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kommit med tänkvärda kommentarer. Slutligen vill vi tacka oss själva för ett väl genomfört 
arbete samt alla nära och kära som bistått med förståelse och goda råd.    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

Neither better nor worse - Just different! 
 

Five Cubans residing in Sweden describe their experiences of the similarities and 
differences between the Swedish and Cuban patterns of communication 

 
                                   
                                   
                                   authors: Janina Gustafsson och Sara Martén 
 
 
 
The aim of this study was to gain a better understanding and knowledge of how Cubans living 
in Sweden experience the Swedish pattern of communication in relation to the Cuban. The 
questions asked by the authors were: Do the Cubans experience any differences or similarities  
between the Swedish and the Cuban patterns of communication? If that is the case, what are 
they and how would they describe them? The questions were answered through a qualitative 
method, based on interviews with five Cubans who were raised in Cuba and are now living in 
Sweden. Communication Theory has constituted the fundamental theoretical tool of analysis, 
complemented by Social Psychological Role theory. The results of the study have been 
analyzed using both phenomenological and hermeneutical methods. The results showed that 
the Cubans experience more differences than similarities between the two patterns of 
communication. A few of the differences pointed out by the target group were that Cubans 
used non verbal communication to a larger extent than Swedes, that Swedish individuals need 
a greater private space/sphere and that Swedes avoid conflicts and expressing strong feelings 
and opinions in public. The five Cubans are principally of the same opinion on these matters.  
The results are in concordance with earlier research.  
 
Keywords/Sökord: kommunikation*, culture*, intercultural communication*, sve* cub* 
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1. INLEDANDE AVSNITT 
 
 
1.1 Inledning och Bakgrund  
 

                        ”Sydamerikaner och Medelhavsfolk understryker sin ståndpunkt och 
uttrycker sina känslor med kroppen och med gester mer än..[…]   
Nordbor” (Öberg, 1997: 118). 

 
Är detta uttalande en myt, fakta, en grov generalisering eller en blandning? I dagens 
mångkulturella samhälle möter många av oss dagligen människor med olika 
kommunikationsmönster, vilket öppnar möjligheter men även kan skapa missförstånd. Vad vi 
än gör i livet, vilka vi än lever ihop med, vilka arbeten vi än har och vilken utbildning vi än 
skaffar oss, måste vi ständigt kommunicera och samspela med andra människor. Genom att 
studera kommunikation kan vi få bättre perspektiv på vårt eget handlande. Det är i andras 
reaktioner på oss som vi kan få syn på oss själva. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 10-12) 
Genom att förstå och lära oss på vilket sätt olika människor kommunicerar på kan 
missförstånd och förvirring undvikas. 
 
Uppsatsförfattarnas erfarenhet av möten med människor med olika kulturella bakgrunder i 
arbets- och privatliv har fött en nyfikenhet på ämnet kulturmöten och kommunikation. 
Dessutom har uppsatsförfattarna insett vikten av lyhördhet och förståelse av den kulturella 
bakgrundens betydelse och inverkan i mötet mellan människor. Uppsatsförfattarna har saknat 
fördjupning av ämnet i utbildningen. Därför tar uppsatsförfattarna nu tillfället i akt att genom 
c-uppsatsen titta närmare på just kulturmöten med fokus på kommunikation. För att avgränsa 
detta stora ämne har uppsatsförfattarna valt att studera enbart vissa områden inom 
kommunikationen. Dessutom har uppsatsförfattarna avgränsat studien genom att studera en 
grupp individer som växt upp i samma land med liknande kulturell bakgrund och med 
erfarenhet av gemensamt kommunikationsmönster. Fem kubaner, bosatta i Sverige, kom att 
bli den grupp, vars upplevelser av likheter och skillnader mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret uppsatsförfattarna valt att studera. Det ska tilläggas att det som 
framställs som svenskt och kubanskt kommunikationsmönster inte alltid kan appliceras på 
enskilda individer eller enskilda situationer. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
1.2.1 Syfte  
 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för och kunskap om hur kubaner, bosatta i 
Sverige, upplever det svenska kommunikationsmönstret i relation till det kubanska.    
  
1.2.2 Frågeställning 
 

• Upplever kubanerna att det finns likheter och skillnader mellan det svenska och 
kubanska kommunikationsmönstret, om så är fallet:  

   
- Vilka är och hur beskrivs dessa? 
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1.3 Koppling till socialt arbete 
 

Studiens kunskap kan bidra till en medvetenhet om hur det ”typiskt svenska” 
kommunikationsmönstret kan tolkas och uppfattas. Denna förståelse ser uppsatsförfattarna 
som ett verktyg för ökad självkännedom, vilket är ett viktigt inslag hos en socionom.  
 
Kommunikation är en betydelsefull del av det sociala arbetet, där det kan uppstå missförstånd 
och störningar, bland annat då individer med olika kulturell bakgrund möts.  Nilsson (1996, s 
18-19) beskriver förhållandet mellan individ och samhälle, där samhället genom dess 
strukturer kan påverka individens självbild. Socionomer arbetar inom verksamheter som lyder 
under lagen och samhällets normer. Det blir socionomens sätt att bemöta klienten som pekar 
på hur samhället ser på klienten. Bemötandet kan därigenom ha stor påverkan på klientens 
självbild och självkänsla, vilket ökar betydelsen av att socionomen är medveten om sin roll 
och sitt sätt att kommunicera. Det ligger på socionomens ansvar att avvärja missförstånd och 
försöka sätta sig in i klienters olika kommunikationsmönster. Svedberg (2003: 158) beskriver 
att människan tolkar sin omgivning utifrån en social karta på ett omedvetet plan, för att kunna 
orientera sig i den sociala terrängen. En brist på förståelse kring hur individer från olika 
länder kan skilja sig åt i samspel och kommunikation genom roller, kan bidra till att skapa 
fördomar och generaliseringar av olika slag. (Payne, 2002: 224) Möter socionomen en klient 
med en annorlunda social karta som utgångspunkt, kan deras sociala kartor komma att krocka 
samt skapa förvirring, osäkerhet och missförstånd. (Svedberg, 2003: 158) 
 
Socionomen bär ett stort ansvar för individ, samhälle och kopplingen där emellan. I mötet 
med dagens globaliserade värld bör socionomen vara nyfiken på det ovanliga samt ha en 
tolerans för det annorlunda. Socionomen måste våga möta sig själv och världen utan att styras 
för mycket av fördomar och generaliseringar som finns i samhället. Björn Nilsson (1996, s 
30-34) skriver att kommunikation bygger på överföring av budskap som genom återkoppling 
ger individen svar på hur det som sagts blir mottaget, det vill säga hur mottagaren reagerat på 
sändarens budskap. Om återkoppling ges på olika och motsägande sätt, bäddar detta för 
missförstånd och störningar. Payne (2002: 230) skriver att all kommunikation skall bedömas 
utifrån sitt sammanhang, ett beteende som kan te sig märkligt i en viss situation och vara helt 
normalt i en annan. Det blir därför av vikt för socionomen att bedöma klientens ord med 
tillförsikt och nyfikenhet för att överbrygga eventuella störningar och missförstånd. 
 
1.4 Uppsatsens disposition 
 
I det första kapitlet redogörs för uppsatsens syfte, frågeställning, uppsatsförfattarnas 
förförståelse samt begreppsförklaring. I det andra kapitlet presenteras uppsatsens metod. 
Därefter följer kapitlet, tidigare forskning, som delvis innehåller en presentation av författarna 
samt presenterad forsknings koppling till studien. I det fjärde kapitlet beskrivs de teoretiska 
perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. Det femte kapitlet presenterar insamlad 
empirisk data, belysta genom citat, följt av en deltolkning utifrån de teoretiska perspektiven i 
anslutning till varje tema. I det sjätte kapitlet sammanförs deltolkningarna med tidigare 
forskning i en sammanfattande helhetsanalys. Det sista, sjunde kapitlet, i uppsatsen innehåller 
en avslutande diskussion kring resultat- analys- metod samt förslag till fortsatt forskning.      
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1. 5 Förförståelse 
 
Uppsatsförfattarna grundar sin förförståelse i mötet med olika kommunikationsmönster inom 
arbets-/privatliv och samhället i stort. Intresset för interkulturell kommunikation har bland 
annat väckts genom att uppsatsförfattarna arbetat och arbetar med människor från andra 
kulturer. Genom mötet med klienter från olika kulturer/länder har uppsatsförfattarna lärt sig 
att inta ett ödmjukt förhållningssätt inför det faktum att kommunikationen kan se annorlunda 
ut och skapa förvirring mellan individer. Valet att intervjua kubaner bosatta i Sverige grundar 
sig i att en av uppsatsförfattarna lever tillsammans med en man från Kuba, vilket gör att det 
finns en nära och personlig koppling till detta ämne.   
  
 
1.6 Begreppsförklaring 
 

• Kommunikation – En mänsklig aktivitet där samspelet inte är statiskt utan i en 
ständigt pågående process som sker genom flera kanaler som t.ex. språk, tal, mimik, 
gester, avstånd, lukter och kroppsrörelser. Genom kommunikationen meddelar vi oss 
och delar med oss av bland annat tankar, känslor, handlingar och värderingar. 
(Nilsson & Waldemarson, 1994: 9-10)  

 
• Kultur - I sin bredaste bemärkelse refererar begreppet till människors samhälleligt 

överförda (inlärda) levnadssätt och vanor. (Brante, 2001: 169)  
 

• Interkulturell kommunikation - Kommunikation mellan personer med olika kulturell 
bakgrund (Stier, 2004: 38) 

 
 
2. METOD  
 
2.1 Forskningsdesign 
 
För studien har uppsatsförfattarna använt en kvalitativ ansats genom intervjuer med fem 
kubaner, tre män och två kvinnor, bosatta i Sverige. Via intervjuer insamlas en djupare och 
mer detaljerad kunskap om IP: s inre upplevelser, vilket studien avser att undersöka. (Kvale, 
1997: 117) IP: s beskrivningar av sina subjektiva upplevelser bidrar till ett inifrån- och 
aktörsperspektiv, vilket ligger till grund för tolkning genom valda teoretiska perspektiv. 
(Lilja, 2005: 43-44; Olsson & Sörensen, 2001: 40) IP: s inre upplevelser har 
uppsatsförfattarna försökt nå genom en strukturerad temainriktad intervjuguide (se bilaga 1). 
(Kvale, 1997:121). En deduktiv metodstrategi ligger till grund för studien, då empirisk data 
har insamlats via strukturerade intervjuer som sedan tolkats utifrån valda teoretiska 
perspektiv. (Larsson, 2005:23)  
 
2.2 Vetenskapsfilosofiska positioner   
 
De vetenskapsfilosofiska positioner som tillämpats i studien är ett fenomenologiskt och 
hermeneutiskt perspektiv. Det fenomenlogiska perspektivet framträder genom att IP: s 
upplevelser åskådliggjorts genom citat, fria från uppsatsförfattarnas förförståelse och 
tolkningar. IP: s exakta utsagor lägger således grunden för analys och tolkning. Genom det 
hermeneutiska synsättet tolkas IP: s beskrivna upplevelser, för att skapa förståelse och mening 
i insamlad data. Tolkningen och sökandet av mönster i data har skett via den så kallade 
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hermeneutiska cirkelns principer, som bygger på att den större meningen i materialet söks via 
en växling mellan enskilda delar/teman och helhet. (Larsson, 2005:93; Kvale, 1997:50-51)  
  
2.3 Urval och datainsamling 
 
2.3.1 Urval av intervjupersoner 
Det empiriska datamaterialet insamlades via intervjuer med fem kubaner, tre män och två 
kvinnor som är födda och uppväxta på Kuba och sedan ett antal år tillbaka bosatta i Sverige. 
Urvalet av informanter grundar sig delvis på uppsatsförfattarnas vilja att undersöka en grupp 
med samma kulturella bakgrund, nationalitet och som innehar ett gemensamt grundläggande 
kommunikationsmönster. Detta för att arbeta med så få variabler som möjligt och därmed 
lättare kunna utröna eventuella mönster och analysera insamlad data. Valet av gruppen 
kubaner uppkom då en av uppsatsförfattarna lever med en kubansk man, vilket erbjudit ett 
kontaktnät med lämpliga personer att intervjua. Kvale (1997:135-136) påpekar att 
intervjupersonerna bör vara vältaliga, kunniga och villiga att prata om sina upplevelser för att 
få så rika och fylliga beskrivningar som möjligt. Urvalet bestod även i att finna IP som 
tillräckligt väl behärskade det svenska språket, för att möjliggöra intervjuer utan tolk, samt att 
de inte hade en personlig relation till uppsatsförfattarna. För att kunna utröna eventuella 
mönster i insamlad data mellan könen valde uppsatsförfattarna att göra ett urval av IP 
bestående av både män och kvinnor. Slutligen gjordes urvalet med utgångspunkt att finna IP 
som inte kände varandra allt för väl, då detta riskerar att minska validiteten genom IP: s 
möjliga överföringar av erfarenheter och upplevelser mellan sig. Urvalet är därmed begränsat 
och syftesbestämt (Patton, 1990: 100). IP blev kontaktade och tillfrågade via telefon och e-
post med en ytlig presentation av syftet med intervjun.  
 
