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The purpose of this thesis was to investigate the implications and challenges of 

intercultural communication. An in-depth study was performed of the perspectives 

from people who work within an international organization. How they experience 

cultural differences and how they handle them, in particular when it comes to 

communication. Also, their perceptions of communicative competence were 

explored. The study was carried out at Svalorna India Bangladesh, at the Swedish 

office in Lund. Svalorna’s staff was interviewed on their experiences of intercultural 

communication. Both employees at the Swedish office and employees on location in 

India and Bangladesh were interviewed. The method used in the study was 

qualitative interviews where the interviewees could expand their answers fully as the 

interview developed. The main theory used was Geert Hofstede’s cultural 

dimensions, presented in the thesis and considered in the study. It was concluded 

that being aware of cultural differences and having knowledge of other cultures but 

also your own is important for understanding the so-called non-verbal 

communication in an intercultural situation. There are also differences in to what 

extent a certain culture uses non-verbal communication. Both India and Bangladesh, 

according to the interviewees, are high context cultures whereas Sweden has a low 

context culture. All the interviewees had similar experiences when it comes to 

intercultural communication. A cultural difference in the perception of time is an 

example of when verbal communication can be inadequate, if one is not aware of 

cultural differences. Both India and Bangladesh use polychronic time whereas in 

Sweden monochromic time is used. This is indeed confirmed by all interviewees. 

Many of Hofstede’s cultural dimension theories are found to be coherent with the 

results of this study, for example the Individualism. 
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1 Inledning 

______________________________________________ 
 

Människor reser allt mer, både i nöjes- och rekreationsyfte, men också alltmer inom 

arbetslivet blir det nödvändigt att resa och möter då människor från olika kulturer. 

Därför har det blivit allt viktigare att kunna kommunicera framgångsrikt utan att 

missförstånd uppstår. I synnerhet om det inte bara bidrar till, utan även är en direkt 

nödvändighet för att nå önskade arbetsresultat. Längre tillbaka i tiden var det inte så 

många som reste till länder med andra kulturer och man klarade sig utan dessa 

kunskaper, eftersom man kanske på sin höjd hade att göra med folk från grannbyn 

eller senare till mestadels landsmän. Men i och med till exempel flygets och 

Internets genomslagskraft har allt fler fått möjligheten att resa och uppleva nya 

kulturer eller att kommunicera förhållandevis obehindrat med människor från andra 

kulturer. Själv har jag haft förmånen att som turist besöka flera olika länder med 

andra kulturer än den som råder i Sverige. Som barn reagerade jag mest på att maten 

var annorlunda, att man inte kunde få makaroner och köttbullar när man reste till ett 

annat land. Att folk från Medelhavet verkade arga eftersom de alltid talade så högt 

och hetsigt med varandra. Jag kunde inte heller gå i affärerna mitt på dagen eftersom 

flera av länderna tillämpade siesta. De många skorna utanför minareterna och de 

slöjbeklädda damerna i Turkiet betraktade jag med storögd förvåning. Med stigande 

ålder har jag insett att det är mer än det som syns som skiljer Sveriges kultur från 

andras. Vid första anblicken är skillnaderna mest charmiga men om jag skulle arbeta 

i dessa länder skulle jag snarare betrakta det som besvärligt om jag inte förstod 

orsakerna till detta. Som turist kanske man inte störs över att folk kommer lite sent, 

det är ju trots allt semester! Men om man dagligen arbetar med kollegor som gör det 

kan det orsaka viss irritation i längden. Likadant vill man ju inte riskera att 

förolämpa utländska kollegor (eller någon annan heller för den delen) för att man på 

grund av bristfällig kunskap missar något som ter sig självklart för dem. Detta är 

utgångspunkten för mitt arbete. 
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1.1 Problemdiskussion  

I takt med globaliseringen och att människor reser allt mer och därmed möter 

människor från olika kulturer är det allt viktigare att kunna kommunicera med 

varandra utan att missförstånd uppstår. Det är inte bara det som uttrycks verbalt som 

ingår i kommunikation utan det är också det ickeverbala såsom kroppsspråk, mimik, 

det outtalade och så vidare. Fler och fler företag och organisationer har kontor i olika 

delar av världen med olika kulturer där både inhemsk och utländsk personal arbetar. 

Det är därför viktigt idag att ha kunskap om de kulturella skillnader och likheter som 

finns för att på så sätt uppnå en framgångsrik kommunikation. God kommunikation 

handlar inte bara om att föra ut budskap, utan också om att lyssna på sin omvärld 

och att inhämta information på ett systematiskt sätt (Falkheimer, 2001 s.95). Ett steg 

i den riktningen är att utveckla den kulturella intelligensen, det vill säga förmågan 

att handla rätt i situationer där kulturella skillnader är viktiga. Det gäller att inte vara 

rädd för nya kulturer utan istället att vara öppen för dem och se vad den ena kulturen 

kan lära utav den andra och vice versa.  

I studierna under min utbildning i programmet för Internationell kommunikation har 

mycket handlat om interkulturell kommunikation. Det blir idag allt viktigare att ha 

kunskap om kommunikativ kompetens och att besitta en hög kulturell intelligens för 

att på så sätt undvika att interkulturella kommunikativa missförstånd uppstår. Min 

praktik genomfördes i Lund på Föreningen Svalorna Indien Bangladesh, som är en 

biståndsorganisation med bas i Sverige, Indien och Bangladesh. Svalornas personal 

möter i sitt arbete samarbetspartners från andra kulturer än sin egen. Vilka 

kunskaper behövs då hos Svalornas personal för att uppnå en så framgångsrik 

kommunikation som möjligt?  

Jag hade under praktiken förmånen att träffa Sadia Sultana från Bangladesh, som är 

anställd på Svalorna i Bangladesh. Genom detta möte fick innehållet som studerats 

under utbildningen i ämnet interkulturell kommunikation ett ansikte att relatera 

denna kunskap till. 
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1.2 Tidigare forskning  

När eftersökningar gjordes angående tidigare skrivna uppsatser i ämnet interkulturell 

kommunikation användes databasen uppsatser.se och sökordet interkulturell 

kommunikation. Detta resulterade i 22 träffar, men inriktningen på dessa var till 

större delen fokuserad på vård, skola och ledarskap. Det undersöktes även om det 

hade skrivits uppsatser om Svalorna Indien Bangladesh. Det visade sig att det fanns 

en uppsats om Svalorna Indien Bangladesh där kvinnornas situation i Indien 

belystes. Ingen uppsats där kommunikationen inom Svalorna undersökts hittades.  

Fyra avhandlingar har gjorts inom ämnet interkulturell kommunikation, varav en har 

gjorts av Inger Larsson, vid Lunds Universitet. Hon har i sin avhandling, Att bygga 

broar över kulturgränser (2010), undersökt svenskars kommunikation med icke-

svenskar. Inger Larsson anser att kultur ska uppfattas som ett sammanhängande 

system av uppfattningar, värderingar och normer som har konstant inflytande på 

individens omvärldsuppfattning och vägval i livet. Systemet förändras ständigt 

eftersom det baseras på delade mönster för mening och tolkning. Människor tar in 

dessa mönster i sina egna system och interagerar socialt med dem som 

utgångspunkt. På detta sätt förblir gränser mellan kulturer flytande skriver Inger 

Larsson. 

Enligt Larsson har det inte forskats så mycket inom interkulturell kommunikation. 

Ett skäl till detta kan vara att det inte bedömdes lämpligt att studera kulturskillnader 

några decennier efter andra världskriget med tanke på de förföljelser som gjordes 

efter kategoriseringar av folkgruppers egenskaper. Efter millennieskiftet och i och 

med den pågående globaliseringen har synen på detta förändrats och behovet av 

analysredskap och tolkningar av interkulturell kommunikation växer snabbt 

(Larsson, 2010 s.62). 

Enligt Rogers och Steinfatt (1999 s.74-75) har de flesta studier som har gjorts inom 

interkulturell kommunikation gjorts jämförelser mellan andra kulturer och USA. 

Dessutom har studierna främst representerats av akademiker från västvärlden och 

följaktligen med utgångspunkt från deras värderingar. Vidare menar författarna att 

om sättet att se på kommunikationen hade vinklats från ett österländskt perspektiv 



 

  8 (59) 
 

hade det kanske sett annorlunda ut. Mycket av det som lärs ut på universiteten är 

dessutom kulturbundet till USA och framförallt till den vita amerikanska 

befolkningen och deras kommunikationsbeteende. Andra länder som ofta 

förekommer i studierna är Japan, Kina och Latinamerika samt länder i Europa 

(Rogers & Steinfatt, 1999 s.74-75) 

1.3 Syfte 

Det har inte forskats mycket inom interkulturell kommunikation därför vill jag bidra 

till forskningen genom min studie. Den studien syftar till att bidra till en ökad 

förståelse om internationella organisationers kommunikationsarbete utifrån ett 

interkulturellt kommunikationsperspektiv.    

1.4 Forskningsfrågor  

För att söka svar på syftet har följande delfrågor används:  

 Vilka kulturella skillnader uppstår i samband med kommunikationen under 

yrkesutövandet? 

 

 Hur hanteras dessa kulturella skillnader?  

 

 Vilken kunskap om den ickeverbala kommunikationen behövs för att förstå 

och verka i kulturen? 

1.5 Avgränsningar 

Den här undersökningen är begränsad till en mindre organisation med kontor i tre 

länder; Sverige, Indien och Bangladesh. Den är också begränsad till ett fåtal 

individer på grund av att organisationen endast har ett fåtal anställda på vart och ett 

av de olika ländernas kontor. Då kommunikation är ett väldigt omfattande begrepp 

avgränsas ämnet till den interpersonella kommunikationen som sker i yrkeslivet.  

Den skriftliga kommunikationen kommer inte att undersökas. 
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1.6 Disposition 

I nästa kapitel presenteras en kortfattad bakgrund om organisationen och en 

sammanfattning av Indien och Bangladesh. I kapitel tre introduceras teoretiska 

perspektiv på interkulturell kommunikation samt definitioner av teorier och begrepp 

särskilt relevanta för den här studien. Kapitel fyra beskriver min valda 

forskningsmetod, urval, avgränsningar, samt presenterar intervjupersonerna. 

Studiens resultat analyseras i kapitel fem och i kapitel sex sammanfattar och 

diskuterar slutsatser om interkulturell kommunikation. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en kort information om organisationen Svalorna Indien 

Bangladesh och deras verksamhet. Avsnittet innehåller också en kort information 

om Indien och Bangladesh. 

______________________________________________ 

2.1 Svalorna Indien Bangladesh  

Svalorna Indien Bangladesh är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden 

förening med 240 medlemmar och verksamhet i tre länder. Det svenska kontoret 

ligger i Lund och har fyra anställda som är från Sverige. Dessutom finns en second-

handaffär med fyra anställda där återbrukverksamhet bedrivs. 

”Föreningen arbetar för en värld utan fattigdom för både 

kvinnor och män och vill medverka till att social och 

ekonomisk rättvisa uppnås i världen” (Svalorna, 2010 (a)). 

 Föreningen har arbetat i Indien sedan 1962 och i dagsläget arbetar svensk personal 

på kontoret där. I Bangladesh har föreningen arbetat sedan 1973 efter delningen från 

Pakistan. Där arbetar två svenskar och två från hemlandet Bangladesh. Svalorna 

Indien Bangladesh stödjer lokala organisationer med verksamhet på landsbygden, 

som arbetar för en hållbar miljö och med social mobilisering kring rättigheter och 

demokrati. Många av de fattiga i dessa länder är inte medvetna om sina rättigheter, 

därför behöver föreningen stödja arbetet med detta (Svalorna, 2010 (a)). 

2.2 Svalornas verksamhet Indien  

I Indien stödjer organisationen projekt som drivs av fyra olika organisationer: 

Sophia, Keystone, Velicham och Kudumbam. Organisationen Sophia arbetar för och 

med det buffelskötande ursprungsfolket vangujjarerna. Deras tillvaro har blivit hotad 

sedan delstaten bestämt sig för att skogarna där vangujjarerna vistas ska omvandlas 

till naturreservat. Keystone arbetar med ursprungsfolk, naturresurser och miljöfrågor 

där Svalorna stödjer ett vattenprojekt i området. Velicham arbetar för daliters 



 

  11 (59) 
 

rättigheter samt att sprida kunskap om hållbart jordbruk. Kudumbam arbetar med 

ekologiskt jordbruk och har byggt upp en modellfarm som Svalorna har stött i 

många år. Runt omkring modellfarmen stödjer Svalorna uppbyggnaden av ekobyar 

för att sprida kunskapen om skapandet om hållbara försörjningsmöjligheter för 

utsatta grupper. Från och med 2010 stödjer Svalorna ett nationellt nätverk som 

verkar för att stärka de fattiga genom att lyfta fram och främja de traditionella 

grödorna millets som är en lösning på miljörelaterade problem eftersom de kräver 

mindre vatten än ris och dessutom är mer näringsrikt (Svalorna, 2010 (b)). 

2.3 Svalornas verksamhet i Bangladesh 

I Bangladesh stödjer Svalorna flera olika partnerorganisationer bland annat 

Association for Sustainable Development in Bangladesh som arbetar för att främja 

hållbart jordbruk för småbönder. Den har även ett fokus på jämställdhet mellan män 

och kvinnor. En annan partnerorganisation är Bangladesh Resource Center for 

Indigenous Knowledge, som arbetar med att behålla traditionell kunskap i landet. 

Organisationen arbetar främst inom jordbruk, skogsbruk, vattenresurser och 

klimatförändringar. I detta arbete har bland annat skapats ett nätverk för 

vattenrättigheter. Campaign for Sustainable Development projektet, som Svalorna 

stödjer har som mål att säkra livsmedelstillgången genom att utveckla hållbart jord 

och våtmarksbruk. Ett stort fokus finns även på kvinnors rättigheter och för att 

stärka kvinnans roll. Thanapara Swallows Development Society är ytterligare en 

partnerorganisation där Svalorna stödjer bönderna i arbetet med att lära sig olika 

ekologiska jordbruksmetoder samt hur dessa kan bidra till en större grad av 

självförsörjning. Även här är det ett viktigt fokus på kvinnors rättigheter (Svalorna, 

2010 (c)).  

