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Interkulturell Kommunikation
Medvetenhet Förståelse Insikt



DAGENS INNEHÅLL OCH SYFTE:

Interkulturell kunskap, kompetens & medvetenhet

Interkulturell medvetenhet

 Interkulturella kompetens, analys och strategi (CQ)

 Interkulturell affärskommunikation & kulturella perspektiv



INTERKULTURELL KOMPETENS & INTELLIGENS – CQ 



VEM ÄR DU?



STEREOTYPER – PERCEPTIONER – FÖRVÄNTNINGAR- TOLKNINGAR





7

DEN SVENSKA AFFÄRSKULTUREN ?

 Informella och ohierarkiska

Långsamma med att ta beslut

Svaga män och starka kvinnor

 Jämlikhet är viktigt i alla lägen

 Traditionella och stolta

Möten och mer möten

Rädda för konflikter

Vänliga men privata

Tystlåtna och “hm-ande”

Social välfärd inger anställnings trygghet

Chefer ger inga direkta order

Alla vill ha tillgång till all information

 Otydligt vem som styr o är ansvarig

 Indirekta och undvikande i sin kommunikation

 Privatlivet går före arbetslivet – livskvalite

 Hälsosamma på arbetsplatsen

 Långa ledigheter, semestrar, VAB

 Följer lagar och regler

 Coachade och mjuka chefer

 Konsensus är viktigt

 Dålig service och kundvård

 Hög tillit och frihet för den anställda

 Fika, Jante lagen och Lagom

 Pratar mycket om sitt privata liv

 Anställda får ifrågasätta sina chefer



INTERKULTURELLA KOMMUNIKATIONSSÄTT

Mail

Telefon

Videomöte

Fysiskt 
möte



LÅG OCH HÖG KONTEXT KOMMUNIKATION

Låg kontext

Tydlighet i både verbalt och ickeverbalt

Upplevs enkel att förstå utan större 
förförståelse och sammanhang. 

Direkt kommunikation. 

Via mail/sms/chatt

Hög kontext

Uppfattas som mer komplex

Krävs djupare förståelse för att en 
utomstående skall kunna förstå den 
verkliga mening med informationen

Indirekt kommunikation

Starka relationer är viktiga med stor tillit 
till varandra

Hög/Låg kontext är hur mycket kunskap och information som krävs för en part skall kunna 
kommunicera på ett effektivt sätt med en annan part. Det handlar även om hur mycket 
kunskap som tas för given i kommunikationen, det vill säga hur mycket den ena parten 
förutsätter att den andra redan vet.







KLAGOMÅL… EN GÅVA?



INTERKULTURELLT KUNDBEMÖTANDE: 

▪ Lyssna aktivt/avläs mailen

▪ Visa empati – jag förstår att du känner så här! Jag hade känt precis likadant….

▪ Skyll inte ifrån dig, hänvisa till högre instans om det är låsning i kommunikationen

▪ Inställning:  Toppen, fantastiskt när en missnöjd kund hör av sig till dig

▪ Tusen tack för att du ringer och tar dig tid, nu skall vi se till att det inte händer igen

▪ Känsla om att vara väl omhändertagen 

▪ Vad vill ni att era kunder skall tänka/känna om dig och er verksamhet efter ett samtal/mail?

▪ Folks förväntningar är generellt så låga i vissa länder, så det krävs mycket lite att sticka ut från mängden

▪ Sätt dig in i kundens situation!

▪ Anpassningsprocessen till ett nytt land

▪ Tålamod och respekt



Anna-Karin Härensjö

Organisationskonsult/Master Trainer

Intercultural business communication

annakarin@krgruppen.com

Linkedin: Anna-Karin Härensjö

070 990 21 20

Välkommen att höra av dig till oss!
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