2.3.2 Urval av litteratur och litteratursökning 
Efter ämnesval för uppsatsen inleddes informationssökningsprocessen för att få en bild av 
tidigare forskning på området.  Efterforskningen startades genom sökningar i 
bibliotekskatalogerna; Libris, Substansen – Stockholms universitetsbiblioteks katalog, 
Svenska bibliotekets samlingar samt via sökmotorn Google på Internet. Ytterligare sökningar 
gjordes i databaserna; Artikelsök, Social Services Abstracts och i Social Sciences Citation 
Index. Därutöver har sökningar gjorts i Libris uppsök för svenska examensarbeten och 
uppsatser samt Migrationsverkets – och Utrikespolitiska institutets hemsida. Kubanska 
ambassaden och svensk-kubanska föreningen kontaktades via telefon. Så kallade 
kedjesökningar har gjorts via funna referensers referenslistor, där uppsatsförfattarna gjort 
urval utifrån hur pass frekvent citerade olika författare är. Detta i syfte att skapa en utsortering 
av de mest framstående och erkända författarna. Referenserna som ligger till grund för 
uppsatsen är till största del svensk forskning, bestående av litteratur som beskriver det 
generella svenska kommunikationsmönstret samt litteratur som behandlar jämförelser av olika 
kommunikationsmönster. Den tidigare forskningslitteraturen och teorilitteraturen som använts 
sträcker sig från 1981 fram till 2007. 
 
De engelska och svenska sökord som användes var; intercultural meeting, culture* 
communication, swe*, cub*, svensk*, kommunikationsmönster, svenskt 
kommunikationsmönster, kubanskt kommunikationsmönster, kulturmöte* svenskt, kuban, 
latinamerikanskt kommunikationsmönster, nordiskt kommunikationsmönster och 
interkulturell kommunikation. Flera av sökorden inspirerades via inläsning av 
referenslitteratur.      
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2.4 Intervjuguidens utformning 
 
Den relativt styrda, strukturerade temainriktade intervjuguidens utformning byggde på målet 
att uppfylla studiens syfte. Inspiration hämtades från metodlitteratur och tidigare forsknings 
temaindelningar. Tanken med den strukturerade intervjuguidens upplägg var att lättare kunna 
kategorisera och därmed förbereda analysering av insamlad data. (Kvale, 1997:122) I flertalet 
litteratur som behandlar området, beskrivs kommunikation på olika arenor och nivåer, vilket 
inspirerade till följande tre huvudteman och underliggande delteman:  
 

1. Offentliga miljöer/kontakter (ex. affär, tunnelbana, myndighet) 
 
• Verbal och Icke verbal kommunikation 
• Lyssnande 
• Öppenhet 
• Svåra samtal 
• Ritualer 
 
2. Formella miljöer/kontakter (ex. arbetsplast, möte) 
 
• Verbal och Icke verbal kommunikation 
• Lyssnande 
• Öppenhet 
• Svåra samtal 
• Ritualer 
 
3. Personliga miljöer/relationer (ex. vänskaps- och kärleksrelation)  
 
• Verbal och Icke verbal kommunikation 
• Lyssnande 
• Öppenhet 
• Svåra samtal 
• Ritualer 

 
Enligt trattprincipen inleddes intervjuguiden med mer allmänna bakgrundsfrågor för att sedan 
övergå till mer detaljerade, konkreta frågor under varje tema. Då intervjuguiden till sin form 
byggde på styrda frågor, följdes de inledande bakgrundsfrågorna av en mer öppen fråga för att 
inte låsa IP. (Lilja, 2005:41) (se bilaga.1) Syftet med de inledande bakgrundsfrågorna och den 
öppna frågan var att inleda intervjuerna på ett naturligt sätt, samt att insamla relevant 
bakgrundsfakta kring IP. Även ordningen på huvudtemana styrdes av trattprincipen genom att 
inleda med en mer neutral miljö, den offentliga, för att sedan avsluta med det personliga 
området. Uppsatsförfattarna prioriterade vilka frågor som var viktigast för studien att få svar 
på, de övriga fanns till hands vid tidsutrymme. Den styrda, strukturerade utformningen av 
intervjuguiden har dock inte hindrat intervjusituationen från att vara flexibel öppen och 
spontan inför IP: s utsagor (Kvale, 1997: 121). Flexibiliteten bestod bland annat i att 
uppsatsförfattarna gjorde tillfälliga avvikelser från intervjuguiden i form av följdfrågor, för att 
fånga upp intressanta beskrivningar. Den första intervjun gjordes delvis med utgångspunkt 
som en form av provintervju. Intervjun sågs som en möjlighet att pröva intervjuguidens 
validitet och därefter vid behov göra eventuella korrigeringar.     
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2. 5 Databearbetning och tolkningsförfarande 
 
2.5.1 Intervjuer och intervjubearbetning 
Innan intervjuerna påbörjades informerades IP om syftet med intervjun, studien och 
tillvägagångssätt. Även om detta var en upprepning då intervjupersonerna från den första 
kontakten fick en ytlig beskrivning om syftet med intervjun, bedömdes det som viktigt att 
påtala detta igen. Allt för att minska eventuella missförstånd och öka möjligheten för en 
fruktbar intervju. Två av intervjuerna genomfördes på restaurang vid ett bokat bord i avskilt 
läge. Två av intervjuerna genomfördes hemma hos IP och en på en av IP:s arbetsplats i ett 
avskilt rum. Intervjuerna pågick i cirka tid 1,5 timmes effektiv tid. Intervjuerna spelades in 
med både bandspelare och mp3 spelare i dubbla uppsättningar, som säkerhet om tekniken 
skulle gå förlorad. Innan intervjuernas start testades inspelningskvalitén för att inte riskera att 
efter intervjun upptäcka störningar eller bristande ljudupptagning. (Kvale, 1997:149)   
 
2.5.2 Inledande databearbetning    
Transkriberingen, det vill säga formatering av intervjuerna från ord till text, utfördes genom 
att uppsatsförfattarna först lyssnade igenom banden i sin helhet. Syftet var att försöka skapa 
en helhetsbild av insamlad data. Vidare lyssnades intervjuerna igenom ytterligare en gång, 
samtidigt som de skrevs ner ordagrant med hjälp av datorn. Denna form av transkribering 
benämns som bastranskribering (Norrby, 2004:90) och genomfördes i nära anslutning till 
intervjutillfället. De basktranskriberade intervjuerna sändes därefter via e-post till 
intervjupersonerna för att ge dem möjlighet att avlägsna, korrigera felaktig information eller 
göra eventuella tillägg. Efter att IP:s korrigeringar inkommit påbörjades nästa steg i 
databearbetningen. En kombinerad meningskoncentrering och meningskategorisering 
inleddes. Meningskoncentrering syftar till att omformulera utförligare intervjuutsagor till 
sammanfattade formuleringar, utan att förlora innehållet i texten. Meningskategorisering 
bygger på att indela intervjumaterialet i lämpliga kategorier, i detta fall olika teman. (Larsson, 
2005:106)      
 
2.5.3 Tematisering och analysbearbetning 
Efter den grundläggande databearbetningen följde en sammanställning av vad varje IP sagt 
under olika teman. Resultatet av meningskategoriseringen och temaindelningen kom även att 
utgöra de huvudteman och underliggande delteman som ligger till grund för uppsatsens 
resultat- och analysredovisning. Det temaindelade materialet möjliggjorde en vidare 
meningstolkning utifrån valda teoretiska analysperspektiv. Analysprocessens växling mellan 
delar och helhet följer den hermeneutiska cirkelns principer, då temaanalyserna med tidigare 
forskning sammanfogas till en helhetsanalys. (Larsson, 2005: 106 -108) 
.   
2.6 Uppsatsens trovärdighet 
 
Inom den kvalitativa forskningen diskuteras uppsatsens trovärdighet, det vill säga frågorna 
om validitet och reliabilitet. Trovärdighetsdiskussionen handlar bland annat om det faktum att 
den kvalitativa forskaren agerar både mätinstrument och uttolkare av innebörden i insamlad 
data. Detta riskerar att minska forskningens objektivitet. (Larsson, 2005:115) Nedan följer en 
redogörelse av uppsatsförfattarnas metodstrategier, i syfte att bedöma och beskriva uppsatsens 
grad av validitet och reliabilitet, med andra ord uppsatsens nivå av vetenskaplighet.        
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2.6.1 Validitet, reliabilitet och triangulering 
Med validitet avses mätinstrumentets förmåga att mäta det som avser att studeras. (Olsson & 
Sörensen, 2007: 76) Då insamlad data, via intervjuer, har skapat ett analyserbart datamaterial i 
linje med uppsatsens syfte, antas att mätinstrumentet håller en tillräckligt god validitetsnivå.  
Genom presentation av IP:s utsagor, belysta genom citat, avser uppsatsförfattarna lyfta fram 
och tydliggöra den hårddata som ligger till grund för uppsatsens analyser. Allt för att skapa en 
transparens och koppling mellan uppsatsens olika metodsteg. Genomgående har 
uppsatsförfattarna under hela forskningsprocessen försökt inta en kritisk hållning till 
uppsatsens delmoment, bland annat genom att låta oberoende personer med erfarenhet av 
forskning granska materialet. För att finna graden av tillförlitlighet i tidigare forskning gjorde 
uppsatsförfattarna en efterforskning kring författarnas erfarenhet och bakgrund. Sammantaget 
bör uppsatsförfattarnas kritiska förhållningssätt, granskning av materialet av oberoende 
personer, urvalsmetod av tidigare forskning samt utformandet av intervjufrågor borga för en 
relativt god validitet. Däremot ser uppsatsförfattarna en risk med att validiteten sänks då en av 
uppsatsförfattarnas förförståelse, i form av egna personliga upplevelser av det kubanska 
kommunikationsmönstret. Detta skulle kunna medföra allt för djärva tolkningar av det 
empiriska materialet. Medvetenheten om detta har gjort att uppsatsförfattarna försökt att 
ständigt reflektera och hålla denna riskfaktor i åtanke genom arbetets gång för att minimera 
inblandning av personliga värderingar i tolkningarna.  
 
I kvalitativ forskning handlar reliabiliteten om huruvida resultaten är konstanta, det vill säga 
frånvaron av slumpmässiga och osystematiska fel (Kvale, 1997: 117). För att i möjligaste mån 
säkerställa tillförlitligheten i det insamlade datamaterialet, gavs IP möjlighet att korrigera 
respektive textsammanställd intervju (Patel & Davidsson, 1994:86). Genom att transkribering 
av intervjuerna gjordes i nära anslutning till intervjutillfället minskar uppsatsförfattarna risken 
att detaljer och nyanser i samtalet glöms bort. För att öka graden av reliabilitet har 
uppsatsförfattarna även genom hela tematiserings – och analysstadiet ofta återgått till det 
bastranskriberade intervjumaterialet för att undvika feltolkningar. Även om uppsatsförfattarna 
ansträngt sig för att inte ställa ledande frågor eller övertolka och missförstå IP: s utsagor, kan 
aldrig frånvaro av missuppfattningar, formulerande av otydliga frågor samt feltranskribering 
garanteras. (Esaiasson et al., 2003: 67) Ytterligare beaktanden av uppsatsens tillförlitlighet 
görs via beskrivningar av tillvägagångssätt i anslutning till arbetets olika avsnitt.  
 
2.6.2  Generaliserbarhet 
Materialet kan på grund av att urvalet är begränsat och syftesbestämt inte tillåta några 
generella slutsatser. Generaliserbarheten bör i denna studie ligga i om undersökningens 
resultat skulle kunna ge någon form av vägledning för en större urvalsgrupps upplevelser. 
Denna form av generalisering benämns som analytisk generalisering vilket utgör en övervägd 
bedömning, huruvida resultaten från en undersökning kan ge en fingervisning om vad som 
kan uppstå under liknande förhållanden.  (Larsson, 2005: 118) 
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2.7 Etiska aspekter  
 
Vid kontakten med IP förhöll uppsatsförfattarna sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, det vill säga de fyra huvudkraven; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidensialitetskrav och nyttjandekrav.  (Esaiasson et al., 2005: 442) De ovannämnda etiska  
hänsynstagandena förklaras och redovisas delvis i anslutning till respektive avsnitt. Nedan 
följer en närmare beskrivning av ytterligare etiska hänsynstaganden. 
 
Samtliga tillfrågade IP samtyckte till att medverka i studien. Innan intervjuerna påbörjades 
informerades IP om att intervjuerna skulle spelas in på bandspelare. IP upplystes om 
anonymitetsaspekten och att de skulle avidentifieras genom konfigurerade namn i studien. De 
fick även veta att de kunde avbryta intervjun om de så önskade och inte behöva svara på 
frågor som kändes obekväma. Vidare påpekades vikten av att IP skulle vara så ärlig som 
möjligt i beskrivningarna av sina upplevelser. Vidare fick IP veta att uppsatsförfattarna skulle 
skicka ut intervjuerna när de var transkriberade, för att de skulle ges möjlighet att korrigera 
och avlägsna felaktig information. IP upplystes slutligen om att de hade rätt att ta del av det 
färdiga resultatet om de så önskade. 
 
