Namn: Angelica Adamski
Bor: Johannesburg, Sydafrika
År utomlands: över 15 år i olika omgångar
Hemstad i Sverige: Stockholm
Angelica har alltid arbetat internationellt, ibland med Sverige som bas, ibland med andra länder som
bas. Förutom Sverige, har hon bott i Schweiz, Frankrike, Ryssland, Sydafrika, Belgien och
Australien. Länders som alla skiljer sig väldigt mycket från varandra och givit henne möjligheten
att lära känna många olika kulturer. Idag bor hon i Johannesburg i Sydafrika och trivs mycket bra.
- Jag arbetar i Sandvik koncernen och är ansvarig för deras globala kundfinansieringsorganisation,
Sandvik Credit. Jag har en global roll som det går bra att sköta från vilket land som helst. Jag själv
har personal i 12 olika länder och Sandvik har kontor i ca 130 länder.

Enligt henne spelar svenska myndigheterna spelar en viktig roll i affärsfrämjande sammanhang och
skulle större utsträckning kunna underlätta för handel över gränserna. Inte minst vad gäller
förhandlingar om tullar, skatter med mera. En stark utrikeshandel är bra för Sverige och kommer att
hjälpa Sverige framåt i utvecklingen menar hon.
Även om hon tycker det finns områden som kan förbättras anser Angelica att Sverige har en
fantastisk exportindustri. Hon nämner att många länder ofta är starkt förknippade med vissa varor
medan Sverige ha en bredd i sin export med allt från högteknologi till skog och cellulosa. Att kunna
kombinera exporten med att utbilda och utveckla är något som man från svenskt håll varit bra på att
föra vidare enligt Angelica.
 De svenska företagen bidrar till att främja Sverigebilden och vi är alla representanter för
dem och för Sverige. I tillväxtmarknader är det viktigt att sprida budskapet om
miljömedvetande, jämställdhet samt att motverka all form av korruption och handla i
enlighet med den svenska värderingsgrunden. En viktig uppgift för svenska företag, säger
Angelica.
I framtiden kommer hon mest troligt att ha ett ben i Sydafrika och ett ben i Sverige medan hennes
son, som idag är 16 år, ser sig själv boendes i Australien. Han representerar den nya generationen
utlandssvenskar med internationell utbildning, kunskaper i ett flertal språk och vänner över hela
jorden, även om han nog tycker att det varit väl många flyttar. När han var lite yngre och någon
frågade var han kom ifrån, så berättade han att han alltid att han var ”Swedafrican” berättar
Angelica.
Angelicas familj har alltid följt med runt om i världen. Internatskola för hennes son diskuterades
men sedan kom de överens om att det skulle vara bättre att han följde med. Framför allt har det varit
arbetet som styrt var de varit stationerade och som resultat har de fått många fantastiska upplevelser.
Angelica rekommenderar att alla som ska flytta utomlands läser på så mycket som möjligt om
landet på förhand.
- Förbered er på alla de sätt som känns bra och intervjua gärna personer som har varit där före er.
Alla har en historia att berätta, avslutar Angelica.

