
Med stöd av Erik och Göran 
Ennerfelts stiftelse.
Bli medlem på sweisa.se

Global Study Forum
20 oktober
Anna Whitlocks gymnasium

Löptext

ORGANISATIONENS NAMN

Löptext

ORGANISATIONENS NAMN

Löptext

ORGANISATIONENS NAMN

Löptext

ORGANISATIONENS NAMN

Program
Deltagare
Alumner

20 oktober 2018
Anna Whitlocks 

gymnasium



Global Study Forum
20 oktober
Anna Whitlocks gymnasium

Med stöd av Erik och Göran 
Ennerfelts stiftelse.
Bli medlem på sweisa.se

Anders Hedman läste utomlands redan 
under låg- och högstadiet i Paris. Han läste 
sedan vidare på universitet i utlandet först 
i Spanien vid Universidad de Salamanca 
och senare vid Svenska Handelshögskolan 
“Hanken” i Helsingfors. 

Han har efter studierna haft en lång och 
mångfacetterad karriär, i mångt och mycket 
färgad av sina tidigare studier utomlands. 
Han har bl.a. arbetat som svensk diplomat 
i Frankrike, Ryssland och Estland, och suttit 
som direktör i Nordiska ministerrådet & 
Baltikum, varit Första sekreterare i the 
Organistaion for Security & Cooperation 
in Europe (OSCE). Numera bor han i 
Estland och är ordförande för Franska 
Handelskammaren och engagerar sig för 
att främja utlandssvenskars inflytande och 
påverkan vid politiska val i Sverige.

Anders Hedman

När Ahmed åkte till USA efter gymnasiet 
förändrades hans liv i grunden. Där fick han 
kontakterna, kunskapen och självförtroendet 
att göra skillnad på riktigt. 

Sedan han kommit hem till Sverige har han 
grundat Global Village och Politikerveckan i 
Järva som i år lockade samtliga partiledare 
till Järvafältet. 

Han har också vunnit många utmärkelser, 
bland annat Årets Opinionsbildare, 
Framtidens ledare och Årets 
Samhällsbyggare. Han är just nu ordförande 
för The Global Village och äringspolitisk 
expert på Stockholms Handelskammare.

Ahmed Abdirahman

Inspirationstalare
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Ankomst & Mingel
12:00-12:30 – Dörrar öppnas för deltagare med mingel på mässa för organisa-
tioner som tar svenskar ut i världen 

Öppningsceremoni: Varför utlandsstudier är viktigt för Sverige
12:30-12:40 – Välkomnande från Adrian Stymne, ordförande Swedish Interna-
tional Students & Alumni (SISA),  & Juan Carlos Mauritz, Projektledare Global 
Study Forum (GSF) 
12:40-12:55 – Inspirationsföreläsning av Ahmed Abdirahman, grundare Politik-
erveckan Järva & näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare
12:55-13:10 – Inspirationsföreläsning av Anders Hedman, utlandssvensk entre-
prenör, VD och politiker, ordförande Franska Handelskammaren och fd svensk 
diplomat

Alumner & ambassader: Hur är det att studera utomlands och hur gör 
man?
Att studera i Europa inklusive Storbritannien
13:10-13:25 – Alumniberättelser i panel från Europa
13:25-13:40 – Europeiska organisationer: Vägen till Europa

Mässa och fikapaus
13:40-14:05 – Mässa i stenhallen

Att studera i Kina 
14:05-14:20 – Alumniberättelse från Kina
14:20-14:27 – Kinesiska ambassaden: Vägen till Kina

Att Studera i USA
14:27-14:40 – Alumniberättelser i panel från USA
14:40-14:47 – EducationUSA: Vägen till USA

Avslutande Panel
14:47-15:00 – Alumner: Key Take-aways
15:00-15:05 – Tack och ses nästa år!
15:05-15:30 – Avslutande mässa i stenhallen

Program
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ASSIST – Today´s scholars. Tomorrow´s Leaders
Stipendium för ett år vid någon av USAs ledande privata high schools. 
 
ASSIST har som har som mål att
sammanföra morgondagens ledare i världen genom att dela ut 
stipendier för ett år på någon av USA:s främsta high schools.
 
 Det som utmärker våra skolor är att den akademiska nivån är hög 
samtidigt som det satsas på sport och estetiska ämnen. Vill du 

uppleva ett utbytesår utöver det vanliga har du hittat rätt.
 
Du som går i årskurs 9 eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet kan söka.
Deadline: 7 januari 2019. Se:  https://www.assistscholars.org/apply-now.
html

Miriam Istner-Byman – Assistant country coordinator, ASSIST
Kontakta mig: miriamistnerbyman@hotmail.com
Miriam fick ASSIST-stipendiet 2005 och studerade på the Culver 
Academies. 

ASSIST

Campus France är en statlig organisation som verkar för främjandet 
av fransk högre utbildning i utlandet. 

Vi finns till för studenter som är intresserade av studier i Frankrike. 
Till oss kan du vända dig med frågor och funderingar om studier 
i Frankrike samt Franska högskolesystemet. Vi guider dig och 
hjälper dig att hitta utbildningar, utbytesprogram och andra 
mobilitetsprogram. Dessutom informerar vi om ansökningsprocesser 
och andra praktiska frågor. 