2. 8 Fördelar och nackdelar med två författare 
 
Fördelen med att vara två författare består framförallt i möjligheten att kunna ventilera, 
reflektera, ifrågasätta och tolka material samt tillvägagångssätt.  Vidare öppnas en möjlighet 
att dela på arbetsbördan, vilket skulle kunna effektivisera arbetet. Då ständigt utbyte av 
tankar, funderingar, reflektioner och textproducering visat sig vara tidskrävande tror 
uppsatsförfattarna att tidsperspektivet blir detsamma oavsett om man är en eller två författare. 
Två uppsatsförfattare kan genom att belysa och tolka ur olika aspekter öka validiteten i en 
kvalitativ studie som denna.   
   
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
I flertalet litteratur som behandlar kulturmöten och interkulturell kommunikation 
framkommer att forskningen i dagsläget inte är så utbredd på området. Litteraturen innehåller 
jämförelser av olika kulturers kommunikationsmönster samt beskrivningar av det ”typiskt” 
svenska kommunikationsmönstret. I flertalet litteratur ställs det svenska 
kommunikationsmönstret i relation till andra länder och kulturers mönster som belyses genom 
exempel på skillnader och eller likheter. Uppsatsförfattarna har inte funnit någon litteratur 
eller forskning som behandlar studiens specifika frågeställning, det vill säga kubaners 
upplevelser av likheter och skillnader mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret. Uppsatsförfattarna har därav bedömt att litteratur som behandlar 
jämförelser av likheter och skillnader mellan det svenska/nordiska och de hispaniska 
(spansktalande länder som innefattar Kuba) kulturernas kommunikationsmönster, är av hög 
relevans för studien. Dessutom refererar uppsatsen till litteratur som innehåller beskrivningar 
och upplevelser av det ”typiskt” svenska kommunikationsmönstret. Delar av dessa 
upplevelser och beskrivningar kring det typiskt svenska kommunikationsmönstret är hämtade 
även från andra kulturer än de hispaniska. Genomgående påpekar de refererade författarna till 
att det som framställs inte alltid kan appliceras på enskilda individer och enskilda situationer. 
De framhäver därför att det handlar om generaliseringar och att kultur och 
kommunikationsmönster inte är något statiskt, utan något som är under ständig förändring och 
utveckling. Författarurvalet till tidigare forskning presenteras nedan som en introduktion av 
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de författare som uppsatsen refererar till. Efter presentationen följer en redogörelse av tidigare 
forskning på området.   
 
3.1 Presentation av författarna  
 
Jens Allwood är professor och forskar främst inom semantik och pragmatik. Jens är verksam 
på lingvistiska institutionen vid Göteborgs Universitet. I boken ”Vad är svensk kultur” 
(1981), vilken utgör en samling av uppsatser från ett symposium i Göteborg, presenteras en 
uppsats som behandlar det svenska kommunikationsmönstret. Innehållet i uppsatsen bygger 
på ett fåtal observationer och intervjuer med informanter från berörda kulturerna. 
 
Karl – Olov Arnstberg är professor i etnologi och har varit verksam vid etnologiska 
institutionen på Stockholms Universitet och har producerat flertalet litteratur i ämnet kultur 
och kulturmöten.  
 
Britta Bodin är universitetsadjunkt, verksam på estetisk-filosofisk fakulteten och avdelningen 
för spanska språke vid Karlstad Universitet. Sedan många år är hon även konsult och utbildare 
i interkulturella frågor. I boken ”Från kultur till Kultur” beskrivs kulturmöten som belyses 
genom fallbeskrivningar från bland annat de spansktalande kulturkretsarna. Medförfattare till 
boken är Lars Fant, se närmare beskrivning nedan.      
 
Lars Fant är professor i romanska språk- spanska, portugisiska på latinamerikanska 
institutionen vid Stockholms Universitet. Hans forskning är inriktad på interkulturell 
kommunikation som syftar till att kartlägga samtalsmönster i de nordiska och spanskspråkiga 
kulturerna.  
 
Gillis Herlitz är antropolog samt etnolog och en av Sveriges mest efterfrågade 
folklivsforskare. Han agerar ofta som mentor ute på olika arbetsplatser och verkar även som 
föreläsare. I sin bok ”Svenskar, hur vi är och varför vi är som vi är” (1991), beskrivs bland 
annat det typiskt svenska kommunikationsmönstret. Innehållet bygger på diskussioner med 
människor från olika kulturer.  
 
Kati Laine – Sveiby är etnolog och forskare med nationella kulturer som specialområde. 
Boken ”Svenskhet som Strategi” (1987) vill förmedla en insikt om vad det innebär att vara 
svensk och vad som är typiskt svenskt. Bokens innehåll bygger på år av observationer av 
svenskar i olika situationer.  
 
Jean Phillips Martinsson blev 1975 pionjär på området i Europa genom att öppna ”The Cross-
Cultural Relations Centre” i Stockholm, för att hjälpa multinationella chefer att utveckla 
kulturell medvetenhet och färdigheter i internationell kommunikation. I hennes bok ”Svenskar 
som andra ser dem” (1992), beskrivs hur de typiskt svenska upplevs av människor från andra 
kulturer. Boken bygger på en studie gjord med 171 affärsmän med olika kulturell bakgrund.  
 
Björn Nilsson är lektor i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Han har skrivit ett stort 
antal böcker om bl. a. Kommunikation, socialpsykologi och gruppsykologi Han är 
tillsammans med Anna Karin Waldemarsson författare till boken Kommunikation Samspel 
mellan människor (2007) Författarna lyfter fram flera aspekter inom kommunikation så som 
bland annat interkulturell kommunikation, social varseblivning, icke-verbal kommunikation, 
lyssnande och konflikthantering.  
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Anna-Karin Waldemarson är pedagog med inriktning mot arbetslivet och verksam vid 
Högskolan i Skövde. Hon har skrivit ett stort antal böcker om bl.a. kommunikation, 
socialpsykologi och gruppsykologi. . Hon är tillsammans med Björn Nilsson författare till 
boken ”Kommunikation - Samspel mellan människor” (2007).  
 
Birgitta Öberg har undervisat i kulturkommunikation på universitet, polishögskolan och 
utrikesdepartementet (UD). Hennes bok ”Olika syn på saken” (1997) används på UD i 
undervisning för blivande diplomater. Birgit levde med sin man som är diplomat när han 
tjänstgjorde i Thailand, Algeriet, Indonesien, USA m.m. Innehållet i sin bok bygger hon på 
mötet med dessa kulturer men även på bidrag från UD-medarbetare i 25 olika länder. 
 
 
3.2 Presentation av tidigare forskning 
    
3.2.1 Tysthet, konflikter och känsloyttringar  
Etnologen och forskaren Laine – Sveiby (1987:41-42) skriver i sin bok ”Svenskhet som 
strategi” att svenskarna betraktas som tigande med svårigheter att småprata och knyta verbala 
kontakter. Jämfört med många andra folk är svenskar i allmänhet blyga och tystlåtna, något 
som visar sig i mötet med ordrika, pratglada och högljudda kulturer. Blygsamheten tar sig 
även uttryck i svenskarnas ordval. Särskilt Latinamerikaner och Medelhavsfolk reagerar över 
det svenska tystlåtna umgänget. En del av förklaringen till denna tystlåtenhet ligger i det 
svenska idealet kring konfliktundvikande som är extra tydligt i den offentliga sfären. Phillips-
Martinsson (1992:55) menar att det handlar om att vi i våra olika sätt att kommunicera 
missförstår varandra, vilket kan skapa generaliseringar av grupper. Bilden av den svenska 
”tråkmånsen” bottnar sig i svenskarnas sätt att tänka kring konversationer. Språket påverkar 
sättet att tänka och tanken kommer att påverka värderingar, genom detta influeras vårt 
beteende och resultatet blir den tysta svensken. Svenskar är de folk som föredrar att tiga och 
lida i all tysthet medan andra konkurrerar om ordet. Det handlar om en tröghet att få igång en 
konversation med en svensk, men när den väl kommer igång kommer allt på en gång.  
 
Svenskarna använder sig gärna av samförståndslösningar, söker kompromisser men vädrar 
gärna inte konflikter öppet eller tydligt. Inom egna familjen eller bland nära vänner tar 
svenskarna däremot ut svängarna genom att både gräla och skälla. Konfliktundvikandet är i 
allmänhet begränsat till det offentliga. (Herlitz, 1991:44) Herlitz refererar vidare till etnologen 
Karl-Olov Arnstberg som hävdar att svenskarna egentligen endast är konfliktundvikande i de 
situationer där en institution eller regelsamling kan så att säga överta konflikten. Han tar 
exemplet med en bilkrock, svenskarna står då redo med anteckningsblock istället för att slåss 
och första frågan lyder ”Vilket försäkringsbolag har du?” I den situationen har svenskarna 
möjlighet att lägga över konflikten på den samhälleliga nivån. Svenskarna har lärt sig lita på 
myndigheternas förmåga att hantera konflikter via sina regelverk. Eftersom det finns en sådan 
vana och sådana ideal om undvikande av bråk, innebär det att svenskarna kommer att se på 
höjda röster, aggressivt beteende, framfusighet, och kravställande med misstänksamhet. Detta 
gäller i allra högsta grad i relationen till tjänstemän. Tjänstemannen fungerar med en 
regelsamling bakom ryggen. I tjänsteutövandet finns inte utrymme för konflikter av ett 
högljutt slag. Tjänstemannen förväntar sig förnuftsbaserade argument. Att diskutera, eller att 
ha en annan uppfattning, är inte en konflikt i sig. Det är först när tonen höjs i samtalet, som 
konflikt uppstår. Generellt tror antropologen och etnologen Herlitz (1991:44-46) att mottot 
om lugn och ro och ordnade förhållanden, utan bråk, gäller för de flesta svenskar i de flesta 
situationer. Många icke svenskar som har deltagit i sammanträden bland svenskar, har 
förundrats över hur svenskarna hela tiden tycks sträva efter lösningar som innebär att man inte 
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”kör över” någon. Höjda röster eller andra starka känslouttryck väcker viss oro på mötet. I 
nära släktskap med konfliktundvikandet ligger begreppet ”lagom”, alltså inte överdrivet åt 
något håll.  
 
3.2.2 Saklighet och stelhet  
Ord- och samtalston ska i de flesta officiella situationer i Sverige spegla sakfrågor och vara så 
fria från känsloutbrott som möjligt. Idealet om saklighet i uttrycket gör också att 
sammanträden och möten följer bestämda regler, där sakargument, fakta och logisk 
bevisföring förväntas. Svenskar väger i regel sina ord på guldvåg och har svensken väl 
uttryckt en ståndpunkt håller man fast vid den. Svenskar använder även ett särskilt sätt att 
svara på frågor. En fråga ska helst besvaras redan i de första orden i svaret. Om exempelvis en 
svensk frågar en person varför han eller hon har ont i ett knä, förväntas svaret vara: ”Jag 
ramlade i källartrappen” I många andra delar av världen skulle svaret på frågan börja ute i 
periferin, för att så småningom hamna i centrum av svaret. Vid denna typ av svar riskerar 
svensken att känna sig frustrerad och vill att personen ska komma till saken någon gång. 
(Herlitz, 1991:41-43) Svenskarna skiljer på affärer och privatliv, vilket kan uppfattas som 
märkligt av andra kulturer där det ingår att ha en personlig/privat kontakt för att hålla affärer 
vid liv. Spanjorer anser att svenskar är stela och formella i sin hållning och borde vara mer 
öppna inför andra människor och deras känslor. (Phillips-Martinsson, 1992: 65- 69)  
 
3.2.3 Avbryta någon som har ordet  
Laine – Sveiby (1987:42) skriver att svenskarna tidigt får lära sig att inte avbryta någon, det 
vill säga vänta på sin tur och vara goda lyssnare. Etnologen och antropologen, Herlitz (1991: 
41-42) instämmer i beskrivningar om svenskarnas vana att artigt vänta ut en talare tills han 
slutfört sitt tal eller inlägg. Att avbryta någon som har ordet väcker ofta irritation menar 
Herlitz.        
  
3.2.4 Gester, mimik, röst, tonläge och avstånd  
Det finns skillnader mellan olika kultursfärer när det gäller mängden och intensiteten i den 
icke-verbala kommunikationen. Det handlar om skillnader gällande användande av gester och 
mimik. Jämför man kulturer i södra Europa och Latinamerika med skandinaviska kulturer har 
skandinaverna mindre tydlig mimik, ett svagare röstläge och använder färre gester. Det ligger 
nära till hands att tolka skandinaverna som mer känslokalla, återhållsamma samt med 
bristande engagemang och till och med ses som tråkiga. (Nilsson & Waldemarson, 2007:129) 
Phillips - Martinsson (1992:79-80) har genom sina intervjuer blivit övertygad om att många 
av de negativa intryck som tillexempel att svenskarna skulle vara tråkiga, känslokalla, verkar 
likgiltiga och så vidare, bottnar i missförstånd och feltolkningar av kommunikationssignaler.  
 
