
Namn: Caroline Klaar 

Bor: Boston, USA 

Ålder: 27 

År utomlands: 4,5 

Hemstad i Sverige: Örnsköldsvik 

 

Redan när Caroline var 10 år klargjorde hon att hon en dag skulle flytta till USA. Den amerikanska 

kulturen har alltid intresserat henne, inte minst det amerikanska julfirandet. Redan som barn 

fascinerades hon av det.  

 

För drygt fyra år sedan lämnade hon Sverige för Boston. Planen var att jobba som au pair i några år.  

Därefter skulle hon återvända hem till sina påbörjade universitetsstudier Umeå. I sommar tar hon 

sin examen - men inte från Umeå som planen var när hon reste ut. I stället har hon studerat fotografi 

på ett college i Boston i tre år och tar sin kandidatexamen i juni 2015.  

 

 Vid sidan av mina studier har jag haft förmånen att jobba som assistent för diverse 

etablerade fotografer. Jag har även gjort praktik vid Svensk-amerikanska handelskammaren i 

New England. Mitt uppdrag vid Svenska Handelskammaren New England är främst att 

fotografera deras event för att marknadsföra föreningen på deras hemsida samt sociala 

medier. T.ex. var Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra på besök tidigare i vår och 

gav ett föredrag om vad som hänt inom partiet sen förra årets val, berättar Caroline. 

 

Eventen är oftast informella och ses som ett bra tillfälle för svenskar att träffa varandra och 

amerikaner med svenskt ursprung. Förutom vissa gästföreläsare arbetar Handelskammaren med att 

främja svenskt entreprenörskap i USA och att hjälpa svenskar att möta såväl svenska som 

amerikanska kunder och affärspartners. 

 

I USA uppmuntras mångkultur och när Caroline berättar för folk att hon är svensk får hon hundra 

nyfikna frågor om hur det är i Sverige. 

 

- Alla är intresserade av min bakgrund och det är okej att ha en accent och att sticka ut. Men även 

här finns fördomar, ofta grundade på okunskap. I USA klumpas ofta alla Europas länder samman till 

ett enda stort land och någon skillnad mellan Sverige och Europa görs inte alltid. Jag har dock insett 

att detsamma gäller svenskar. Man glömmer lätt att USA är så otroligt diversifierat och att varje 

delstat, precis som de europeiska länderna, har sina egna lagar.  

 

I sin bekantskapskrets är Caroline känd som ”the Swede”. Hon har anordnat såväl glöggfester som 

midsommarfiranden för vänner och bekanta. De har varit mycket uppskattade.  

 

Caroline tror att hon kommer att bo kvar i USA.  

- Sverige är ett fantastiskt land med massor av möjligheter, men jag kommer att göra allt för att 

kunna stanna i USA. Faktum är att jag och Pedro kommer att resa bort och gifta oss i Newport RI. 

Det blir en överraskning för våra familjer som samtidigt hälsar på och på så sätt får jag ju stanna 

och jobba här på green card. 

 

 