Vi har även ett nätverk för dig som har studerat eller arbetat i Frankrike: France Alumni Suède. 
Genom France Alumni Suède kan du få tillgång till alumnkontakter, intressanta evenemang 
samt jobbkontakter.

Leire Bustamante – Handläggare för högskolefrågor samt Campus France
Marine Sabria – Assistent Campus France
Kontakta mig: stockholm@campusfrance.org
Arbetar för ökat samarbete mellan Franska och Svenska universitet och 
hjälper dig som vill studera i Frankrike.

Campus France Suède

Organisationer
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Svenskar i Världen är en ideell, oberoende organisation som sedan 
1938 verkar för utlandssvenskarnas bästa genom att bevaka, 
informera och påverka. Vi bedriver opinionsbildning och lobbying 
genom kontakter med riksdagspartierna, myndigheter, organisationer, 
media och andra opinionsbildare. Organisationen har även en unik roll 
som remissinstans i frågor som rör utlandssvenskar.

Svenskar i Världen arbetar även med ett stort nätvärk som består 
av både företag och privatpersoner. Organisationen har ett 130-tal 

ombud som täcker över 50 länder. Ombuden har ofta en näringslivsprofil, är anknutna till 
något svenskt företag, handelskammare eller konsulat och har ett brett socialt nätverk. 
Dessa har lokal kunskap där dem bor och finns tillgängliga om man behöver råd eller tips. 

Adam Nilssom – Praktikant
Kontakta mig: adam@sviv.se
Adam har bott i Nederländerna i 13 år, gjort sin kandidat i England, ett erasmusår i Tyskland 
och studerar nu på Försvarshögskolan.

Svenskar i Världen

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med 
ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i 
Visby.  

• Vi ger information inför högskolestudier, ansvarar för 
högskoleprovet, tar fram regelverk och samordnar antagningen till 
högskolan,
• Vi utvecklar och förvaltar IT-system och e-tjänster åt 
utbildningssektorn

• Vi förmedlar internationella utbyten och kompetensutveckling för hela utbildningskedjan,
• Vi bedömer utländska utbildningar,
• Vi främjar breddad rekrytering och arbetar för lika rättigheter och möjligheter inom 

högskolan. 

Marilyn Klarin – Programhandläggare Erasmus+ högre utbildning
Kontakta mig: eplushogre@uhr.se 
Marilyn samordnar och beviljar pengar till universitet och högskolor för 
studenters deltagande i Erasmusprogrammet från Sverige till Europa.

Universitets- och Högskolerådet
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Vi på Blueberry vill hjälpa dig att ta steget att studera utomlands. Vi 
erbjuder kostnadsfri studierådgivning, tips och information och hjälp-
er dig välja rätt universitet ur vårt stora utbud. Du kan via oss ansöka 
till allt från en termin, ett år eller till en hel Bachelor’s Degree (kandi-
datexamen). Vi hjälper dig kostnadsfritt genom hela ansökningspro-
cessen samt ger tips och råd kring CSN, boende, försäkringar etc. 
Blueberry gör det helt enkelt lättare för dig att ta steget och plugga i 
ett annat land.

Ella Reuterswärd –Team Leader
Kontakta mig: ella@blueberry.nu
Ella ansvarar för rekrytering av studenter till Universitet och College i USA, 
Australien och England. Hon har en kandidatexamen i språk från University 
of Westminster i London och brinner för studier utomlands.

Blueberry College och Universitet

EducationUSA administreras av Fulbright Commission i Sverige och 
ingår i US Department of States nätverk av över 400 internationella 
informationscenter i världen. Vi erbjuder officiell information och 
opartisk rådgivning för högre studier i USA. Kontakta oss per email 
eller telefon: fulbright@fulbright.se eller 08-534 81880. 

Maria Carle – Program Officer and Educational Adviser på Fulbright 
Commission/EducationUSA
Kontakta mig: fulbright@fulbright.se 
Maria är ansvarig för Fulbright Commissions stipendieprogram för svenska och amerikanska 
studenter, samt studievägledare för EducationUSA.

EducationUSA

Utbildningsavdelning för den Kinesiska folkrepublikens ambassad till 
Sverige välkomnar svenska elever och studenter som vill söka sig till 
studier i Kina.

Mr Zheng Jian – Second Secretary, utbildningsavdelningen
Mr Quan Xuehong – Second Secretary, utbildningsavdelningen
Kontakta oss: info@cnedu.nu

Kinesiska ambassaden till Sverige
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Vi är en studentorganisation som har som mål att skapa möjligheter 
för ambitiösa svenska  elever från olika bakgrunder att ta sig till 
toppuniversitet i Storbritannien och USA. Vi vill att kunskap och 
potential ska vara avgörande för dina chanser att komma in, inte 
socioekonomisk bakgrund.  
 