Sydamerikaner och Medelhavsfolk understryker sin ståndpunkt och uttrycker sina känslor 
med kroppen och med gester mer än vad nordborna gör. Svenska män har svårt för kramar 
och kyssar mellan männen, medan män i Sydeuropa och Sydamerika gärna bjuder på en 
broderlig omfamning och puss. Svenskars hälsningsvanor har förändrats med tiden och 
variera från plats till plats och mellan land och stad. I storstäderna har man lagt till sig med 
kindkyssar, vilket man inte gör på landsbygden i regel. I byn gäller fortfarande att redigt 
handslag, och detta endast vid högtidliga tillfällen och efter en god avslutad affär. (Öberg, 
1997: 101-118) Även Allwood (1981: 22) instämmer i skillnaden mellan Sverige och 
Latinamerika när det gäller hälsningsformen. I Latinamerika tillskillnad från i Sverige är det 
vanligt att man omfamnar varandra män emellan. Däremot har närheten svenska kvinnor 
emellan ökat genom bland annat omfamningar. Phillips - Martinsson (1992: 92) beskriver att 
svenskarna är noga med att hålla på sina avstånd. I boken ”Från Kultur till Kultur” beskriver 
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författarna att de hispaniska kulturerna, talar generellt mera, fortare och med starkare 
röstvolym i jämförelse med nordbor. I en jämförelse med den nordiska kulturen står och sitter 
man väldigt nära varandra i de hispaniska kulturerna. I en generell jämförelse mellan de 
hispaniska kulturerna och den nordiska kulturen är nordborna mer återhållsammare i sin yttre 
framtoning. (Bodin & Fant, 2000: 40f) 
 
 
3.3 Tidigare forsknings koppling till studien  
 
Uppsatsen syftar till att få en ökad förståelse för och kunskap om hur kubaner bosatta i 
Sverige upplever det svenska sättet att kommunicera i relation till det kubanska. I tidigare 
forskning beskrivs framförallt det svenska kommunikationsmönstret samt upplevelser av 
skillnader mellan det svenska och hispaniska kommunikationsmönstren. Genom 
uppsatsförfattarnas bedömning anses tidigare forskning ha en relevant koppling till studien.      
 
4. TEORETISKA PERSPEKTIV  
 
Uppsatsens resultat tolkas huvudsakligen utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv 
kompletterat av ett socialpsykologisk rollteoriskt perspektiv, vilka presenteras nedan. Därefter 
följer en beskrivning kring valda teoriers relevans för studien.  
 
4.1 Kommunikationsteori 
  
4.1.1 Det kommunikationsteoretiska perspektivets grunder   
Det kommunikationsteoretiska perspektivet utgör grunden i studien. Kommunikation 
inrymmer bland annat information, påverkan, tanke, känsla och bekräftelse. Teorin inkluderar 
begrepp som verbal- och icke verbal kommunikation, samtalsregler, sändare, mottagare, 
återkoppling, störningar etc. som uppsatsförfattarna anser vara behjälpiga vid analys av det 
empiriska materialet. (Stier, 2004: 37f) Delar av kommunikationsteorin inriktar sig på hur 
språket konstruerar mening i sociala sammanhang eller situationer (Payne, 2002: 227-228).  
 
All kommunikation skall bedömas utifrån sin kontext, ett beteende som kan te sig märkligt i 
en viss situation kan vara lämpligt i en annan. (Payne, 2002:230) Nilsson & Waldemarson 
(2007:15) menar att det finns att det finns två riktningar eller skolor inom 
kommunikationsteorin. Den första är en processinriktning, som innebär att kommunikation 
bygger på överföring av budskap. Man beskriver vad som sker i olika överföringar, hur 
människor påverkar och påverkas av andra. Kommunikationsprocessen kan även delas upp i 
mindre delar som självbild, roller, situation och tolkningar. Tyngdpunkten ligger på sändare, 
budskap och mottagare samt den sociala situation där kommunikationen äger rum. Genom 
återkoppling får vi reda på hur det som sägs (sänds) blir mottaget och hur andra reagerar på 
detta. Om återkopplingen ges på olika och motsägande sätt, bäddar detta för missförstånd och 
störningar. Den andra inriktningen kallas semiotik, vilken ser på kommunikation som en 
situation där människor skapar och överför betydelser eller innerbörder mellan sig. 
Semiotiken fokuserar bland annat på kopplingen mellan tecken och dess betydelse och sociala 
funktion.  
 
4.1.2 Tecken, koder, symboler och signaler 
Vidare skriver Nilsson & Waldemarson (2007:15-16) att all kommunikation bygger på tecken 
och koder. Ett tecken så som bokstav, ord eller handling bär på en innebörd, det vill säga har 
en betecknade funktion. Man kan även skilja mellan två slags tecken, signaler och symboler. 
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Signaler reagerar vi automatiskt på, en symbol däremot kan stå för många olika saker och 
därför måste vi tänka efter vilken betydelse som avses innan vi kan svara på den. Ord är 
därmed symboler, det vill säga att de betyder olika saker i olika situationer för olika 
människor. Om vi ska förstå symboler behöver vi koder som beskriver hur tecknen ska 
användas. En kod kan exempelvis utgöras av talat språk, mimik och gester. Koder och vanor 
utgör kärnan i en kultur genom att skapa förutsägbarhet vid kommunikation.  
 
4.1.3 Kommunikation på olika nivåer 
Kommunikation går enligt ovan nämnda författare att indela i olika nivåer, en av dessa är 
samtalsnivån. Nivån innefattar de regler som styr överlappningar, turtagningar samt inledning 
och avslutning av samtal. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika samtalssituationer. En annan 
nivå är den icke-verbala kommunikationsnivån som inbegriper hur vi använder röst, miner och 
gester vilka tillsammans med det verbala bildar en helhet. På den sociala nivån är 
förväntningarna och förhållningssätt bestämda i förväg vilket gör att individen måste hitta sin 
roll och passande regler i sammanhanget. Reglerna är avgörande för vilken typ av relation 
som skapas mellan människor. Den semantiska nivån behandlar ordets innebörd, tolkning av 
ord och förhållandet mellan språk, situation och betydelse. Slutligen beskrivs en strategisk 
nivå, innehållande olika strategier och metoder vilka styr samtalets gång och dess 
konsekvenser.  (Nilsson & Waldemarson, 2007:20-21)                
 
4.2 Socialpsykologisk rollteori 
 
4.2.1 Teorins grunder 
Socialpsykologisk rollteori förklarar människans och gruppers handlande utifrån de roller som 
individer intar samt fokuserar på samspelet mellan människor. Människan intar dagligen olika 
roller, utifrån den sociala position individen kliver in i. Genom de sociala positionerna får 
människan tillgång till olika sociala världar. För att skapa ett smidigt samspel med andra 
människor är anpassning genom rolltagande ett sätt. (Payne, 2002:222) Dessa världar kan 
även ses som scener där människan intar olika roller i ett skådespel.   Genom skådespelen 
önskar människan förmedla något sorts budskap samt styra de intryck som överförs. Goffman 
benämner detta perspektiv som det dramaturgiska, vilket har inspirerats av symbolisk 
interaktionism. (Svedberg, 2003:160) Grunden i teorierna är samspelet mellan människor 
samt stabilitet och ordning, vilket människan skapar genom normer och roller. (Nilsson, 
1996:174-175)  
 
4.2.2 Olika rolluppsättningar 
En alltför rollstyrd individ blir mindre flexibel och mer begränsad. Det blir svårare att anpassa 
sig till nya situationer och roller om individer är alltför låsta vid de traditionella 
samhällsroller-/normer som råder. Då roller, beteende och förväntningar överensstämmer med 
varandra och omgivningens uppfattning benämns detta som rollkomplementaritet, vilket 
innebär att rollerna kompletterar varandra. En Rollkonflikt uppstår då en roll är oförenlig med 
en annan roll tillskillnad från konflikter mellan roller (inter-role-conflict) som är ett uttryck 
för konflikt mellan de roller som innehas av en individ. När uppfattningen om en och samma 
roll skiljer sig åt mellan individer uppstår en intra-rollkonflikt. Då människan är osäker på vad 
en viss roll kräver av henne uppstår rollambiguitet (rollosäkerhet). Om denna typ av osäkerhet 
uppstår hos personen finns en risk att individen distanserar sig från sina personliga roller. Med 
andra ord uppstår en rolldistans. (Payne, 2002: 222-223)   
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4.3 Teoriernas relevans för uppsatsens ämne 
 
Då uppsatsen ämnar undersöka upplevelser av likheter och skillnader i 
kommunikationsmönster, föll valet naturligt på det kommunikationsteoretiska perspektivet. 
Uppsatsförfattarna anser att perspektivets begreppsvärld kan förklara och tydliggöra vad som 
sker i kommunikation mellan människor. Perspektivets nivåindelning av kommunikation kan 
strukturera och tolka insamlad data. Socialpsykologisk rollteori ser uppsatsförfattarna som ett 
komplement till det kommunikationsteoretiska perspektivet. Teorin ser bland annat rollerna 
som en nödvändig del av samhällets grundläggande sociala mönster och förklarar hur dessa 
mönster påverkar enskilda individer. (Payne, 2002: 224) Perspektivet bedöms av 
uppsatsförfattarna kunna belysa hur det mänskliga rolltagandet påverkar och påverkas av 
kommunikationsmönster. Vid kommunikation samspelar människan med sina egna och 
andras roller. Rolltagandet styrs av de grundläggande mönster som finns i samhället. Teorin 
kan användas till att belyser vad som sker i samspelet mellan människor från två 
samhällsmönster, i detta fall mötet mellan de kubanska och svenska 
kommunikationsmönstren. Socialpsykologisk rollteori kopplar till skillnad från 
kommunikationsteorin samman förklaringar och beteenden med samhälleliga funktioner. 
Däremot skulle socialpsykologisk rollteori som ensamt analysverktyg inte utgöra ett 
tillräckligt fruktbart tolkningsinstrument för studien, då den i huvudsak fokuserar på roller, 
beteende och samspel och inte direkt på kommunikation. (Payne, 2002: 218-224)    
  
5. RESULTAT 
 
5.1 Inledning 
 
Nedan följer en presentation av intervjupersonerna följt av en redogörelse för studiens resultat 
och analys. Resultaten presenteras genom huvudteman och underliggande delteman. Valet av 
huvudteman och delteman uppkom genom databearbetningen. Varje tema inleds av en kort 
sammanfattning av samtliga IP: s utsagor. Sammanfattningen följs av citat som belyser IP: s 
utsagor vilka därefter analyseras utifrån valda teoretiska perspektiv i delanalyser. Slutligen 
sammanförs delanalyserna med tidigare forskning som utmynnar i en helhetsanalys av 
materialet, enligt den hermeneutiska cirkelns princip.  
 
5.2 Presentation av intervjupersonerna 
 
Samtliga fem IP är uppväxta på Kuba och är sedan några år tillbaka bosatta i Sverige, 
Stockholm och har permanent svenskt uppehållstillstånd. IP består av tre män och två 
kvinnor. Uppsatsförfattarna har valt att presentera en relativt rik bakgrundsinformation kring 
IP då den kan komma att ha betydelse för analys och diskussion kring studiens resultat. 
Dessutom syftar presentationen till att ge en tydlig bild i IP: s bakgrund vilket skapar 
transparens för det insamlade empiriska materialets giltighet och bedömning. För att 
konfigurera IP benämns de som IP 1, IP 2, IP 3 och så vidare.  
  
 IP 1  
Man, 42 år, född och uppväxt på Kuba, har bott 13 år i Sverige. Han blev inbjuden till Sverige 
av sin bror som redan bodde här. IP 1 förväntade sig ett lugnt liv i Sverige, men visste inte 
mycket om landet eller svenskarna innan han kom hit. IP 1 arbetar som dataprogrammerare 
sedan några år tillbaka på olika svenska företag. Han har läst datavetenskap på universitetet i 
Havanna, Kubas huvudstad. Innan han kom arbetade under kort tid som forskare på ett 
medicinskt laboratorium i Havanna efter avslutad utbildning.  IP 1 har läst svenska cirka 1 år 
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på SFI (Svenska för Invandrare) och Komvux (Kommunala Vuxenskolan). Den enda släkting 
IP 1 har här i Sverige är hans bror. IP 1 berättar att han privat umgås med svenskar och 
kubaner.    
  
 
IP 2 
Man, 42 år, född och uppväxt på Kuba, har bott 16 år i Sverige. IP 2 kom till Sverige via 
Ukraina, där han var bosatt och studerade under några år. IP 2 hade hört att Sverige var ett bra 
land, att svenskarna var duktiga på en massa olika sätt, tekniskt bland annat, vilket tilltalade 
honom. Han hade hört att man har ett visst avstånd till varandra, men att människor är vänliga 
i Sverige. IP 2 driver idag en egen firma, genom vilken han säljer resor och arrangerar 
kubanska fester. Han har studerat teknik på universitetsnivå både på Kuba och i Ukraina. I 
Sverige har han studerat svenska på SFI, samt andra svenskstudier vid en flyktingförläggning. 
Därutöver har IP 2 läst två kockutbildningar samt en utbildning i alternativmedicin i Sverige. 
IP 2 har bland annat arbetat som kock på ett hotell under ett antal år. IP 2 lever med sin son, 
20 år, som nyligen kom till Sverige från Kuba. IP 2 menar att han i sitt arbetsliv möter 
flertalet svenskar och att han privat umgås med fler svenskar än kubaner.   
 