2.4 Svalornas verksamhet i Sverige 

I Sverige arbetar organisationen Svalorna aktivt för att påverka och upplysa Sverige 

och andra rika länder. Detta görs genom att sprida information om utvecklingen i 

Indien och Bangladesh, om globaliseringens effekter på lokal nivå och om de 

alternativa utvecklingsvägar som finns. Svalorna arbetar med återbruk och 
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loppisförsäljning för att på så sätt agera i överrensstämmelser med en globalt hållbar 

och rättvis utveckling (Svalorna, 2010 (d)) 

2.5 Indien 

Indien är världens näst folkrikaste land med 1 171 miljoner invånare. 

Medellivslängden är i landet 64 år. Det råder stor fattigdom trots att industrin gör 

stora framsteg. De viktigaste språken är engelska och hindi. Det finns ytterligare 

språk och språkfrågan utgör ofta en källa till konflikter och politiska motsättningar. 

Religionen har dock en mer övergripande ställning. 80 procent av befolkningen 

räknas som hinduer och den största minoriteten, muslimerna utgör drygt 13 procent. 

Kastsystemet har efter hand fått minskad betydelse, speciellt i städerna, men 

fortfarande är en persons kasttillhörighet av stor social vikt. Indien blev självständigt 

1947 efter att under cirka 100 år i praktiken varit en brittisk koloni (NE, 2010 (a)). 

2.6 Bangladesh 

Bangladesh är ett av världens mest tättbefolkade och fattigaste länder med 147 

miljoner invånare. Medellivslängden är 63 år. Majoriteten är bengaler, övervägande 

muslimer. När britterna lämnade Indien 1947 kom Bangladesh att ingå i Pakistan 

under benämningen Östpakistan men efter ett omfattande missnöje vilket ledde till 

krig 1970 bröt sig Östpakistan loss och bildade republiken Bangladesh (NE, 2010 

(b)). Islam är sedan 1988 en formell statsreligion och omkring 90 procent av 

befolkningen är muslimer, övriga är hinduer, buddister och kristna (Regeringen, 

2010).  

2.7 Sammanfattning 

Mot bakgrund av ovanstående sammanfattning har jag nu en utgångspunkt i ett antal 

faktorer som har betydelse för interkulturell kommunikation som ger mig en god 

grund i förståelsen för hur olika kulturella kontexter kan samverka eller komma på 

kollisionskurs i en organisation som verkar internationellt.
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3 Teori 

I detta avsnitt redogörs Hofstedes studier av nationalkulturer och vad som 

kännetecknar olika typer av kulturer. Begrepp såsom kommunikation, interkulturell 

kommunikation och kulturell intelligens definieras. 

______________________________________________ 

3.1 Kultur 

Ordet kultur har sina rötter i antiken och latinet där det främst betecknade åkerbruk, 

men också används i betydelsen bildning och hyfs. Med tiden har begreppet fått 

andra betydelser (Illman & Nynäs, 2005 s.21). Kultur är något som varje människa 

bär med sig hela tiden och är djupt inrotat i människan. Det kan även skapa en vi -

och- dem känsla. Vissa grundläggande drag kan appliceras till alla kulturer enligt 

Thomas och Inkson (2004, s.24). Kultur är något som en grupp har gemensamt som 

normalt inte är tillgängligt för individer utanför gruppen. Kulturen överförs från 

generation till generation, skriver de vidare. Kultur är inlärd, varaktig och har en 

stark påverkan på beteendet. Kultur uppstår inte slumpmässigt utan är systematisk 

och organiserad. Kultur är till stor del osynlig (Thomas & Inkson, 2004 s.22-26). 

Nästan alla människor tillhör flera grupper och kategorier på samma gång och de 

grundas på följande nivåer: En nationell nivå det vill säga vilket land individen 

kommer ifrån, vidare en regional och/eller etnisk och/eller religiös och/eller 

lingvistisk nivå. Andra nivåer är könsnivåer och generationsnivåer. Slutligen 

samhällsklassnivå, som är kopplad till yrke och utbildningsnivå samt en nivå för 

dem som är anställda (Hofstede & Hofstede, 2005 s.24) 

Enligt Rogers och Steinfatt (1999 s.79) är kultur ett folks hela livsföring, som har 

tillkommit genom inlärda handlingsmönster, värderingar, normer och materiella 

saker. När kulturella skillnader är för stora blir kommunikationen mindre effektiv, 

skriver de vidare. Att komma från olika kulturer behöver inte alltid innebära att det 

blir en ineffektiv kommunikation. Finns det förståelse för varandras olikheter 
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minskar risken för missförstånd. Enligt Rogers och Steinfatt (1999, s.79) skapas 

kultur av människor. Varje enskild grupp skapar sitt eget sätt att leva med 

värderingar, normer, handlingar och materiella saker som de tycker passar bäst i sin 

situation. Normer är det etablerade handlingsmönstret för medlemmarna i ett socialt 

system. Kultur lagras i människan i form av övertygelser, attityder och värderingar, 

skriver de vidare. Övertygelser är individens tankar om omgivningen, attityder är 

emotionella svar på objekt, idéer och människor och baseras ofta på kulturella 

värderingar. Värderingar i sin tur är vad människor, som delar en kultur, anser vara 

bra eller dåliga. De är med andra ord normativa. Inom varje kultur finns det 

dessutom specifika individuella skillnader (Rogers & Steinfatt, 1999 s.79-82).  

Kultur kan också beskrivas som ett isberg, en synlig och en osynlig del. I den 

synliga delen finns handlingarna och det som uppfattas med våra fem sinnen. Här 

ingår bland annat språk, mat, befolkning, musik, klädsel, konst, litteratur, livsrytm, 

gester och fritidsaktiviteter. I den osynliga delen finns bland annat övertygelser, 

värderingar, attityder och åsikter. Det som finns längst ner på isberget är grunden till 

det som återspeglas i toppen. Om de underliggande orsakerna till varför 

människorna handlar som de gör kan förstås, är det lättare att förutse hur människor 

agerar eller reagerar i olika situationer (Peterson, 2004 s.19-21).  

3.2 Geert Hofstedes dimensioner av nationalkulturer 

Den mest signifikanta studien angående på vilket sätt kulturer skiljer sig åt har gjorts 

av den holländska professorn, Geert Hofstede. Han identifierade följande fem 

dimensioner: maktdistans, individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra 

femininitet, osäkerhetsundvikande och framtidsorientering. En dimension är en 

kulturell aspekt som kan mätas i förhållande till andra kulturers motsvarande aspekt. 

Han utgick från en stor studie som gjorts av IBM, som är ett multinationellt IT 

företag, där 74 länder och regioner undersöktes och fick poäng utifrån de olika 

dimensionerna. I undersökningen finns Indien, Bangladesh och Sverige med 

(Hofstede & Hofstede, 2005 s.37-40) 
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3.2.1 Maktdistans 

Maktdistans är i hur hög grad de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner och 

företag inom ett land förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt, enligt 

Hofstede och Hofstede (2005 s.59) Ett synligt tecken på att det finns ojämlikhet i ett 

samhälle är att det finns olika samhällsklasser. En liten maktdistans kännetecknas av 

att alla ska ha samma rättigheter och att det är små inkomstskillnader i samhället, 

skriver de vidare. Den kännetecknas också av att sociala relationer bör vårdas och att 

det bör finnas ett ömsesidigt beroende mellan människor med mer och mindre makt. 

Politiska system förändras genom att reglerna ändras. Det är oftast rika länder med 

en stor medelklass som kännetecknas av detta. Det land som rankas som nummer ett 

har alltså den högsta maktdistansen. I IBM:s undersökning av maktdistansindex 

rankas Bangladesh på plats 12, Indien 17 och Sverige 67 av 74 länder. (Hofstede & 

Hofstede, 2005 s.56-59).  

3.2.2 Individualism och kollektivism 

Individualism kontra kollektivism är ett mått på graden av integrering i grupper, det 

vill säga hur stor makt gruppen har på individen. En minoritet av människorna i 

världen lever i samhällen där individens intresse går före gruppen, enligt Hofstede 

och Hofstede (2005 s.88). Kollektivism är utmärkande för kulturer där människor 

från födseln integreras i egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett skydd 

för individen hela livet i utbyte mot förbehållslös lojalitet. Kollektiva intressen går 

före individuella intressen. Den kännetecknas också av att det sociala nätverket är 

den främsta informationskällan till skillnad från den individualistiska där media är 

den främsta. Författarna hävdar att i individualistiska samhällen förväntas var och en 

att sköta sig själv och sina närmaste i familjen och den kännetecknas av svaga band 

mellan individer. I de flesta kollektivistiska kulturer anses det att vara oförskämt och 

icke-önskvärt att direkt konfrontera en annan människa. Ordet nej används sällan 

eftersom att säga nej är en konfrontation. I individualistiska kulturer är det däremot 

en dygd att säga vad man tycker, enligt författarna Hofstede och Hofstede (2005 

s.88-122). Det land som rankas som nummer ett är den mest individualistiska. I 

IBM-studien rangordnas Sverige på plats 13 i individualismindex, Bangladesh 

rankas på 56 och Indien på plats 31 av 74 länder (Hofstede & Hofstede, 2005 s.91). 
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3.2.3 Maskulinitet och femininitet 

Maskulinitet gentemot femininitet hänvisar till könsroller. I en maskulin kultur är de 

sociala könsrollerna tydligt åtskilda. Män förväntas vara inriktade på materiell 

framgång medan kvinnor förutsätts vara engagerade av livskvalitet och relationer. 

Femininitet präglar kulturer där de sociala könsrollerna är mer jämlika (Hofstede, 

1991 s.118). De präglas också av att konflikter löses genom kompromisser och 

förhandlingar. De föredrar också i allmänhet mindre organisationer. De 

kännetecknas ytterligare av att de ger statligt stöd åt fattiga länder och att 

välfärdsamhället är idealet och att hjälp ska ges åt det behövande. Generellt är inköp 

av statusprylar vanligare i maskulina kulturer och de köper mer äkta smycken och 

dyra klockor än i feminina kulturer. I en undersökning där 74 länders 

maskulinitetsindex räknades ut var Sverige det land som rankades som mest 

feminint och hamnade på plats 74. Det land som rankas på plats nummer ett är mest 

maskulint. Indien rankades på plats 28 och Bangladesh 30 (Hofstede & Hofstede, 

2005 s.133-171).  

3.2.4 Starkt och svagt osäkerhetsundvikande 

Dimensionen osäkerhetsundvikande är ett mått på i hur hög grad medlemmarna i en 

kultur känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer enligt Hofstede och 

Hofstede (2005 s.183). I en kultur med svagt osäkerhetsundvikande är osäkerhet en 

normal del av livet och det präglas inte av mycket stress eller ångest. Författarna 

skriver vidare att dessa kulturer präglas av en större etnisk tolerans. Kulturerna 

präglas också av ett stort deltagande i frivilligorganisationer och frivilliga rörelser. 

Kulturer med svagt osäkerhetsundvikande föredrar färre eller begränsade regler och 

de är inte så formella i kontakterna. I kulturer med svagt osäkerhetsundvikande 

tilltalas andra människor ungefär på samma sätt och det som är annorlunda betraktas 

som intressant. Vidare menar författarna att kulturer med starkt 

osäkerhetsundvikande betraktas det annorlunda som farligt. Andra kännetecken på 

starkt osäkerhetsundvikande är att individerna tycker att det är viktigt att hitta de 

riktiga svaren på frågor medan ett svagt osäkerhetsundvikande vill mer att svaren 

diskuteras. Det land som rankas på plats nummer ett har ett starkt 

osäkerhetsundvikande. I IBM:s undersökning av osäkerhetsundvikandeindex rankas 
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Sverige på plats 70. Indien har också ett svagt osäkerhetsundvikande och hamnar på 

plats 64 av 74. Bangladesh hamnar på plats 45 (Hofstede & Hofstede, 2005 s.183-

211). 

3.2.5 Långsiktig och kortsiktig inriktning 

Den femte dimensionen behandlar långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Enligt 

Hofstede och Hofstede (2005, s.226) står den långsiktiga inriktningen står för att 

främja dygder inriktade på framtida belöningar, i synnerhet uthållighet och 

sparsamhet. Den präglas också av att gott och ont beror på omständigheterna och 

den värderar uthållighet och tålamod. Den kortsiktiga å andra sidan föredrar snabba 

resultat och skiljer klart på gott och ont, enligt Hofstede och Hofstede. Det land som 

rankas som nummer ett har den mest långsiktiga inriktningen. I en studie av 39 

länder över långsiktig inriktning hamnade Sverige på plats 23, Bangladesh, 17 och 

Indien plats 8 (Hofstede & Hofstede, 2005 s.226-241).  

3.3 Sammanfattning  

Eftersom min studie fokuserar på kommunikation utifrån ett interkulturellt 

perspektiv valde jag att utgå ifrån Hofstedes teorier om hur olika dimensioner av 

kulturer kan definieras. Med utgångspunkt från de olika dimensionerna blir det 

lättare att förstå kulturella skillnader och likheter i olika samhällsstrukturer och hur 

de påverkar kommunikationen.    

3.4 Kritik mot Hofstedes dimensioner  

Flera forskare har på senare år ifrågasatt Hofstedes mätmetoder som gjordes för över 

30 år sedan. Inger Larsson (2010 s.70) skriver i sin avhandling att Hofstedes 

mätresultat inte är stabila över tid eftersom de bygger på gammal empiri. Hon 

skriver vidare att kulturer är dynamiska och förändrar sig över tid. En annan kritik 

som framförs är att en majoritet av individerna som fyllt i enkäterna var män. 

I en artikel av Brendan McSweeney (2002) ifrågasätts kvalitén i Hofstedes 

undersökning. Det som bland annat kritiserats är att Hofstede föreställer sig 
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nationalkulturer som underförstådda, gemensamma för alla individer i en nation och 

att de är territoriellt unika. En annan kritik som framförs i artikeln är att trots det 

stora antalet respondenter, 117 000 från två olika undersökningstillfällen, är det ändå 

ingen garanti för kvalitet. Antalet respondenter var olika i olika länder. Det var till 

exempel 1000 respondenter i fem av länderna medan det var under 200 i femton av 

länderna. I vissa av länderna var det så lågt som 58 respondenter. Genom detta blir 

det inte representativt för varje enskilt land, enligt McSweeney. Dessutom kritiseras 

att alla respondenter var från en och samma organisation, IBM. Dessutom förutsätter 

Hofstede att IBM har en enhetlig monopolistisk organisationskultur. McSweeney 

ifråga sätter också Hofstede förutsätter att kulturer är permanenta. I och med att det 

var IBM som ägde undersökningen och dess resultat, så fanns också en viss risk för 

att respondenterna inte svarade helt ärligt för att förbättra sin position, är en annan 

kritik som framförs. Slutligen kritiseras Hofstedes studier i artikeln för att det bara 

vara vissa IBM anställda som ingick i undersökningen, verkstadsarbetare, arbetslösa, 

pensionerade och studenter uteslöts. Dessutom var frågorna nästan uteslutande 

arbetsplatsfrågor. Undersökningen upprepades inte heller i en annan miljö än på 

arbetsplatsen för samma respondenter eller i en annan grupp (McSweeney, 2002 

s.91-98). 

