informerade mig om att ! nns det 
inte ! nns något smör och bugade sig 
ursäktande # era gånger. Det var då ”varför” 
ploppade ur mig, och hon såg generad ut 
och hämtade butikschefen. Han kunde 
ingen engelska men hon översatte och 
han informerade mig om att det inte 
fanns några smörkor för tillfället. Jag 
fattade ingenting. Nu skulle en japan ha 
accepterat att det inte fanns smör, bugat 
och tackat för informationen och gått 

vidare och inte ifrågasatt hur det kom sig 
att det fanns ju både mjölk, grädde och 
yoghurt i hyllan, så någon brist på kor är 
det tydligen inte. Jag kunde inte hålla mig, 
utan påpekade detta och de tittade bara 
medlidsamt på mig och upprepade bara 
att det inte fanns några smörkor just nu, 
kanske om några veckor. Kanske inte. 
När jag kom hem ringde jag en japansk 
väninna som förklarade att i Japan har 
man mjölkkor vars mjölk bara används till 
mjölk, sedan har man smörkor vars mjölk 
man enbart använder till att göra smör och 
så vidare. För tillfället hade Japan tydligen 
en brist på smörkor och någon # exibilitet 
att tillfälligt ”låna” över några mjölkkor till 
att producera smör, är ett annat ”varför” 
man kan fundera på….

Det ! nns inget bättre sätt att ta igen sig 
från stadens sus och brus än att krypa 
ner i ett varmt och avkopplande onsen. 
Ett onsen är en naturligt varm källa som 
beroende på var i landet den be! nner sig 
innerhåller olika hälsosamma mineraler. 
Man kan i princip bli botad i allt från 
hudeksem till att bli tio år yngre…. Det 
! nns både inomhus- och utomhusonsen, 
de # esta onsen är uppdelade mellan könen, 
medan andra är gemensamma för både 
män och kvinnor. Med tanke på att man 
alltid badar naken i ett onsen, kan vissa 
tycka att det är lite pinsamt eller andra 

tycka det är väldigt intressant….
 Nu är det ju förstås inte bara att 
hoppa rätt in i dessa underbara källor 
om ni nu trodde det, utan redan i 
omklädningsrummet blir man påmind via 
planscher om hur man ska bete sig och 
vad man får och inte får göra, men det tar 
vi en annan gång.
Ofta ligger dessa heta källor i vackra 
omgivningar uppe i bergen eller längs 
havet. En av de fräckaste onsen jag 
upplevt ligger på en liten ö utanför Tokyo 
som heter Shikinejima. Där går man 
längs en ravin ner till havet där det pyser 
upp hett vatten ut marken i naturliga 
stenpooler. Då vattnet som kommer upp 
ur källan nästan kokar, får man reglera 
vattentemperaturen själv genom att ta 
in havsvatten från havet och reglera det 
med sandsäckar tills temperaturen är 
lagom. Det gäller bara att ha lite koll på 
tidvattnet, så att man plötsligt inte sitter 
där och havsvattnet har dragit sig tillbaka 
och man börjar koka… 
Likaså är de naturliga heta källorna uppe i 
bergen och skogen helt fantastiska, särskilt 
på vintern då man sitter ute i det varma 
vattnet och är omgiven av meterdjup 
snö att svalka sig med. Det ! nns inget 
bättre sätt att avsluta en lång härlig dag 
i skidbacken på än att krypa ner i en het 
källa och glömma hur frustrerande jobbigt 
eller fullkomligt underbart Japan är!

KARIN GEEN I ETT ONSEN
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TEXT OCH FOTO: SUSANNE KARRINGER, SWEA JAPAN

På nolltid har Japan och framförallt Tokyo seglat upp som 
världens gourmetcentrum och kockar som trodde de hade 
sett allt, vallfärdar nu hit för att få sig en skymt av något nytt 
och unikt. För den breda allmänheten har utvecklingen gått 
rekordsnabbt – det är inte många år sedan vi först lärde oss 

äta sushi och ett tu tre så ligger det plötsligt en sushibar i varje 
gathörn. Det internationella genombrottet kom 2008 i samband 
med lanseringen av Michelins första Tokyoguide. Till den franska 
juryns förmodade fasa hade den japanska huvudstaden knipit åt 
sig # er stjärnor än självaste matmeckat Paris.

Sushin som kommit att bli själva sinnebilden av japansk 
mat var ursprungligen snabbmatslunch för ! skarna som angjorde 
hamn och såldes för en spottstyver från ambulerande vagnar. 
Den verkliga trofén bland sushi! skar (och skaldjur) är ton! sken, 
maguro. För några decennier sedan ansågs den röda, färska 
ton! sken i stort sett värdelös i stora delar av världen och tjänade 
mest till som kattmat. Priset på ton! sk har sedan dess ökat med 
10 000% och handlas dagligen för hisnande summor på Tsukijis 
! skmarknad. 
Det kan te sig som galenskap i öronen på oss mer sansade 
svenskar och faktum är att livet i Japan ofta är en smula galet. 
Priserna ska vi bara inte nämna, för vem har väl hört talas om 
äpplen för 50 kronor och meloner för dryga 200? Men service 
och kvalitet uppväger och överträ$ ar det mesta man sett och så 
länge det sker med vänliga leenden och en djup bugning må det 
mesta vara förlåtet. 
Japanerna själva ser på utvecklingen med road min. De vet att 
uppskatta sin matskatt av rena och enkla smaker, välkända för 
generation efter generation. Här är matens hälsoe$ ekter väl 
dokumenterade och det faktum att man i Japan har världens 
äldsta befolkning talar väl sitt tydliga språk. Basen är enkel och 
består av ris, sojaprodukter, buljong, grönsaker och mycket ! sk. 
Råvarornas säsonger är en exakt kunskap så god som någon och 
kryddningen syftar snarare till att förstärka råvarans naturliga 
smak, än till att förändra den med låt säga grädde, smör och 
örtkryddor som vi ofta gör i västvärlden. 

Vägen till japansk köksvisdom

Från fattigmansmat till avskalad supertrend, 
ära och berömmelse – ja, så skulle resan 
bakom det japanska kökets framgång 
världen över kunna beskrivas. 
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Vi är många svenskar som har lärt oss uppskatta det eleganta 
japanska köket. En stor del av förtjänsten kan tillskrivas eldsjälen 
Kyoko Hattori, som varje månad samlar Tokyo-Sweorna till 
uppskattade matlagningsklasser hemma i sitt privata kök. Till 
ljudet av vassa knivar och pärlande skratt kommer veteraner 
såväl som nyanlända Sweor, och förses genast med översatta 
inköpslistor och arbetsuppgifter. Det vispas, hackas och smakas 
av under överinseende av vår sensei. En del kommer för att höra 
henne berätta anekdoter ur sitt intressanta liv, andra bara för 
att umgås och prata en stund. Gemensamt för oss alla är att vi 
får ny inspiration och användbara knep med oss hem: tillsätt en 
nypa socker i blötläggningsvattnet till torkad shiitakesvamp och 
skölj för allt i världen friterad tofu med kokhett vatten för att 
få bort den över# ödiga oljan. Sagt och gjort. Råvarorna följer 
säsongernas skiftningar och lunchen består alltid av fyra rätter. 
Behöver det sägas att det är stolta, glada och mycket mätta 
kockelever som lämnar Hattoris klasser – ett steg närmare den 
japanska köksvisdomen.

Susanne har bott i Tokyo under två år och 
fascinerats av det japanska köket. Ett 
intresse som hon numera delar med sig av 
genom sin blogg www.japantillbords.se.

KYOKO HATTORI TAR MED JAPAN-SWEORNA IN I DET JAPANSKA KÖKET
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Att åka till Japan är mångas 
dröm. Men att starta och 
driva ett skandinaviskt 
catering-företag i Tokyo, som 
idag är världens kulinariska 
centrum, är kanske något 
som inte många drömmer 
om. Marja Kullberg använde 
sig av sina designkunskaper 
och det skandinaviska köket 
och anpassade dem till 
Japan. 

När jag som medföljande 1988 för första 
gången satte mina fötter på japansk mark 
hade ännu inte högklassig skandinavisk 
mat lyckats hitta vägen till Tokyo. Då hade 

jag inte heller någon aning om att jag 
tolv år senare skulle leverera skandinavisk 
cuisine till kanske världens mest 
bortskämda och kvalitetsmedvetna kunder.
 En del japaner pratade dock ibland 
om ”Viking Style Bu$ et”. Man menade 
alltså vårt traditionella skandinaviska 
smörgåsbord. Jag vet egentligen inte 
om man syftade på hur det ser ut när 
besticken har glidit ner i såsen eller att det 
ser ut som ett slagfält efter att hälften av 
gästerna har attackerat bordet. Vi lärde oss 
snabbt att japanerna verkligen äter med 
ögonen. Presentationen av alla japanska 
rätter är helt fantastiska skapelser. Det var 
egentligen här som resan började. Hur 
skulle man kunna göra ett smörgåsbord 
både attraktivt och som dessutom 
överlevde hela festen?
Med min bakgrund som designer blev 
jag snabbt intresserad av att ”designa” 
maträtter och göra hela presentationen av 

en bu$ é till något extraordinärt. Jag gick 
visserligen omvägen via ett lärarcertifkat 
i den japanska blomsterkonsten Ikebana, 
men det ! ck jag verkligen nytta av vid 
kreationer av alla de blomsterarrangemang 
som är en viktig del av en bu$ é. 
Då kvalitén var viktig så letade vi upp de 
bästa råvaruleverantörerna i de nordiska 
länderna. Med hjälp av en dansk kock, 
norsk lax, isländska räkor, min svenske 
man och min egen ! nska sisu så föddes 
Scanditaste, året var 2001. Det blev 
till slut ett högpro! lerat skandinaviskt 
design-catering-koncept som snabbt 
föll japanerna i smaken. Skandinavisk 
minimalistisk design påminner ju 
väldigt mycket om den grundläggande 
sparsmakade japanska designen. Japanerna 
älskar ju allt skandinaviskt som i deras 
ögon är mycket exotiskt. Dessutom 
har våra länder mycket gått rykte i 
miljöhänseende. Vi kämpade dock ett tag 
med smakjusteringar och tuggmotstånd 
(!) – japanerna gillar inte mjuka, kladdiga 
ingredienser, men om det blir lite knaprigt 
så går det bra. 
 För att starta ett företag i Japan krävs 
massor av tillstånd men eftersom vi redan 
hade vårt eget företag Sweden Food and 
Forestry K.K. så var det avsevärt enklare 
att starta en division inom detta bolag. Vi 
byggde ett professionellt kök i centrala 
Tokyo som dessutom fungerade som 
ett ”Studio Kitchen” där vi också kunde 
anordna trä$ ar för grupper, till exempel 
genom att låta en japansk företagsledning 
lära sig att göra en middag tillsammans 
och duka ett bord. Gissa om det blev 
spännande?
Scanditaste tar hand om hela 
arrangemanget – mat, blommor, dukar, 
service och så vidare –   och vi har 
anordnat tillställningar med upp till 1 600 
personer. Jag besöker varje lokal innan 
vi planerar presentationen och jag har 
fått rita kartor och pilar för att övertyga 
kunden hur viktigt det är med bordets 
placering samt med bra # yt runt bordet. 
Min tu$ aste match gick med Imperial 
Household som var svåra att övertyga just 
om detta. När jag dessutom insisterade 
på svarta dukar för att få fram färgerna 
så blev det riktigt svårt. Jag lyckades 
dock få godkännande för att # ytta bordet 
från väggen till mitten av rummet på 
Ueno Science Museum. Kejsaren och 
Kejsarinnan i närvaro av Sveriges Kung 