IP 3 
Kvinna, 27 år, född och uppväxt på Kuba, har bott 7 år i Sverige. IP 3 kom till Sverige på 
grund av kärleken till en svensk man som hon träffade på Kuba. Hon visste inte mycket om 
Sverige eller svenskarna innan hon kom till Sverige. På Kuba studerade IP 3 hydralisk teknik, 
(yrkesutbildning), men innan hon avslutade utbildningen fick hon arbete som sångerska på en 
kabaré. IP 3 började läsa svenska på SFI när hon kom till Sverige och fortsatte sedan på 
Komvux, där hon läste svenska som andra språk. Därefter läste hon en 1 ½ år lång 
undersköterskeutbildning och började sedan arbeta som undersköterska på ett äldreboende. IP 
3 arbetar än idag extra som undersköterska parallellt som hon studerar. IP 3 berättar att hon än 
så länge inte har så många vänner genom arbetslivet, men hävdar att hon försöker skilja på 
arbets- och privatliv. IP 3 menar att hon privat umgås med lika mycket svenskar som kubaner.     
 
IP 4 
Man, 39 år, född och uppväxt på Kuba, har bott 10 år i Sverige. IP 3 kom till Sverige för att 
han gifte sig med en kvinna som bodde i Sverige. Henne träffade han i Ukraina, där han 
studerade under ett antal år. IP 4 studerade maskinteknik på universitetsnivå på Kuba, men 
hann aldrig avluta utbildningen på grund av att han flyttade till Sverige tillsammans med sin 
dåvarande fru. IP 4 började studera svenska på SFI direkt när han kom till Sverige. IP 
arbetade vid sidan om studierna bland annat som salsalärare. Efter svenskstudierna påbörjade 
IP 4 lärarutbildningen på en högskola. Utbildningen innefattade bland annat praktiska delar 
ute på skolor. Efter avslutad utbildning började IP 4 arbeta som lärare på mellanstadiet och 
högstadiet, vilket han även gör i dagsläget. IP 4 är lever 7 år tillbaka sambo med en svenska. 
Han menar att han privat umgås med framförallt svenskar, men även lite med kubaner.        
 
IP 5  
Kvinna, 25 år, är uppväxt på Kuba, har bott 7 år i Sverige. IP 5 ville lämna Kuba och få en 
möjlighet att se världen. Hon blev inbjuden till Sverige genom sin kusin som redan var här. 
Hon visste inte mycket om Sverige innan hon anlände. IP 5 började studera svenska på SFI 
vid ankomst till Sverige och har dessutom läst svenska och ekonomi/redovisning (gymnasial 
och universitetsnivå). Vid sidan om studierna har hon haft diverse olika arbeten bland annat 
som lokalvårdare, vårdbiträde, butiksförsäljare och lärarvikarie. Hon påbörjade för något år 
sedan en privat resebranschutbildning, som via praktik ledde fram till en anställning på en 
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resebyrå. Arbetet innebär en utpräglad kundkontakt. IP 5 berättade att hon när hon har mer 
kontakt med svenskar än kubaner. De flesta av hennes närmast vänner kommer ursprungligen 
från andra länder.  
 
 
5.3 TEMA 1 – DET VERBALA  
 
5.3.1 Språkstil, ton – och röstläge 
Tre av IP menar att kubaner är mer öppna och avslappnade i sitt sätt att använda språket, 
medan svenskar är mer formella och tydliga när de kommunicerar. Fyra IP anser att 
svenskarna är mer exakta, tydliga, korrekta samt diplomatiska när de talar i jämförelse med 
kubanerna. Fyra IP har upplevt missförstånd gällande uttrycksfrasers olika innebörd i skilda 
sammanhang. Två av IP menar att kubanerna i jämförelse med svenskarna använder ett rikare 
språk som hela tiden förändras och utvecklas. En IP menar att kubaner pratar snabbare än 
svenskarna. Slutligen menar en av IP att kubanernas språkstil är mer personlig i jämförelse 
med svenskarnas. Samtliga IP menar att kubaners röst- och tonläge generellt är mycket högre 
än svenskarnas. Tre IP uttrycker att svenskar pratar tystare än kubaner. Två IP menar att det 
inte finns några skillnader i röst- och tonläge i personliga relationer, att högljuddheten uppstår 
i grupp. 
   
 
IP 2 uttrycker;  
                       ” På Kuba är man inte så formell egentligen, man är mer avslappnad. 
                         Man använder mer ett vardagsspråk i formella sammanhang på Kuba 
                         än i Sverige” 
IP 1 uttrycker; 
                       ” I Sverige pratar man exakt, är de ej säkra säger de- jag vet 
                         inte. Svenskar är mer försiktiga med vad de säger, mer  
                        diplomatiska”  
 
 
IP 1 uttrycker;  
                        ” En fras kan betyda många saker på Kuba, det beror på  
                          sammanhanget. I Sverige har jag haft lite problem med det,  
                         tillexempel i en relation som jag hade med en svensk tjej,  
                         frågade jag – Hur går det? Hon frågade hur går det med vad? 
                        Jag sa jag menar hur mår du?” 
 
 
IP 1 uttrycker;  
                       ” Språket på Kuba är mycket rikare än här i Sverige..det utvecklas 
                         hela tiden…det kommer nya ord hela tiden…det svenska språket 
                        är mer stabilt” 
 
IP 2 uttrycker; 
                       ” När en svensk pratar, försöker ni prata mer tydligt, alla ord, 
                         men vi uttalar orden men inte på samma sätt, jag kan ex. dra 
                        ihop orden mer och förkorta, prata lite snabbare. På spanskan 
                        använder man mer poesi, man är rikare i språket” 
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IP 4 uttrycker; 
                          ” ..på Kuba kan man säga älskling kan du ge mig ett glas vatten,  
                         till en person som jobbar på cafeteria, som aldrig har sett dig.. 
                         det kanske är fräckt men man har ju olika sätt att vara på.. ”  
 
 
IP 5 uttrycker;  
                       ”Svenskarna pratar tystare och kubaner skriker väldigt högt 
                       Överallt, det spelar ingen roll om de är på sjukhus, skola i kyrkan.. 
                      det är kanske lite tystare i kyrkan” 
 
IP 4 uttrycker; 
                        ” På Kuba skriker man gärna, man blir jättearg, temperament, 
                          Jag tycker det finns viss skillnad. I Sverige är många lugnare 
                         det finns såna som kan skrika men det är inte vanligt. Folk 
                        tror att jag är arg bara för att jag skriker” 
 
IP 3 uttrycker;  
                       ”… jag upplever att det är ganska lika i personliga relationer 
                        man pratar som människor, man håller inte på och skriker 
                       det uppstår i grupp att man skriker”  
                         
5.3.2 Inleda – och avsluta samtal samt tagande av ord  
Samtliga IP upplever skillnader mellan Kuba och Sverige när det gäller att inleda samtal. 
Kubaner tillskillnad från svenskar inleder ofta och gärna konversationer genom att prata om 
vad som helst. En IP uttrycker att kubaner i större utsträckning än svenskar avslutar samtal 
med att skoja. Tre av IP menar att kubaner tillskillnad från svenskarna ofta avbryter och pratar 
i munnen på varandra. En av IP upplever att det på Kuba inte finns lika tydliga tur- regler när 
man samtalar som i Sverige. 
 
  
IP 2 uttrycker; 
                      ” På Kuba, kan man prata var och när som helst, du kan inleda ett samtal, 
                         en konversation hur som helst, det är en grej som man bara gör..alla  
                         pratar med alla och så där” 
 
IP 5 uttrycker;  
                      ” Jag tror att kubaner oftast avslutar meningar och samtal med att skoja  
                         om något, det kan svenskarna också göra men inte lika ofta som  
                         kubanerna”     
 
IP 3 uttrycker; 
                     ”Vi pratar alla samtidigt, jag vet inte hur..men vi förstår vad alla säger 
                       på något sätt och vi hör alla! Men de gånger jag har suttit och lyssnat på 
                      svenskar, så är de ganska lugna, vi kubaner avbryter varandra hela tiden”   
 
IP 4 uttrycker;  
                      ” …på Kuba när man pratar finns inga tur - regler, utan de säger saker utan att 
                         du behöver fråga…jag har upplevt det men nu har jag lärt mig..förut blev  
                         jag utfrågad och gick hem utan att jag visste något om den personen. Så det 
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                        är olika sätt att prata på”  
       
5.3.3 Empirisk tolkning  TEMA 1 - DET VERBALA 
IP menar att kubaner är mer öppna och avslappnade i sitt sätt att använda språket, svenskar är 
mer formella, tydliga, noggranna och diplomatiska när de talar. IP har även upplevt 
missförstånd gällande uttrycksfrasers olika innebörd i skilda sammanhang. En av IP upplever 
att kubanernas språkstil är mer personlig i jämförelse med svenskarnas. En IP menar att 
svenskarna pratar långsammare än kubanerna. Sett utifrån det kommunikationsteoretiska 
perspektivet ligger ovannämnda beskrivningar delvis på den semantiska nivån som behandlar 
ordets innebörd, tolkningar av orden och förhållandet mellan språk, situation och betydelse. 
(Nilsson & Waldemarson, 2007: 20-21) Upplevelser av missförstånd i kommunikationen 
mellan kubaner och svenskar kan enligt perspektivet tolkas som att det uppstår störningar 
mellan sändare och mottagare. (Nilsson & Waldemarson, 2007:15). För att få samspelet att 
flyta behöver individen ha en inre förförståelse kring den andras kommunikationsmönster 
(Nilsson & Waldemarson, 2007: 24). Som rollteorin beskriver intar människan olika roller på 
en scen. När kubaner och svenskar genom sina roller, styrda av invanda 
kommunikationsmönster, försöker förmedla ett budskap mellan sig kan missförstånd komma 
att uppstå. (Nilsson, 1996:74-75)   
 
Samtliga IP upplever skillnader mellan Kuba och Sverige när det gäller att inleda samtal. 
Kubaner tillskillnad från svenskar inleder ofta och gärna konversationer genom att prata om 
vad som helst. En IP uttrycker att kubaner i större utsträckning än svenskar avslutar samtal 
med att skoja. IP upplever även att det svenska och kubanska kommunikationsmönstret skiljer 
sig åt när det gäller att avbryta någon som har ordet. IP menar att kubaner tillskillnad från 
svenskarna ofta avbryter och pratar i munnen på varandra.   En av IP upplever att det på Kuba 
inte finns lika tydliga tur- regler när man samtalar som i Sverige. Samtliga IP menar även att 
kubaners röst- och tonläge generellt är mycket högre än svenskarnas. Tre IP uttrycker att 
svenskar pratar tystare än kubaner. Två IP menar att det inte finns några skillnader i röst- och 
tonläge i personliga relationer, att skrikandet och högljuddheten uppstår i grupp. Delar av 
ovannämnda beskrivningar kan enligt det kommunikationsteoretiska perspektivet inrymmas 
under samtalsnivån, vilken innefattar de regler och mönster som styr bland annat inledning – 
och avslutning av samtal, turordningar och överlappningar. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 
20) En av IP beskriver att man på Kuba pratar utan tur - regler, att kubanerna pratar utan du 
behöver fråga. I Sverige förväntas dialogen fortlöpa genom frågor och motfrågor. Enligt 
socialpsykologisk rollteori kan en rollkonflikt uppstå, då roller och förväntningar inte 
överensstämmer. IP upplever en rollkonflikt och konsekvensen blir att han känner sig utfrågad 
då han inte kan de spelregler som gäller vid kommunikation på den svenska scenen. (Payne, 
2002: 222-223)         
      
5.4 TEMA 2 – DET ICKE VERBALA  
        
Samtliga av IP anser att kubaner att inte behöver använda det verbala i samma utsträckning 
som svenskarna då de använder det icke verbala språket mer frekvent. 
 
5.4.1 Rörelse och kroppshållning 
Fyra IP menar att kubanerna rör sig mer och att de rör sig på ett annat sätt än svenskarna när 
de kommunicerar. En av IP menar att svenskarna rör sig mer stelt än kubanerna.  
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IP 3 menar att;  
                       ” Kubaner använder mer kroppsspråket som jag sa förut, 
                          och det är inte att man anstränger sig, det bara är så ,  
                          och sen hur man går är annorlunda. Det är som man 
                         går med en inre musik inom sig, man bara går. Hur går 
                         svenskarna då? Raka! Och de använder inte så mycket  
                         gester och sånt” 
 
 
 
IP 5 uttrycker;  
                       ” Kubaner de använder sig mer av sitt kroppsspråk för 
                          att uttrycka sig. Det gör ju inte svenskarna, de kan sitta  
                         stilla en hel timme och berätta hela sitt liv och det funkar 
                         inte för latinamerikaner, de måste använda händerna”   
 
IP 1 menar;  
                   ”Kubaner använder jättemycket rörelser, Kubanerna använder  
                     kroppen för att uttrycka sig, det gör inte svenskarna” 
 
5.4.2 Gester och mimik 
Tre av IP menar att kubaner använder mer och tydligare mimik än svenskarna. 
Två av IP talar om likheter när det gäller ögonkontakt mellan svenskar och 
kubaner, men att det skiljer sig åt när det gäller uttryck. 
                       
