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Några kulturella drag som är vanliga i Sverige. 
 

1.  Konfliktundvikande i samtal och diskussioner (Jfr vårt sätt att säga nej, se språk) 

- Ett ganska lågt tonläge. Höjda röster och intensiv diskussion uppfattas som att man saknar sakliga argument. 

- Koncensus eftersträvas. Många kulturer poängterar det som skiljer för att göra diskussionen intressant, medan 

många svenskar understryker det vi är överens om med nickanden och kommentarer som ’absolut’, ’just det’. 
 

Det här sättet kant ge intrycket av att man är oengagerad. Ett nej kan vara svårt att uppfatta som ett nej, på 

samma sätt som vi tycker att många låter så arga när de diskuterar. 
 

2.  Ett demokratiskt förhållningssätt  

- Många flyktingar/invandrare kommer från utpräglade klassamhällen och är präglade av det. Mötet med ett 

mer demokratiskt förhållningssätt i kontakt mellan makten och medborgarna blir inte alltid så lätt. Utöver ett 

äkta demokratiskt förhållningssätt finns också ett ideal som innebär att tjänstemän och arbetsgivare inte ska 

visa sin makt utan ett samtal ska framstå som att det sker på en jämbördig nivå;  

- Yttre tecken på makt visas sällan upp (pampiga skrivbord, formell klädsel), 

- Tonen är ofta ganska familjär, man bjuder på kaffe och sitter och pratar.  

- Ett eget personligt ansvar förväntas ofta av den som besöker en myndighet och klara direktiv lämnas sällan 

(t ex konkreta råd beträffande avdrag i deklarationen).  

- Indirekta order är vanligt (”Skulle du kunna tänka dig att jobba över på fredag…”) 

 

Allt detta kan ge ett intryck av att tjänstemannen/chefen är personlig. Bristen på klara direktiv och att den 

besökande/anställde ska ta ett eget ansvar kan uppfattas som okunnighet eller ovilja att hjälpa till. Utan 

maktsymboler – ingen makt; i många samhällen är det självklart att maktsymbolerna ska synas.  
. 

3. Informell klädsel och uppträdande 

Klädstilen är i allmänhet informell på en svensk arbetsplats och vi behandlar de flesta besökare på ett mycket 

informellt sätt. (Även långväga gäster kan få bära sin egen väska och stå i kö till kaffeapparaten). 
 

Det informella sättet är tänkt att vara ett tecken på vänlighet och ett (nästan självklart) uttryck för jämlikhet 

och allas lika värde men kan uppfattas som nonchalant eller t o m direkt oförskämt. 
. 

4. Jämställdhet 

Speciellt lågutbildade män från mycket patriarkala samhällen kan ha svårt att acceptera att kvinnliga 

arbetsledare/tjänstemän har makt över dem och att bli instruerad eller tillrättavisad av en kvinna. 

    Det är viktigt att alltid hålla en professionell attityd i dessa kontakter. Även om förhållningssättet aldrig kan 

accepteras i Sverige kan man visa respekt för personen genom att t ex undvika att tala om vad som är fel, 

tillrättavisa eller kritisera i närvaro av andra, speciellt anställda eller anhöriga. Han kan uppleva det som att han 

’tappar ansiktet’ vilket i sin tur är förnedrande. I det sammanhanget är det också viktigt att påpeka att mycket som 

många svenskar inte alls skulle uppfatta som en tillrättavisning av andra kan uppfattas så.  
 

5. Reglerat samhälle – förhandlingslösningar inte möjliga 

Svenska myndigheters verksamhet styrs av regler som i allmänhet inte är förhandlingsbara. I många länder är 

det mesta förhandlingsbart vilket gör att man inte accepterar ett nej/avslag på en begäran – speciellt inte om den 

är presenterad på ett lite vagt sätt – utan tror att det är förhandlingsbart. Lika otrevligt som många svenskar 

tycker det är att pruta och ifrågasätta, lika självklart är det i många kulturer att alltid göra det. 

    Det enda sättet att undvika långa tidsödande diskussioner är att vara mycket tydlig. Det förutsätter dock att 

det verkligen bara finns en entydig tolkning så att det inte sen visar sig att det trots allt gick att förhandla 

fram en annan lösning. Det är ett ökande problem när detaljstyrning ersatts av tolkningsbara ramlagar.  