Skandinavien möter Japan n

TEXT OCH FOTO: MARJA KULLBERG, SWEA JAPAN
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och Drottning tycktes trivas alldeles 
utmärkt. Bordet med rätter blev fantastiskt 
och vi ! ck ! na kommentarer!

när Marja dukar upp

Marja Kullberg har bott i Japan sedan 
1988. När hon inte planerar catering-
arrangemang eller designar maträtter 
ägnar hon sig gärna åt konst. Hon 
är med i SWEA Art och var en av 
de 22 Sweor från hela världen som 
deltog i SWEAs konstuställning på 
Millesgården vid 25-årsjubileet 2004. 
Hon har även deltagit sju gånger på 
SWEAs utställning på ambassaden i 
Tokyo, bland annat har tre av hennes 
installationer hittat vägen till ett hotell i 
Fukushima. Läs mer på: 
www.scanditaste.com
gallery.mac.com/kullbergmarja#100013
www.chapters-swea.org/art/konstnarer
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TEXT: CHRISTINA CARLSSON-ZARLIMEE, 
SWEA BANGKOK

Christina Carlsson-Zarlimee 
" yttade till Thailand för 
drygt 20 år sedan och 
sedan 1997 driver hon en 
egen resebyrå. Hon har sett 
Thailand utvecklas till ett av 
världens främsta resemål 
och Bangkok växa till en 
tiomiljonersstad.

Jag kom hit på hösten 1987 för att starta 
upp Hua Hin som en semesterdestination 
för Fritidsresor. Då jag tidigare levt i 
länder som Tunisien, Marocko, Grekland 
och Frankrike hade jag inte svårt att 
anpassa mig. Problemet var språket. Jag 
trodde jag hade lätt för språk, men här 
gällde inget jag tidigare lärt mig.
   Vintern därpå kom jag tillbaka för att 
guida Temaresors rundresa i & ailand.
Att jag skulle bli kvar för resten av mitt liv 
hade jag ingen aning om då. Jag bodde i 
ett traditionellt teakhus på pålar mitt inne 
i Bangkok. Fåglarna kvittrade och det var 
ett litet paradis. Idag ! nns det fortfarande 
privata villor med trädgårdar och 
fågelkvitter mitt inne i centrala Bangkok – 
numera en av världens största metropoler 
med ungefär tio miljoner invånare – men 
höghus och enorma skyskrapor har ersatt 
många av dessa charmiga kvarter. När 
jag kom fanns knappt ett enda höghus i 
Bangkok.   
 I januari 1989 trä$ ade jag Max, min 
thailändske man. Jag blev accepterad 
i familjen, vi gifte oss i hans hem och  
# yttade in i ett hus på soi 20, Sukhumvit 
Road, där vi idag har vårt kontor och 
övernattningslägenhet i Bangkok . 
 Vår son Charlie föddes 1991 och gick 
fram till femte klass i skola i Bangkok. Jag 
minns vilken panik vi hade då vi skulle 
välja skola för ett barn som förväntades 
bli trespråkigt och vi inte hade mycket 
pengar. Skolor kostar pengar här vilket 
jag inte re# ekterat över tidigare. Han 
började i en thailändsk förskola och det 
var då jag förstod att även jag var tvungen 
att lära mig det thailändska alfabetet, 
44 konsonanter och 24 vokaler samt ett 
# ertal tecken för olika ljud. Det är ett 

ljudspråk och därför svårt att lära sig då vi 
inte alltid hör skillnad på de olika ljuden. 
Det är lätt att uttala lite fel och plötsligt 
säga något mindre lämpligt. 
 Vi bytte sedan skola till en av de 
billigare, engelska skolorna (i indisk regi) 
så Charlie kunde börja förstå engelska, 
det språk mamma och pappa talade med 
varandra. Det var en sträng disciplin och 
jag grät många tårar under de första åren 
eftersom undervisningssystemet var så 
strikt och gammaldags. Aga och stra$  
hade ju inte existerat i min uppväxt, 
men det gjorde det här. Jag är glad att vi 
# yttade till Hua Hin efter fem år. Där 
fanns en mer internationellt präglad 
skola där vi ! ck nya vinklar och min son 
uppmanades att ! nna egna lösningar - 
svaren stod inte i boken eller på svarta 
tavlan! Ingen var gladare än jag.
 Jag har förmånen att jobba med det 
som alltid varit mitt stora intresse: resor,  
kulturer och människor. 1997 startade 
jag mitt eget företag, Nordic Travel. Idag 
består mitt arbete mycket av att resa och 
hitta nya hotell och reseupplevelser. Vi 
arbetar som grossist och leverantör av 
hotell- och landarrangemang till olika 
researrangörer i Skandinavien. Vi har 
blivit kända som en resekonsult som 

skräddarsyr resor efter kundens behov. 
Eftersom & ailand blivit en ”gateway” 
till fransmännens gamla Indokina, 
säljer vi idag också många hotellnätter 
och arrangemang i grannländerna 
Laos, Kambodia och Vietnam – länder 
jag gärna talar varmt om och ofta 
återkommer till.  
  Vi har fyra anställda och jag 
har kämpat för att få dem att arbeta 
självständigt under eget ansvar. Tjejerna 
är idag nöjda över att ha en utländsk chef, 
men skulle nog ha svårt att anpassa sig i 
ett mindre fritt thailändskt företag med 
# er regler. Eftersom man som ung lär sig 
att inte ifrågasätta utan lyda är det inte 
lätt att hitta självgående thailändare. De 
är vana att ha en chef som bestämmer. 
Jag frågade ofta i början: ”Vad tycker 
ni?”. Svaret blev: ”Its up to you! You are 
the boss”. Nu får jag lite mer respons. 
Tjejerna har rest mycket med mig och 
kan nu på eget initiativ föreslå hotell, 
middagsrestauranger, kryssningar, ut# yker 
med mera till våra kunder. Däremot 
håller jag själv i alla grupper, allt från 
motivationsresor för företag, konferenser 
och kulturrundresor. Det är väl egentligen 
den delen av verksamheten som jag tycker 
är allra roligast av arbeta med: att  få alla 

Mitt liv i Thailand
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KORT OM THAILÄNDSK KULTUR  

Thailand kallas ofta för leendets land – ett leende kan lösa många svåra situationer. Var vänlig och le så mycket du kan! 

Buddhismen präglar thailändarnas dagliga liv. Inom buddhismen lär man sig att ta hand om sitt eget eget själsliv, att kunna 
stå med fötterna på jorden trots att det stormar runt omkring, att kunna acceptera och leva med livets alla förändringar och 
svårigheter. Hela livet går ut på att genom donationer och vänlighet vara en god
 människa för att kunna återfödas i en hög status nästa liv. Man tror på reinkarnation och genom meditation skaffar man sig 
kontroll över sitt eget liv.

Andetron Vid sidan om Buddhismen har man en starkt utvecklad tro på andar och övernaturliga väsen (en förbuddhistisk 
kvarleva)  Nästan alla buddhister i Thailand har utanför sitt hem och utanför sitt kontor ett litet andehus som man ber till 
dagligen och offrar mat till. Allt för att hålla sig på god fot med andarna där man bor och arbetar. Vi lånar bara marken under vår 
korta livstid och att sätta sig emot andarna kan bringa stor olycka.

Respekt är mycket viktigt. Ålder och status betyder mycket i Thailand. Alla äldre tilltalas med titeln Phii (äldre bror eller syster). 
Den äldre är alltid den som anses “visast” och som bestämmer. 

Faranger kallas alla som inte är födda med sneda ögon, det vill säga alla västerlänningar. (härstammar från ordet farangset 
som betyder fransman)  Kulturkrockarna kan vara många. Framförallt visar västerlänningarna mer känslor. I Thailand blir man 
respekterad om man uppträder med Jai Yen (kallt hjärta). Att visa irritation eller bli arg är tabu. 

detaljer med hotell, middagsarrangemang, 
transporter och hela logistiken att falla 
på plats.  Att driva eget företag i ett 
främmande land är förstås en utmaning, 
men roligt.  Jag känner att jag blivit 
respekterad och idag känner de # esta 

hotell i landet till vårt företag. Det är 
också en styrka att vara senior och att vara 
kvinna är endast positivt. I & ailand har 
kvinnorna en hög ställning, till skillnad 
från många andra länder. Vi har till 
exempel många stora företag och banker 
som i alla led endast har kvinnliga chefer 
och på högskolor och universitet är 
majoriteten kvinnor.
 När SWEA Bangkok grundades 
tyckte jag det var ett utmärkt sätt att få 
kontakt med de svenska kvinnor som 
fanns i landet och jag har varit medlem 
sedan dess.
 Sedan tre år tillbaka bor jag i mitt 
drömhus på pålar (i cement) i Hua Hin. 
Vi bor mitt på ett ananasfält på landet 
med utsikt över de burmesiska bergen 
i väster och från balkongen ser vi en 
fantastisk solnedgång. Att bo i ett hus 
på pålar är gammal tradition i & ailand 
och jag förstår inte varför många nya 
hus inte byggs på pålar (antagligen för 
att de härmat västvärlden och ska vara 

”moderna”). Det ! nns en anledning till 
varför man i alla tider i tropiska länder 
byggt på pålar: det ger skydd mot ormar, 
andra djur och de översvämningar som 
är vanliga under regntiden. Det ger även 
svalka under huset – där det alltid är 

skugga – men även inomhus då man 
öppnar fönsterluckorna som ligger en bit 
ovanför från marken.
 Varje vecka när jag kör upp till 
kontoret i Bangkok och kör över Rama 
IX-bron, då hela Bangkoks skyline 
med alla skyskrapor ligger framför mig, 
säger jag till mig själv att Bangkok är 
en underbar stad. Jag älskar Bangkok, 
eller Änglarnas stad som den heter 
på thailändska. Tra! ken och miljön i 
Bangkok har förbättrats oerhört under 
mina år här. Idag  har vi har inte längre 
svart avgasrök på gatorna och tågbanan 
ovan jord,  ”sky-tåget”, som vi kallar det, 
har underlättat enormt när det gäller att 
ta sig fram i staden.  