IP 1 uttrycker;                 
                       ” Har du sett Fidel, jag behöver inte förklara, han använder armar, 
                          fingrar, ansikte, men när man ser Göran Persson, mer stilla, han  
                         använder inte kroppen när han pratar”  
 
IP 2 uttrycker; 
                        ” Vi har samma ögonkontakt, men svenskarna kan uppleva oss  
                          som flörtiga, man gestikulerar hela tiden med ögonen utan 
                         att man menar något, man bekräftar med ögonen” 
 
IP 4 uttrycker; 
                       ” Här i Sverige vill man visa, jag lyssnar på dig genom  
                        att kolla på ögonen. Det blir att man kollar in, jag det 
                       kan bli som man här i Sverige kallar stirra”    
 
 
5.4.3 Empirisk tolkning TEMA 2- DET ICKE VERBALA  
IP anser att kubaner använder det icke verbala språket mer än svenskarna, att kubaner 
använder mer och tydligare mimik än svenskarna. Fyra IP menar att kubanerna rör sig mer, 
och att de rör sig på ett annat sätt än svenskarna. Utifrån det kommunikationsteoretiska 
perspektivet förklaras detta utifrån den icke verbala nivån. Denna nivå handlar om att koppla 
samman gester, mimik till meningar och uttryckssätt så de bildar en helhet. Det är genom 
kroppsspråket vi kryddar och förstärker det verbala. ( Nilsson & Waldemarson, 2007: 20) På 
detta område har kubaner och svenskar ett väsenskilt sätt att kommunicera på. Enligt IP 
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använder kubaner kroppsspråket i mycket större utsträckning än svenskarna. IP upplever att 
svenskar är stela och inte riktigt lever i sin kropp när de kommunicerar.   
 
Enligt Nilsson & Waldemarson, (2007:15-16) bygger all kommunikation på tecken och koder. 
Tecknen består delvis av symboler, vilka förstås genom koder som kan utgöra bland annat 
gester och mimik. Dessa koder utgör kärnan i kommunikationen och skapar förutsägbarhet. 
Slutsatsen av detta blir att svenskarnas mindre användande av gester och mimik, bidrar till 
andra koder, vilka kan skapa mindre av förutsägbarhet hos kubanen i samspel med svensken.  
  
 
5.5 TEMA 3 – NÄRHET OCH DISTANS  
 
5.5.1 Närhet, avstånd, beröring och hälsningsvanor 
Två av IP upplever att man på Kuba har en större närhet till varandra jämfört med i Sverige. 
En av IP uttrycker att närheten till varandra inte skiljer sig så mycket åt i personliga relationer, 
att svenskarna snarare kan vara närmare varandra än kubanerna på det personliga planet. Fyra 
av IP menar att svenskarna, i jämförelse med kubaner har ett behov av större avstånd, 
personligt utrymme. Fyra av IP uttrycker att kubanerna i jämförelse med svenskarna berör 
varandra i större utsträckning. Fyra av IP beskriver skillnader i hälsningsvanor på Kuba och i 
Sverige. IP upplever att svenskar har en större distans vid hälsningsritualer. En av IP 
beskriver skillnader i möte med professionella på ”gatan”, att man på Kuba tillskillnad från i 
Sverige hälsar på och pratar med exempelvis sin läkare.  
                         
 
 
IP 2 uttrycker; 
                        ”På Kuba blir man kompis direkt med de som jobbar i affären 
                         man går inte förbi varandra utan att säga något 
                         till varandra. När du går till affären börjar du lära 
                        känna folk som du hälsar på och sånt” 
 
IP 3 uttrycker; 
                     ” ..om man är på bussen, tåget, ser jag att folk sätter sig och 
                       lägger sin väska bredvid i Sverige, för att visa att de inte vill att 
                      någon sätter sig bredvid eller att folk går så att ingen ska röra vid  
                      de. Jag menar inte att det är något dåligt med det, men ganska konstigt 
                      …man vill ha sitt space här i Sverige…det har jag upplevt här i Sverige 
                     många gånger, inte bara en gång utan fler gånger, på Kuba har jag inte   
                     upplevt det. Om du går på gatan på Kuba kan vem som helst gå förbi dig 
                     och röra vid dig” 
 
IP 4 uttrycker; 
                       ” I Sverige måste man ha en meters avstånd runt omkring, så kommer 
                         man för nära säger det stopp” 
 
 
IP 1 uttrycker; 
                       ”Kubanerna, har mycket kroppskontakt, inte svenskarna. Ja avståndet 
                        mellan människor är mindre på Kuba än i Sverige, det är mera beröring 
                       mellan människor jag skulle aldrig krama om en svensk man eller dunka  
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                       i ryggen, möjligen någon som jag känt länge”   
 
IP 3 uttrycker;  
                       ”Det värsta jag vet är när två människor träffas som har känt 
                        varandra sen de var små barn, när de bara skakar hand med varandra, 
                        det känns om finns jag eller och det har jag sett ibland mellan svenskar. 
                       på Kuba när vi hälsar och säger hejdå, ger man puss på kinden, eller vi kramas 
                       och så där” 
 
IP 1 uttrycker; 
                      ”Avståndet mellan människor är mindre på Kuba än i Sverige. 
                        Det är mer beröring mellan människor. 
                        Jag skulle aldrig krama om en svensk man”   
 
                        
IP 2 uttrycker;  
                       ”…vi kubaner har svårare att säga jag älskar dig direkt till våra nära  
                         släktingar, när svenskarna är nära då är de nära..på det personliga  

   planet, kanske vi är längre ifrån varandra än svenskarna..”  
   
IP 2 uttrycker;  
                        ” Går du till en läkare så blir man kompis med läkaren,  
                           det är en annan kontakt än i Sverige, om jag träffar 
                          min läkare på gatan, kan vi prata utan att prata om min 
                         problematik”                     
 
 
5.5.2 Empirisk tolkning TEMA 3- NÄRHET OCH DISTANS  
IP beskriver att det finns skillnader gällande hälsningsritualer. Enligt det 
kommunikationsteoretiska perspektivet med processinrikningen som utgångspunkt kan den 
förväntade återkopplingen hos kubanen utebli i hälsningsritualen. Kubanen får förhålla sig till 
en utsträckt hand, istället för en kram. Kubanen kan genom de olika hälsningsritualerna tolka 
detta som avståndstagande hos svensken. Upplevelserna rör sig framför allt på den sociala 
nivån.  Den sociala nivån beskriver det som sker inom de förutbestämda förväntningarna och 
förhållningssätten för sammanhanget. Det som flera av IP uttrycker är att förhållningssätten 
inom hälsningsritualer och även när det gäller kroppskontakt samt beröring skiljer sig åt. 
(Nilsson & Waldemarson, 2007:129)  
 
Sett utifrån ett socialpsykologiskt rollteoretiskt perspektiv innefattar sociala mönster i detta 
sammanhang hälsningsvanor, beröring och personligt avstånd. Dessa mönster skapar hos 
Kubanen trygghet och sammanhang i tillvaron. När dessa roller inte intar den position som 
kubanen förväntar sig uppstår en rollambiguitet (rollosäkerhet). (Payne, 2002: 222-223) 
Svedberg (2003: 157) beskriver relationsorienterade roller, vilka betecknas som informella 
roller. IP: s anpassning till de svenska hälsningssederna kan ses som att den informella rollen 
både ändras inifrån han själv och utifrån sin omgivning.  
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5.6 TEMA 4 – EMOTIONER 
 
5.6.1 Känsloyttringar och konflikter 
Fyra IP upplever att svenskarna till skillnad från kubanerna undviker att kommunicera starka 
känsloyttringar och konflikter i det offentliga rummet. En av IP menar att sättet att hantera 
konflikter skiljer sig åt mellan Kuba och Sverige På Kuba gör man upp mellan fyra ögon 
medan svenskarna i regel sätter sig ner och reder ut saker. Två av IP menar att det finns 
likheter i privatlivet när det gäller känsloyttringar och konflikter mellan svenskar och kubaner. 
Fyra IP upplever att det finns en form av konflikt mellan myndigheter och privatpersoner på 
Kuba, men inte i Sverige. Enligt IP grundar sig denna skillnad i att de kubanska 
myndighetspersonerna kommunicerar ut nonchalans, brist på engagemang och respektlöshet 
till de hjälpsökande medan myndighetspersoner i Sverige kommunicerar ut artighet, 
lyssnande, respekt samt en vilja att hjälpa till. 
 
IP 2 uttrycker; 
                      ”Svenskarna visar mer sina känslor i sitt privatliv, men generellt 
                       sett så döljer man det bland folk, man kan inte veta om folk har en dålig 
                      dag”  
 
IP 1 uttrycker; 
                        ” Man diskuterar mer öppet på Kuba..inför andra…I Sverige 
                          håller man det mer för sig själv” 
 
IP 3 uttrycker; 
                       ”Svenskar vill alltid undvika konflikter, på Kuba är det alltid tvärtom..” 
 
IP 1 uttrycker;  
                       ”..när man blir sur i Sverige, då visar man likheter. Då säger man en massa  
                        fula ord, då visar man exakt sin fula sida. Där ser jag en likhet med Kuba” 
 
IP 1 uttrycker; 
                       ”..på Kuba har myndigheterna makt på riktigt. Man måste 
                         nästan vara försiktig och fjäska.. man är rädda att de ska strula 
                        med dig, man tror det ska hända samma sak i Sverige, men det är 
                        inte så, på Kuba kan en polis stoppa dig och be om en 
                        identitetshandling, inget godmorgon eller god dag som i Sverige, 
                        i Sverige kan man känna sig trygg…”  
 
IP 5 uttrycker; 
                       ” ..handlar också om vad samhället sätter för gränser, här i Sverige 
                          kan man inte göra det men på Kuba kan man det. Man kan säga 
                         nästa gång jag ser dig slår jag ihjäl dig, där  händer ingenting. 
                        det är inte som här i Sverige, där du blir polisanmäld om du gör           
                        så. Man har olika sätt att gå igenom saker, här i Sverige sätter man sig 
                        ner och pratar eller går igenom med en tredje person och hanterar konflikten 
                       På Kuba gör man det mellan fyra ögon, man gör upp med den man är i  
                      konflikt med” 
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5.6.2 Empirisk tolkning TEMA 4 – Emotioner 
Enligt det kommunikationsteoretiska perspektivet befinner sig känsloyttringar och konflikter 
på den sociala och strategiska nivån. På den sociala nivån definieras passande regler för 
samspel i olika situationer. I detta fall handlar det om reglarna som styr konflikter och 
känsloyttringar mellan individer eller mellan myndigheter och individer. Genom reglerna 
avgörs vilken typ av relation som skapas mellan sändare och mottagare samt hur makt och 
attityder utformas och kommer till uttryck. På den strategiska nivån ser man mer till de olika 
strategier och tillvägagångssätt som används för att uppnå vissa mål. Genom IP beskrivningar 
framkommer att reglerna som styr konflikter och känsloyttringar på Kuba och i Sverige delvis 
skiljer sig åt, och delvis sammanfaller. IP: s utsagor tyder på att de bland annat upplever olika 
relationer mellan de som privatpersoner och myndighetspersoner, vilket speglar 
maktförhållandena. Det strategiska val den kubanska myndighet gör är att visa på ett tydligt 
maktövertag, vilket skapar en envägskommunikation mellan myndighet och individ. I Sverige 
upplever däremot IP att kontakten med myndigheter bygger på en mer ömsesidig dialog. 
(Nilsson & Waldemarson, 2007:20-21)  
 
Sett ur ett socialpsykologiskt rollteoretiskt perspektiv intar myndigheten i Sverige och på 
Kuba olika roller vilket kan påverka förutsägbarheten hos IP vid möte med den svenska 
myndigheten. En osäkerhet kan uppstå kring vilken roll IP skall inta i mötet med myndigheten 
samt en förvirring kring vilka kommunikationsregler som gör sig gällande.    Teorin beskriver 
även standardroller som ständigt återkommer. Grupper består av olika konstanta 
rolluppsättningar vilka innehas av olika individer. Dessa roller skapar en trygghet i gruppen 
och en förutsägbarhet. När det tillkommer nya individer i gruppen omfördelas rollerna. 
(Svedberg, 2003:163) När IP kommer att ingå i ett nytt sammanhang, som det svenska 
samhället måste IP finna passande roller. En rollkonflikt uppstår när uttrycksmönstren inte 
sammanfaller, blir det svårare och tar längre tid för IP att finna sig tillrätta och bekväm i sin 
roll. Ett exempel på detta är att IP beskriver att kubaner har ett starkare uttryckssätt 
känslomässigt, vilket kan bidra till att svensken upplever kubanen som arg då hon/han endast 
är engagerad i samtalt. (Payne 2003:223) 
 
 
6. SAMMANFATTANDE HELHETSANALYS 
 
Nedan följer en helhetsanalys bestående av utvecklade sammanförda del- resultat och -
analyser som har sammanfogats med tidigare forskning. Helhetsanalysen redovisas genom 
resultatpresentationens fyra olika huvudtemana.    
 
