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Möjligheternas man
- Aleks skriver barnböcker och vill 
förmedla att alla kan lyckas i Sverige
HAN LÄMNADE KRIGETS JUGOSLAVIEN och kom till ett  
kallt  Sverige. Nu skriver han barnböcker, nattvandrar, arbetar  
som it-konsult och är politiskt engagerad. Vi har mött Kistabon 
Aleks Sakala. 
TEXT & FOTO Sara Andersson

PAPPA, LÄS NÅT annat!
Aleks satt hemma i Kista och läste 
godnattsagor för sin då 4-årige son.

”Vadå?”
”Nånting annat. Nåt nytt!”
Aleks hade inte mycket till val än att 

hitta på något själv. Så började han berätta 
om dinosaurien Dino och hans vänner som 
spelade fotboll.

Sonen älskade historien. Han skrattade, 

ville höra mer och hade svårt att somna. 
Särskilt roligt var det när djuren pratade i 
mobiltelefon.

– Sådana där saker tyckte han var jätte-
skojiga, säger Aleks.

ALEKS FÖDDES I 1968 i Serbiens huvudstad 
Belgrad. Som 23-åring flydde han krigets Ju-
goslavien, för att slippa bli tvångsrekryterat 
till fronten, och kom till Sverige. Han lärde 

sig svenska snabbt, utan att gå någon kurs, 
och sökte så småningom jobb som säljare.

”Hur mycket svenska kan du?” var en av 
frågorna företaget ställde under intervjun.

”Lyssna själv” svarade Aleks. ”Ni hör.”
”Men vi måste ha något papper på att du 

kan svenska…”
Aleks hade inget annat val än att gå en 

högstadiekurs i svenska och sedan fick han 
jobb som säljare. I dag jobbar han som it-
konsult och kombinerar det med att vara 
engagerad för Moderaterna i Kista.

Men åter till berättelsen om djuren.
Aleks skrev ner historien på ett par A4-

sidor, pratade med en vän som var förläg-
gare och fick beskedet från förläggaren att 
han tyckte att de skulle ge boken en chans. 
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De båda gick in med pengar och Aleks bör-
jade leta illustratörer. Valet föll till slut på 
Jennifer Andersson som illustrerade berät-
telserna med akvareller.

– Jag ville inte att det skulle se ut som en 
tecknad film, säger Aleks. Jag ville undvika 
det.

I dag är boken tryckt och har sällskap av 
fyra andra böcker om dinosaurien och hans 
kompisar. Den finns att köpa på webbok-
handlarna Adlibris, Bokia och Bokus. Att få 
ut den i bokaffärer och bibliotek har dock 
varit svårt. Till och med i Kista.

– De köper in GW Persson, Liza Mark-

lund och vad vet jag. Sedan har de inga 
pengar till sånt här. Jag vet inte hur många 
barnboksförfattare som finns i området, 
men jag tycker att bokhandlarna och biblio-
teken borde uppmuntra lokala förmågor, ha 
författarkvällar till exempel. Nu har de inte 
köpt en enda bok.

På hans barns skolor har böckerna dock bli-
vit populära, både bland elever och lär are. 
”Kommer det fler böcker om dinosaurie-
Dino?” frågar barnen när han kommer för 
att hämta sin son. ”Min dotter vill läsa dina 
böcker, men de finns inte på biblioteket” har 
föräldrar sagt. Aleks har därför gått till bib-
lioteket och skänkt ett gäng böcker, medde-
lat att de får låna ut dem.

Budskapet i böckerna är olika, en hand-
lar om syskonkonflikter, en handlar om in-
tegration och en handlar om klimatföränd-
ringarna. Det genomgående temat är dock 
att man ska vara kamratlig. Det finns inga 
våldsamheter i dem, utan är tänkta att visa 
på en mer vänskaplig värld.

I böckerna finns det en hel del ”knasig-
heter” som Aleks menar är helt naturliga för 
barn.

– Jag skriver som barn tänker.
Han berättar att hans son, när han var 

i 5–6-årsåldern, en gång kom hem och sa 
”Det bästa sättet att bli rik är att gå ut när 
snön smält och samla ihop alla mynt som 
folk tappat i snön”. Tanken blev grunden till 
boken ”Städdagen”.