Att leva här med svenska krav är kostsamt 
då både skolor och sjukvård kostar 
mycket pengar. Vi har inte samma sociala 
skyddsnät som i Sverige. Samtidigt ! nns 
det möjlighet att leva mycket gott till en 
liten penning. Matkostnader kan man lätt 

hålla nere och ändå få färska råvaror varje 
dag till nästan inga pengar alls. Att äta ute 
på restaurang kan många gånger faktiskt 
bli billigare än att laga maten själv. 
 Vi har ju också den stora förmånen 
att kunna sätta lite lyx på vardagslivet med 
att ha hemhjälp. Jag är så tacksam för att 
jag inte behöver diska, städa, tvätta eller 
stryka själv. Att anlita folk är här ett sätt 
att ge människor arbete och chans till ett 
bättre liv. 
Ja, mycket av det praktiska vardagslivet 
är så enkelt här om man lär sig att leva 
med kulturkrockarna och behandla 
thailändarna med värdighet och vänlighet. 
Att höja rösten och visa irritation fungerar 
inte. Då har man förlorat ansiktet och 
lite av sin egen självkontroll och förlorar 
genast respekten. Ingen thailändare vill 
göra någon illa med sitt tal. Det är ett 
vänligt och kon# iktfritt folk!
 Att lära sig acceptera och framför allt 
att inte ifrågasätta allt är viktigt. En god 
vän som är gift med en thailändska säger 
ofta ”det är bara att gilla läget” så # yter allt 
smärtfritt. 
 Jag är mycket tacksam och glad att 
jag fått följa & ailand i utvecklingen från 
turismens vagga till ett av världens mest 
populära semesterländer. & ailändarna är 
i mångt och mycket levnadskonstnärer 
och jag har lärt mig mycket av dem, 
som till exempel att inte haka upp sig 
på bagateller som i det stora hela inte 
är så viktiga utan istället leva i nuet och 
acceptera det som händer. Jag avslutar 
med ett favorituttyck: ”Mai Pen Rai” - 
Det spelar ingen roll!

Jag är mycket tacksam och glad att ha fått följa 
& ailand i utvecklingen från turismens vagga till ett 
av världens mest populära semesterländer. Jag är också 
tacksam för allt jag lärt mig av thailändarna.
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Victoria gör det lättare att 
hitta hälsovård utomlands

TEXT: VICTORIA SVEDERBERG, SWEA BANGKOK
FOTO: PRIVAT

30-åriga Victoria 
Svederberg fångade upp 
en hälsovårdstrend och 
startade ett eget företag i 
Thailand. Med hjälp av " itigt 
nätverkande – bland annat 
i SWEA – har hon kunnat 
bygga upp ett stort intresse 
för sitt företag. 

Med förväntansfulla steg klev jag i 
april 2009 av planet på Bangkoks 
internationella # ygplats. Att jag idag, ett 
och ett halvt år senare, skulle driva ett 
eget IT-företag med utgångspunkt från 
Bangkok och Hongkong hade jag då inte 
föreställt mig. Vägen hit har varit lång 
och krokig, men ibland känns ju resan 
nästan viktigare än målet. Det är dock 
med stor stolthet som jag under hösten 
2010 har lanserat Novasans.com; den 
mest heltäckande guiden till hälsovård i 
utlandet, ett växande fenomen som också 
går under namnet ”medicinsk turism”. 
 Medicinsk turism är ”big business” 
i Asien, och varje år växer strömmen av 
främst västeuropéer och amerikaner som 
väljer att förlägga sina operationer eller 
hälsobehandlingar i ett annat land. 

 

Mitt tidigare arbete på ett internationellt 
sjukhus i Bangkok gav mig idén att skapa 
en lättöverskådlig global online-guide 
till alla rådvilla blivande patienter som 
drömmer om en utlandsbehandling, 
men som inte vet var de ska börja sitt 
informationssökande. På Novasans.

com ! nns ett globalt register med alla 
sjukhus och kliniker som erbjuder vård 
för internationella patienter, där man kan 
kontakta dessa direkt för kostnadsförslag. 
Här ges också möjlighet att dela 
erfarenhet och kunskap privatpersoner 
emellan, allt för att ge den blivande 
patienten tillräckligt med information för 
att ta ett tryggt och välgrundat beslut. 
 Att starta eget är alltid en utmaning, 
men att göra det i ett annat land kräver 
om möjligt större envishet. Kulturella 
och sociala regler skiljer sig ofta åt, 
och att bygga upp ett nytt nätverk tar 
tid. I Sydostasien har man lyckligtvis 
förstått vikten av nätverkande, och varje 
kväll erbjuds möjligheten att delta i 

olika ”networkings”, där likasinnade 
entreprenörer kan mötas, dela erfarenheter 
och knyta kontakter. Att delta i dessa 
har varit oerhört nyttigt för mig som 
nyföretagare, men också för att ska$ a 
vänner för livet. 
 När jag # yttade till & ailand var 
det en självklarhet att gå med i SWEA 
Bangkok. Det kontaktnät som jag fått 
genom SWEA har varit ovärderligt för 
uppförandet av mitt företag. De vänner jag 
har fått genom föreningens spännande och 
talrika aktivitetsprogram har också gjort 
min fritid rik på skratt, glädje och värme. 
Jag hoppas att stanna i livfulla Bangkok 
under lång tid framöver, och njuta av allt 
som ”den stora mangon” har att erbjuda.

”Att starta eget är alltid 
en utmaning, men att 
göra det i ett annat land 
kräver om möjligt större 
envishet.”
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M A D E  I N  S W E D E N

Classic Swedish Design
Birgitta Ousbäck, Lilla Ljuna Herrgård, 595 93 Mjölby, Sweden

Telefon: +46 142 722 91 · e-mail: birgitta_ousback@tele2.se

Tillverkarens hemsida: www.dahlstromtorgner.se

Tillhörande bord och skåp kan måttbeställas.
Stolar, bord och skåp kan sedan färgsättas efter eget önskemål.

Vi levererar över hela världen.

 MEDEVI AX original AX med ax AX KARM med ax AX utan ax AX KARM utan ax

 MELKER LUNDBERG DUBBEL ROS DUBBEL ROS KARM MEDALJONG MEDALJONG KARM LUNDBERG

 DRUVAN DRUVAN utan klase BELLMAN HAGA HAGA KARM HAGA FÅTÖLJ

 BONDE BONDE KARM ROKOKO slät ROKOKO KARM slät ROKOKO ROKOKO KARM
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SVERIGEDAGEN

TEXT: ANN-MARIE KJELLANDER, SWEA ROM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

I Malmö hade Sweorna i år ! xat en 
sommarmiddag som blev ett helt program, 
med början på kvällen den 11 augusti och 
rikliga programpunkter och avslutning med 
Sommarmiddag den 12 augusti. 

Malmö är en stad som stolt växer i en mycket aktiv och brusande 
Öresundsregion. Och det ! ck vi verkligen uppleva genom 
måltider i Västra Hamnen, gamla Kockums som nu heter 
Dockan, genom båtfärd bland nybyggnationer med väldigt ! n 
arkitektur och mycken hänsyn till ekosystemet. Imponerande så 
det förslog.
 En av anledningarna att jag bestämde mig för att mitt korta 
sommarbesök i Sverige i år skulle omfatta Sommarmiddagen 
i Malmö var just för att det inte bara var en middag, utan ett 
helt program som sträckte sig från en kväll till nästa. Det var 
toppen! Ni vet hur många man tycker det är kul att få trä$ a, att 
snacka lite med, att krama om – och det går ju inte om vi 
bara ses över en middag, dessutom en middag med tal kring 
stipendieutdelning.
 På det här viset lyckades Malmö-Sweorna både ge oss 
deltagare – vi var 140 från 32 olika avdelningar – tid att trä$ as 
och tid att se lite av omgivningarna. Men framförallt – och det 
var kanske det allra viktigaste – ! ck vi ordentligt med tid att 
lyssna till vad våra stipendiater sysslar med. Det var helt enkelt 
en speciell programpunkt utanför själva måltiderna. Och så 
imponerande stipendiater som vi har är de verkligen värda 
att få lyssna på ordentligt. Utan att låta maten fastna i mun. I 
Malmö i år ! ck de helt enkelt riklig tid att berätta om det de 
sysslar med. 
 Vi startade med mingel på onsdagkvällen och då var vi 100 
personer! Inte illa med godis att dricka och godis på ett fat att 
äta. På gångavstånd från de olika hotell som SWEA Malmö 
hade prickat in till oss resenärer. Visst är det härligt när man 
kan komma fram till fots. Så man kan fortsätta att prata. Fast 
vi behövde ha paraply, för en och annan skur överraskade oss.

På torsdagen började det med en Kunskapslunch som ägde 
rum i Nationalencyklopediens sagolika lunchssal, vid den 
! ck vi höra två av årets stipendiater , Sabine Stölting och 
Zahra Bayati – respektive mottagare av litteraturstipendiet 
och Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier i 
Interkulturella Relationer –  berätta om vad de forskar i. 
 Det var verkligen spännande, Sabines forskning vid 
Freiburgs universitet handlar om musikteater i Stockholm 

mellan åren 1830 och 1850. Hon har räknat ihop till 1 500 pjäser 
med inslag av sång och kupletter. Jag tror inte jag överdriver 
om jag säger att vi alla var superimponerade och kanske lite 
generade av att en kvinna från annat land visste så mycket om 
vad som hände i vår huvudstad för 150 år sedan när nog ingen 
av oss närvarande hade minsta aning om det. Hur enormt vitalt 
teaterlivet i Stockholm var! Och naturligtvis berättade Sabine 
detta på svenska!
 När Zahra Bayati – som är doktorand vid Göteborgs 
universitet med en avhandling som heter “Konstruktion 
och rekonstruktion av etnicitet i lärarutbildningen i ett 
interkulturellt perspektiv och dess konsekvenser för en hållbar 
samhällsutveckligen” – berättade om sitt liv, rördes mångas 
hjärtan och jag såg en och annan tår fällas. 
 Det var verkligen trevligt att ha denna avslutning på lunchen. 
Att vi sedan ! ck med oss en liten kartong Kunskapspiller efter 
Kunskapslunchen och presentation av Kunskapspriset hjälpte oss 
nog att komma ihåg vad stipendiaterna berättade.

