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GP:s första kontakt med Erika 
Staffas sker en vinterdag 2010. 
På Schillerska gymnasiet övar en 
grupp studenter på att köpslå om 
kläder.

– Wo yao mai yi jian chenshan 
(Jag vill köpa en skjorta), säger 
Erika Staffas med påfallande gott 
kinesiskt uttal.

När vi drygt åtta år senare träffas 
under Mao-porträttet i centrala 
Peking, minns hon episoden 
mycket väl.

– Egentligen hade jag velat läsa 
japanska. Men den gruppen var 
full, så det blev tre år kinesiska.

2013 FOR HON till Mittens Rike med 
sin lillasyster och läste kinesiska, 
förutom i Peking även i Kunming 
som på grund av sitt klimat ibland 
kallas ”Chun Cheng” eller ”Den 
eviga vårens stad”.
Så nu kan du mer än att bara köpa 
skjortor?

– Haha, det stämmer. I dag har 
jag förutom 90 poäng i språket från 

Göteborgs och Lunds universitet 
även gjort HSK 5, det näst högsta 
standardtestet i kinesiska för utlän-
ningar här i Kina.

– Rikskinesiska eller mandarin är 
svårt, inte minst eftersom språket 
har fyra toner och det är viktigt att 
uttala dem rätt.

– Jag har stor hjälp av att ha 
sjungit mycket i kör och att jag 
spelar piano.

TROTS ATT ERIKA bara är 27 år har 
hon redan ett imponerande CV. 
Här finns förutom en pol kand 2017 
samt gedigna språkstudier, även i 
franska, bland annat arbetsperioder 
med marknadsföring och HR på 
ett kinesiskt företag samt inom 
olika avdelningar på svenska 
ambassaden i Peking.

I fjol blev hon kontorschef på 
Svenska Handelskammaren i 
Peking.

– Vi är en non-profit 
medlemsorganisation för omkring 
300 svenska företag i Kina, som 
verkar för att dessa ska göra bättre 
affärer i Kina.

– Nyligen hade vi en nordisk 
drakbåtstävling i Houhai-sjön här 

i Peking, där runt 250 personer he-
jade på de femton olika lagen.
Hur var det då med borgmästaren 
och svenska nationalsången?

– När jag just börjat på kammaren 
blev vi inbjudna till sydliga Jiangxi-
provinsen av staden Jians regering 
och flögs ned i ett specialhyrt plan 
tillsammans med en delegation.

– I två dagar åkte vi runt och 
kollade på fabriker, etcetera. Vart 
vi än for var vägarna avspärrade 
och där stod poliser i givakt för att 
ge oss smidig passage.

– Resan avslutades med en stor 

bankett i en sal där presidenten Xi 
Jinping hade ätit bara några dagar 
tidigare.

– Borgmästaren i Jian är en 
gladlynt man, som på traditionellt 
kinesiskt manér uppskattar att 
skåla med samtliga gäster. Så fick 
deltagarna en förfrågan om att 
framföra något från sitt land.

– De andra tackade vänligt 
nej, men jag ställde mig upp och 
sjöng svenska nationalsången. 
Borgmästaren tyckte den 
var väldigt fin och gjorde ett 
imponerande försök att lära sig 
första versen.

IT-utvecklingen är svindlande 
på många håll i dagens Kina. 
Erika Staffas tar upp sin mobil och 
visar en app, med vilken hon ser 
vilka cyklar som är tillgängliga i 
närheten och kan låsa upp den hon 
vill låna.

TVÅ VECKORS SEMESTER hemma 
hos mamma och pappa på 
Stigbergstorget i Göteborg blir det 
denna sommar.

– Sedan åker jag tillbaka hit. 
Vi har massvis med spännande 
projekt i höst, som jag måste 
förbereda.

– Dit hör inte minst 
Handelskammarens 20-årsgala 
i oktober, då vi samlar hela det 
kinesisk-svenska nätverket här i 
Kina, avslutar hon och försvinner 
på en ny hyrcykel ut i pekingvimlet.

SÖREN VIKTORSSON
031-62 40 00 namn@gp.se
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I FOLKVIMLET. Erika Staffas, kontorschef på Handelskammaren i Peking, framför Himmelska fridens port, som utgör huvudingången till Förbjudna staden.

Erika sliter hårt för 
svenska företag i Kina

Erika Staffas
*	Ålder: 27 år.
*	Yrke: Kontorschef på Svenska 
Handelskammaren i Peking.
*	Familj: Mamma, pappa, lillebror 
och lillasyster i Göteborg samt 
pojkvän i Peking.
*	Senast lästa bok: ”Omgiven av 
idioter” av Thomas Erikson.

Att borgmästaren i kinesiska staden Jian kan början på ”Du 
gamla du fria” är helt och hållet en göteborgstjejs förtjänst.
– Kineserna är väldigt kontaktsökande och nyfikna på att 
lära nytt, förklarar Erika Staffas, som förestår Svenska 
Handelskammarens kontor i Peking.
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26 juli
I dag har Jesper och Jasmine 
namnsdag. Jesper kommer av 
tyskans Jasper som stammar från 
det förmodligen persiska Kasper 
som kan tolkas ”skattmästare”. 
Kasper var en av de tre vise 
männen i Bibeln. Namnet kom hit 
på 1400-talet och blev populärt 
efter 1970. Omkring 21 100 heter 
Jesper, cirka 17 400 kallas så 
eller har det som första förnamn. 
Medelåldern för tilltalsnamnet 
är 27 år. Jasmine kommer 
från persiskan och betyder 
jasminblomma. Omkring 7 100 
bär namnet, cirka 5 100 kallas så 
eller har det som första förnamn. 
Medelåldern för tilltalsnamnet 
är 18 år.

Bemärkelsedagen
I dag är det 
Bellmandagen. 
Den firas till 
minne av skal-
den Carl Mi-
chael Bellman 
och etablera-
des då bysten 
av honom in-
vigdes på Djurgården i Stockholm 
den 26 juli år 1829.

Der hände då
*	För 65 år sedan, 1953, 
attackerade den kubanska 
advokaten Fidel Castro kasernen 
Moncada tillsammans med 
sina anhängare. Angreppet 
misslyckades och många 
unga revolutionärer dog. 
Castro tillfångatogs – och 
landsförvisades år 1955. Året 
därpå återvände han med bland 
andra revolutionären Ernesto 
”Che” Guevara och inledde ett 
gerillakrig som ledde fram till 
att han kunde ta makten och 
förändra landet.
*	För 110 år sedan, 1908, 
grundades USA:s säkerhetspolis 
FBI, Federal Bureau of 
Investigation.

5
…på Richterskalan uppmättes 
den första jordbävningen till 
som inträffade i norra Japan för 
15 år sedan, 2003. Två starka 
skalv på 6,2 och 5,3 följde under 
samma dag. Lyckligtvis omkom 
ingen men hundratals människor 
skadades, många hus förstördes 
och elnätet slogs ut. Vägar 
blockerades också av jordskred.

Födelsedagar

*	För 54 år sedan, 1964, föddes 
den amerikanska skådespelaren 
Sandra Bullock. Efter filmen 
Speed (1994) blev hon snabbt 
en av Hollywoods stora stjärnor. 
Bullock har medverkat i action-
filmer och komedier som Juryn 
– a time to kill (1996) och Miss 
secret agent (2000). För sin pre-
station i The blind side (2009) 
tilldelades hon en Oscar. 


