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SvD:s ledarredaktion värvar kända 
utlandssvenskar 
	
I SvD:s nya papperstidning förstärks opinionsjournalistiken och i dag kan 
SvD Ledare lansera flera kända svenska skribenter som från sin utrikes 
horisont kommer att vidga kunskapen om vår omvärld. Allt under den nya 
vinjetten Vykortet. 
 
Det är en mycket välkänd skara vykortsavsändare som framöver kommer att bjuda SvD:s 
läsare på initierade betraktelser från olika håll i världen. 
 
– De medverkande är folk som rör på sig, företrädesvis utlandssvenskar, hemvändare 
och cirkulärmigranter som har erfarenhet och perspektiv från andra geografiska 
utkiksposter, säger SvD:s politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. 
 
Syftet med Vykortet är att tillvarata kunskaperna hos de många rörliga svenskar som 
finns i världen, för att öka förståelsen om världen utanför våra gränser, liksom insikterna 
om oss själva och vårt land. Det kan handla om utbudet av politiska reformer likväl som 
utbudet av kaféer, idrottsevenemang eller åsikter. 
 
Här är listan över SvD:a alla återkommande vykortsskrivare: 
 
• Simon Hedlin Larsson, forskare och journalist, student Harvard Law School. 
• Alexandra Ivanov, politisk rådgivare i Europaparlamentet, Bryssel. 
• Benjamin Katzeff Silberstein, doktorand i asiatisk historia vid University of 
Pennsylvania. 
• Nicklas Lundblad, Europachef för samhällsfrågor, Google. 
• Johanna Möllerström, professor i nationalekonomi vid Humboldtuniversitetet i Berlin. 
• Claudia Olsson, vd Exponential AB samt Young Global Leader, World Economic 
Forum. 
• Liisa Petrykowska, meteorolog och vd Ignitia AB med verksamhet i Ghana. 
• Sylvia Schwaag Serger, direktör Internationell Strategi, Vinnova. 
• Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York. 
• Thomas Engström, författare och skribent i Tbilisi, Georgien. 
 
Tove Lifvendahl är förstås mycket nöjd med denna internationella laguppställning. 
 
– Man kan förvänta sig en god blandning av stort och smått, både vardagliga och 
filosofiska jämförelser, spaningar och iakttagelser. Jag har skrivit mycket tidigare om 
hur dåligt Sverige är på att ta tillvara sin internationella kompetens, oavsett i vilken form 
den kommer, och det här är ett konkret sätt att göra något åt saken. 
 
För mer information kontakta: 
 
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD – 08-13 50 00, tove.lifvendahl@svd.se 
Björn Hygstedt, kommunikationschef SvD – 070-553 61 54, bjorn.hygstedt@svd.se 
	