Vid kanalturen som följde ! ck vi chans att se många av Malmös 
olika vyer och landskapstyper, en utmärkt guide hade vi och 
hon tog oss under 19 broar innan vi kom fram till bryggka$ et 

Rikligt program när 
Sommarmiddagen 
arrangerades i Malmö

1
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nedanför hotell Savoy, godis och bra tillfälle för snackestund.
Klädda för kvällens övningar samlades vi kl 17.30 i Stora 
Börssalen för se våra stipendiater ta emot sina checkar på USD 
10 000 vardera, hurra för dem och trä$ a Årets Svenska Kvinna 
(ÅSK) som ju är den supervitala och oerhört imponerande 
Kjerstin Dellert. Hon hade ett kul snack med ÅSK-ledaren Lise-
Lotte Lybeck Erixon som också kallade upp övriga närvarande 
ÅSKor på scen. Men stolen som Lise-Lotte tog med fram till 
centrum av scenen, den # yttade Kjerstin föraktfullt undan. 
 Först efter presentationen ! ck stolen komma fram igen 
för att då bli handstöd åt Kjerstin som elegant visade lite av sin 
dagliga gympa på scen. Med benen i vädret. Fram och tillbaka, åt 
ena sidan och åt den andra. Kjerstin har gjort en dvd med gympa 
för att visa att det går att hålla sig i toppenform trots att åren går. 
Det är hon själv verkligen ett sagolikt exempel på.
 Närvarande vid cermonin var Lena Jarnbring , Vice 
Borgmästare i Malmö, som hälsade oss välkomna och berättade 
om den mycket spännande utveckling som Öresundsregionen nu 
genomgår. Det var verkligen roligt att få ta del av. 
 Olivia Stevens, en helt fascinerande sångerska som tidigare 
tilldelats ett stipendium sv SWEA New York sjöng för oss två 
gånger och det var mycket gripande bägge gångerna – helt unikt 
att kunna få lyssna till en röst som hennes, som når både med 
tyst smygande hemlisar samt med de stora utropen. Hon var ! nt 
ackompagnerad på piano av Bjarne Löwdin.
 Eftermiddagens och kvällens många programpunkter 
presenterades elegant av Monica Hallworth som liksom 
alla andra Sweor i Malmö skall ha applåder för de ! na och 
stimulerande dagarna vi som hade tagit oss dit ! ck uppleva.
Middag i Börshuset serverad av restaurang Årstiderna ! ck vi 
sedan, då var det alltså dags för Sommarmiddagen med lotteri 
och massa kul snack. Förstås. 
 
Ja, det var verkligen ett berömvärt initiativ som Malmö-Sweorna 
ledda av Ingrid Hanell Karlsson  med detta omfattande program 
hade satt ihop till oss, ett stimulerande initiativ att vidga 
Sverigemiddagen på detta sätt. Berömvärt initiativ och suveränt 
genomfört! 

SVERIGEDAGEN

1. SABINE STÖLTING. 2. KJERSTIN DELLERT. 3. ÅSA-LENA LÖÖF, ZAHRA BAYATI OCH AGNETA NILSSON. 4. INGA-LILL LARSSON FORSLUND OCH INGRID HANELL 
KARLSSON, SWEA MALMÖ.

3

2

4



32

Teatralisk Paskell-stipendiat 
på Con! dencen

TEXT: JOSEPHINE CARLSSON, ORDFÖRANDE 
SWEA STOCKHOLM
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

Ett besök på Con! dencen 
på Ulriksdal i Stockholm 
är alltid fantastiskt och 
speciellt.  Extra speciellt 
var det lördagen den 
21 augusti då SWEA 
International abonnerat det 
vackra historiska huset och 
föreställningen ”Orfeus och 
Eurydike”.

 Ett hundratal Sweor med gäster och 
inbjudna kulturpersoner bänkade sig 
inför presentationen av Sigrid Paskells 
stipendium inom scenkonsterna. Med 
tack till Sigrid Paskells donation 
kan SWEA varje år stödja en ung 
lovande svensk/a i början av sin karriär 
med USD 10 000. Det är alltid lika 
spännande att se vad den kunniga juryn, 
med sammankallande Stockholms-
Swean Malin Philipson, kommit fram 
till. 
 När årets stipendiat Shima 
Niavarani, efter Malins introduktion, 

studsade, dansade, skuttade, hoppade, 
rullade in på scenen gick ett sus genom 
publiken och vi satt alla med ett stort 
varmt leende på läpparna. Shima tog 
oss alla med storm. Vi ! ck ett underbart 
smakprov av hennes scennärvaro. Shima 
är en allvarlig komedienn, hon uttrycker 
glädje, sorg och förvåning med snabbhet 
och precision. Hennes varelse # yger fram. 
Ordet intensiv räcker inte. 
Shima är född i Iran för 25 år sedan. 
I hennes långa meritlista ! nns en stor 
blandning av framträdanden på såväl 
teaterscenen samt radio och TV. Hon 
! ck sitt genombrott 19 år gammal med 
”Autodidakt i enmansakt”.  Denna 
gav henne bland annat Riksteaterns 
stipendium 2005. 
SWEAs stipendium kommer Shima att 
använda till en inspirations- och studieresa 
till New York. Se upp Broadway!
 När applåderna för Shima 
Niavarani lagt sig var det dags för 
OEMAs ordförande Ingrid Westin, 
som koordinerat dagen och även är 
sammankallande för kommittén för Årets 
Svenska Kvinna (ÅSK).
ÅSKa 2010 är Kjerstin Dellert. Det 
kändes mycket passande att applådera 

Kjerstin just på Con! dencen. Förutom 
att vara en bejublad artist är det tack vare 
Kjerstin Dellerts ihärdiga och envetna 
kamp för Con! dencens bevarande som 
vi idag kan avnjuta teater, opera och dans 
i denna fantastiska miljö. Symboliken i 
”Handen” av Carl Milles som överräcktes 
till Kjerstin re# ekterar hennes arbete att 
! nna donationer till Con! dencen.
 Sveriges Kulturminister Lena 
Adelsohn Liljeroth såg mycket nöjd ut 
när hon överräckte stipendiet till Shima 
Niavarani och den symboliska utmärkelsen 
till Kjerstin Dellert.  
Nu var det tid för en paus. Stämningen var 
på topp när vi samlades för vin och kanapé 
i tältet utanför teaterbyggnaden. Som 
alltid när Sweor trä$ as blir det mycket 
prat och glada skratt. Flera av oss ! ck även 
en pratstund med en mycket stolt och glad 
mamma till Shima.
 Vädret var oberäkneligt, men vi klarade 
oss.  Inte förrän vi åter satt på plats för att 
avnjuta kvällens föreställning av ”Orfeus 
och Eurydike” kunde vi höra regnet 
smattra i bakgrunden. Men vad gjorde 
det, vi satt åter trollbundna i det magiska 
skenet av levande ljus och facklor och njöt.

MALIN PHILIPSON, TIDIGARE SAMMANKALLANDE I PASKELL-KOMMITTÉN, STIPENDIATEN SHIMA 

NIAVARANI OCH SVERIGES KULTURMINISTER LENA ADELSOHN LILJEROTH.
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TEXT: EVA MALM, ANNONSANSVARIG SWEA INTERNATIONAL
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

Den 19 augusti hölls Svenskar i Världens 
USA-konferens i Stockholm. Samtidigt ! ck 
golfspelaren Annika Sörenstam, som sedan 
" era år tillbaka är bosatt i just USA, mottaga 
utmärkelsen Årets Svensk i Världen.

Svenskar i Världens, SVIVs, mycket intressanta och innehållsrika 
program om hur svensk industri kan lyckas eller misslyckas i 
USA kröntes av en intervju med Annika Sörenstam, som mycket 
glad mottog utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2010. 
 Golfveteranen Göran Zachrisson samtalade på scenen 
med Annika, som verkligen bjöd på sig själv och sitt nuvarande 
liv, med mer familj och egen a$ ärsverksamhet inom golf. 
Golfrundorna är numera en skön hobby. Maken och bebisen Ava 
hejade på i publiken. 
 ”Jag älskar Sverige!”utbrast Matthew Barzun, USAs 
ambassadör i Sverige, på svenska. Hans erfarenheter av svensk-
amerikanska kulturella skillnader i a$ ärslivet är synen på 
risktagning kontra misslyckande. I USA tas en hög risk, men med 
kalkyl för nedläggning. I Sverige kanske nedläggningskostnader 
inte alltid tas med, därför menade han att risktagandet är lägre. 
Han berättade ett mycket roligt exempel på kulturskillnad i 
utomhusaktiviteter: amerikansk baseball - där the winner takes it 
all, medan i det svenska sommarnöjet brännboll alla kan vinna!
 Jakob Wallenberg, styrelseordförande i Investor och den 
första icke-amerikan att sitta i styrelsen för Coca-Cola i USA, 
re# ekterade mycket intressant över de enorma möjligheterna 
i Amerika, men också stora utmaningar och risker då den så 
otroligt stora, mångfacetterade och aggressiva marknaden 
kräver långsiktigt kraftiga investeringar, uthållighet, tester och 
fokusering. 
 Tomas Puusepp, Elekta, innovativt företag inom medicinska 
instrument och ny teknik för cancervård, har skapat stor 
framgång – efter 15 års idogt strategiskt arbete – i att bygga 
upp samarbeten med amerikanska sjukhus, exempelvis UPMC i 
Pittsburgh. 
 Steve Trygg, reklamman och ende svensk i Wall Street 
Journals ”Advertising Hall of Fame”, visade att om man tror att 
New York eller Kalifornien är representativa för hela Amerika så 
är man helt fel ute. ! e Other America – det vill säga Hick Towns, 
Rust Belts och Fly-over states mellan kusterna representerar halva 
Unionen, 26 stater. En gigantisk marknad som är helt olika 
mellan norr och söder.
 Ewa Björling, Sveriges Handelsminister, berättade 
inspirerande om Varumärket Sverige, att Sverige samarbetat med 
USA sedan 1783, att det ! nns 100 000 svenskar i USA och att 
över 4,7 miljoner amerikaner har svenskt påbrå!