3.5 Kommunikation 

Lustig och Koester (2010 s.13-18) definierar kommunikation som en symbolisk, 

tolkande, transformerande, kontextuell process inom vilken människor skapar 

gemensam förståelse. All kommunikation äger rum i en viss kontext, den fysiska, 

den sociala och den interpersonella. Med fysisk kontext menas var någonstans 

kommunikationen äger rum; inomhus eller utomhus, offentligt eller privat, nära 

varandra eller långt ifrån, mitt på dagen eller under kvällen. Vidare skriver de att det 

är av väsentlig betydelse om kommunikationen äger rum på ett kontor mitt på dagen 

eller om det sker på en restaurang i en avslappnad miljö, mitt på dagen i en park med 

fullt av människor eller på en bakgata i ett slumområde. Den sociala kontexten tar 

hänsyn till vilken typ av händelse det är, en begravning, fotbollsmatch, eller ett 

sammanträde. Slutligen definierar författarna den interpersonella kontexten som 

syftar till de förväntningar, som människor har om andras uppförande med hänsyn 
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till skillnader i relationen mellan dem. Det kan gälla mellan arbetstagaren och 

chefen. Det kan också vara mellan vänner. Samma person kommunicerar dessutom 

på olika sätt beroende på vem vännen är. Kommunikation är alltså den process 

genom vilken deltagarna skapar och delar information med varandra för att nå 

ömsesidig förståelse (Lustig & Koester, 2010 s.13-18). Kommunikation är 

involverad i det dagliga livet från vaggan till graven (Rogers & Steinfatt, 1999 

s.113).  

Falkheimer (2001, s.21) delar upp kommunikation i olika kategorier. Han använder 

begreppen intrapersonell, interpersonell, grupp och masskommunikation. 

Intrapersonell kommunikation är den som äger rum inom oss och till oss själva. Den 

fokuserar på det individuella, subjektiva första mötet med information. Den 

interpersonella kommunikationen är den som sker mellan olika personer. 

Gruppkommunikation är den som sker mellan personer som tillhör olika grupper och 

mellan olika grupper. Masskommunikation definieras som den som mottas eller 

används av ett stort antal människor. För det mesta handlar den om en 

envägskommunikation. Kommunikation är alltid beroende av sammanhang och 

situation på olika nivåer; socialt, kulturellt, politiskt, ekonomiskt, organisatoriskt och 

individuellt (Falkheimer, 2001 s.21-24). När kommunikationsprocessen kompliceras 

av hinder vilket är aktuellt när aktörerna inte delar samma kulturella bakgrund, inte 

har sin trygghet eller har olika tolkningar av kroppsspråket, är risken stor att 

kommunikationen blir ineffektiv och ofullständig (Larsson, 2010 s.49-50). Min 

studie fokuseras på den interpersonella kommunikationen i yrkesutövningen, som 

Svalornas personal har i den externa kommunikationen i Indien och Bangladesh. 

3.5.1 Ickeverbal kommunikation 

Det finns flera definitioner på ickeverbal kommunikationen. En definition enligt 

Varner och Beamer (2005 s.177) är att ickeverbal kommunikation inkluderar all 

kommunikation utanför det direkt skrivna och talade ordet. En annan definition av 

samma författare är att ickeverbal kommunikation inkluderar enbart kroppsspråk, 

där röstläge, intonation samt ljud ingår. Vid ett och samma tillfälle är det flera 

ickeverbala budskap som sänds och i flera fall sänds dessa signaler ut omedvetet, 

skriver författarna. Det kan vara hur individen rör sig, klädsel, vilka gester som 
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används, ögonkontakt och avståndet till de talande. Den ickeverbala 

kommunikationen spelar en stor roll i den muntliga kommunikationen och influeras 

av flera faktorer, såsom kulturell- och socioekonomisk bakgrund, utbildning, kön, 

ålder, personliga preferenser och egenheter. Alla dessa faktorer komplicerar 

tolkningen av den ickeverbala kommunikationen. Det är viktigt att lära sig tolka alla 

dessa signaler eftersom de varierar och innehåller så mycket, enligt Varner och 

Beamer (2005 s.177). Det ickeverbala kan stödja det som sägs men den kan också 

minimera och till och med vara motsägelsefullt till det sagda, menar författarna. 

Med tanke på det internationella perspektivet är det viktigt att lära sig det eftersom 

olika kulturer lägger olika innebörd i den ickeverbala kommunikationen. Ytterligare 

en komplikation är att människor från samma kultur inte använder sig av samma 

signaler (Varner & Beamer, 2005 s.176-177). Enligt Lustig och Koester (2010 

s.218) är de ickeverbala uttrycken i regel bundna till kulturen och sker omedvetet. 

Ingen har talat om hur man ska göra, utan man lär sig genom att se hur andra gör.  

Sättet för hur ögonkontakt används och tolkas är olika för olika kulturer, skriver 

Varner och Beamer (2005 s.179). I de flesta kulturer är ögonkontakt relaterad till 

makt och överordnade har ett friare sätt att använda sig av ögonkontakt. Sättet hur 

kvinnor och män använder ögonkontakt skiljer sig åt. De skriver vidare att i vissa 

kulturer är det helt acceptabelt att titta varandra i ögonen medan i andra kulturer 

anses det mycket oartigt. I västliga kulturer betraktas ögonkontakt som ett tecken på 

ärlighet. Genom att se varandra i ögonen visas öppenhet, trovärdighet och att det inte 

finns något att dölja menar författarna. I andra kulturer kan däremot ses som något 

oartigt och ett intrång i personens privata sfär (Varner & Beamer, 2005 s.179-180).  

Varner och Beamer (2005 s.181) skriver att ord följs ofta av ansiktsuttryck. De 

skiljer sig inte så mycket åt kulturer emellan (Fiske, 2007 s.97). Samtidigt finns 

stora variationer med avseende på när, var och för vem man visar sina känslor, det 

vill säga kontexten har betydelser för om man visar sina känslor eller inte (Stier, 

2004 s.46-47). 

De främsta förmedlarna av gester är händer och armar men även gester med fötter 

och huvudet är viktiga (Fiske, 2007 s.97). Att nicka med huvudet innebär för det 
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flesta kulturerna att man håller med om vad som sägs och att man betonar det 

verbala budskapet. Det kan också betyda att lyssnaren förstår och vill att samtalet 

ska fortsätta enligt Varner och Beamer (2005 s.183). Sättet att gestikulera skiljer sig 

åt mellan olika kulturer. Vissa kulturer förstärker sitt verbala språk med tydliga 

armgester. Hur aktörerna sitter, står och går sänder också ut ickeverbala budskap. 

Sättet att använda kroppsspråket indikerar makt, auktoritet, och position i relation till 

det personer som kommunicerar (Varner & Beamer, 2005 s.182-184). 

Kommunikation genom tystnad spelar en viktig roll i alla kulturer. Tystnad kan 

tolkas både som ett medgivande och ett nekande. Tala är silver, tiga är guld är ett 

ordspråk som finns i flera kulturer, vilket visar på att tystnaden kan säga mycket. 

Tystnad i en lågkontextkultur (begreppet förklaras närmare i 3.7.1) kan tolkas som 

frånvaro av kommunikation. Men det är inte alltid så, tystnad kan också 

kommunicera ett budskap. Det kan innebära att personen inte uppfattar budskapet, 

behöver tid att tänka eller är generad. Vanligtvis är det att kommunikationen har gått 

fel någonstans. I en högkontextkultur (begreppet förklaras närmare i 3.7.1) har 

tystnad en annan betydelse. Där ser man tystnad som en del av konversationen och 

det är genom tystnad personerna kan få full förståelse för varandra (Varner & 

Beamer, 2005 s.201).  

Beröring förmedlar viktiga meddelanden om relationer och är förmodligen den mest 

grundläggande komponenten i den mänskliga kommunikationen. Den här typen av 

ickeverbal kommunikation är en av de som varierar mest mellan människor från 

olika kulturer enligt Fiske (2007 s.96). Beröring indikerar ofta olika känslotillstånd, 

positiva och negativa. Det kan vara skydd, hat, ogillande och lugnande som 

förmedlas genom olika sorters beröring. Det är vanligt förekommande att individer 

från högkontext kulturer berör varandra i sociala konversationer mycket mera än vad 

de i lågkontextkulturer gör. Vem som berör vem och var är kulturbetingat skriver 

Lustig och Koester (2010 s.210). Hälsningsprocedurer innebär ofta någon form av 

kroppskontakt. I flera kulturer hälsar man genom att ta i hand. Det är också vanligt 

att bekräfta en affärsuppgörelse genom ett handslag. Hur fast handslaget är beror på 

kulturen, enligt Varner och Beamer (2005 s.186-189).  



 

  22 (59) 
 

Hur nära eller långt ifrån varandra talarna står är betydelsefullt och visar vilken 

relation de kommunicerande har. Avstånd och närhet i kommunikationen är inlärt i 

kulturen hävdar Varner och Beamer (2005 s.189). Principen är att en nära relation 

tillåter ett litet avstånd medan ett längre avstånd i relation föreskriver ett längre 

fysiskt avstånd. Det är viktigt att beakta att avstånden tillfälligt kan sättas ur spel. 

Det kan till exempel gälla i en fullpackad buss, då det inte är möjligt att hålla det 

fysiska avståndet. I stället kan ögonkontakt undvikas, skriver Stier (2004 s.53). 

Varner och Beamer (2005 s.199) skriver att sättet att klä sig är också att 

kommunicera. Genom klädseln visas respekt för varandra. I affärssammanhang är 

klädkoden för män universal. Här är kavaj, skjorta och slips allmänt vedertaget. För 

kvinnor är det lite mer komplicerat skriver författarna. Det växlar från land till land. 

I takt med den växande betoningen på bekvämlighet och fritidsaktiviteter förändras 

klädkoden för många kulturer och de blir mera lika varandra. Detta gäller framförallt 

inom den yngre generationen (Varner & Beamer, 2005 s.199-200). Eftersom den 

ickeverbala kommunikationen influeras av bland annat av kulturell bakgrund, 

utbildning och kön anser jag den vara relevant för min studie. 

3.6 Internationell kommunikation 

Internationell kommunikation definieras som kommunikation som uppstår över 

internationella gränser. Ordet kommunikation har sina rötter i latinet och betyder att 

dela och då handlar följaktligen internationell kommunikation om att dela kunskap, 

idéer och värderingar bland olika människor i världen, och kan därför bli en 

bidragande faktor vid lösning av globala konflikter och för att skapa ömsesidig 

förståelse mellan nationer. Internationell kommunikation täcker både politiska, 

ekonomiska, sociala, kulturella och militära angelägenheter (Thussu, 2000 s.3).  

3.7 Interkulturell kommunikation 

Interkulturell kommunikation definieras som utbytet av information mellan individer 

som kommer från olika kulturer. Förmågan att se världen från olika infallsvinklar är 

grundläggande i processen att bli interkulturell (Rogers & Steinfatt, 1999 s.1-2). I 
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studien av interkulturell kommunikation är det flera kulturella komponenter som är 

relevanta: Perception, kognisationsmönster, verbala och ickeverbala 

handlingsmönster och slutligen påverkan av kontexten. I en interkulturell situation 

integreras alla dessa komponenter samtidigt. Processen med att välja, organisera och 

värdera allt runt omkring oss ingår i perceptionsprocessen. Mängden av stimuli är 

alldeles för stor för att uppmärksamma allt så vi väljer ut det som är relevant eller 

intressant enlig Samovar, Porter och McDaniel (2009 s.13). Nästa steg är att värdera 

utvalda stimuli. Det tredje steget i perceptionen är att skapa mening i allt. 

Perceptionen är en viktig aspekt eftersom människor från olika kulturer uppfattar 

världen olika. Perception är hur vi tolkar sinnesuttrycken, det vill säga vad vi ser, 

hör, känner, smakar och luktar. Perceptionen är influerad av behov, önskningar, 

attityder och psykologiska faktorer. Vår omvärldsuppfattning är beroende av 

värderingar, attityder och övertygelser. Dessa är alla en produkt av kulturen som 

visar sig i beteendet (Samovar et al. 2009 s.13). 

En annan viktig aspekt på interkulturell kommunikation är kulturens påverkan på 

kognitiva tankemönster skriver författarna vidare. Det inkluderar resonemang och 

hur man angriper problemlösning. Tankemönster påverkar hur människor 

kommunicerar med varandra. Vad som är vanligt i en kultur kan var problematiskt i 

en annan kultur. Det är viktigt att förstå de olika tankemönstren i de olika kulturerna 

och att sedan kunna anpassa dem i en interkulturell kommunikation (Samovar et al. 

2009 s.14).  

Den verbala kommunikationen spelar självklart en stor del i den interkulturella 

kommunikationen. Utan ett gemensamt språk oavsett om det är modersmålet eller ett 

annat är det svårt att få till kommunikationen. Det ickeverbala språket kan vara en 

kritisk del och det är viktigt att kunna tolka det korrekt (Samovar et al. 2009 s.14).   

Kontexten är den fjärde delen i kommunikationssammanhanget. Varje kultur har 

sina regler för varje situation och vad som är passande och icke passande i olika 

sammanhang. Det kan gälla reglerna för ett korrekt handlande, som inkluderar både 

det verbala och ickeverbala, det gäller också den fysiska och den sociala kontexten. 
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Varje tillfälle har sin regel i varje kultur. Går du på en fotbollsmatch eller ett 

formellt möte så gäller olika regler (Samovar et al. 2009 s.15). 