Dig som vill söka till utbildningar i USA eller Storbritannien hjälper vi 
på Project Access på två sätt: (i) vi informerar om möjligheterna som 
finns och hur ansökan går till; (ii) mentorskap: vi matchar dig med en 
svensk student som läser samma kurs på samma universitet som du 

vill, som blir din mentor och hjälper dig med ansökan. 
 
Drömmer du att studera utomlands? Låt oss hjälpa dig - helt gratis!

Mia Kovatchka – Co-head of Applicant Outreach
Kontakta mig: mia.kovatchka@projectaccess.co
Mia är ursprungligen från Tyskland men läser biokemi på Imperial College 
London och jobbar i år på Karolinska Institutet som del av utbildningen. 

Project Access

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) är den största 
organisation i världen när det gäller att främja internationella utbyten 
för studenter och forskare. Bakom DAAD står tyska högskolor 
och studentkårer. DAAD driver frågor som rör vetenskaplig 
internationalisering och delar ut stipendier till studerande, forskare 
och lärare. Organisationen stödjer dessutom transnationella 
högskolesamarbeten och är den nationella agenturen för europeiska 
högskolesamarbeten i Tyskland.

Sedan organisationen grundades 1925 har DAAD stöttat runt två 
miljoner människor, både inom Tyskland och i andra länder; enbart år 2016 var det över 130 
000 personer.

Andrea Meixner, Dr. phil
Kontakta mig: andrea.meixner@tyska.su.se
Andrea informerar som DAAD-lektor i Stockholm om studier- och 
stipendiemöjligheter i Tyskland. Hon undervisar dessutom i tyska vid 
Stockholm universitet.

Der Deutsche Akademische Austauschdienst

Utlandsstudier.se drivs av Johan Asplund som har jobbat med utlandsstudier sedan 2002 
och själv studerat utomlands fem gånger. Här får du gratis information om att studera utom-
lands. Fyll i en intresseanmälan på Utlandsstudier.se om du vill ha hjälp med skolval och 
ansökan till skolor över hela världen. På Global Study Forum får du också vår Utlandsstudie-
handbok.

Utlandsstudier.se



Med stöd av Erik och Göran 
Ennerfelts stiftelse.
Bli medlem på sweisa.se

Global Study Forum
20 oktober
Anna Whitlocks gymnasium

Anton studerade efter gymnasiet två terminer på Kyung Hee 
University i Seoul med inriktningen koreanska och koreansk kultur. 
Efter att ha kommit hem har han studerat bl.a annat språkvetenskap 
och statsvetenskap på Stockholms universitet.

Anton Hellström

Adrian studerade ett år i USA under gymnasiet med organisationen 
ASSIST, och studerade sedan fyra år på den helt nystartade 
utbildningen Yale-NUS College i Singapore, där han tog en kandidat i 
psykologi. Sedan han kom hem från Singapore 2017 har han tagit sig 
an att bygga upp elevverksamheten på det nystartade Anna Whitlocks 
gymnasium.

Adrian Stymne

Emanuel tog en examen i statsvetenskap vid Sciences Po Paris och 
var även utbytesstudent vid University of Toronto. Under studietiden 
engagerade sig Emanuel i SISA, där han var vice ordförande 2016-17 
och ordförande 2017-18. Idag jobbar Emanuel som projektledare på 
tankesmedjan Timbro där han bland annat driver ett EU-projekt inför 
Europaparlamentsvalet 2019.

Emanuel Örtengren

Anna Röhss har en bachelor i International från Warwick Business 
School (University of Warwick), och gjorde i samband med den 
utbyte på McGill University och University of South Carolina. Innan 
universitetet studerade hon franska i Aix-en-Provence med Visingsö 
Folkhögskola. Just nu studerar hon Kinesiska vid Stockholms 
Universitet.

Anna Röhss

Alumner: Ett urval
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Sofia har tidigare studerat spanska på internationella skolorna i 
Barcelona. 
För nuvarande studerar hon Business administration in hospitality 
management i Haag, Nederländerna.

Sofia Fredman

Alice studerade ett år i Hong Kong under gymnasiet, hon åkte med 
bolaget EF men har under universtitetstiden i Stockholm engagerat 
sig i en annan utbytesorganisation AFS- American Field service 
som jobbar mer med interkulturell utbildning för utbytesstudenter 
och värdfamiljer. Nyligen tillbaka i Sverige efter ett års praktik på 
Europaparlamentet i Bryssel. Planerar nu skriva kandidatuppsats i 
internationella relationer på Stockholms Universitet.

Alice Törnqvist Elmeland

Gustav är en tredjeårs juriststudent i England på universitetet 
London School of Economics. Före det läste han första året på 
juristprogrammet på Lunds universitet, och dessförinnan innan på 
Malmö Borgarskolans IB-program. Utöver hans arbete som SISA:s 
Finansdirektör är Gustav en del av LSE Law Review:s styrelse och en 
engagerad långdistanslöpare.

Gustav Fritzon

Sara studerar nu sitt andra år på King’s College London, 
där hon pluggar till en kandidat i War Studies med fokus på 
underrättelsetjänst och internationell lag i krigsföring. 
Utöver studierna jobbar hon på ett svenskt café och njuter av det 
internationella umgänget som ryms i en världsstad som London.  

Sara Seppänen