 

                                                                                                             
 

 

Under förhandenvarande omständigheter torde 

det bästa min herre kan företa sig vara att full-

ständigt avhålla sig från att yttra sig i detta sam-

manhang! Förstår ni vad jag avser med detta 

yttrande? Ja

a 
Det gör du inte alls!   

Håll klaffen!! 

  

 

 Några praktiska tips för att undvika språkliga missförstånd: 
. 

1. Var öppen för att missförstånd alltid kan inträffa  

Normalt talad vardagssvenska innehåller många fraser och reduceringar som innebär att det lätt blir 

missförstånd därför att varken den som talar svenska som modersmål eller den som lärt sig svenska är 

medveten om problemet. (Jfr exempel från föreläsningen; ’de-kostar-70-kroner-men-då-ingårnte-kaffe’, 'Var 

håller ni till nånstans?') Det krävs mycket goda kunskaper av en person som lärt sig svenska i vuxen ålder för att 

uppfatta sådana reduktioner (ingårnte) eller känna till de flesta av alla dessa vanliga uttryck (hålla till).  
 

Om du är medveten om de här problemen så blir det (1) lättare att märka när ett missförstånd inträffar och 

(2) du får då en chans att klara ut det. 
 

 2. Ge instruktioner klart och strukturerat 

 Försök att ge instruktioner på ett enkelt språk och väl strukturerat, gärna skriftligt och i punktform. 

 1 ....... 2 .......3 ....... Undvik t ex följande konstruktioner: "Först måste du göra så men innan du gör det ska du.... 

En sådan information blir lätt förbryllande, liksom meningar med alltför många alternativ: "Kan du komma 

måndag kl 13.15 eller passar tisdag kl 16.00 bättre, ja jag ser att onsdag 14.00 går visst också bra…”. 
 

 3. Fråga inte "Förstår du?" 

 På den frågan får man nästan alltid svaret "Ja". Om det är viktig information du lämnat är det bättre att försöka 

få 'returinformation', d.v.s. be den du talat med att på något sätt upprepa det du har informerat om. Om du då 

först har frågat ’förstår du?’ och fått ett ja till svar, blir det genast mycket svårare att sedan be om en 

redogörelse. 
 

4. Hur säger jag nej? (Jfr Konfliktundvikande i samtal och diskussioner, se kultur). 

Alla språk/kulturer har olika sätt att säga nej. Den egna gruppens nej är det i allmänhet inte några problem att 

förstå men den som inte har språket som modersmål och en annan kultur kan tolka ett nej som ett ja. ”Nja, det 

kan nog bli lite svårt” sagt av en svensk tjänsteman till en kund som begär något är ju ganska liktydigt med ett 

nej, men uppfattas inte självklart så av alla. Omvänt kan man säga att ett rakt enkelt ”Nej” som svar i Sverige 

lätt uppfattas som lite ovänligt. ”Vill du gå på bio ikväll?” – ”Nej.” Vi kräver nästan en förklaring, en ursäkt 

varför personen vi frågat inte vill. Så är det inte överallt.  
 

5. Undvik frågor med inte 

- "Så du kommer inte från Ryssland då?" - "Ja"  

På många språk betyder ett ja i den situationen att man intygar att påståendet är korrekt, d.v.s. jag kommer inte 

från Ryssland. (På svenska skulle vi ju säga nej i den situationen.) Förvirringen blir lätt total i ett sådant samtal. 
  

6. Tänk på  

-  att en person som inte har svenska som modersmål lätt kan ge intryck av att vara i en affekterad 

sinnesstämning. Det kan bero på brytningen. I kombination med den osäkerhet många känner i kontakt med 

myndigheter/chefer förstärks effekten.   

- att bakom onyanserade yttranden kan finnas nyanserade tankar. Bristande kunskaper i språket är ofta orsak 

till att ett yttrande framstår som onyanserat, låter lite barnsligt eller t o m lite korkat. 

–  att det är svårare att hålla information i huvudet på ett främmande språk – även minnet fungerar sämre 

- att det tar längre tid att formulera ett svar. Ge den du talar med lite extra tid. 

- att det är svårare att uppfatta vad som sägs i telefon. 