3.7.1 Högkontext- och lågkontextkulturer 

När det gäller underliggande innebörder i själva kommunikationssituationerna 

skiljer sig kulturer åt (Stier, 2007 s.42). Edward Hall, som införde begreppen 

högkontext och lågkontext, förklarar att i en högkontext kommunikation är där det 

mesta av informationen finns i själva personen till skillnad från i en lågkontext 

kommunikation (Hall, 2005 s.44). I högkontextkulturer står själva innebörden av det 

sagda i kontexten. Här värderas det osagda, outtalade och tillbakadragna. Att säga 

det självklara eller helt enkelt att tala för mycket uppfattas som förvirrande. Hur 

något sägs är viktigare än vad som sägs. Förståelse utan ord är mer värdefullt än det 

man kan få genom ord enligt, Stier (2007 s.42). För att kunna kommunicera effektivt 

i en högkontextkultur är det nödvändigt att hantera många koder. Det är vanligt att i 

dessa kulturer prata runt omkring ämnet innan det som ska sägas blir sagt (Plum, 

2008 s.202). Kännetecknet för en lågkontextkultur i en kommunikationssituation är 

vad som sägs och vem som säger det (Stier, 2007 s.42). Det som sägs i en 

lågkontextkultur sägs uttryckligt och klart och är inte beroende av kontexten i 

kommunikationssituationen. Högkontextkulturer kännetecknas av extrem artighet, 

vilket passar ihop med indirekta, subtila naturen av interpersonell kommunikation. 

Tvetydighet och oklarhet karaktäriserar konversationen i en högkontextkultur. 

Kulturella variationer existerar förstås inom varje grupp såväl som mellan olika 

kulturella grupper (Rogers & Steinfatt, 1999 s.92). En högkontextkultur 

kännetecknas av att tiden betraktas som öppen och flexibel medan i en 

lågkontextkultur är tiden högst organiserad. I högkontextkulturer är det lätt att 

avgöra vem som är medlem i grupp och vem som inte är det. I högkontextkulturer är 

åtagandet mellan människor mycket starkt och ansvaret för andra tar överhand över 

ansvaret för en själv. Lojaliteten mot familjen och medlemmar av den sociala 

gruppen man tillhör är långtgående och den förändras inte. Däremot i de 

lågkontextuella kulturerna är banden mellan människor inte alls så starka (Lustig & 

Koester, 2010 s.112). 
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3.8 Polykronisk och monokronisk tidsuppfattning 

Sättet att se på tid kan bli en stötesten i den kulturella samverkan menar Hall (2005 

s.48). Det finns flera olika sorters tidsystem runt om i världen men två sätt att se på 

tid är ytterst viktiga i den internationella kommunikationen. Polykronisk 

tidsuppfattning syftar till att flera saker görs samtidigt och det kan åskådliggöras 

cykliskt till skillnad mot en monokronisk tidsuppfattning, som kan åskådliggöras 

linjärt och innebär att en sak görs i taget (Hall, 2005 s.48). I dessa kulturer anses 

tiden har ett värde i sig. Man köper, säljer, slösar eller fördriver tid. Punktlighet är en 

dygd, medan opunktlighet närmast är ett normbrott (Stier, 2007 s.55). I en kultur 

med ett polykroniskt synsätt är inte tiden i sig det viktigaste. Det är inte klockan som 

styr i första hand. Planerna kan ändras in i sista minuten. Det är inte heller 

nödvändigt att komma i exakt rätt tid till möten. Det kan ha inträffat något som är 

viktigare att göra än att passa tiden (Plum, 2008 s.203). Genom sitt handlande visar 

den polykroniska kulturen att den är orienterad till människor, mänskliga relationer 

och familjen. Dessa kulturer kännetecknas också av att de kan interagera med flera 

människor samtidigt och ändå vara fördjupad i vars och ens affärer (Jandt, 2004 

s.248). 

3.9 Att möta andra kulturer 

Ett sätt att beskriva mötet med den nya kulturen är Stiers definition av fyra 

idealtypiska resenärer. Den första, den naiva upptäcktsresande, som tycker om att se 

nya saker och inte reflekterar över sin egen kultur, sina tolkningar och sina 

upplevelser. Den andra, den taktiska upptäcktsresanden, som utforskar andra 

kulturer på ett tillsynes strukturerat och välförberett sätt. Den tredje, den likgiltiga 

turisten som ser andra kulturer som annorlunda och konstiga. Den fjärde, slutligen, 

den medvetna resenären som i kulturmötet bär med sig sina redan befintliga 

kunskaper om den främmande miljöns egenheter och likheter med hemmiljön (Stier, 

2007 s.136-139). För att åskådliggöra hur en person blir kommunikativt kompetent i 

en kultur som den inte är uppvuxen i finns den så kallade hästskomodellen av 

kulturinlärnings-processen (U-curve model of Acculturation Process) enligt Hall 

(2005 s.271-274). I den delas anpassningstiden in i fyra olika stadier. Det första 
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stadiet kan liknas vid en smekmånad. Allt är nytt, spännande och exotiskt. 

Missförstånd som uppstår blir inte till några större problem utan betraktas snarare 

som en anledning att rycka på axlarna eller skratta åt. Efter en tid i den främmande 

kulturen kommer krisen för de flesta. Det som kallas för kulturchock, då en känsla 

av missmod och vilsenhet infinner sig inför nya erfarenheter. Detta skapar en känsla 

av frustration och det är svårt att peka ut en enskild orsak till detta. I detta stadium är 

det inte ovanligt att det uppstår negativa känslor gentemot de människor som lever i 

den andra kulturen. I det här stadiet är det många som återvänder hem. I det tredje 

stadiet, återhämtning, överväger de positiva aspekterna. Nu infinner sig en känsla av 

förståelse såväl emotionellt som intellektuellt för att människor är olika och att 

anpassning till den nya kulturen kan ske. Det sista stadiet är anpassningen skriver 

Hall vidare. Då har personen anpassats till livet i den nya kulturen och precis som 

hemma finns det både bra och dåliga ting. Hall skriver vidare att det finns vissa 

tvivel i det ovan sagda. Det är inte alla som går igenom alla stadierna och tiden för 

de olika stadierna kan variera mycket från en vecka upp till ett år. Dessutom är det 

inte säkert att alla är förväntansfulla när de för första gången möter den nya kulturen 

(Hall, 2005 s.271-274).  

3.10 Kulturell intelligens 

Det finns olika definitioner på vad kulturell intelligens är. En definition är förmågan 

att handla passande i situationer där kulturella skillnader är viktiga, och förmågan att 

göra sig förstådd och etablera konstruktiva samarbetspartners trots kulturella 

skillnader enligt Plum (2008 s.19). Kulturell intelligens har tre dimensioner: 

Interkulturellt engagemang, kulturell förståelse och interkulturell kommunikation 

enligt författaren. Dessa tre dimensioner ska ses som en helhet som samverkar och 

ingen av dessa tre dimensioner kan ensam ge en hög kulturell intelligens. Det 

interkulturella engagemanget är knutet till känslor och attityder gentemot kulturella 

skillnader. Den kulturella förståelsen innebär att ha kunskap om sin egen och andras 

kultur. Den interkulturella kommunikationen är den aktiva del som involverar både 

den verbala och ickeverbala kommunikationen (Plum, 2008 s.19-29). En 

interkulturellt kompetent person är en som lyckas undvika alltför stora missförstånd 

eller konflikter i mötet med människor från andra kulturer (Stier, 2007 s.139). 
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Peterson (2004 s. 89) definierar kulturell intelligens som förmågan att anpassa sina 

beteenden och att kunna vinkla sina kunskaper efter situationer. En rad faktorer som 

kan leda till en högre kulturell intelligens är ett öppet sinne, flexibilitet med 

attityder, förmåga att anpassa handlandet, att uppskatta olikheter, att känna sig 

bekväm med osäkerhet, förmåga till tillit till det okända, vinna-vinna attityd, 

ödmjukhet, kreativitet, taktfullhet, förändringsbenägenhet, förmåga att hantera stress 

i nya situationer, respekt för andra, vilja att förändras, sinne för humor. En del av 

dessa faktorer är användbara i alla sammanhang men de blir ännu viktigare i 

interkulturella sammanhang (Peterson, 2004 s.89-96).  

Plum (2008 s.60) använder sig av begreppen autopilot och manuell kontroll i 

kommunikationen. Med det menar Plum att i mötet med nya kulturer är det viktigt 

att kunna skifta från autopilot till manuell kontroll. Det innebär att stanna upp i de 

vanliga kulturella rutinerna och uttrycken och istället bygga upp någonting nytt som 

kan bli bättre. Så länge vi rör oss inom vår egen kultur kan vi använda vår autopilot 

eftersom allt är välbekant men så fort vi möter en annan kultur måste vi använda oss 

av vår manuella kontroll eftersom vi inte vet vad som är rätt eller fel. Ett första steg 

för att bli kulturellt intelligent är att förstå sin egen kultur och hur den påverkar ens 

tolkning av andras handlande (Thomas & Inkson, 2004 s.38).  

3.11 Svensk mentalitet  

Svenskar i allmänhet drar en snäv gräns mellan privatliv och övrigt liv. Förtrolighet 

och trofasthet visar man sin familj och några få nära vänner. I förhållande till andra 

personer värnar man sitt oberoende. Den positiva bilden av svensken kan formuleras 

som allmänbildad, välorganiserad, pålitlig, rationell, effektiv, ärlig, 

kompromissvillig, punktlig, tystlåten och lagom. Anledningen till att svensken ser 

sig som allmänbildad beror på den nioåriga obligatoriska skolgången och att de 

flesta studerar vidare på gymnasienivå. Vad det gäller ordning och reda så är det inte 

säkert att det uppfattas som positivt i andra kulturer. Att svensken ser sig själv som 

välorganiserad och vill ha rapporter och utvärderingar vid flera tillfällen uppfattas av 

många ickesvenskar som onödigt och byråkratiskt. Punktlighet för svensken är 

exempel på effektivitet och rationalitet men för den utländska kollegan kan det 
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uppfattas som en brist på intresse eftersom det kan innebära att möten avslutas efter 

en på förhand uppgjord tid. Ordet ärlig uppfattas i svensk kultur som positivt men 

det ärliga svenska beteendet kan av många utlänningar uppfattas som naivt och 

blåögt. Att vara kompromissvillig kan också innebära en rädsla för att erkänna och 

handskas med öppna konflikter. Den negativa beskrivningen av svensken är brist på 

sällskapstalang, blyghet, självbelåtenhet, stelhet, avundsjuka och rädsla att göra bort 

sig. Blyghet diskuteras ofta som en följd av svenskars förmodade brist på humor och 

som en sida av tystlåtenheten. Dessa stereotyper av svensken är ofta överdrivna men 

det utgår mestadels från en kärna av sanning, enligt Daun (2005 s.57-180). Då jag i 

min studie utgår från svenska medarbetares syn på kommunikation anser jag det 

relevant att i korthet beskriva svensk mentalitet, utifrån den stereotypa bilden av en 

svensk.  

3.12 Sammanfattning av valda teorier 

Eftersom min studie behandlar ämnet interkulturell kommunikation har mina 

teoretiska utgångspunkter tagit fasta på hur begreppen kultur och kommunikation 

beskrivs av olika forskare. För att få en överblick vad som kännetecknar olika 

kulturer har jag valt Hofstedes dimensioner av nationalkulturer. Genom dessa teorier 

hoppas jag finna samband med olika kommunikationsstilar och dess utmärkande 

drag i lika kulturer. Den ickeverbala delen har också tagits i beaktande eftersom den 

är en del i kommunikationsbegreppet. En ytterligare teoretisk utgångspunkt är 

kulturmöten som en form av anpassning till ett annat lands kultur.   
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4 Metod 

I detta avsnitt redogörs för de val av metoder som använts samt undersökningens 

trovärdighet och forskningsetiska principer. Slutligen ges en presentation av 

intervjupersonerna. 

______________________________________________ 

4.1 Fallstudie  

Jag har gjort en fallstudie vilket innebär att undersökningen görs i en mindre 

avgränsad grupp och att den utgår ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så 

täckande information som möjligt. I studiet av processer och förändringar är 

fallstudier användbart (Patel & Davidsson, 2003 s.54). I studien använde jag 

personliga kvalitativa intervjuer med de anställda och kunde då ställa följdfrågor när 

det behövdes. Jag använde mig av riktat öppna intervjuer. För de anställda i Indien 

och i Bangladesh användes intervjuer via internet och skype, i en del fall användes 

videosamtal.  

4.2 Val av metod 

Kvantitativ forskning är ofta inriktad på mätmetoder med siffror. Metoden använder 

sig oftast av enkäter och därför är inte forskarna involverade i 

undersökningspersonerna. Forskningen ger en statisk bild av den sociala 

verkligheten. Den är strukturerad med väl avgränsade frågeställningar och begrepp i 

syftet att få en sådan hög reliabilitet och validitet som möjligt. Den ger oftast 

entydiga svar och forskningen genomförs i en styrd situation. Syftet med en 

kvantitativ intervju är att generera svar som snabbt kan kodas och bearbetas 

(Bryman & Bell, 2005 s.322-323).  

I den kvalitativa forskningen är ord viktigare än siffror. Eftersom min studie syftar 

till att undersöka hur svensk personal i Svalorna Indien Bangladeshs organisation 
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hanterar kommunikationen med hänsyn till de kulturskillnader som finns mellan 

Sverige, Indien och Bangladesh har jag valt den kvalitativa forskningsmetoden. Det 

är deltagarnas uppfattning som är det viktiga i undersökningen. En kvalitativ 

forskare eftersträvar en nära relation till de personer som studeras (Bryman & Bell, 

2005 s.297). Eftersom jag hade gjort min praktik på Svalorna Indien Bangladesh och 

därigenom fått god kontakt med de respondenter som var knutna till kontoret i Lund 

fann jag detta passande. De utlandsanställda hade jag viss e-post kontakt med under 

min praktikperiod. Bryman och Bell skriver vidare att den kvalitativa forskningen 

anpassas efter hur saker och ting utvecklas över tid och den har fokus på 

kopplingarna mellan deltagarnas beteenden i sociala situationer.  

Kvalitativ forskning är för det mesta ostrukturerad, för att på så sätt komma fram till 

begrepp som bygger på den empiriska informationen. Den kvalitativa forskaren 

strävar efter en förståelse av beteenden i den kontext i vilken undersökningen 

genomförs och på så sätt kan den leda fram till en utförlig information. Samspelet 

mellan ett mindre antal människor och att det studeras i deras naturliga miljö 

kännetecknar också den kvalitativa forskningen. En kvalitativ forskningsstrategi är 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art. Den kännetecknas också av en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Tyngden ligger på förståelse 

av de sociala verkligheter på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Kvalitativ forskning inbegriper sex viktiga steg som jag har försökt följa. 

Enligt Bryman och Bell (2005 s.300-301) formuleras först generella frågeställningar. 

