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Livefika knyter utlandssvenskar till hemlandet

Livefika med Svenskar i Världen

Summary in English: Many expatriate and stranded Swedes feel 
abandoned by their home country in these difficult days fraught with 
COVID-19. Following a meeting with Sweden’s Foreign Minister, 
Ann Linde, SVIV has taken the initiative to help bridge the gap for 
expats by arranging videoconferences via Zoom. The conferences 
last approximately 40 minutes and take the form of “fika” where 
participants can listen to conversations between invited Swedish 
celebrities and dignitaries. Participants are welcome to submit 
questions in advance, and during some “fika” sessions they can 
also ask questions in real-time.

Så här i coronatider är behovet av stöd och informa-
tion större än någonsin. På Sveriges utrikesminister 
Ann Lindes initiativ hade Svenskar i Världen ett 
möte med utrikesministern i mars där hon fick 

ta del av de orosmoln och problem som utlandssvenskar 
och strandade svenskar upplever med koppling till Covid-
19-pandemin. En återkommande kommentar var att många 
utlandssvenskar kände sig bortglömda av Sverige i det här 
läget. 

Svenskar i Världen har därför initierat ”Livefika med 
Svenskar i Världen” för svenskar i världen. På denna digitala 
fikastund deltar en eller flera gäster som under cirka 40 
minuter samtalar utifrån ett specifikt ämne. Det finns plats 
för upp till hundra deltagare per gång, men eftersom live-
fikat spelas in kan man alltid titta på det efteråt. 

– Ibland kommer deltagarna att få ställa frågor direkt 
till gästen och ibland blir det mer av ett samtal som man 
lyssnar till. Oavsett samtalsform kan man skicka in frågor 
i förväg. Eftersom det är svårt att hitta ett klockslag som 
passar världen över så kommer tiden för livefikat att 
alterneras, säger Cecilia Borglin, generalsekreterare på 
Svenskar i Världen. 

Taktil beröring och den 
vänliga döden
I premiäravsnittet deltog 
Svenskar i Världens ord-
förande Louise Svanberg 
och vice ordförande – tillika 
biskop emeritus – Lennart 
Koskinen. Deras samtal 
handlade om den vänliga 
döden, taktil beröring, och de 
delade med sig av visdoms-
ord från Pär Lagerkvist och Dalai Lama. I förra numret av 
Swedish Press finns en lång intervju med Louise Svanberg.

Det andra livefikat bjöd 
på frågestund med fotbolls-
legenden Kim Källström, 
som sitter i Svenskar i 
Världens styrelse. Öppen-
hjärtigt berättade han om 
sin relation med mittfälts-
rivalen Anders Svensson 
och hur ledarskapet inom 
fotbollen skiljer sig åt mellan 
länder och klubbar. Under 

sina 15 år utomlands var det speciellt en flytt som var 
extra stökig, och naturligtvis fick han frågor om sin insats i 
Mästarnas mästare – SVT:s 
succéprogram där före 
detta idrottsstjärnor tävlar 
mot varandra. 

Näst på tur står Anders 
Tegnell, statsepidemiolog 
vid Folkhälsomyndigheten. 
Han kommer att svara på 
utlandssvenskarnas frågor 
om corona-pandemin och 
den strategi som Sverige 
arbetar utifrån. 

Fakta om Livefika med Svenskar i Världen
Körs över Zoom, som är en kostnadsfri tjänst. Man kopplar 
enkelt upp sig från sin dator, surfplatta eller mobil. Länken 
till varje livefika publiceras på Svenskar i Världens Face-
book- och Instagramkonto, @svenskarivarlden. Samtliga 
avsnitt går att se efteråt och finns på www.sviv.se. 

Finns det något trevligare än en svensk fika, där man 
över en kopp kaffe lyssnar till eller aktivt deltar i ett 
samtal? I ett världsläge då social distansering eller till 
och med hemkarantän är något vi måste förhålla oss till, 
är en digital mötesplats en perfekt lösning.

Lennart Koskinen

Louise Svanberg. Photo Bengt Säll

Kim Källström. Photo: Janne 
Danielsson/SVT

https://www.sviv.se/