 

På eftermiddagen ledde journalisten Sta$ an Heimerson en 
paneldebatt om kulturella skillnader och vad de betyder för våra 
relationer med USA. Personliga bilder av detta gavs av bland 
andra Martina Arfwidsson, Face Stockholm och Barbro Osher, 
Swea, honorärkonsul i San Francisco och styrelseledamot i SVIV. 

USA kallade hem Åsa-Lena Lööf, SWEA Internationals 
ordförande, för att erhålla sitt amerikanska medborgarskap och 
hon kunde därför inte medverka, men det gjorde bland andra 
Agneta Nilsson, grundare av SWEA, Elisabeth Alsheimer, vice 
ordförande SWEA International, Josephine Carlsson, ordförande 
SWEA Stockholm, Christina Moliteus, PR-kommittén, Kerstin 
Alm, fotograf och många, många # era. 

Annika Sörenstam Årets 
Svensk i Världen på SVIVs 
USA-konferens
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    REGIONMÖTEN

OEMA
(Östra Europa, Mellanöstern och Afrika)
Istanbul 15-17 oktober 2010
 
Namn: Pernilla Axberg-Karlsson
Avdelning: SWEA Dubai
Tidigare region- och världsmöten: VM i 
Washington 2009
 
Berätta om något minne från regionmötet 
i Istanbul!
Ett välordnat regionmöte, tack SWEA 
Istanbul! En underbar upplevelse var på 
avslutningsmiddagen efter maten då de 
”äldre” Sweorna börjar dansa till musiken 
och det slutar med att alla Sweor är uppe 
och dansar - en underbar upplevelse med 
all glädje!

Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar?
De ger så mycket positivt. Man kommer 
hem fulladdad med energi - vilket vi alla 
behöver! Kul att höra vad andra sysslar med 
och få idéer till aktiviteter och annat.

MEMA 
(Mellersta Europa, Mellanöstern och 
Afrika)
Como 7-10 oktober
Namn: Maria de Oliveira
Avdelning: SWEA Luxemburg
Tidigare region- och världsmöten: RM i 
Luxemburg 2009
 
Berätta om något minne från 
regionmötet i Como! 
Den fantastiska resan på Comosjön till 
Bellagio var helt underbar. Som en extra 
krydda ! ck vi på väg hem se George 
Clooneys villa från båten, då kom alla 
kamerorna fram och det togs bilder som 
aldrig förr.  

Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar?
Att få trä$ a alla SWEA-kvinnor i olika 
åldrar och höra alla fantastiska berättelser 
som de har att dela med sig av.

VAME
(Västra Amerikas)
Seattle  30 september-3 oktober
 
Namn: Anette Häussermann
Avdelning: SWEA Arizona
Tidigare region- och världsmöten: Inga

Berätta om något minne från regionmötet i Seattle!
Ett av alla minnen är turen på båten Ride the Duck, med en mycket personlig guide.

Vad är det bästa med internationella SWEA-trä" ar?
Det är ju ett mycket bra tillfälle att trä$ a andra svenska “systrar” som be! nner sig i liknande situation och långt hemifrån.

OAME 
(Östra Amerikas)
New York 8-11 oktober

Namn: Ann-Charlotte Storer
Avdelning: SWEA Philadelphia (vice 
ordförande)
Tidigare region- och världsmöten: Inga

Berätta om något minne från 
regionmötet i New York! 
Den underbart festliga kvällskryssnigen 
på Hudson# oden då vi ! ck se både New 
Yorks “skyline” och frihetsgudinnan från 
vattnet.
 
Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar? 
Att trä$ a kvinnor från andra SWEA-
avdelningar, utbyta erfarenheter och få 
inspiration! 
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REGIONMÖTEN

MAME
(Mellersta Amerikas)
Fort Lauderdale 21-24 oktober

Namn: Tina O’Malley
Avdelning: SWEA Chicago
Tidigare region- och världsmöten: RM i 
Chicago 2007, RM i Minneapolis 2008, 
VM i Washington DC 2009, RM i 
Houston 2009

Berätta om något minne från regionmötet 
i Florida!
Den härliga Tai Chi-stunden på stranden, 
vilket på söndagsmorgonen var en perfekt 
avslutning på ett supermysigt och lyckat 
regionmöte som vi haft tillsammans.

Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar?
Att på jättetrevliga tillställningar kunna 
umgår med både gamla och nya SWEA-
vänner, samtidigt som man, innan 
hemresan, kan fylla resväskan till bredden 
med all ny inspiration och entusiasm man 
fått under mötena. Det gäller att passa sig 
för övervikt!

Asien
Hongkong 10-14 oktober

Namn: Anika Julin
Avdelning: SWEA Bangkok
Tidigare region- och världsmöten: RM i 
Bangkok 2009 (höll bl.a. en workshop i 
”Kommunikation och PR”)
 
Berätta om något minne från regionmötet 
i Hongkong!
Många trevliga aktiviteter som Hongkong-
Sweorna anordnade! En aktivitet som var 
mycket uppskattad var stadsvandringen 
där de också satt ihop ett jättetrevligt 
presentationsmaterial om Hongkong och 
promenaden
 
Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar?
Att trä$ a andra Sweor och ta tillfället i 
akt att diskutera organisationen och hur 
vi kan förbättra oss. Det gör alla moderna 
företag och så bör också alla moderna 
organisationer som SWEA göra. Att bli 
inspirerad och motiverad, att ha roligt och 
skratta.

VEMA 
(Västra Europa, Mellanöstern och Afrika)
Marbella 30 september-3 oktober
 
Namn: Margaret Sikkens Ahlquist
Avdelning: SWEA Holland
Tidigare region- och världsmöten: RM 
i Berlin 2006, VM i Amsterdam 2007, RM 
i Barcelona 2007, VM i Washington 2009, 
RM i Dublin oktober 2009
 
Berätta om något minne från regionmötet 
i Marbella!
Jag har en massa kul minnen från Marbella 
men för att nämna några så tyckte jag att 
det var extra kul att jag ! ck med mig min 
Swea-kompis Eva på, för henne, det första 
internationella mötet. Det gav mersmak!

Allt var mycket välorganiserat och varje 
kväll imponerades vi av SWEA Marbellas 
outsinliga idéer om bordsplacering. 
 
Vad är det bästa med internationella 
SWEA-trä" ar?
Jag har nog samma upplevelse som alla: 
det är otroligt kul att trä$ a Sweor från hela 
världen och även fast man kanske aldrig 
tidigare har trä$ ats så är alla så öppna, 
lättsamma och glada. Det är ett unikt gäng 
det här! Vi ska heller inte glömma bort att 
vi trä$ as för att utveckla vår organisation 
och vid de internationella mötena bjuds vi 
på en massa inspiration och kunskap som 
kommer våra avdelningar till godo.
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Starkt samarbete vid 
Sverigeveckan i Seattle

TEXT: CECILIA MASES, SWEA SEATTLE 
FOTO: KERSTIN ALM, SWEA LOS ANGELES

Sverigeveckan arrangerades av svenska 
konsulatet i Seattle i sammarbete med 
bland andra University of Washingtons 
skandinaviska avdelning, Nordic Heratige 
Museum och SWEA Seattle. Veckan 
invigdes med pompa och ståt söndagen 2 
maj i centrala Seattle. Barn från Svenska 
skolan sjöng Idas sommarvisa, konsuln höll 
tal och klippte band, fotbollar signerade av 
Fredrik Ljungberg sparkades ut i publiken, 
barnen ! ck Swedish Fish i ! skdammen, 
IKEA visade sommarmöbler, Volvo var 
där och överallt sågs glada Sweor som 
hjälpte till. Sedan följde en vecka fylld av 
både a$ ärsinriktade möten och kulturella 
höjdpunkter.

BUSINESS FOCUS-EDAYS 
Det a$ ärsmässiga fokuset 
stod konferensen Business Focus-Eday, 
på Swedish Cultural Center, för. Den 
Svensk-Amerikanska Handelskammaren 
i Seattle, med bland annat Swean Petra 
Hilleberg i spetsen, var djupt engagerade 
och projektledare för hela konferensen 
var Swean Lena Powers. Konferensen 
hade besökare och talare från både Sverige 
och USA och sponsrades bland annat 
av Ericsson, Orrefors Kosta Boda och 
Microsoft.

KUNGLIG NÄRVARO
Men det fanns gott om tid för nöjen 
också. Sverigeveckan var späckad med 
kulturella händelser såsom ! lmvisning, 
modevisning, föreläsningar på University 
of Washington och # era högtidliga 
middagar. Störst uppmärksamhet ! ck de 
arrangemang som besöktes av vår svenska 
kronprinsessa Victoria. Från början var 
det tänkt att prinsessan Madeleine skulle 
besöka Sverigeveckan men av personliga 
skäl kunde hon inte komma, så storasyster 
tog tid från bröllopsplaneringen och åkte 

istället, vilket verkligen uppskattades av 
både arrangörer och besökare.
 Victoria besökte bland annat Svenska 
Skolan i Seattle där eleverna ! ck ställa 
frågor till kronprinsessan. Då ! ck vi lära 
oss att kronprinsessan idag sover i en 
vanlig säng men att hon hade en så kallad 
”prinsessäng” - himelssäng som barn och 
att hon inte ! ck veckopeng utan brukade 
tjäna lite ! ckpengar genom att sälja 
grönsaker till personalen på slottet!  
Kronprinsessan närvarade även vid en 
lunch vid University of Washingtons 
skandinaviska avdelning för att ! ra 
avdelningens 100-årsjubileum. Deltog 
gjorde också ett antal Seattle-Sweor, bland 
annat avdelningsordförande Ia Dubois. 
Sweorna var inbjudna av universitetets 
skandinaviska avdelning, delvis som tack 
för den fond (Endowment) på USD 
25 000 som SWEA Seattle just donerat till 
avdelningen.

TVÅ ÅRS PLANERING
På konsulatet har bland andra 
Sweorna Karin Luton och Kate Westlin 
jobbat hårt hela året med planeringen och 
genomförandet av ”Sweden Week”. Karin 
Westlin berättar: 
- Lars Jonsson ! ck idén att vi skulle 
uppmärksamma Swedish Hospitals 
100-årsjubileum redan för två år sedan. 
Arbetet har varit intensivt och stundtals 
svårt, men framför allt väldigt roligt. 
Samtidigt har ett fantastiskt samarbete 
vuxit fram mellan de olika svenska 
organisationerna i Seattleområdet. Det är 
den stora vinsten med Sverigeveckan och 
jag hoppas vi kommer kunna behålla den 
starka gemenskap som vi nu känner även 
i framtiden. Vi i ledningsgruppen bakom 
Sverigeveckan är väldigt tacksamma för 
all den hjälp vi har fått från volontärer och 
föreningar. Stort tack till SWEA för ert 
engagemang!