– Det är inga konstiga tankar för dem.
Aleks har idéer till hur många böcker 

som helst, men nu väntar han på att de 
böcker som redan tryckts ska sälja lite bättre 
först.

Vad tycker din son om böckerna?
– Han tyckte att det var coolt och häftigt 
när de kom. Vi tog med böckerna så att han 
kunde läsa dem i bilen.

Men efter att ha läst dem massor med 
gånger tröttade han. På böckerna står det 
”3–8 år” och en dag sa sonen:

”Åh, jag längtar tills jag blir åtta!”
”Varför då?”
”För då behöver jag inte läsa dem längre.”
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Vad tycker din fru om 
ditt bokskrivande?                                                              
– Min fru? Hon tycker nog bara att jag är 
jobbig, skrattar han. Jag håller på med så 
mycket. Jag har jobb, politik, nattvandring, 
böcker.

Samtidigt så säger han att han har myck-
et tid, som småbarnsförälder gör han inte 
mycket annat än är hemma med familjen 
när han är ledig, och så är han bra på så kall-
lad ”time management” – tidsplanering.

Kan du ge några råd hur man  
som nyanländ till Sverige lyckas?
– Titta inte på den dåliga statistiken. Om 
du verkligen vill nånting så kan du göra det.  
Det här landet ger fantastiska möjligheter, 
många fattar inte det. Man kan bli vad man 
vill. Jag har varit i USA, men jag tror att det 
är lättare i Sverige. Här kan man starta ett 
företag på tre minuter med hjälp av en da-
tor. Jag tror att många gör fel när de låter sig 
hamna i ett fack. Vi som kommer till det här 
landet har större chans att lyckas än de som 

är infödda här. Vi har gjort något, tagit oss 
hit, inte bara suttit och rullat tummarna. 
När man har det lagom har man ingen an-
ledning att kämpa.

ALEKS PRATAR PÅ om alla möjligheter 
som finns, och det går inte att ta miste på 
hans politiska engagemang.

– Jag har putsat skor, jag har sett Sverige 
från alla vinklar. Men jag vill inte att någon 
ska ta hand om mig, jag vill klara mig själv! 
Alla kan lyckas. Här i Sverige har man en 
dålig dialog med nyanlända. Man ger ingen 
information om hur man som ny i landet 
kan lyckas. Man hänvisar till olika hjälppro-
gram istället för att säga ”Du får en andra 
chans i livet. Du kan bli vad du vill.”

När Aleks var liten drömde han om att 
bli astronaut, forskare eller fysiker.

Kunde du föreställa dig att 
du skulle hamna i Sverige 
och skriva barnböcker?
– Aldrig i livet, säger Aleks och skrattar. 

FAKTA
Vill du vinna en 
av Aleks böcker? 
 Skicka ett mejl till mail@magasinkista.
se och skriv varför just du ska få boken.

Vi lottar ut ett exemplar av:
 - Fotbollsdagen

 - Berättelsen om den kloka ugglan 
Magnus

 - Triss och Tess och Dinos 
 kärleks problem

 - Den magiska draken från landet 
Simsala

FAKTA
Namn: Aleksandar-Pal Aleks Sakala
Ålder: 45
Är: It-konsult, barnboksförfattare, 
engagerad i Kistamoderaterna
Familj: Fru och tre barn
Bor: Kista
Favoritbok av de egna: Städdagen
Kuriosa: Berättelserna var från början 
på serbiska, som är det språk familjen 
talar hemma. När böckerna skulle 
skrivas fick figuernas namn ändras till 
mer svenskklingande namn. 
Det bästa med Kista: ”Centralt, 
expansivt, nära till både natur, sam-
hälle och stad. Jag har några minuters 
gångväg till ett av Stockholms största 
köpcentrum som är öppet till klockan 
21 varje dag. Jag har 20 minuter till 
Arlanda.  Kista är som en motor i Stock-
holms ekonomi, det är coolt att bo här.”
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