6.1 TEMA 1 – DET VERBALA 
Enligt flertalet IP är svenskarna generellt mer tydliga, korrekta, diplomatiska och exakta när 
de talar i jämförelse med kubaner. Tidigare forskning säger att idealet om saklighet i språket 
framträder speciellt i formella sammanhang som vid möten och sammanträden. Sakligheten 
speglas genom att svensken väger sina ord på guldvåg, svarar preciserat på frågor och 
använder sakargument. (Herlitz, 1991: 41-43; Phillips-Martinsson, 1992: 65- 69) Enligt IP: s 
utsagor är kubaner mer avslappnade och öppna i sitt sätt att använda språket, medan de 
upplever svenskarna som mer formella. Detta bekräftas genom tidigare forskning, där 
spanjorer anser att svenskar är stela och formella i sin hållning (Phillips-Martinsson, 1992: 
65- 69) Samtliga IP upplever skillnader mellan kubaner och svenskar när det gäller att inleda 
samtal. Kubaner tillskillnad från svenskar inleder ofta konversationer genom att tala om vad 
som helst, vilket bekräftas av etnologen och forskaren Laine – Sveiby (1987:41-42). Hon 
menar att svenskarna betraktas som tigande med svårigheter att småprata och knyta verbala 
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kontakter. Jämfört med många andra folk är svenskar i allmänhet blyga och tystlåtna, något 
som visar sig i mötet med ordrika, pratglada och högljudda kulturer. Enligt det 
kommunikationsteoretiska perspektivet inryms detta område under samtalsnivån, vilken 
innefattar de regler och mönster som styr bland annat inledning – och avslutning av samtal. 
(Nilsson & Waldemarson, 2007: 20) Två av IP säger i enlighet med ovanstående, uppleva att 
kubanerna i jämförelse med svenskar använder ett mer ordrikt språk. Vidare menar Laine – 
Sveiby att den svenska blygsamheten även tar sig i uttryck i svenskarnas ordval. Särskilt 
Latinamerikaner och Medelhavsfolk reagerar över det svenska tystlåtna umgänget. 
Majoriteten av IP instämmer i detta, då de upplever att svenskar pratar tystare än kubaner. 
Samtliga IP menar att kubanernas röst- och tonläge är högre än svenskarnas, vilket ligger i 
linje med det som Bodin & Fant (2000: 40) beskrivit, att den hispaniska kulturen generellt har 
en starkare röstvolym än vad nordbor har. Fortsatt skriver författarna att de hispaniska 
kulturerna pratar generellt fortare än den nordiska, vilket ligger i linje med vad en av IP 
uttryckt, nämligen att kubaner i jämförelse med svenskar pratar fortare och drar ihop ord i 
större utsträckning.              
 
IP upplever att det svenska och kubanska kommunikationsmönstret skiljer sig åt när det gäller 
att avbryta någon som har ordet. Övervägande del av IP anser att kubaner tillskillnad från 
svenskar avbryter oftare och pratar i munnen på varandra.  Laine – Sveiby (1987:42) skriver 
att svenskarna tidigt får lära sig att inte avbryta någon, det vill säga vänta på sin tur och vara 
goda lyssnare, vilket går i linje med IP: s utsagor. Även etnologen och antropologen, Herlitz 
(1991, s 41-42) instämmer i beskrivningar om svenskarnas vana att artigt vänta ut en talare 
tills han slutfört sitt tal eller inlägg. Att avbryta någon som har ordet väcker ofta irritation. 
Enligt det kommunikationsteoretiska perspektivet inryms även turordningar och 
överlappningar på samtalsnivån. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 20) Majoriteten av IP 
upplever missförstånd gällande uttrycksfrasers olika innebörd i skilda sammanhang.  
Upplevelser av missförstånd i kommunikationen mellan kubaner och svenskar kan enligt det 
kommunikationsteoretiska perspektivet tolkas som att det uppstår störningar mellan sändare 
och mottagare. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 15). För att få samspelet att flyta behöver 
individen ha en inre förförståelse kring andra individers kommunikationsmönster (Nilsson & 
Waldemarson, 2007: 24). Fortsatt sett utifrån det kommunikationsteoretiska perspektivet 
ligger ovannämnda beskrivningar delvis på den semantiska nivån som behandlar ordets 
innebörd, tolkningar av orden och förhållandet mellan språk, situation och betydelse. (Nilsson 
& Waldemarson, 2007: 20-21)  
 
Phillips-Martinsson (1992:55) menar att individers olika sätt att kommunicera ofta skapar 
missförstånd. Språket påverkar sättet att tänka och tanken kommer att påverka värderingar, 
genom detta influeras beteendet och resultatet i det här fallet blir den tysta svensken. Svenskar 
är de folk som föredrar att tiga och lida i all tysthet medan andra konkurrerar om ordet menar 
Phillips - Martinsson. Sett utifrån ett socialpsykologiskt rollteoriskt perspektiv kan 
missförstånd i kommunikation och skillnader gällande samtalsregler förklaras med att 
kubanen och svensken intar olika roller i samtalet. Har människor olika utgångspunkter och 
förutsättningar i sitt rollspel kommer individerna som möts troligen misstolka varandra. 
Människan försöker ständigt skapa ett smidigt samspel med andra, genom att försöka anpassa 
sina roller till omgivningen. Då roller och förväntningar inte stämmer överens kan en 
rollkonflikt uppstå. Ett tydligt exempel på en rollkonflikt är en av IP: s upplevelse av att i 
samtal med en svensk känna sig utfrågad, samtidigt som han själv efter samtalets slut inte 
visste något om svensken. Rollkonflikten består i de skillnader som finns gällande turtagning 
och samtalsregler hos kubanen och svensken. (Payne, 2002: 222-223)        
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6.2 TEMA 2 – DET ICKE VERBALA 
Samtliga IP upplever att kubaner inte behöver använda det verbala språket i samma 
utsträckning som svenskarna. IP menar att de använder det icke verbala språket mer frekvent, 
att kubanerna rör sig mer samt använder mer och tydligare mimik än svenskarna.  I tidigare 
forskning har man funnit skillnader mellan Latinamerikansk och skandinavisk kultur. 
Skandinaverna gestikulerar mindre och använder en mindre tydlig mimik.  Det ligger nära till 
hands att tolka skandinaverna som mer känslokalla, återhållsamma med bristande 
engagemang och till och med som tråkiga. (Nilsson & Waldemarson, 2007:129) Phillips - 
Martinsson (1992:79-80) skriver att Sydamerikaner och Medelhavsfolk understryker sin 
ståndpunkt och uttrycker sina känslor med kroppen och med gester mer än vad nordborna gör. 
Hon har genom sina intervjuer blivit övertygad om att många av de negativa intryck som 
tillexempel att svenskarna skulle vara tråkiga, känslokalla, verka likgiltiga och så vidare, 
bottnar i missförstånd och feltolkningar av kommunikationssignaler.  
 
Utifrån det kommunikationsteoretiska perspektivet placeras ovanstående beskrivningar på den 
icke verbala nivån, som kopplar samman gester, mimik till meningar och uttryckssätt så att de 
bildar en helhet. Det är genom kroppsspråket individen kryddar och förstärker det verbala.  
(Nilsson & Waldemarson, 2007: 20) På detta område har kubaner och svenskar ett åtskilt sätt 
att kommunicera på.  Sett ur ett socialpsykologiskt rollteoretiskt perspektiv kan människor 
som innehar olika kroppsspråk, komma att missförstå varandra. Även detta kan tolkas som en 
rollkonflikt.  (Payne, 2002: 222-223) Enligt samtliga IP använder kubaner kroppsspråket i 
mycket större utsträckning än svenskarna. IP upplever att svenskar är stela och inte riktigt 
lever i sin kropp när de kommunicerar.  Nilsson & Waldemarson, (2007:15-16) skriver att all 
kommunikation bygger på tecken och koder. Tecknen består delvis av symboler, vilka förstås 
genom koder som i det här fallet utgör gester och mimik. Dessa koder utgör kärnan i 
kommunikationen och skapar förutsägbarhet. Slutsatsen av detta blir att svenskarnas mindre 
användande av gester och mimik, bidrar till andra koder, vilket kan skapa mindre av 
förutsägbarhet hos IP i samspel med svensken.  
 
6.3 TEMA 3 – NÄRHET OCH DISTANS 
Flertalet av IP uttrycker att svenskarna i jämförelse med kubaner har ett behov av större 
personliga utrymmet. Phillips - Martinsson (1992: 92) beskriver att svenskar är noga med att 
hålla på sina avstånd. I Latinamerika står och sitter människor väldigt nära varandra till 
skillnad från i Sverige där människor vill ha sin privata svär (Bodin & Fant, 2000:40f). 
Majoriteten av IP upplever att kubanerna i jämförelse med svenskarna berör varandra i större 
utsträckning. I tidigare forskning beskrivs hur svenskarna skiljer på affärer och privatliv. 
Detta kan uppfattas som märkligt av andra kulturer där det ingår att ha en personlig/privat 
kontakt för att hålla affärer vid liv. (Phillips-Martinsson, 1992: 65- 69) Delvis i linje med 
detta ligger en av IP: s beskrivning av skillnader i möte med professionella på ”gatan”. På 
Kuba till skillnad från i Sverige hälsar och pratar exempelvis läkaren med sina patienter om 
”väder och vind” vid möten på offentliga platser. 
 
Majoriteten av IP upplever skillnader i hälsningsritualer på Kuba och i Sverige. IP upplever 
att svenskarna håller en större distans när man hälsar. En av IP beskriver att han vid mötet 
med en svensk man, aldrig skulle omfamna honom, på samma sätt som han skulle göra med 
sina landsmän. Svedberg (2003: 157) beskriver relationsorienterade roller, vilka betecknas 
som informella roller. IP: s anpassning till de svenska hälsningsritualerna kan ses som att den 
informella rollen både ändras inifrån han själv och utifrån sin omgivning. Det är den svenska 
gruppens förväntningar och normer tillsammans med IP: s vilja att anpassa sig till gällande 
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mönster som får honom att ändra sin roll i hälsningssituationen.   IP beskriver att svenska män 
har svårt för kramar och kyssar mellan männen, vilket ligger i linje med tidigare forskning 
som på visar att män i Sydeuropa och Sydamerika gärna bjuder på en broderlig omfamning 
och puss. Svenskars hälsningsvanor har förändrats med tiden och variera från plats till plats 
och mellan land och stad. I storstäderna har man lagt till sig med kindkyssar, vilket inte 
förekommer i samma utsträckning på landsbygden. (Öberg, B. 1997:100) Även Allwood 
(1981:22) instämmer i skillnaden mellan Sverige och Latinamerika när det gäller 
hälsningsformen. I Latinamerika tillskillnad från i Sverige är det vanligt att man omfamnar 
varandra män emellan. Två av IP upplever att man på Kuba har en större närhet till varandra 
jämfört med i Sverige, medan en av IP har upplevt att svenskar på det personliga planet 
snarare kan vara närmare varandra än kubaner. Enligt det kommunikationsteoretiska 
perspektivet med processinrikningen som utgångspunkt, kan den förväntade återkopplingen 
hos kubanen utebli i hälsningsritualen, där han får förhålla sig till en utsträckt hand, istället för 
en kram. Kubanen kan genom de olika hälsningsritualerna tolka detta som ett avståndstagande 
hos svensken. Kommunikation i detta hänseende befinner sig framförallt på den sociala 
nivån.  Denna nivå beskriver det som sker inom de förutbestämda förväntningarna och 
förhållningssätten för sammanhanget. (Nilsson & Waldemarson, 2007: 15-21) Flertalet av IP 
uttrycker att förhållningssätten inom hälsningsritualer och även när det gäller 
kroppskontakt/beröring skiljer sig åt. Utifrån det socialpsykologiska rollteoretiska 
perspektivet sett innefattar sociala mönster i detta sammanhang hälsningsvanor, beröring och 
personligt avstånd. Dessa mönster skapar hos kubanen trygghet och sammanhang i tillvaron. 
När rollerna inte intar den position som kubanen förväntar sig uppstår en rollambiguitet 
(rollosäkerhet). (Payne, 2002: 222-223) Nilsson (1996: 174-175) beskriver hur 
socialpsykologisk rollteori ser samhället som en organisk enhet, där olika delar genom sina 
olika funktioner strävar efter stabilitet och ordning. Likartade värden och beteenden, i detta 
fall hälsningsvanor, beröring och personligt avstånd, kan ses som en sätt att stärka ordningen. 
Rollambiguitet kan genom detta synsätt tolkas som ett tecken på obalans och minskad 
stabilitet i individens sociala system.  
 
 
6.4 TEMA 4 - EMOTIONER 
Flertalet IP upplever att svenskarna till skillnad från kubanerna undviker att kommunicera ut 
starka känsloyttringar och konflikter i det offentliga rummet. Även tidigare forskning pekar på 
att konfliktundvikandet i allmänhet är begränsat till det offentliga. Inom den egna familjen 
eller bland nära vänner tar svenskarna däremot ut svängarna, genom att både gräla och skälla. 
(Herlitz, 1991:44) Detta uttrycks även av två IP. En av IP menar att sättet att hantera 
konflikter skiljer sig åt mellan Kuba och Sverige. På Kuba gör man upp mellan fyra ögon 
medan IP upplever att svenskarna i regel sätter sig ner och reder ut saker.  I linje med IP: s 
upplevelser menar Herlitz (1991: 44-46) att svenskarna i allmänhet använder sig av 
samförståndslösningar, söker kompromisser men inte gärna vädrar konflikter öppet eller 
tydligt. Vidare refererar Herlitz till etnologen Karl-Olov Arnstberg, som hävdar att svenskarna 
egentligen endast är konfliktundvikande i de situationer där en institution eller regelsamling 
kan så att säga överta konflikten. Han tar exemplet med en bilkrock. Istället för ett regelrätt 
slagsmål är svensken redo att mötas med lagen som slagredskap, gärna med en tredje part 
inblandad i form av exempelvis en myndighet.  
 