SEATTLE-SWEORNA LENA POWERS, CHARLOTTE  WIKLUND, MARI ORVENDAL, IDA OTTESEN, IA DUBOIS 
OCH LOTTA GAVEL-ADAMS TILLSAMMANS MED KRONPRINSESSAN VICTORIA (MITTEN) VID LUNCHEN PÅ 
UNIVERSITY OF WASHINGTON. 

Första veckan i maj hölls den of! ciella Sverigeveckan i Seattle, ”Seattle Sweden Week”. 
Idén kom från Sveriges honorärkonsul för Washington State, Lars Jonsson. Han drog igång 
planeringen för nästan två år sedan och anledningen var bland annat att Swedish Hospital i 
Seattle ! rar 100 år i år, det gör även skandinaviska avdelningen på University of Washington 
och inte att förglömma: SWEA Seattle fyller 20 år.
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TEXT: LENA BLOMBERG, SWEA PARIS
FOTO: PRIVAT

Lena Koury kom med man och son till 
Paris 1982. Eftersom hon är utbildad lärare 
med gymnastik som specialitet var det 
naturligt för henne att ägna sig åt motion 
och ett första steg var att tillsammans med 
några andra starta Friskis och Svettis. Det 
höll hon på med i # era år, men efterhand 
föddes tanken på att göra något i egen regi 
och 1992 startade hon och maken Claude 
La Gym Suédoise.
 Det första året vände man sig enbart 
till svenskar men allt eftersom ryktet spred 
sig ! ck fransmännen upp ögonen för den 
svenska gympan. Från att ha funnits på ett 
ställe i Paris, har man nu 360 pass i veckan 
i 75 salar. Det gympas inte bara i Paris utan 
även i Lille, Lyon, Marseille och Nice för 
att nämna några ställen. Förra året startade 
man även upp i Montreal och Köpenhamn.
Hela familjen är engagerad i rörelsen 
(numera ! nns det också tre söner) som 
gympaledare och administratörer. Lena är 
ansvarig för utbildningen av ledarna.
- Det är ett privilegium att ena stunden 
arbeta på kontoret omgiven av ett ungt 
dynamiskt team och i nästa stund kasta sig 
i bilen för att leda en grupp motionärer, 
säger Lena. Numera får hon ibland ta # yget 
eftersom de ! nns på så många olika platser. 

Lena tror att mycket av framgången beror 
på att de tillämpar den svenska modellen. 
Enkelheten i programmen gör att alla kan 
vara med. Det ska vara roligt att röra på 
sig. Man har härlig musik och program 
anpassade till olika åldersgrupper. För att få 
bra gympaledare förläggs utbildningen till 
Ängelholm några veckor på sommaren, där 
de dessutom badar, umgås och lär sig den 
svenska modellen. 
 Vår och sommar arrangeras utomhus-
gympa. Fransmännen tror knappt sina 
ögon när de ser 400 personer röra sig 
till tonerna av ABBA-musik bredvid 
Ei$ eltornet eller på Paris-plagen. Man har 
även haft gympa i svenska kulturhusets 
vackra trädgård. Nytt är Qi-Gong, som är 

ett komplement till den fysiska gympan, 
också den populär. Tack vare La Gym 
Suédoise har många fransmän börjat röra 
på sig och Lena med deltagare syns litet då 
och då i fransk TV. Efter nästan varje pass 
uttrycker motionärerna sin glädje över att 
Lena har introducerat den svenska gympan 
i Frankrike.
Dagligen kommer det mejl från personer 
som vill starta underavdelningar i Gym 

Suédoises regi, så det växer hela tiden. Nu 
har man 20 000 fasta medlemmar som 
motionerar regelbundet.
Lena sitter inte stilla på fritiden heller. 
Vintertid åker hon skidor och sommartid 
spelar hon golf. Hon är också medlem i en 
SWEA-bokcirkel i Paris. Vid 59 års ålder 
ser Lena fram emot ytterligare många år 
med La Gym Suédoise.

Lena – ett spänstfenomen i Paris
Lena Koury tog med den 
svenska gympan till Paris 
och efter 20 år har nu La 
Gym Suédoise 20 000 
medlemmar. Året om gympas 
det utomhus och inomhus på 
75 ställen runtom i Frankrike.

GYMPA BREDVID EIFFELTORNET

LENA KOURY MED SINA TRE SÖNER
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TEXT OCH FOTO: 
HELENE HONEYBONE, SWEA DALLAS

Tillsammans med den 
Svensk-Amerikanska 
Handelskammaren i Texas 
bidrog SWEA Dallas i våras till 
en skandinavisk temavecka 
på en grundskola för döva 
barn. På programmet stod 
bland annat skandinavisk 
geogra! , musik, mat och 
kultur.

Stonewall Jackson Elementary är en låg- 
och mellanstadieskola i Dallas, Texas, i 
USA som är unik på många sätt. Dels 
är Stonewall en skola för döva barn som 
integreras i de hörande barnens klasser 
med hjälp av teckenspråk och speciallärare, 
dels har skolan viss undervisning som 
sträcker sig utanför den vanliga läroplanen 
inom Dallas-distriktet, såsom ett 
naturvetenskapligt laboratorium och en 
trädgård där barnen får odla egna grönsaker 
och lära sig om natur och insekter. Men 
vad som gör skolan mest unik är nog 
engagemanget hos både föräldrar och 
lärare och en entusiasm som till och med 
innebar att jag själv stod på scen i full 
ABBA-utstyrsel och sjöng Dancing Queen 
inför en fullsatt aula under “Special Events 
Scandinavia” i våras!
 Varannat år studerar Stonewall Jackson-
eleverna nämligen ett land eller en region 
i världen som tema för året. Med hjälp av 
kreativitet och konst förvandlas hela skolan 
från golv till tak till olika destinationer 
i världen, och så bestämmer man vilka 
platser, personer och händelser inom 
landets eller regionens historia, kultur och 
traditioner som är de mest framträdande, 
och sedan även hur man kan integrera dem 
med den obligatoriska undervisningen. 
Många av barnen på Stonewall kommer 
troligtvis aldrig att få möjlighet att själva 
resa utanför Texas, men genom visuell 
stimulans, musik, mat, och andra inslag av 
kulturen under ett helt år och sedan extra 
intensivt under en hel vecka på våren så får 
de chansen.
 Under förra läsåret valde man att 
studera Skandinavien och det blev en 
fantastisk upplevelse, särskilt för oss 

som ju kommer ifrån Sverige. Under två 
veckor dekorerades väggarna med Pippi 
Långstrump, tomtar och troll, H. C. 
Andersen, svenska påskkärringar, ishotellet, 
samer och renar, vikingar, och mitt i entrén 
byggdes en svensk midsommarstång 
omgiven av en traditionell by med röda 
stugor med vita knutar och en svensk 
# aggstång. Den 29 mars var allting klart 
och då följde en hel skandinavisk vecka för 
barnen.
 Lena Starostin, Jenny Öström, Johanna 
Davis och jag själv, iklädda våra svenska 
folkdräkter, tog emot samtliga klasser från 
alla årskurser (totalt ungefär 550 barn) i 
biblioteket i omgångar. Vi berättade om 
svensk midsommar, läste Elsa Beskov 
och gjorde svenska chokladbollar (en 
klar succé!). Garry Johnson, Sveriges 
honorärkonsul i Dallas, kom och pratade 
om svensk geogra! , kungahuset, svenska 
företag och Nobelpriset. Gwen Workman 
med Wooden Spoon kom och visade saker 
ifrån Skandinavien och berättade om sin 
historia. Ett norskt folkdanslag kom och 
dansade och min mamma som varit rektor 
för en skola i Sverige i många år kom och 
berättade om skolan i Sverige. Vi ! ck 
många härliga kommentarer och frågor 
från barnen och vi kände verkligen att de 
lärde sig massor.
 Torsdagen den 1 april var det så dags 
för den stora ! nalen. Alla barn och lärare 
kom utklädda till allt ifrån sportstjärnor 
och troll, till vikingar och lucior. I tre 
föreställningar inför föräldrar, personal 
och andra barn, uppträdde barnen och 

sjöng svenska, danska och norska sånger 
på originalspråk Det var en fantastisk 
upplevelse och väldigt rörande på samma 
gång. Tänk att 550 amerikanska barn inte 
bara lyckats lära sig sånger såsom ”Små 
Grodorna” och ”Björnen Sover”, ”Maja min 
Piraya” och ”Ja må han leva”, men att de 
lärt sig dem på svenska och att de dessutom 
gjorde teckenspråk till. Barn är otroliga! 
 Barnen hade även en modeuppvisning 
och sedan var det dags för den stora 
överraskningen! Med hjälp av musikläraren 
hade lärare och en del föräldrar övat in 
både sång och koreogra!  till ABBAs  
”Dancing Queen”. “Svenska kungen” var 
där och letade efter sin drottning, och så 
drogs rektorn upp på scenen till skratt och 
applåder. 
 Till allas lycka sponsrade IKEA lunch 
för hela skolan bestående av köttbullar, 
potatismos och lingon (förstås!), och till 
efterrätt bjöds det på blåbärspaj med 
vaniljglass. Dagen avslutades med en 
skandinavisk marknad där man kunde 
köpa dekorerade påsar med dalahästar på, 
diverse godis! skar och danska bokmärken. 
Man kunde även sätta # ätorna på Pippi 
eller skjuta i ett svenskt hockeymål. Sedan 
gick alla hem trötta men lyckliga på 
eftermiddagen.
 Tusen tack till SWEA Dallas som 
sponsrat detta evenemang med USD 
500 och till den Svensk-Amerikanska 
Handelskammaren i Texas som sponsrat 
med USD 300 och på så vis gett dessa barn 
en möjlighet att få se och uppleva det bästa 
av Sverige! Speciellt tack även till de glada 
Sweorna Maj-Britt Gazda och Ann-Marie 
Boyar som kom i sina svenska folkdräkter 
och gick runt och pratade med föräldrar 
och barn på skolan. Jag önskar att ni alla 
kunde få se och uppleva “Special Events 
Scandinavia”. Man var verkligen stolt över 
Sverige och att vara svensk i Dallas!

Vikingar och ABBA på 
skolschemat i Dallas
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JURIDISK SPALT

FRÅGA 1.
Både jag och min syster har bott utomlands i många år. Nu har min 
syster, som gift sig i och bott i Italien i 30 år, gått bort. Vi är båda 
svenska medborgare. Hon har skrivit ett testamente när hon var i 
Sverige. I detta gav hon allt till mig. Vad gör jag nu?