I steg två kommer val av relevanta plaster och undersökningspersoner. Steg tre och 

fyra innebär insamling av relevant data samt tolkning av densamma. Steg fem är 

begreppsligt och teoretiskt arbete och slutligen steg sex som är att skriva en rapport 

om forskningsresultaten (Bryman & Bell, 2005 s.297-361).  

I studien valde jag att utgå ifrån kvalitativa intervjuer för att ge möjligheter för 

intervjupersonerna att utveckla sina svar. På detta sätt blev också intervjupersonerna 

medskapare (Bryman & Bell 2005 s361). Intervjun i den kvalitativa forskningen är 

flexibel och följsam efter den riktning som intervjupersonens svar tar. 

Intervjuguiden följdes inte fullt ut. Undersökningens fokus kunde anpassas efter de 

frågor som dök upp under intervjuernas gång. Syftet var att få fylliga och detaljerade 
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svar. I kvalitativa intervjuer kan en person dessutom intervjuas vid flera tillfällen 

(Bryman & Bell, 2005 s.361). Intervjuerna utmärks också av att man ställer enkla 

och raka frågor och på dessa frågor får man komplexa innehållsrika svar, enligt 

Bryman och Bell (2005 s.361). Det innebär att efter genomförda intervjuer fanns det 

ett rikt material med många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat. 

Undersökningen går ut på att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera 

eller hitta handlingsmönster (Trost, 2005 s.7-17).   

Två typer av kvalitativa intervjuer kan särskiljas enligt Bryman och Bell (2005 

s.362). Dels är det den ostrukturerade intervjun där forskaren använder sig av öppna 

frågor som ger utrymme för den intervjuade att anknyta till vidare frågor. 

Intervjuaren använder sig inte av flera i förväg nedskrivna frågor. Intervjun kan 

liknas vid ett samtal. Den andra typen av intervju är den semistrukturerade där 

forskaren utformar sin intervju efter specifika teman som ska beröras. Även här ges 

utrymme för den intervjuade att relativt fritt utforma sina svar. I båda dessa 

intervjuformer har den intervjuade möjligheten att förändra och i viss mån styra 

intervjun och leda den åt ett visst håll (Bryman & Bell, 2005 s.362-363). 

I min studie användes semistrukturerade frågor (se bilaga 1 Intervjuguide) och 

utifrån dessa fick de intervjuade möjlighet att vidareutveckla och gå djupare in på 

vissa av frågorna (Bryman & Bell, 2005 s.363). Personliga intervjuer med 

personalen i Sverige användes. Dessa intervjuer genomfördes i Lund på Svalornas 

huvudkontor. Intervjun med en av de två respondenterna i Bangladesh skedde via 

telefonintervju på Skype. Tyvärr fanns det inte möjlighet att använda videosamtal 

eftersom personen i fråga inte hade tillgång till detta. Det innebar då att möjligheten 

att läsa av respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk försvann. Den andra 

intervjun gjordes via e-post på grund av önskemål från respondenten. Jag valde att 

göra denna intervju sist eftersom jag då kunde dra nytta av de tidigare intervjuerna 

vid utformandet av mina frågor (se bilaga 2 Intervjufrågor). Intervjun med 

respondenten i Indien skedde via videosamtal på Skype. Denna intervjuform blev 

mer personlig eftersom det blev en större känsla av närvaro. Under intervjuernas 

gång fördes korta minnesanteckningar för att inte missa eventuella sidospår. Dessa 

intervjuer spelades in på ljudbandspelare, vilket gav mig större frihet att koncentrera 
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mig på ämnet. En fördel med detta var att det gavs tillfälle att senare kunna lyssna av 

tonfall, pauser och liknande. När intervjuerna var genomförda transkriberades dessa 

på följande dag. Vid flera tillfällen spelades samma meningar upp om och om igen 

för att undvika felaktigheter. En annan svårighet var hur talspråket skulle formuleras 

till skriven text. Pauser, intonationer och liknande är inte transkriberat utan enbart 

det som respondenterna sa. Enligt Kvale (2009, s.194) är en intervju en levande 

social interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart 

tillgängliga för dem som deltar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den som 

läser utskriften. Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar 

av levande intervjusamtal (Kvale, 2009 s.194). När utskrifterna från inspelningarna 

har gjorts är jag medveten om att en viss tolkning skett av respondentens svar, vilket 

inte har kunnat undvikas. När jag skulle bearbeta mina resultat jämförde jag de olika 

intervjuerna med varandra för att se om jag kunde hitta några gemensamma mönster 

i deras svar. Jag fann då att både respondenterna i Indien och i Bangladesh svarade 

på likartat sätt i de flesta av frågorna. Därefter jämförde jag dessa med de teorier 

som redovisats i avsnitt tre och sammanställde svaren utefter dem.      

4.3 Kritik av kvalitativ forskning 

Kvantitativa forskare kritiserar den kvalitativa forskningen och menar att den bygger 

på forskarnas uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt. De kritiserar 

också att det uppstår ett nära personligt förhållande till undersökningspersonerna. En 

annan kritik är att den kvalitativa forskningen är ostrukturerad och därmed är det 

svårt att göra en replikation av densamma. Det är forskaren själv som är det 

viktigaste redskapet vid datainsamlingen och att tolkningen av dessa därmed blir 

subjektiva. Dessutom blir forskningsresultaten svåra att generalisera resultaten till 

andra miljöer enligt kritikerna. Det kan också vara svårt att få fram vad forskaren 

konkret har kommit fram i sina slutsatser (Bryman & Bell, 2005 s.318-320). 

4.4 Hermeneutisk förhållningssätt 

I min studie användes ett hermeneutiskt förhållningssätt, det vill säga rollen som 

forskare var öppen, subjektiv och engagerad. Eftersom hermeneutiker enligt Patel 
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och Davidsson (2003 s.29) menar att det går att förstå andra människors situation 

genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det talade och skrivna språket 

samt i människors handlingar och mänskliga livsyttringar utgick jag ifrån detta 

förhållningssätt i min studie. Jag ville också finna helheter och samband mellan 

kultur och kommunikation. Genom detta sätt kan forskaren enligt Patel och 

Davidsson pendla mellan sin egen synvinkel och de intervjuades för att nå en god 

förståelse av det studerade problemet (Patel & Davidsson, 2003 s.28-30). I 

intervjuerna utgick jag ifrån min egen förförståelse, som inhämtats dels genom 

litteraturstudier inom interkulturell kommunikation dels genom praktik på Svalorna 

Indien Bangladesh. 

4.5 Reliabilitet, Replikation och Validering  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir densamma 

om den genomförs på nytt, eller om det påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. Reliabiliteten blir oftast aktuell om det rör en kvantitativ undersökning. 

Replikation innebär att forskaren vill upprepa eller reproducera en undersökning. 

Validitet går ut på en bedömning om de slutsatser som genererats från 

undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2005 s.48). Eftersom 

mätning inte är det främsta intresset för kvalitativa forskare anser vissa av dem att 

ovanstående kriterier inte är relevanta utan föredrar i stället trovärdighet och äkthet 

för bedömningar av en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell, 2005 s.50). Det är 

dessa kriterier som jag har tagit fasta på i min studie. 

Enligt Bryman och Bell (2005 s.306) består trovärdigheten av fyra delkriterier: 

Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta. 

Tillförlitlighet, motsvarighet till intern validitet, innebär att säkerställa att 

forskningen utförs i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar 

resultaten till de personer som studerats så att det kan bekräfta om forskaren har 

uppfattat det på riktigt sätt. Detta kallas ofta för respondentvalidering, enligt 

författarna. I den process förmedlar forskaren sina resultat till de individer som 

ingått i undersökningen. Syftet med detta är att få bekräftelse på att den beskrivning 

som forskaren har förmedlat. Överförbarhet, som svarar mot extern validitet, innebär 
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att forskaren gör en utförlig redogörelse som bildar en databas vars resultat kan 

överföras till en annan miljö. Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet, innebär att 

forskarna ska anta ett granskande synsätt. Det innebär att säkerhetskälla att det 

skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. I den fjärde delen, styrka och bekräfta, som motsvarar 

objektivitet, försöker forskaren säkerhetskälla att han eller hon inte medvetet låter 

personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka utförandet av och 

slutsatserna från en undersökning (Bryman & Bell, 2005 s.306-308). Efter 

genomförd undersökning har deltagarna i min studie fått ta del av resultatet och i 

samband med detta validerat uppgifterna som redovisas. På så vis anser jag att 

kraven har uppfyllts. I redovisningen av intervjumaterialet har rena citat använts på 

vissa ställen för att förstärka svaren i forskningsfrågorna samt underlätta det för 

läsaren.   

4.6 Forskningsetiska principer 

Jag har under arbetet med min studie tagit hänsyn till de forskningsetiska principer 

som är antagna av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet som syftar 

till att ge ett skydd för samhällets medlemmar, skydd mot otillbörlig insyn till 

exempel i livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav kallas för individskyddskraven. 

Forskaren måste också väga in värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot 

möjliga risker i form av negativa konsekvenser för mina intervjupersoner eller 

tredjeperson. Individskyddet kan konkretiseras i följande fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.5).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningen syfte. Forskaren ska informera intervjupersonen om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska 

även upplysas om att det är frivilligt och att det har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.7). Via e-post redogjorde jag för respondenterna syftet 

med min studie och anledningen till att jag ville ha just deras medverkan.   
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Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta intervjupersonens samtycke. 

Intervjupersonen får inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan om 

hon/han vill avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002 s.9). De fem 

respondenterna var mycket positiva till medverkan i min studie när jag skickade ut 

förfrågan via e-post och de tillade dessutom att de kunde ha användning för min 

studie.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer ska ge största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta krav hänger samman 

med offentlighet och sekretess. Forskning som omfattar etiskt känsliga uppgifter om 

enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse med tystnadsplikt 

beträffande sådana uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002 s.12). Då jag i min studie inte 

använder mig av etisk känsliga uppgifter har det inte varit aktuellt med det 

sistnämnda. Jag har i redovisningen av intervjuerna inte namngivit personerna utan 

har i stället använt fiktiva namn för att uppfylla konfidentialitetskravet.  

Nyttjandekravet, innebär att uppgifter om enskilda insamlade forskningsändamål, 

inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

syften (Vetenskapsrådet, 2002 s.14). Allt material som jag har använt mig av 

redovisas endast i min uppsats. Utöver dessa principer har ämnesrådet utfärdat 

ytterligare rekommendationer som säger att intervjupersonerna bör ta del av 

rapporten innan den publiceras och var den kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 

2002 s. 5). Respondenterna ska få ta del av min slutgiltiga rapport.  

4.7 Utformning av intervjufrågor  

Utformningen av intervjufrågorna för studien gjordes utifrån några av Kvales och 

Brinkmanns frågekategorier. I de inledande frågorna efterfrågades information om 

personernas bakgrund, ålder och utbildning. Dessa följdes sedan av 

uppföljningsfrågor, där de intervjuade fick tillfälle att utveckla sina svar. De följande 

frågorna var mer specificerade och strukturerande för att på så sätt få svar på 

frågeställningarna rörande själva forskningsfältet (Kvale & Brinkmann, 2009 s.150). 
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Här ställdes frågor rörande sättet att se på tid, klädsel och även vissa tolkande frågor 

för att säkerställa att jag uppfattade svaren rätt.  

4.8 Urval av intervjupersoner 

I studien har fem kvinnor i åldrarna 25- 65 år intervjuats. Två av dessa arbetar i 

Bangladesh, två arbetar i Lund och en arbetar i Indien. De som arbetar i Sverige har 

båda erfarenhet från Bangladesh och Indien. Alla intervjuade är svenska medborgare 

med svensk utbildning. Här följer en kort presentation av dessa fem personer. För att 

göra det enklare för läsaren och för att uppfylla konfidentialitetskravet används 

fiktiva namn; Sara, Fanny Malin, Anna och Karin. 

Sara som är landrepresentant i Indien för Svalorna Indien Bangladesh är ansvarig för 

att ta fram förslag på program som Svalorna ska arbeta med inom de närmsta åren. I 

arbetet ingår att var en länk mellan partnerorganisationer i Indien och huvudkontoret 

i Lund. Sara blev tidigt intresserad av internationella frågor. Redan på högstadiet var 

Sara engagerad i en internationell grupp som samarbetade med en skola i Eritrea, i 

östra Afrika. Sara har en magisterexamen i utveckling och internationellt samarbete. 

Hon har arbetat inom organisationen sedan augusti 2009 men har vistats och arbetat 

i Indien tidigare.  

Fanny som är landrepresentant i Bangladesh, har det övergripande ansvaret för 

verksamheten i Bangladesh. Detta innebär ansvar för budget, personal, säkerhet och 

situationsfrågor samt kontakt med myndigheter och andra organisationer. Fanny har 

en Politices magisterexamen med inriktning på internationell politik och 

utvecklingsfrågor. Hon har ett stort intresse för internationell politik och mänskliga 

rättigheter. Hon har varit anställd sedan 2009. 

Malin som är programkoordinator i Bangladesh är kontaktperson för 

samarbetspartners i Bangladesh. Malin har en magisterexamen i statsvetenskap och 

miljövetenskap och har också genomfört utvecklingsstudier. Under sina studier har 

Malin vistats tidigare i landet. Hon har alltid varit intresserad av miljöfrågor, 

mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor på ett eller annat sätt. Sin första kontakt 
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med Bangladesh fick Malin i samband med en fältstudie kopplat till räkodlingar. 

Hon har arbetat för Svalorna Indien Bangladesh sedan december 2008. 

Anna arbetar på huvudkontoret i Lund som koordinatör och informatör vilket 

innebär att ha kontakt med utlandspersonal och hantera kontakter med partners där. 

Hon har tidigare varit anställd på Sidas informationsavdelning och deltagit vid tre 

FN-konferenser och har även arbetat med miljö, freds- och utvecklingsfrågor. Hon 

har en högskoleutbildning i bland annat biståndsteknik och kulturgeografi. Anna har 

vistats i Bangladesh och Indien ett flertal gånger. Hon har arbetat på Svalorna Indien 

Bangladesh sedan 2003. 

Karin är verksamhetsledare i Lund och har varit anställd där sedan augusti 2009. 

Karin har varit i Indien ett tiotal gånger och har skrivit en avhandling om Indien som 

handlar om forskning och kommunikation. Första mötet med Indien var 1983 under 

en tre månaders vistelse där. Karin har studerat U-landskunskap och internationella 

relationer. Hon har tidigare erfarenheter från arbete inom Sida. Karin har även varit i 

Bangladesh men bara under en kort period. Karin har tidigare under en femårsperiod 

arbetat ideellt i organisationen Svalorna Indien Bangladesh. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjuerna och kopplas samman med de 

teorier som beskrivs i avsnitt tre. 

