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Matthias Kamann kom till Sverige som student för tio år sedan. Nu bor han på Telleborg i Växjö och har gett ut en bok om att bli svensk.
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Skrev bok om att vara svensk
● Tyske Matthias Kamann älskar Sverige. Han

gör det så mycket att han skrivit en bok om hur
man blir som en svensk, How to be swedish, a
quick guide to swedishness in 55 steps.
Matthias kom till Växjö
från Duisburg i Tyskland
för tio år sedan för att studera på dåvarande Växjö
universitet.
– Egentligen ville jag till
USA. Det lät roligare än
Sverige. Men det fanns bra
kurser här.
Matthias kom in på campusområdet när han anlänt och såg nollningen
som pågick.
– Kul när de festade mitt
på dagen! Jag drog mitt bagage till Stallvägen och
tyckte det var en fantastisk
atmosfär. Energin och
campuslivet. Kändes som
ett bra ställe för mig, så jag
stannade kvar.

Efter studierna var Matthias hemma i Tyskland
ett år.
– Men jag kände mig inte
lika hemma i mitt hemland som jag kände mig
hemma i Sverige.

Matthias bestämde sig
för att försöka bygga ett liv
i Sverige och komma in i
det svenska samhället.
– Jag kom tillbaks, lärde
mig svenska och startade
olika projekt.
Ett av projekten är boken. I den beskriver Matthias på ett kärleksfullt
och humoristiskt sätt oss
svenskar och hur man som
ny svensk ska vara för att
bli ”typisk” svensk. Det
sker i 55 steg. Boken är
skriven på lättläst engelska.

Man känner igen mycket.

Vi tar av oss skorna när vi
hälsar på hos varandra, vi
har svårt med småpratet
och använder osthyvel.
Bland det som åtminstone överraskade mig är att
vi är välklädda och är
ovanligt rädda för magsjuka.

Matthias har gått grundligt tillväga när han skrivit
sin bok. Han grundar den
inte enbart på egna erfarenheter. Förutom att ha
läst ett 30-tal böcker i ämnet har han pratat med utbytesstudenter.
– Jag har ställt frågor till
kanske 50 personer. Vad
tycker du är bra med Sverige, vad tycker du är konstigt? Vad kände du när du
kom hit?
Har du saknat en sådan
här bok själv?
– Det finns många guideböcker och roliga böcker men inte den här blandningen. Jag ville ha något
som är lättläst, roligt och
underhållande och samtidigt få fakta och användbara tips.
Vilka vänder du dig till
med boken?
– Det finns två målgrupper. De som kommer hit
som turister eller vill flytta

hit och lära sig. Kanske något att läsa på väg hit i flygplanet. Sedan kan man använda den som ett uppslagsverk.
Är det mycket som skiljer
mellan Tyskland och Sverige?
– Många som kommer
hit säger att det egentligen
inte är så stor skillnad,
men det är det. Till exempel: mycket av grunden är
jantelagen, men man tar
ändå hand om varandra.
Svenskar är mycket trevliga och snälla även om de
kan uppfattas som individualistiska. I Tyskland är
det mer prestationspress,
kanske inte så trevligt i
alla sammanhang. I Sverige är människans välbefinnande mycket mer i fokus.
Vad är svårast att acceptera i Sverige?
– Mörkret på vintern!
Annars att man inte skrattar så mycket på restauranger eller på gatan, men
samtidigt grälar man inte
heller. Det skulle skapa
bättre stämning att skratta
lite ibland.
Varför trivs du så bra här
då?

– Det finns två anledningar. Det första är mentaliteten. Svenskar är allmänt välkomnande och
lätta att umgås med. Det
andra är den svenska naturen som jag tycker är väldigt vacker.
Särskilt uppskattar Matthias alla sjöarna. Hans
dröm är en röd stuga vid
en sjö.
Har du märkt någon förändring i Sverige under de
här tio åren?
– Det kanske har blivit
lite hårdare, men det är
nog det internationella
klimatet som påverkar.
Det har blivit hårdare
överhuvudtaget. Man kanske aktar sig lite mer nu.

Matthias Kamann driver
webbsidan hejsweden.
com om Sverige och ger
lite tips till besökare, om
svensk kultur.
– Den har drygt 80 000
besökare per månad, berättar Matthias. Inom kort
lanserar jag en webbshop
med svensktillverkade
produkter. Jag jobbar med
hela ämnet Sverige. Det
finns många fantastiska
tillverkare som inte är

upptäckta eller hittills
bara har riktat sig till den
svenska marknaden.

Även boken kommer att

finnas samt handtillverkade produkter från Småland.
– Något som var viktigt
att ha med i boken var ett
tack till Sverige. Jag älskar
det här landet. Det finns så
många bra aspekter,
mycket som är bra i det
svenska samhället som
andra länder skulle kunna
lära sig, få lite inspiration
av. Det är lite som ett tack
som jag gjorde boken.
Matthias planerar en
fortsättning. Jag frågar om
han ska utveckla ämnet.
– Precis, det har jag gjort
i tre år. Jag samlar på information och intervjuar.
Och började skriva för ett
år sedan.
– Kanske kommer det
också en tysk version till
vintern, så mamma kan
läsa min bok också. Det
skulle hon uppskatta!
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