SVAR.
Enligt det svenska synsättet gäller för svenska medborgare att, 
även om den avlidne inte har hemvist i Sverige, skall det utses 
en boutredningsman i Sverige. Boutredningsmannen skall se till 
att boutredning, bodelning och arvsskifte sker i Sverige enligt 
svensk rätt. Bouppteckningen skall omfatta alla tillgångar såväl i 
Sverige som i Italien. Problemet är dock att man måste upprätta en 
bouppteckning även i Italien enligt italiensk rätt. Denna skall också 
ta upp samtliga tillgångar både i Italien och i Sverige. Det kan 
därför uppstå en ”kollision” mellan olika rättssystem. 

Nu vet jag dock att enligt det italienska synsättet skall 
svensk rätt, vad avser arv och testamente, tillämpas även där 
eftersom den avlidne var svensk medborgare. Detta skulle kunna 

innebära att den italienske maken, förutom ett visst skyddsbelopp, 
inte kommer att ärva något efter din syster, detta trots att italiensk 
rätt garanterar en efterlevande make hälften av arvets värde. Med 
förbehåll för att jag inte känner till alla omständigheter kommer 
arvet med stor sannolikhet att tillfalla dig. Se därför till att en 
boutredningsman snarast utses i Sverige.

FRÅGA 2.
Jag är gift med en man i North Carolina i USA sedan ett antal år, men 
jag har lämnat USA och bor nu i Sverige. Min man bor kvar i USA. 
Jag vill skilja mig. Hur gör jag? Vad gäller avseende bodelningen?

SVAR:
Eftersom du är svensk medborgare och numera bor i Sverige kan 
du ta ut äktenskapsskillnad i Sverige även om din make bor kvar i 
USA. Sverige har, ur internationellt perspektiv, blivit något av ett 
”skilsmässoparadis” eftersom det maximalt tar 6 månader för att få 
en dom på äktenskapsskillnad, du behöver inte ange några skäl för 
varför du vill skiljas och det kostar endast 450 kr för tingsrättens 
arbete!

Enligt svensk utgångspunkt skall lagen i den stat 
där ni tog hemvist när ni gift er tillämpas vad avser era 
förmögenhetsförhållanden. Detta innebär att, för det fall ni inte 
själva kan komma överens, lagen i North Carolina skall tillämpas 
även i Sverige av en svensk domstol eller svensk boutredningsman, 
vad avser bodelningen mellan er.

FRÅGA 3.
Jag har en fråga om ut" yttning från Sverige som jag hoppas du kan 
guida mig om. Det är något jag velat ordna i " era år men skjutit upp 
därför jag inte vet vad det kan innebära att jag inte gjort det tidigare. 
Jag bor utomlands sedan 1998.

SVAR:
Om du # yttar från Sverige för att bo utomlands under minst ett år 
skall du anmäla detta till Skatteverket. Samtliga familjemedlemmar 
som omfattas skall anmälas. Efter anmälan kommer du att 
avregistreras från folkbokföringen i Sverige som ut# yttad. 
Observera att du inte nödvändigtvis upphör att vara skattskyldig i 
Sverige när du avregistrerats från folkbokföringen. Vill du veta hur 
man gör, se www.skatteverket.se.

Advokaten Tove Sjövall, SWEA Malmö, är 
specialiserad inom internationell privat- 
och processrätt. Ställ din fråga till Tove 
genom att maila till tove@tovesjovall.se

Råden i den juridiska spalten lämnas på 
advokatens ansvar och SWEA International 
bär inget ansvar i samband härmed.

Att leva och arbeta utomlands

ISU Programs

Learn Swedish
Learn Swedish in Sweden or at home with 
ISU Programs. We o!er summer, year-round 
programs and distance courses. 
 
www.folkuniversitetet.se/isu
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SVERIGE SETT MED ENGELSKA 
ÖGON

Varför har svenskarna så många 
möten? Vad betyder fredagsmys, 
lördagsgodis och söndagsångest? 
Detta och mycket annat tar 
engelsmannen Colin Moon upp 
i sina fyra böcker om Sverige och 
svenskarna: Sweden – & e Secret 
Files, In & e Secret Garden of 
SwEden, Puzzles and Pleasures 
for Swedish Professionals och 
Swedes@meetings.se. Colin Moon 
har bott i Sverige sedan 1980-talet 
och är en # itigt anlitad föreläsare 

inom internationell kommunikation. I sina böcker förklarar han 
svenska seder ur ett utländskt perspektiv och med engelsk humor. 
Böckerna är utmärkta som presenter till a$ ärsbekanta och vänner 
både i Sverige och utomlands. De kan beställas genom Mercuri 
Kongress Bookshop, www.mercuri-kongress.se/bookshop.

Tackkort
I samband med kronprinsessparets bröllop skickade SWEA 
Internationals ordförande Åsa-Lena Lööf ett gratulationstelegram 
från alla Sweor i hela världen. Så här löd tackkortet från kronprin-
sessparet:
Stort tack för all vänlighet, omtanke och generositet som visats oss i sam-
band med vårt bröllop. Vi värdesätter detta högt. Det betyder mycket och 
har givit oss ett kärt minne för livet.

 Hej alla SWEA-kollegor!

Vi inom redaktionskommittén vill härmed berätta om SWEA 
Internationals nya tjänst Anslagstavlan på www.swea.org. 
SWEAs Anslagstavla ska vara en mötesplats för alla inom SWEA-
land som söker ny bostad, en begagnad barnvagn, ressällskap 
för vintersemestern eller kanske någon som vill starta en 
intressegrupp, släktforskning, hobby eller liknande. Här kan ni 
efterlysa gamla SWEA-medlemmar ni tappat kontakten med 
eller be om tips på billigt boende i Shanghai. Även de som har 
saker att sälja eller hyra ut är välkomna. SWEAs Anslagstavla 
skall bli en innehållsrik, levande och använd tjänst och det ska 
vara lätt, smidigt och snabbt att få in text och bild. Se det som 
en mötesplats för och av svenska kvinnor.

SWEAs Anslagstavla har nyligen lanserats och fram till 
världsmötet i mars 2011 är det gratis annonsering i alla 
kategorier, för att ni ska kunna bekanta er i lugn och ro med 
den här nya tjänsten. Detta blir en testperiod och därför ber vi 
er att ni alla hjälper till med att snabbt skicka in bidrag!

Vi kommer därefter att göra en uppföljning till bidragsgivarna 
om hur många kontakter de fått under perioden, be om 
synpunkter på innehåll och kategorier, betalningsmetod samt 
vilka priser inom kategorierna som kan vara rimliga, med mera. 
Vi vill få en uppfattning om SWEAs Anslagstavlas utseende, 
innehåll och effekt inför den allmänna lanseringen.

Kontaktperson och ansvarig för SWEAs Anslagstavla på www.
swea.org är Nathalie Saathoff, Swea i Milano, Italien, och med i 
webbgruppen sedan 2010.  

Här kommer några riktlinjer för bidrag/annonser. Fullständig 
förteckning över riktlinjer för SWEAs Anslagstavla ! nns under 
swea.org/anslagstavlan --> KONTAKT OCH INSKICK:

Bifoga gärna bilder i jpg
Begränsa annonsen till max 100 ord
Texten måste ha tydlig avsändare, stad och land samt 
e-postadress (skriv @ som (at)).

Vi ser fram emot att ta emot bidrag från er alla! Ju " er 
innehållsrika bidrag, desto mer levande och användbar kommer 
Anslagstavlan att uppfattas!

Många hälsningar,
Redaktionskommittén och webbgruppen 
genom Nathalie Saathoff

Nantucket Island!
Bed & Breakfast at

“Swedish Delight”

Ingrid Francis
Tel: + 1(508) 228 1839

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

Båda rummen har TV och privata badrum.
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TEXT: CECILIA WESTLING, VICE ORDFÖRANDE OCH MEDLEMSANSVARIG 
SWEA STOCKHOLM

Det nya medlemsregistret är enkelt, lättanvänt och nås över 
internet. Registret ser ut som alla andra Windows-baserade 
dataprogram och är lika lätt att använda som vanliga e-post- eller 
ordbehandlingsprogram. 

 Beroende på vilken typ av användare man är – medlem, 
medlemsansvarig i en avdelning eller om man arbetar på kansliet 
– så ser medlemsregistret lite olika ut. Det är i grunden samma 
register men beroende på vad varje användare behöver se, anpassas 
skärmbilderna efter det. De bilder som ses i den här artikeln visar 
hur registret ser ut för en medlem.
För att hjälpa alla som vill komma igång och lära sig det nya 
registret har vi utsett tre så kallade Superusers. Dessa tre personer 
– en i Asien, en i Europa och en i Amerika – är tillgängliga för att 
svara på frågor angående hur det nya systemet fungerar. De nås på 
e-postadresserna superuserasien@swea.org, 
superusereuropa@swea.org och superuserusa@swea.org. 

Det nya medlemsregistret kommer man till genom att skriva 
swea.kommed.se i adressfältet på sin webbläsare. 

Ditt personliga användarnamn och lösenord ! ck du per e-post 
i början av oktober, då du även ! ck ett mejl från kansliet med 
information om hur man hittar till medlemsregistret samt en 
lathund som beskriver hur man utför de vanligaste uppgifterna 
i registret. Om du inte har fått något mejl eller om du inte 
har någon e-postadress, men ändå vill ha tillgång till det nya 
medlemsregistret, ska du kontakta kansliet på o"  ce@swea.org 
eller +1 760 942 1100. Det är viktigt att komma ihåg att SWEAs 
medlemsregister inte får användas i kommersiellt syfte.

Nu är du inloggad i det nya medlemsregistret och kan söka upp 
andra Sweor, kolla vilka som är med i en speci! k avdelning, 
se kontaktinformation till SWEA Internationals kommittéer 
och grupper, med mera. Längre fram kommer det även att vara 
möjligt att uppdatera sin egen information om man # yttar eller 
byter telefonnummer, men än så länge får man fortfarande 
kontakta avdelningens medlemsansvariga som sedan går in i 
medlemsregistret och gör de uppdateringar som behövs.

Klicka på ”Sök” i menyn till vänster på skärmen.