______________________________________________ 

5.1 Ett ojämlikt samhälle 

Ett synligt tecken på att det finns ojämlikheter i ett samhälle är att det finns olika 

samhällsklasser enligt Hofstede och Hofstede (2005, s.61). Malin upplever att 

Bangladesh är ett mycket hierarkiskt samhälle, där männen har en stark ställning. 

Hon upplever även att vita människor har en högre ställning än andra i landet. Malin 

har märkt att hon har fått extra förmåner och möjligheter som bengaler inte alltid får. 

Detta tyder på att status är viktig i landet, att både vara vit och välutbildad ger 

följdaktligen en hög status. Även kulturen i Indien präglas i allra högsta grad av en 

stark hierarki, enligt Sara och kastsamhället lever mycket tydligt kvar och det 

präglar även hur man kommunicerar. Det är viktigt att visa upp vem man är och vad 

man är, säger hon. Att männen har en stark ställning, märker även Karin. 

”I Indien är det männen som har inflytande. Först är det pappan, 

sen är det brodern, sen är det mannen som kvinnan gifter sig 

med, sen är det sonen som bestämmer. Kvinnan får väldigt sällan 

ta ett beslut själv utan det är relationen hon har till några män 

runt omkring. Det är det som är det avgörande. Änkor har en 

katastrofstatus, änkorna är det mest utsatta både i Indien och i 

Bangladesh”.  

Att det är männen som har så stort inflytande och har haft under en längre tid tyder 

på att beteendet är kulturbetingat. Kultur överförs från generation till generation 

enligt Thomas och Inkson. Kultur är inlärd, varaktig och har en stark påverkan på 

beteendet (Thomas & Inkson, 2004 s.22-26).  

Kommunikationen i Indien präglas i hög grad av vem som står högst i kast. 

Brahmimer är de som står högst i kast och daliterna är längst ner på skalan. 
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Braminer tilltalar knappast daliter annat än när de uppmanas att göra något, som 

oftast innebär att utföra de smutsigaste jobben. Daliter får inte ens titta högkastiga i 

ögonen. De förväntas titta ner och acceptera. Ögonkontakt är i de flesta kulturer 

relaterad till makt menar Varner och Beamer (2005 s.179) och här ser man ett tydligt 

exempel på detta. En högkastig står högt över daliterna i förhållande till makt. Ett 

exempel, som Sara ger på att kastsamhället fortfarande lever kvar är, att en individ 

som är av lägre kast inte går in i en affär om den ägs av någon från en högre kast. 

Sara ger ett annat exempel på hur kastsamhället lever kvar i Indien. Hon åhörde ett 

samtal mellan två indier, en kvinna och en man, där mannen berättade om sitt 

kommande Sverigebesök. Till en början lyssnade kvinnan uppmärksamt och 

intresserat och ställde många frågor. Lite längre fram i samtalet frågade kvinnan var 

i byn mannen bodde. När mannen hade berättat var han bodde, vände kvinnan bara 

på klacken och gick därifrån. Vad hände? Jo, att fråga var någon bor i byn är ett sätt 

att fråga om kasttillhörighet utan att fråga det rakt ut. Människor av samma kast bor 

tillsammans, säger Sara. Mannen som skulle åka till Sverige tillhörde daliterna, det 

vill säga de som står lägst i kast och därför ville kvinnan inte fortsätta samtalet 

eftersom hon själv tillhörde ett högre kast. Detta beteende kan anses vara något som 

hänger samman med den kultur som råder i landet. Visserligen är kastsystemet 

avskaffat sen en tid tillbaka men det lever ändå kvar hos människorna. Enligt 

Thomas och Inkson (2004, s.24) är kultur något som varje människa bär med sig 

hela tiden och är djupt inrotat i människan. Det kan skapa en vi- och dem känsla. Att 

kastsamhället fortfarande lever kvar kan också tolkas som att Indien är en kultur som 

står för långsiktig inriktning. Dessa kulturer präglas av att gott och ont beror på 

omständigheterna och den värderar uthållighet och tålamod (Hofstede & Hofstede, 

2005 s.226-24). Kanske kan detta vara en orsak till att kastsystemet fortfarande 

genomsyrar landet.   

Människor tillhör flera grupper och kategorier på samma gång: nationell nivå, 

regional nivå, etnisk, religiös eller lingvistisk nivå, könsnivå, generationsnivå samt 

samhällsklassnivå (Hofstede & Hofstede, 2005 s.24). I exemplet ovan med de båda 

samtalande tillhör de båda individerna samma nationella nivå, men de har olika 

könsnivåer samt olika samhällsklassnivåer. Det är den sistnämnda som blir 

överordnad i det här sammanhanget och det märks tydligt. Fastän männen har en 
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stark ställning, enligt Malin blir könsnivån av underordnad betydelse i det här 

sammanhanget. Samhällsklassnivån blir viktigast.  

Karin ger en liknande bild av Indien att kastsystemet fortfarande genomsyrar landet 

och tillägger att de som kommer från norra Indien och har ljusare hy också står 

högre i rang. Här blir etniciteten en markör. Det finns också tydliga hierarkiska 

strukturer i Bangladesh som påverkar beteende och kommunikation, säger Fanny. 

Det är accepterat att en som har en bättre ställning i fråga om ekonomi, ålder, kön 

och nationalitet kan behandla och tilltala dem som har en lägre ställning som de vill. 

Här är det återigen tydligt att individerna tillhör flera nivåer. Anna berättade att när 

hon var i Bangladesh märkte hon av de stora fördelarna med att vara vit och rik. 

Man blir väldigt väl omhändertagen och får alltid bästa platsen. Eftersom 

respondenterna säger sig bli väl mottagna i respektive länder kan detta ses som 

tecken på att kulturen i länderna präglas av stor etnisk tolerans vilket präglar kulturer 

med svagt osäkerhetsundvikande. Men det visar också på stora skillnader hur 

människor behandlas. Anna ger ett annat exempel:  

”Jag var på ett kalas första gången när vi var i Bangladesh, ett 

dop. Alla satt på golvet, men vi skulle sitta på stolar längst fram. 

Det är inte alltid så kul, man kanske inte alltid vill synas, så man 

är nästan kunglig. Man får ta maten först och man får den bästa 

maten. Jag tror man får bo där längre om man ska bli behandlad 

som vanligt, om man nu någonsin blir det.”  

Anna säger också att det är stora skillnader mellan utbildade kvinnor och icke-

utbildade kvinnor. Ibland dem som är universitetsutbildade och pratar engelska finns 

det kanske de som vågar talar högt och säga ifrån medan kvinnor som inte är 

utbildade hukar sig och är tysta. Mycket av respondenternas svar kan anses tyda på 

en stor maktdistans i de båda länderna. En förklaring på att respondenterna får en 

särställning i positiv bemärkelse kan också bero på att de arbetar i en internationell 

organisation som syftar till att göra förbättringar i länderna. En annan förklaring kan 

vara att människorna i framför allt Bangladesh inte är så vana vid västerlänningar 

och därför finner dem intressanta. Det kan också anses tydligt att människorna kan 

tillhöra flera grupper och kategorier det är inte alltid den nationella nivån som är av 

störst betydelse. 
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5.2 Det kollektiva samhället 

Enligt Malin är människorna i Bangladesh väldigt konflikträdda i grupp. Om det 

uppstår problem vill de helst sopa det under mattan i stället för att lösa problemet i 

grupp. Däremot kan man diskutera det senare i mindre grupper. Man tar absolut inte 

upp ett jobbigt ämne där någon kan ta skada, säger hon vidare. Detta kan tyda på att 

Bangladesh är ett kollektivistiskt samhälle. De anses kännetecknas av att alltid vilja 

upprätthålla harmoni och att undvika direkta konfrontationer. Kollektivism är 

utmärkande för kulturer där människor från födseln integreras i egengrupper med 

stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot 

förbehållslös lojalitet (Hofstede & Hofstede, 2005 s.89). Denna beskrivning 

stämmer med Saras uppfattning. Hon upplever att man i Indien lever mer 

tillsammans, man hjälps åt mycket mer än vad hon upplever att man gör i Sverige. 

Däremot gäller inte det förhållandet mellan olika grupper och kaster. Sara säger 

vidare att det finns ett större nätverk i Indien och familjerna är större än i Sverige. 

Grupperna är tydliga och kasterna lever var för sig i sin grupp. Karin säger: 

”Familjen är så central, det är en institution. Det återkommer i 

alla sammanhang hur man är beroende av familjen, hur man 

måste ta ansvar. Familjen är med i så många beslutande 

processer. De är ju inte det i Sverige. Man tänker mera kollektivt 

i Indien, man tänker inte i jag form. Sociala relationer är en 

trygghet och familjen är A och O. Familjen påverkar kulturen.”  

I Bangladesh upplever Anna att det anses mycket underligt att inte vara gift och ha 

barn. Det händer till och med att Anna, som är ogift, hittar på någon historia för att 

slippa vara konstig i deras ögon, när hon träffar någon som hon vet att hon aldrig ska 

träffa igen. Anna orkar inte alltid ta diskussionen om varför hon inte är gift. Anna 

säger att de frågar alltid om man är gift och har barn. Karin ger ett annat exempel:  

”Att resa ensam som kvinna, det gör man bara inte. Det anses 

vara väldigt konstigt. En gång när jag reste ensam med tåg, sa 

medresenärerna till mig: Oj oj oj! Synd om dig! Vi ska nog ordna 

detta. Vi har säkert någon faster eller kusin som kan hjälpa eller 

skydda dig och åka tåg med dig”.    
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Här märks tydligt att åtagandet mellan människor är mycket starkt och ansvaret för 

andra spelar en stor roll. Detta är något som anses signifikativt för 

högkontextkulturer. Karin förklarar att sättet att se på att man inte ska vara ensam är 

generellt även för männen. De tänker så kollektivt, säger hon. För människorna i 

Indien är det otänkbart att någon kan ha valt att vara ensam. För att slippa vara 

annorlunda i deras ögon händer det att Karin helt enkelt säger att hon är gift eller att 

hon bär vigselringar.   

5.3 Kommunikationsstil och kultur 

Sara brukar ha hjälp av en lokalperson från en annan organisation när hon har med 

myndigheter att göra. Sara säger: 

”Det som jag slås av jättemycket är att han blir så otroligt 

försiktig i vad det är han säger. Först och främst kuvar han sig 

så mycket och säger försiktigt, oh yes Sir, thank you Sir. När jag 

ställer frågor som är väldigt konkreta till myndighetspersoner, 

och indiska myndigheter är det ett kapitel för sig. Jag är 

frustrerad på dem, för att ofta om jag har ett ärende så innebär 

det att jag behöver åka dit tio gånger. Då har det hänt någon 

gång att jag har sagt så här, ok! Bara för att få det tydligt, nästa 

gång jag kommer hit, vad vill ni att jag ska ha med mig? Vilka 

papper ska jag ha med mig? Då har han som är med mig blivit 

alldeles chockad och sagt att du kan inte vara så direkt, du kan 

inte fråga så. Jag upplever det som om han tycker att vi ska åka 

dit tio gånger och gissa vad det är vi ska ha med oss”. 

Detta citat kan tolkas som en form av kulturkrock som uppstår när olika 

kommunikationsstilar möts, i detta fall en högkontextkultur och lågkontextkultur. 

Sara förstår inte varför hon inte kan fråga rakt ut vad som krävs och hennes 

medhjälpare blir förskräckt över hennes sätt att uttrycka sig så direkt. Här märks det 

tydligt att individerna från de olika kulturerna inte har samma sätt att kommunicera. 

När kommunikationsprocessen kompliceras av hinder vilket ofta sker när aktörerna 

inte delar samma kulturella bakgrund är risken stor att kommunikationen blir 

ineffektiv och ofullständig (Larsson, 2010 s.49-50). Citatet ovan kan även appliceras 

på Hofstedes teorier om nationalkulturer. Dels i teorin om kollektivistiska kulturer 

där det anses vara oförskämt och icke-önskvärt att direkt konfrontera en annan 
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människa. Individerna anses inte heller kunna uttrycka sina behov och önskningar så 

direkt i dessa kulturer (Hofstede & Hofstede, 2005 s.100). Citatet kan också kopplas 

till teorin om maskulina kulturer som präglas av att konflikter löses genom 

kompromisser och förhandlingar (Hofstede & Hofstede, 2005 s.118). 

Fanny har upplevt vissa svårigheter i kommunikationen med människorna från 

Bangladesh när hon har ställt öppna frågor, för att få dem att tänka själva och 

utveckla resonemang. Hon upplever att det är svårt att göra sig förstådd då. I stället 

fungerar, tydliga, korta och ibland ledande frågor. Jag finner att detta inte riktigt 

överensstämmer med Hofstedes och Hofstedes (2005 s.184) undersökning, där 

Bangladesh rankas som en kultur med relativt svagt osäkerhetsundvikande. I 

kulturer med svagt osäkerhetsundvikande anses diskussioner vara viktiga medan i 

kulturer med starkt osäkerhetsundvikande anses det viktigt att finna de riktiga 

svaren.   

Malin säger att det läggs ner mer tid på artighetsfraser än vad som är brukligt i 

Sverige. Mycket tid ägnas åt att lyssna på personernas livshistoria och vad de för 

övrigt vill berätta. I ett samtal med flera personer inblandade är det inte ovanligt att 

var och en får berätta sin livshistoria. Malin säger vidare att deras sätt att 

kommunicera skiljer sig väldigt mycket från vårt svenska strikta sätt att prata. Fanny 

upplever också att personliga relationer spelar större roll i Bangladesh än i Sverige. 