Som synes i bilden ovan så ! nns det tre olika # ikar som man 
kan använda i sina sökningar: Person, Medlem och Grupper. 
Under # iken ”Person” kan man söka på namn, adress, # icknamn 
eller något av alla de andra fälten som syns i bilden. Under # iken 
”Medlem” kan man söka på avdelningar och under # iken ”Grupper” 
kan man söka på olika grupper inom SWEA, exempelvis styrelser 
och kommittéer. Man kan också göra kombinerade sökningar då 
man använder sökfält under # era # ikar samtidigt, som till exempel 
om man vill söka upp alla som heter Anna och är medlemmar i 
SWEA Stockholm.

Nu lanseras SWEAs nya 
medlemsregister
I början av augusti kunde alla medlemsansvariga runtom i världen börja använda SWEAs nya 
medlemsregister och i början av oktober var det dags att välkomna alla medlemmar. Detta 
markerade slutet på fyra månaders intensivt arbete då utvecklingsgruppen, i nära samarbete 
med företaget som levererar registret, anpassade det efter SWEAs behov och önskemål.
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Förutom att söka efter medlemmar i hela världen så kan man också 
enkelt och snabbt få en överblick över SWEAs organisation genom 
att klicka på ”Organisation” i menyn till vänster. 

Genom att klicka sig ner i organisationsträdet kan man enkelt och 
snabbt få information om de olika regionerna och avdelningarna. 
Till vänster på skärmen på varje nivå kan man även se 
kontaktinformation till respektive styrelse. Si$ rorna inom parentes 
bakom avdelningsnamnen visar hur många medlemmar varje 
avdelning har.

Arbetet med det nya medlemsregistret är långt ifrån klart och vi 
fortsätter att arbeta vidare med förbättringar och med att lägga 
till ytterligare funktioner. Om du har några frågor om det nya 
medlemsregistret kan du kontakta kansliet eller någon av de 
regionala Superusers som nämns ovan i texten.

 

SWEAs medlemsregister

Webbadress: www.kommed.se
Hjälp: superuserasien@swea.org – superusereuropa@swea.org 
– superuserusa@swea.org
Om du inte fått lathund eller mejl med lösenord, kontakta 
kansliet: o"  ce@swea.org eller +1 760 942 1100

1,6 miljonerklubben skapar opinion för 
alla kvinnors välbefinnande och hälsa
•Vi tar upp livsstilsfrågor som stress och utbrändhet
•Vi verkar för ett holistiskt seende
•Vi tar upp kultur och miljöfrågor

Nu har vi bildat 2.6 miljonerklubben för kvinnan från 25 år uppåt. 
Klubbens hemsida www.2.6miljonerklubben.com
Ny bok Sinnenas Mat 33 kända kvinnor ger recept och berättar.
Ny Kalender med film- & mor- och dotter tema, köp den!

Stöd Centrum för Genusmedicin på K.I.

Ju fler vi är desto bättre hörs vi! Bli medlem!

Utlandsmedlem: 350:-/år medlem i Sverige 200:-/år
+468205158/59 info@1.6miljonerklubben.com 
Läs mer på www.1.6miljonerklubben.com

Cecilia Westling är med i utvecklingsgruppen för SWEA 
Internationals nya medlemsregister. Hon bor nu i Stockholm 
efter att ha bott och jobbat i Washington DC i ett antal 
år. Cecilia är även vice ordförande och medlemsansvarig i 
SWEA Stockholm.
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MEDLEMSFÖRMÅNER

GYNNA VÅRA ANNONSÖRER, SPONSORER 

OCH SAMARBETSPARTNERS!

SWEA FORUM

1,6 miljonerklubben

Alfa Moving

A Swedish Affair

Birgitta Ousbeck möbler

Folkuniversitetet

Lundbergs Skola

Marianne Sample, B&B

Pictureshop

Sigtunaskolan SSHL

So! a Distans

Svenskt Näringsliv

Swedish Delight B&B

SVIV, Svenskar I Världen

SVT World

Tetra Pak

Villor i Thailand, Hua Hin

Viveka Kjellgren, mäklare

WEBB-ANNONSÖRER

Alfa Moving

Folkuniversitetet

Friends of Karolinska Institutet

Gottelisa

Lazybee Biz uthyrning

Operator One

So! a Distans

Svenskt Näringsliv

Svenskt Tenn

SVT World

SPONSORER

OCH SAMARBETSPARTNERS

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

The Heimbold Foundation

SAS

Swedbank

Svenskt Näringsliv

SVIV, Svenskar i Världen

Nämnden för Sverigefrämjande

i utlandet, NSU:

Utrikesdepartementet

Svenska institutet

VisitSweden

Invest Sweden 

Exportrådet 

ÖVRIGA SPONSORER VÄRLDSMÖTET 

I KUALA LUMPUR 2011

Asian Tigers Transpo Malaysia

Electrolux

Ericsson

Lundbergs Skola

MEDLEMSFÖRMÅNER 

Att vara Swea har många " er förmåner än vänskapen och vårt 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. Det är SWEAs Framtids- 

och PR-kommittéer som jobbar med medlemsförmåner och sponsoraktiviteter. Hör gärna av er till oss med tips och idéer: 

bene! ts@swea.org. Medlemsförmånerna hittar du på www.swea.org 

GÅ MED I 1,6 MILJONERKLUBBEN/2.6 MILJONERKLUBBEN 

1,6 miljonerklubben arbetar ständigt för att skapa opinion för kvinnohälsofrågor.

Medlemsavgifter: Utlandsmedlemmar: 350:-/år,  Medlemmar i Sverige: 200:-/år

E-post: info@1.6miljonerklubben.com, www.1.6miljonerklubben.com och ”lillasysterklubben” www.2.6miljonerklubben.com

GÖTA KANAL- KRYSSA SOM ÅRETS SVENSKA KVINNA!

Upplev en äkta svensk klassiker till specialpris. En njutningsfylld resa i det svenska sommarlandskapet där vägen är viktigare 

än målet. Medlemmar i SWEA erbjuds 25% rabatt på ordinarie hyttpriser. Boka din resa på telefon 031-806315

SVENSKA INSTITUTET – 20 % PÅ KÖP FRÅN SWEDEN BOOKSHOP

Vi har det bredaste sortimentet av översatt svensk litteratur och information om Sverige. Som SWEA-medlem har du 20% 

rabatt på allt du handlar i Sweden Bookshop. Ange “SWEA” som kampanjkod när du beställer på www.swedenbookshop.com

SVENSKA MAMMOR LÄGRE MEDLEMSAVGIFT FÖR SWEOR!

Om du är Swea kan du nu gå med i Svenska Mammor till en lägre medlemsavgift. Som SWEA-medlem betalar du enbart 

SEK 200 (ordinarie pris är SEK 250) per år för medlemskapet. Svenska Mammor har ett med SWEA närbesläktat syfte 

och jobbar för att nätverka kring barn till svenska mammor och pappor. Läs mer på: www.svenskamammor.com

SVT WORLD - SVERIGES TELEVISIONS UTLANDSKANAL

Sveriges Televisions utlandskanal SVT World sänder huvudsakligen svenskproducerade program från samtliga SVT-kanaler.  

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I Europa, Afrika, Asien 

och Australien får Du som SWEA 15 månaders abonnemang för 12 månaders pris vid tecknande av ett nytt abonnemang. 

Abonnemangsavgiften är för närvarande SEK 1.358 per år. Vid mottagning inom EU tillkommer svensk moms. Förmånen 

gäller under första abonnemangsperioden. Medlemsförmånen gäller tyvärr inte vid mottagning i Nordamerika, vilket beror 

på att fakturering sker via ett USA-baserat företag som inte har någon möjlighet att särbehandla olika abonnentgrupper. 

Abonnemang i USA och Kanada kostar USD 19,50/mån. 

En engångskostnad på USD 169 tillkommer för set-top-boxen.

NORDIC REACH (ENDAST USA)

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 USA kan du prenumerera ett år för bara $11 och spara 42% (ordinarie pris $19).

BILLIGARE MEDLEMSKAP I SVIV

Är du medlem i SWEA har du möjlighet att bli medlem i föreningen Svenskar i Världen, SVIV, för endast 250:- (ord. avgift 500:-) 

Läs mer på www.sviv.se
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Att kunna resa sig och stå på egna ben 
framkallar glädjetjut hos en ettåring. Nog 
borde den känslan och energin växa sig 
starkare ju mer vi klarar av?

I mitt liv har jag följt devisen: ”Snälla flickor 
kommer till himlen, andra kan komma hur långt 
som helst.” Himlen kan vänta – friheten att göra 
och pröva nytt lockar mer. Helst tillsammans 
med andra. Då kan man åstadkomma 
större eller mindre underverk. Som att 
bygga upp IHM Business School, 

                             Embrink Design, Friskis & Svettis och 
                               Positiva Sverige. I motståndet finns ett 
                              stort mått av kraft som är användbar.     
                              Det lärde jag mig som Sveriges första 
                           patientombudsman.

                         Än mer har jag lärt mig som förespråkare  
                       för fler kvinnor i maktpositioner här hemma 
                    och utomlands. Här är vi inte riktigt 
                 framme än. Men när kvinnor och män vågar
                satsa på sig själva och handla efter eget huvud, 
                   då kommer världen att förändras!

Birgitta Wistrand
  Fil dr, tidigare riksdagsledamot, 
        VD, författare

             Förebilder: Rösträttskvinnorna 
               i början av seklet i England och 
                Sverige. Drivkrafter: Förändra 
                 och påverka, ha kul!
                  Inspireras av: Livet

Varför fri företagsamhet? Företagsamheten har många ansikten och många ambassadörer. Gemensamt är tron på kraften i 

människors fria skapande och förmåga till kreativitet. Och inställningen att det mesta är möjligt. Det finns mängder av exempel i 

historien och vardagen på saker som verkar svåra att åstadkomma. Men människan bevisar, gång på gång, att hennes möjligheter 

är nästan lika obegränsade som tanken och fantasin. Vi sätter själva ribban för vad vi kan åstadkomma. 

Snälla flickor kommer 
till himlen, vi andra kommer 

hur långt som helst
www.friforetagsamhet.se
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SWEA är ett globalt nätverk med 8 000 svenska kvinnor i 73 avdelningar 
och 34 länder. 

Vi är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och 
vårt syfte är att sprida svensk kultur och tradition.

SWEA ger donationer och stipendier på ca 2 miljoner kronor per år.

SWEA är en ideell icke vinstdrivande organisation som utgör ett nätverk 
och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och är ett starkt stöd för 
den svenska industrin ute i världen.

Vi är en betydelsefull resurs för ut! yttande kvinnor och deras familjer, 
men också för de som återvänder till Sverige.

Vill du ha 8 000 nya vänner? 
Gå med i SWEA!

Swedish Women´s Educational Association International, Inc.