Det är inte bara familjebanden som är viktiga utan även yrkesmässigt får man större 

fördelar om man skaffar sig en god relation med sin bankman, tolk eller 

kontaktperson på myndigheten. Fanny säger vidare att det förväntas att man ger 

relationen lite tid och anstränger sig, kommer på personliga besök, dricker en kopp 

te och så vidare. Här jämför Fanny med Sverige som hon säger är mer förutsägbart 

och mer resultatinriktat. Genom respondenternas svar kan utläsas att sättet att 

kommunicera i Indien och Bangladesh liknar den som finns i en högkontextkultur. I 

dessa kulturer är det vanligt att prata runt omkring ämnet innan samtalet kommer till 

själva kärnan (Stier, 2007 s.42). Högkontextkulturer kännetecknas också av extrem 

artighet enligt Rogers och Steinfatt (1999 s.92). 
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5.4 Sättet att se på tid  

I en kultur med polykroniskt synsätt är inte tiden i sig det viktigaste, enligt Plum 

(2008 s.203). Det är inte klockan som styr i första hand och följaktligen är det inte 

nödvändigt att komma i exakt tid till möten. Genom sitt handlade visar den 

polykroniska kulturen att den är orienterad till människor, mänskliga relationer och 

familjen (Jandt, 2004 s.248). När jag frågar Sara om hur man ser på tid i Indien får 

jag till svar ”Oj oj oj oj”! Som följs av ett gott skratt ”där har vi stor skillnad”. Vid 

ett bröllop med 2400 gäster kom brudgummen tre och en halv timme för sent men 

ingen av de övriga gästerna reagerade på detta. De bara konstaterade lugnt satt 

brudgummen såg väl till så att fracken satt som den skulle. Sara säger vidare att 

punktlighet inte är lika relevant som i Sverige. Det är inget man slaviskt ska följa. 

Det är bara en riktlinje. Fanny är av samma uppfattning att tiden hålls i regel sämre i 

Bangladesh än i Sverige, diverse ursäkter accepteras. Malin i Bangladesh svarar 

ungefär på samma sätt angående tid:  

”Inställningen till tid är att tid inte finns, det är inget man bryr 

sig om. In shaa Allah, jag kommer i morgon på mötet klockan tio 

om gud vill, vilket då betyder att man inte behöver ta ansvar för 

sina egna handlingar. Man kan skylla på trafiken för det är ändå 

inte mitt eget fel att jag inte kommer fram, det är gud som 

bestämmer.” 

Om man betraktar tiden på ovanstående sätt kan det vara ett tecken på att det är en 

kultur med svagt osäkerhetsundvikande eftersom osäkerhet är en normal del av livet 

och att det inte heller präglas av stress. Det är inte klockan som styr.  

När Karin får samma fråga säger hon:  

”Allt tar sådan tid! Tålamod, det är ingen idé att forcera. Det 

har man lärt sig genom åren. Man har lärt sig att navigera både 

i det kulturella och fysiska landskapet. Det är ingen idé att driva 

på, som västerlänning, för då får du bara ett motstånd. Då blir 

den här koloniala relationen, att du där västerlänning, försök 

inte komma här och tro att det här med effektivitet som du har i 

ditt land utan här gör vi på vårt sätt och det är bara att följa de 

reglerna och de reglerna är ganska osynliga kan man säga. Även 

om du står i en kö, så finns det ingen kö. Om det står på en skylt 

så läser man på skylten, men det som står på skylten gäller inte.” 
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5.5 Ickeverbal kommunikation 

Den ickeverbala kommunikationen influeras av flera faktorer så som kulturell och 

socioekonomisk bakgrund, utbildning, kön, ålder, personliga egenheter. Det är 

viktigt att lära sig att tolka alla dessa signaler eftersom det varierar och innehåller så 

mycket (Varner & Beamer, 2005 s.176-177). Vad det gäller klädsel svarar alla 

respondenterna på likartat sätt. Det är viktigt att klä sig rätt. Den typiska klädseln för 

kvinnor är Bangladesh salwar kameez som består av pösiga byxor, lång skjorta och 

sjal. Vid mer officiella möten är klädseln mer strikt, kavaj och byxor men sjalen 

behåller man på. Sara säger att klädseln är förutbestämd. Unga kvinnor bär salwar 

kameez och äldre kvinnor bär sari, ett flera meter långt tygstycke som draperas runt 

kroppen. Sättet att utrycka sig i klädseln märks även i valet av färger och mönster. 

Män är traditionellt klädda i byxor och skjorta. Sara säger vidare att smycken är 

väldigt viktigt för kvinnor, eftersom de visar sin värdighet genom detta och det är 

något man prioriterar att lägga sina pengar på. Detta kan ses som att det är en 

maskulin kultur eftersom att i maskulina kulturer är inköp av statusprylar vanliga 

och de anses köpa mer äkta smycken än vad feminina kulturer gör (Hofstede & 

Hofstede 2005, s.155).  

Kläder är en viktig markör framför allt om du är från landsbygden, säger Karin. De 

flesta kvinnorna använder sari. När kvinnor tillfrågas vad de önskar sig blir ofta 

svaret en ny sari. Kvalitén kan vara allt ifrån bomull till siden och kvaliteten på sarin 

visar vem du är. I städerna blir det däremot allt fler som använder jeans och då 

framför allt unga kvinnor. Enligt Varner och Beamer (2005 s.199-200) förändras 

klädkoden för många kulturer och de blir mera lika varandra. Det gäller framför allt 

inom den yngre generationen. Även männen markerar vem de är genom klädseln, 

Karin säger: 

”Det är också viktigt vilka sandaler man har, om du har floppis, 

om det är gummi eller om du har lädersandaler. Har du riktiga 

skor med snöre, då är du statstjänsteman”. 

Vid ett tillfälle nämner Anna att hon alltid har med sig sin asiatiska garderob. Det 

kan vara ett sätt att identifiera sig med den kulturella kommunikationskontext som 
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råder i Indien och Bangladesh. Även Sara tycker att det är viktigt att anpassa sig 

efter den kulturella kontexten: 

”Så fort jag går utanför dörren har jag på mig Salwar Kamez, 

har jag inte det så skulle jag bli bemött på ett annat sätt. Det är 

också ett sätt att visa att jag bor här, lever här och att jag 

anpassar mig och att jag respekterar det. Det har verkligen 

fungerat jättebra och det är uppskattat”.  

I och med att respondenterna klär sig enligt den kultur som råder i landet 

signalerar de att de förstår olika kommunikationsaspekter och anpassar sig 

därmed till situationen. Det är också ett sätt att visa tillhörighet, att vara en 

av dem. Då blir möjligheterna större att lyckas med kommunikationen.  

Vad det gäller avstånd mellan de talande är det ganska snarlikt Sveriges sätt. Inom 

familjen är avståndet närmare än när man talar med främlingar. Malin säger att i 

Bangladesh är det folk överallt, så det är inte alltid så lätt att hålla avstånd, därför är 

mer naturligt att stå nära varandra. Sara säger att här är det återigen kastsystemet 

som avgör hur nära de kommer varandra. 

Vem och var vi rör vid varandra förmedlar viktiga meddelanden om relationer enligt 

Lustig och Koester (2010 s.210). Malin säger att män rör vid män men kvinnor och 

män rör inte varandra offentligt i Bangladesh. På samma sätt är det i Indien enligt 

Sara, det vill säga ingen kroppskontakt alls mellan könen i offentliga sammanhang. 

Däremot ser man ofta att männen håller varandra i handen eller rör vid varandra. 

Däremot gör inte kvinnor det i offentliga sammanhang, enligt samma källa. Även 

här spelar kastsamhället en stor roll. Man ska inte ens beröra daliter, man vill inte ta 

i dem, man blir smutsig av det anser folket, enligt Sara. 

I Sverige hälsar vi oftast genom att ta i hand vilket inte är så vanligt vare sig i Indien 

eller Bangladesh. I Indien är det vanligaste sättet att hälsa genom att sätta ihop 

handflatorna framför bröstet likt en lucia. Angående hur Malin hälsar i Bangladesh 

säger hon: 

”Jag har börjat hälsa på ett annat vis. Jag sätter upp handen i 

pannan och visar handflatan när jag säger hej. Jag sätter 

fingrarna mot pannan av någon anledning, fråga mig inte varför 



 

  47 (59) 
 

jag gör det här. Jag har bara sett att folket gör det. Hälsar jag 

på hinduer så slår jag ihop händerna och hälsar så som de gör”.  

Enligt Lustig och Koester (2010 s.218) är de ickeverbala uttrycken i regel bundna 

till kulturen och sker omedvetet. Ingen har talat om hur man ska göra utan man lär 

sig genom att se hur andra gör. Sättet som Malin hälsar är ett exempel på detta. Det 

kan också ses som ett exempel på hur Malin har anpassat sig till kontexten.  

Huvudet förmedlar också kommunikation. Att nicka med huvudet innebär i de flesta 

kulturer att man håller med om vad som sägs. I Indien nickar man inte på huvudet 

man snarare gungar med det, enligt Sara.  

”En sak som är väldigt tydligt för Indien för hur man 

kommunicerar är huvudskakningen. Det är alltså inte att skaka 

på huvudet och det är inte att nicka, utan det är att gunga på 

huvudet. I början tyckte jag det var jätte jättesvårt för att jag inte 

kunde förstå, betyder det här ja eller betyder det nej, betyder det 

vet inte, eller betyder det kanske? Väldigt länge tyckte jag det 

betydde allt, allt och inget. Att jag kunde få den här 

huvudskakningen både som ett ja och ett nej och vet inte och 

kanske. Nu tror jag att jag har börjat ana att det betyder, att man 

håller med, att jag bekräftar dig. Om jag står och pratar så kan 

någon stå och skaka så där som att mmmm…mmm...just 

det…visst…fortsätt…Men det kan också vara ett ja. Om jag 

frågar på en restaurang om jag beställer, så skakar man på 

huvudet, en slags bekräftelse, jag hör vad du säger. Det är ju en 

tystnad som jag tyckte var supersvårt att tolka det. Jag fick 

liksom ställa följdfrågor, yes? What do you mean? No? Men mer 

och mer har lärt mig uppskatta det, och har börjat anamma det 

själv. Ha ha! Jag skakar jättemycket på huvudet nu. Jag gillar 

det jättemycket! Ha ha! Bara när folk hälsar på mig, jag skakar 

på! Det är också ett bevis på hur man tar till sig”.  

För att kunna kommunicera effektivt i en högkontextkultur är det nödvändigt att 

kunna hantera många koder (Plum, 2008 s.202). Refererat till ovanstående citat 

måste både huvudskakningen och tystnaden kunna tolkas rätt för att 

kommunikationen ska bli effektiv.   

Hur man visar känslor ingår också i den ickeverbala kommunikationen. Sara 

upplever att det är mer tabubelagt att visa sina känslor i Indien i jämförelse med 

Sverige. Det gäller både positiva och negativa känslor. Däremot förekommer det 
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nästan som ceremonier att flera tillsammans visar sin sorg. Människorna gråter inte 

enskilt eller spontant inför andra utan skapar en situation för det. Sara upplever att 

de inte heller visar sin glädje spontant. Däremot kan det vara viktigt att visa upp en 

fasad i vissa situationer, en skapad situation. Sara berättar om ett bröllop som hon 

var på där alla skulle vara så lyckliga och alla ville visa att de var lyckliga. Samtidigt 

visste Sara att bröllopet var arrangerat och bruden hade inte själv valt vem hon 

skulle gifta sig med. Sara sa hon tänkte då: är bruden verkligen lycklig? Eller är det 

en fasad som visas upp? Detta tyder på hur mycket viktigare kollektivet är i Indien 

om man jämför med Sverige, gruppglädjen vid ett bröllop, brudens intresse för 

brudgummen är inte det viktigaste men däremot gruppens intresse.  

5.6 Hur kulturella skillnader hanteras 

Enligt Hall genomgår individen olika stadier för att bli kommunikativt kompetent i 

en kultur man inte vuxit upp i. Det är inte säkert att individerna går igenom alla 

stadierna och det tar olika tid för olika individer (Hall, 2005 s.274). Sara säger:   

”I början var allt så nytt, att det utgjorde en känsla en 

utmattning. Nu har jag varit här så länge och jag har varit här 

så många gånger att jag känner mig hemma med det någonstans. 

Det är bekanta ljud och intryck, vilket gör att jag känner att jag 

mår mycket bättre. Jag har lärt mig att tycka om det någonstans. 

Jag har lärt mig att känna mig hemma med alla de här intrycken, 

ljuden och dofterna. Så delvis kan man säga att jag har anpassat 

mig till kulturen. På bussarna till exempel spelas det alltid hög 

musik, så numera är öronproppar ett sätt att hantera den höga 

ljudnivån. Jag har lärt mig någonstans vad det är som fungerar i 

olika situationer.”  

Eftersom Indien och Bangladesh inte har samma sätt att se på punktlighet som vi har 

i Sverige kan det ställa till vissa svårigheter ibland. Ett sätt att hantera detta kan vara 

att ringa när man sitter i taxin och säga; ”Nu är jag på väg, nu kommer jag, nu 

kommer jag snart”, enligt Karin. Det vill säga att man påminner om den avtalade 

tiden. Fanny säger att det positiva med att tiden är mer flexibel i Bangladesh är, att 

man kan ställa in eller boka in nya möten samma dag och att folk i regel är mer 

flexibla. Enligt Plum (2008 s.19-29) är kulturell intelligens förmågan att handla 

passande i situationer där kulturella skillnader är viktiga. Faktorer som kan leda till 
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högre kulturell intelligens är bland annat förmågan att anpassa handlandet, att 

uppskatta olikheter, förmåga att hantera stress i nya situationer, vilja att förändras, 

och sinne för humor (Peterson, 2004 s.96-97). Ett sätt för Sara att anpassa sig till den 

polykroniska tidsuppfattning som råder i landet är, att alltid ha med sig något att 

göra i form av en tidning eller bok. Sara kan då sitta och vänta och blir inte längre 

upprörd och irriterad. Sara har lärt sig, att säger man att man ska ses klockan ett, så 

kanske det inte betyder precis klockan ett.  

Ett annat sätt att anpassa sig till kulturen, enligt Sara är att ha på sig indiska kläder. 

Hon har även anpassat sig att äta med händerna vilket är vanligt i Indien och även i 

Bangladesh. Sara säger att det är ett sätt att signalera att det fungerar precis lika bra 

och genom att göra detta visar hon att det är något som hon vill lära sig. Thomas och 

Inkson (2004, s.38) skriver att ett första steg för att bli kulturell intelligent är att 

förstå sin egen kultur och hur den påverkar din tolkning av andras handlande. Karin 

säger att ett bra sätt att visa respekt för landet är att vara väl insatt i vad som händer 

politiskt eftersom hon upplever att befolkningen i Indien är mycket politiskt 

medvetna. Att diskutera aktuella händelser med dem man möter visar att man inte är 

någon tillfällig turist. Malin säger att man får perspektiv på sitt eget land och på sina 

vanor genom att vara här. Hon anser också att det är viktigt att anpassa sig till 

kontexten och respektera landet.  

Enligt Stier (2007 s.136-139) finns olika idealtyper av resenärer. När respondenterna 

har svarat på vilka förväntningar och vilka förberedelser de gjorde innan de reste till 

Indien eller Bangladesh tyder detta på att de kan jämföras med den taktiska 

upptäcktsresanden, som utforskar den andra kulturen på ett till synes strukturerat och 

välförberett sätt men också som den medvetne resenären som i kulturmötet bär med 

sig redan befintliga kunskaper om den främmande miljöns egenheter och likheter 

med hemmiljön. Samtliga respondenter hade mycket goda förkunskaper om landet 

och om internationella frågor genom sina utbildningar. De läste dessutom in sig på 

landet genom att läsa bloggar, akademiska skrifter, guideböcker, kartor samt 

intervjuade folk som varit i länderna, allt för att få en så bred uppfattning som 

möjligt. 
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6 Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågorna samt ges förslag till vidare forskning. 

______________________________________________________________ 

6.1 Kulturella skillnader och hur de hanteras  

Med hänsyn till de svar som respondenterna gav vid intervjuerna har jag i min studie 

kommit fram till följande slutsatser. Vad det gäller maktdimensionen tycks både 

Indien och Bangladesh präglas av att vara ett ojämlikt samhälle där stora skillnader 

existerar mellan olika grupper. Trots att kastsystemet är avskaffat i Indien lever det i 

allra högsta grad kvar. Även i Bangladesh märks tydliga skillnader med ett 

hierarkiskt samhälle. Män har oftast betydligt högre status där om man jämför med 

Sverige. Det förhållandet rådde längre tillbaka i tiden i Sverige, det är inte omöjligt 

att det med tiden kommer att förändras även där. Vita har en högre ställning i landet 

och får andra förmåner än andra, enligt respondenterna. Detta finner jag 

anmärkningsvärt. Är det det västerländska idealet som är upphovet till detta eller är 

det helt enkelt det faktum att biståndshjälpen oftast kommer från väst? Hofstedes 

teorier angående hur kulturer skiljer sig åt har kritiserats från olika håll angående att 

studien är för gammal och att flertalet i den utgjordes av män. Den gjordes dessutom 

bara på ett enda företag men mycket som den studien visade på överensstämmer 

med de resultat som jag har kommit fram till vad det gäller maktdistans. I min studie 

intervjuades enbart kvinnor men svaren överensstämmer trots det med Hofstedes 

undersökning. IBM:s studie visade att både Indien och Bangladesh har ett högt 

maktdistansindex.  

I IBM studien rankas Bangladesh som ett mer kollektivistiskt samhälle än Indien 

men sett till de svar jag fick från respondenterna kan båda länderna anses vara lika 

kollektivistiska. Jag kunde inte finna några skillnader i respondenternas sätt att 

svara. Vad det gäller dimensionen starkt och svagt osäkerhetsundvikande tyder 

respondenternas svar på att både Indien och Bangladesh har ett svagt 

osäkerhetsundvikande. Ett tecken på det är att kommunikationen inte påverkas av 

någon nämnvärd stress. Då tänker jag främst på hur de ser på tid. Allt får ta sin tid.  
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Skillnader som framkommit med hänsyn till kultur är att det läggs mycket mera tid 

på artighetsfraser än vad man gör i Sverige. Det tar tid innan samtalet kommer in på 

själva kärnpunkten. Inga raka och direkta frågor ställs som det görs i Sverige utan 

frågorna lindas in. Direkta konfrontationer undviks och mycket tid läggs på att 

bygga upp en relation för att på så sätt skapa goda kommunikationsmöjligheter. Det 

är även viktigt att skapa goda relationer med myndighetspersoner av olika slag. Det 

vi kallar den svenska effektiviteten kan inte förväntas på samma sätt i Indien eller i 

Bangladesh. Det är ingen idé att forcera fram något, då är risken stor att man möts 

av ett motstånd i stället. Det är viktigt att respektera landets kultur och rätta sig efter 

det som råder där. Svaren från respondenterna i studien tyder på att de båda länder 

kan förknippas med den kommunikationsstil som finns i en högkontextkultur. Att de 

båda länderna präglas av en högkontextkultur märks också genom att de betraktar 

tiden som öppen och flexibel.  

Som svar på frågan vilka de största skillnaderna med hänsyn till kommunikation i 

jämförelse med Sverige så är det sättet att hantera tid. Studien visar att det 

polykroniska sättet att se på tid präglar både Indien och Bangladesh. Klockan är inte 

något som slaviskt följs utan ses mer som en riktlinje. Punktlighet i Indien och 

Bangladesh har inte alls samma betydelse som i Sverige. I Bangladesh som till 

största delen är ett muslimskt land händer det ofta att svaret kan bli ”In shaa Allah”, 

det vill säga om gud vill, så blir det i tid. I Indien är tid inte absolut. Det är inte 

nödvändigt att komma eller vara på plats på ett visst bestämt klockslag. Det kan ha 

kommit något annat som har varit viktigare att göra först. Ett sätt att hantera detta 

kan vara att flera gånger påminna att man är på väg, att säga att mötet börjar snart 

och så vidare. För den svenska personalen som är van vid det monokroniska 

tidssättet är det viktigt att hela tiden ha i åtanke att sättet att se på tid behandlas på 

ett annat sätt i de båda länderna. Tålamod är en viktig egenskap att ha med sig i 

mötet med kulturen i de båda länderna. 

Högkontextkultur kopplas oftast samman med kollektivism. Detta samband har jag 

funnit i min studie. Att familjen är central, att grupper är tydliga och att man sällan 

utsätter någon för direkta konfrontationer framkommer tydligt i respondenternas 

svar vilket tyder på att Indien och Bangladesh snarare är mer kollektivistiska än 
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individualistiska. Även i individernas sätt att visa sina känslor, som redovisats i det 

förra avsnittet, tyder på detta. Talande är också exemplet där en av respondenterna 

berättade om hur hon erbjöds att få någon faster eller kusin som kunde hjälpa till när 

hon reste ensam. Ett annat exempel på hur mycket viktigare kollektivet är i Indien i 

jämförelse med Sverige, var Saras erfarenheter från gruppglädjen vid ett bröllop, där 

brudens intresse för brudgummen var av mindre vikt än vad gruppen tyckte. I 

studien framkommer att både Indien och Bangladesh kan betraktas som 

kollektivistiska kulturer. Fattiga länder förknippas mestadels med kollektivistiska 

kulturer medan rika länder förknippas med individualistiska. En förklaring på detta 

kan vara att i fattiga länder måste individerna hålla ihop och hjälpa varandra. 

Därigenom får familjen och gruppen en stor betydelse. Välfärden är inte så väl 

utbyggd i dessa länder utan individerna blir istället hänvisade till att hjälpa varandra. 

Det kan gälla i stort som smått.  

I ett framtidsperspektiv kommer det kanske inte att se ut så här. Min tanke är att 

familjen och kollektivet inte kommer att vara så central. Sett ur ett historiskt 

perspektiv var kollektivet och familjen viktigare för Sverige förut men det har 

förändrats idag. Intressant i sammanhanget är om eller när fler och fler länder går 

mot ett nationellt välstånd kommer antalet kollektivistiska samhällena då att 

minska? Huruvida Indien och Bangladesh är att betrakta som feminina eller 

maskulina kulturer är svårare att finna några belägg för. Med tanke på att männen 

verkar ha en så pass stark ställning där lutar min teori mot att det är den maskulina 

kulturen som överväger. Att det finns ett samband mellan stor maktdistans och 

kollektiva kulturer finns också redovisats i min studie.   

6.2 Kunskap om den ickeverbala kommunikationen 

Vad det gäller den ickeverbala kommunikationen framkommer att sättet att klä sig är 

tydliga markörer och genom detta kan mycket utläsas. Det är genom klädseln 

individerna visar sin sin identitet. Respondenterna påtalade vid ett flertal tillfällen 

hur viktigt de tyckte att det var att klä sig rätt. För dem innebar det att de valde den 

asiatiska garderoben, som de uttryckte sig. Detta tyder på att de respekterar den 

gängse klädkoden som gäller. De märkte också tydligt att de blev respekterade 
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genom detta. I Sverige gör vi på samma sätt. Varje tillfälle har oftast sin klädkod. 

Klädkoden håller dock på att förändras bland de unga i städerna i Indien och 

Bangladesh. Där blir det allt vanligare att ungdomar har jeans. Om det är positivt 

eller negativt är svårt att säga. Detta kan tydas som att de blir mer västorienterade. 

Personligen tycker jag det är synd eftersom något av mångfalden försvinner genom 

detta. Vi blir alla stöpta i samma form.  

Det svenska sättet att bekräfta genom att nicka på huvudet eller att skaka på huvudet 

för att visa att man inte håller med används inte i Indien. Där används 

huvudgungning från sida till sida som betyder jag bekräftar dig, jag hör dig. När vi i 

Sverige gungar och skakar på huvudet betyder det snarare att vi inte vet eller inte har 

svaret. Andra skillnader som redovisas är att man hälsar inte i hand som vi gör i 

Sverige. Istället är den vanligaste hälsningen att man bugar och sätter ihop 

handflatorna framför bröstet. Man visar inte sina känslor, varken positiva eller 

negativa, offentligt. Detta kan ställa till svårigheter i kommunikationen eftersom 

missförstånd lätt uppstår om det inte går att utläsa individernas känslor. 

Att kulturell förståelse är viktig kan inte nog understrykas och med hänvisning till 

respondenternas svar utvecklas den hela tiden genom arbetet i länderna och 

respondenterna blir mer och mer kulturellt kompetenta. Avslutningsvis vill jag 

påpeka att jag i min studie har visat på skillnader med hänsyn till kommunikation 

sett ur svenskt perspektiv mellan Sverige, Indien och Bangladesh. Därmed inte sagt 

att det svenska sättet skulle vara bättre eller mera rätt än något annat. Jag anser att 

det är viktigt att ha kunskaper om de skillnader som finns för att på så sätt underlätta 

kommunikationen i ett internationellt sammanhang. Självklart finns det också många 

likheter i sättet att kommunicera och det är inte alltid man kan dra kategoriska 

gränser mellan olika kulturer. I åtanke måste finnas att i varje kultur finns det 

specifika individuella skillnader. För att citera Karin: ”Det gäller att navigera rätt i 

det kulturella landskapet.” Med det menar jag att förståelse och anpassning till 

varandras kulturer är nödvändig för att uppnå en god kommunikation ur alla 

aspekter. Målet är att vara kommunikationskompetent och inte en kulturkrockare.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra en motsvarande forskning där personal från Indien eller 

Bangladesh arbetar i Sverige. Vilka svårigheter skulle de finna i samarbetet med 

svensk personal och vilka kulturella skillnader skulle de finna och hur hanterar de 

skillnaderna? Eftersom undersökningarna oftast görs utifrån ett från västerländskt 

perspektiv vore det värdefullt att få det från ett annat perspektiv. Andra 

forskningsförslag vore att undersöka hur kulturen påverkar den interkulturella 

kommunikationen om studien utgick från ett vinstdrivande företag i stället för en 

biståndsorganisation. Eftersom genusforskning är aktuell i dag vore det dessutom 

intressant att undersöka om det är någon skillnad i kommunikationen beroende på 

aktörernas olika könstillhörighet.    
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Bilaga 1 intervjuguide  

______________________________________________________________ 

 

Intervjuguide 1 
Denna intervjuguide är tillämpad åt Sara, Malin, Anna och Karin. 

 

Vad är din bakgrund?  

Vad är din huvudsakliga uppgift på Svalorna Indien Bangladesh? 

Vilka förväntningar hade du på landet innan du åkte dit? 

Vilka förberedelser gjorde du? 

Vad var din första känsla/intryck när du kom till Indien/Bangladesh?  

Är känslan densamma idag?  

 

Upplever du att det finns några tydliga skillnader i kulturen mellan Sverige och 

Indien/Bangladesh och i så fall vilka? 

Hur skiljer sig sättet att se på tid i jämförelse med Sverige? 

Tycker du att kulturen är ett hinder i kommunikationen?  

 

Hur hälsar man på varandra i Indien/Bangladesh? 

Används några gester för att tydliggöra kommunikationen? Vilka i så fall? 

Säger man det man vill ha sagt klart och tydligt i Indien/Bangladesh eller ligger 

mycket av innebörden i det osagda? 
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Bilaga 2 intervjufrågor 

______________________________________________________________ 

 

Intervjufrågor 2 
Denna intervjuguide är tillämpad åt Fanny.  

 
Presentation   

Vilken är din bakgrund? Utbildning?  

Hur hamnade du på Svalorna Indien Bangladesh? 

Vad är din huvudsakliga uppgift på Svalorna Indien Bangladesh?  

Hur länge har du varit i Bangladesh? 

 
Frågor med hänsyn till kultur  

Vilka förväntningar hade du på Bangladesh innan du åkte dit? 

Hur förberedde du dig inför resan till Bangladesh? 

Vilket var ditt första intryck när du kom till Bangladesh?   

Hur är intrycket idag?  

Upplever du att det finns några tydliga skillnader i kultur mellan Sverige och 

Bangladesh och i så fall vilka?   

Hur har du anpassat dig till den nya kulturen?  

Måste du hela tiden tänka på hur uppträder och handlar eller gör du det automatiskt 

nu?  

Upplever du att kulturen i landet har fördelar mot den svenska kulturen? 

Är det något som skulle du vilja ta med dig hem från Bangladesh?  

Hur är inställningen till tid? Hur anpassar du dig till det? Hur löser du situationer? 

  
Kommunikationsstilar 

Beskriv ett möte som du har varit med om med en från Bangladesh. Är det någon 

skillnad mot ett möte med en svensk?   

Hur hälsar ni på varandra? Tar ni i hand? Äldst pratar först? Artighetsfraser? 

Hur pratar Bangladeshier med varandra? Sättet att prata, Ljudnivån, Ordflödet, 

Används tystnad? 

Används några gester för att tydliggöra kommunikationen? Vilka i så fall? 

Säger man det man vill ha sagt klart och tydligt eller ligger mycket av innebörden i 

det osagda? 

Avstånd? Står man nära varandra när man pratar? 

Rör man vid varandra när du pratar med någon från Bangladesh/Indien? 

Klädsel? Är det något att tänka på?  

Vilket har varit de största hindren för att nå ett resultat vid kommunikation med 

människor ifrån Bangladesh? Hur löstes det? 

Vad är viktigt att tänka på i kommunikationen med en från Bangladesh? 

Är det något annat som kan vara intressant angående sättet att kommunicera, något 

som jag inte har berört? 

 
Är det ok om jag kontaktar dig om ytterligare frågor dyker upp? 