Enligt Herlitz (1991:44-46) innehar svensken ett ideal om undvikande av bråk, vilket innebär 
att svensken kommer att se på höjda röster, aggressivt beteende, framfusighet, och 
kravställande med misstänksamhet. Generellt tror antropologen och etnologen Herlitz att 
mottot om lugn och ro och ordnade förhållanden, utan bråk, gäller för de flesta svenskar i de 
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flesta situationer. Här särskiljer sig tidigare forskning från två av IP: s utsagor, vilka upplever 
att det finns likheter mellan kubaner och svenskar gällande konflikter och känsloyttringar 
inom privatlivet. Sett genom ett socialpsykologiskt rollteoretiskt perspektiv är rollerna en 
nödvändig del av samhällets grundläggande sociala mönster. (Payne, 2002: 224) Svenskars 
och kubaners skilda sätt att samspela genom sina roller i samtalet, kan komma att skapa 
fördomar, i form av att svenskarna generellt kan ses som konflikträdda. Enligt Svedberg 
(2003: 158) tolkar människan sin omgivning utifrån en social karta på ett omedvetet plan för 
att kunna orientera sig i den sociala terrängen. I IP: s fall kommer deras omedvetna social 
karta att möta en annan social karta, det vill säga svenskarnas, vilket kan skapa förvirring i 
rolltagande. IP: s upplevelser av att svenskar tillskillnad från kubaner inte agerar ut starka 
känsloyttringar eller konflikter, kan skapa en form av rollambiguitet hos kubanen vilket kan 
leda till misstolkningar mellan kubaners och svenskars sätt att hantera konflikter och agera ut 
känslor. (Payne, 2002: 222-223)  
    
Majoriteten av IP upplever att det finns en form av konflikt mellan myndigheter och 
privatpersoner på Kuba. Enligt IP kommunicerar de kubanska myndighetspersonerna ut 
nonchalans, brist på engagemang och respektlöshet till de hjälpsökande. I Sverige upplever IP 
att myndighetspersoner kommunicerar ut artighet, lyssnande, respekt samt en vilja att hjälpa 
till. Enligt det kommunikationsteoretiska perspektivet befinner sig känsloyttringar och 
konflikter på den sociala och strategiska nivån. På den sociala nivån definieras passande 
regler för samspel i olika situationer. I detta fall handlar det om reglerna som styr konflikter 
och känsloyttringar mellan individer eller mellan myndigheter och individer. Genom reglerna 
avgörs vilken typ av relation som skapas mellan sändare och mottagare, samt hur makt och 
attityder utformas och kommer till uttryck. På den strategiska nivån ser man mer till de olika 
strategier och tillvägagångssätt som används för att uppnå vissa mål. I de ovannämnda fallen 
hos de olika myndigheterna används olika kommunikationsstrategier för att uppnå olika mål. 
Genom IP: s beskrivningar framkommer att reglerna som styr konflikter och känsloyttringar 
på Kuba och i Sverige delvis skiljer sig åt, och delvis sammanfaller. IP: s utsagor tyder på att 
de bland annat upplever olika relationer mellan de som privatpersoner och 
myndighetspersoner, vilket speglar maktförhållandena dem emellan. Det strategiska val den 
kubanska myndighet gör visar på ett tydligt maktövertag, vilket skapar en 
envägskommunikation mellan myndighet och individ. I Sverige upplever däremot IP att 
kontakten med myndigheter bygger på en mer ömsesidig dialog. (Nilsson & Waldemarson, 
2007:20-21)  
 
7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Slutligen presenteras en diskussion kring studiens resultat, analyser och metoder. Avsnittet 
syftar till att knyta samman uppsatsens alla delar.   
 
7.1 Besvarande av frågeställningar 
Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för och kunskap om hur kubaner 
upplever det svenska kommunikationsmönstret ställt i relation till det kubanska. Genom 
studien avsåg uppsatsförfattarna studera fem kubanernas upplevelser av likheter och 
skillnader mellan det svenska och kubanska kommunikationsmönstret. Studiens frågeställning 
var följande; 
 

• Upplever kubanerna att det finns likheter och skillnader mellan det svenska och 
kubanska kommunikationsmönstret, om så är fallet;  
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- Vilka är och hur beskrivs dessa? 
 
 
7.2 Sammanfattande slutsatser av empirisk data insamlad genom intervjuer 
 
¤ Genomgående har IP inte beskrivit så många likheter mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret, däremot flertalet skillnader. De likheter IP upplevt gäller 
förhållandet till respekt, artighet, och kommunikation i personliga relationer.  
 
¤ Upplevelserna av likheter och skillnader mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret hos IP är generellt överensstämmande.  
 
¤ Tema 1 - Det verbala; Flertalet IP upplever att kubaner i sitt sätt att använda språket är mer 
öppna och avslappnade, medan svenskar är mer formella, tydliga, diplomatiska och exakta när 
de talar. Samtliga IP menar att kubaners röst- och tonläge generellt är mycket högre än 
svenskarna som generellt talar tystare, dessutom upplever två av IP att det inte finns några 
skillnader i röst- och tonläge i personliga relationer. Majoriteten av IP har upplevt 
missförstånd gällande uttrycksfrasers innebörd i olika sammanhang. Samtliga IP upplever 
skillnader mellan Kuba och Sverige när det gäller att inleda samtal. Kubaner tillskillnad från 
svenskar inleder ofta och gärna konversationer genom att prata om vad som helst. Majoriteten 
av IP upplever att kubaner i större utsträckning än svenskar avbryter varandra vid samtal.  
 
¤ Tema 2 – Det icke verbala; Samtliga av IP anser att kubaner använder det icke verbala 
språket i större utsträckning än svenskarna. Flertalet IP upplever att kubanerna rör sig mer och 
använder mer och tydligare mimik än svenskarna.  
 
¤ Tema 3 - Närhet och Distans; Flertalet IP menar att svenskarna, i jämförelse med kubaner 
har ett behov av större personligt utrymme, samt att kubanerna i jämförelse med svenskarna 
berör varandra i större utsträckning. Majoriteten av IP upplever att svenskar har en större 
distans vid hälsningsritualer än kubanerna.  
 
¤ Tema 4 – Emotioner; Flertalet IP upplever att svenskarna till skillnad från kubanerna 
undviker att kommunicera ut starka känsloyttringar och konflikter i det offentliga rummet. 
Majoriteten av IP upplever skillnader i bemötande och kommunikation mellan myndigheter 
och privatpersoner på Kuba och i Sverige. Upplevelsen av skillnaderna är att 
myndighetspersonerna på Kuba kommunicerar ut nonchalans, brist på engagemang och 
respektlöshet till de hjälpsökande, medan myndighetspersoner i Sverige kommunicerar ut 
artighet, lyssnande, respekt samt en vilja att hjälpa till. 
 
7.3 Uppsatsförfattarnas reflektioner kring resultat och analys 
Uppsatsförfattarna har funderat kring att skillnaderna i studien är mer framträdande än 
likheterna. Den tidigare forskningen pekar framförallt på skillnader mellan olika 
kommunikationsmönster gentemot det svenska. Detta skulle ha kunnat färga 
uppsatsförfattarnas hållning vid insamling och bearbetning av empirisk data. 
Uppsatsförfattarna spekulerar vidare kring om det är lättare för IP att fokusera på och belysa 
skillnader än likheter. Fortsatt reflekterar uppsatsförfattarna kring i vilken utsträckning IP: s 
upplevelser av skillnader är påverkade av samhällets stereotypiseringar av det svenska 
kommunikationsmönstret. Genom uppsatsförfattarnas förförståelse kring SFI (Svenska för 
Invandrare), där samtliga IP studerat svenska, går det att fundera kring huruvida bilder av det 
svenska kommunikationsmönstret kan ha överförts och befästs hos IP. Uppsatsförfattarna 
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funderar även kring att samtliga IP har tillbringat många år i Sverige och fjärmats från det 
kubanska kommunikationsmönstret i sin vardag. Kan detta faktum ha påverkat IP: s 
minnesbild av det kubanska kommunikationsmönstret, som i sin tur styr IP: s upplevelser av 
likheter och skillnader mellan det svenska och kubanska kommunikationsmönstret? Skulle 
resultatet ha sett annorlunda ut om uppsatsförfattarna valt att intervjua kubaner på tillfälligt 
besök i Sverige, som i sin vardag lever med och genom det kubanska 
kommunikationsmönstret. En av IP har innan han flyttade till Sverige levt med en svenska på 
Kuba under flera år samt lever även idag med en svenska. Genom IP: s utsagor framkommer 
att han har lättare att beskriva skillnader och likheter mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret inom personliga relationer. Övriga IP har inte i någon större 
utsträckning reflekterat över detta.  
 
Genom bearbetning av empirisk data har det framkommit att IP: s upplevelser genomgående 
är överensstämmande samt att dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning. 
Uppsatsförfattarna har inte sett några skillnader i upplevelser mellan könen. 
Uppsatsförfattarna ställer sig även frågan om hur materialets innehåll skulle ha framträtt 
genom användande av andra analysverktyg (teoretiska perspektiv).     
 
7.4 Lärdomar och reflektioner kring uppsatsförfattarnas arbetsprocess 
 
Sedan formulerandet av uppsatsens syfte och frågeställning har uppsatsförfattarna sett risken 
med att den kan skapa ett ”vi – och dom- tänkande”. Genom att ständigt reflektera kring detta 
har uppsatsförfattarna försökt förhålla sig så neutrala som möjligt, för att inte riskera att 
påverka resultatets utfall. Exempelvis under intervjusituationerna har uppsatsförfattarna 
försökt hålla sig så objektiva som möjligt inför det faktum att uppsatsförfattarna själva är 
svenskar.  
 
Under arbetets gång har uppsatsförfattarna fått upp ögonen för hur pass präglade de själva är 
av det svenska kommunikationsmönstret, vilket delvis förvånade uppsatsförfattarna. 
Arbetsprocessen har även medfört många igenkännande skratt och en positiv inställning till 
interkulturell kommunikation. Genom uppsatsen har ett ökat intresse vuxit fram samt en 
nyfikenhet, ödmjukhet och tolerans inför andra kommunikationsmönster.  
 
7.5 Metoddiskussion 
 
Hade uppsatsförfattarna haft större erfarenhet av forskningshantverket hade studiens resultat 
förmodligen sett annorlunda ut. I enlighet med vad Kvale (1997: 19) skriver har 
uppsatsförfattarna som nybörjarforskare ställts inför en hel del metodologiska och praktiska 
frågor. Hur formuleras ett syfte? Vilka frågeställningar är av relevans? Hur och var söks 
tillförlitlig forskning? Hur görs ett lämpligt urval av datainsamlingsmetod? Hur utformas en 
intervjuguide med relevanta frågor? Var bör intervjuerna genomföras? På vilket sätt bearbetas 
insamlad empirisk data? Hur skapas en god validitet och reliabilitet i uppsatsen? Vilka 
analysverktyg är mest fruktbara att applicera på det empiriska materialet? Slutligen, hur förs 
de olika delarna samman till en helhet med det hermeneutiska perspektivet som 
utgångspunkt?          
 
Valet av en kvalitativ datainsamlingsmetod, då den öppnar för en möjlighet att nå djupa och 
täta beskrivningar. Studien bygger på intervjuer, utifrån en styrd intervjuguide, med fem 
kubaner, uppväxta på Kuba och sedan ett antal år bosatta i Sverige. Då 
datainsamlingsmetoden och urvalet är begränsat minskas graden av generaliserbarhet. 
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Intervjuguidens styrda struktur kan ha hämmat IP att fritt delge sina upplevelser, vilket i sin 
tur kan ha begränsat uppsatsens validitet. Denna begränsning lindrades genom att intervjuerna 
inleddes av en mer öppen fråga kring IP: s upplevelser av likheter och skillnader mellan det 
svenska och kubanska kommunikationsmönstret. Uppsatsförfattarna har även genom den 
strukturerade delen av intervjuguiden försökt vara så lyhörda som möjligt inför IP: s 
beskrivningar och upplevelser, genom att ställa följdfrågor och vara öppna för IP: s 
utvikningar. Uppsatsförfattarna har ansett det vara viktigt att inta en öppen hållning i 
intervjusituationen, då det finns en risk att uppsatsförfattarna blir emotionellt påverkade av IP: 
s upplevelser av det svenska kommunikationsmönstret.  
 
För att möjliggöra en god dynamik och avspänd intervjusituation har uppsatsförfattarna följt 
Kvales (1997: 120-121) råd om att visa intresse, respektera IP: s utsagor samt visat på ett 
uppmärksammat lyssnande.  Uppsatsförfattarna har även reflekterat kring det faktum att IP 
under intervjuerna inte nödvändigtvis har delgett sina sanna upplevelser, att deras utsagor har 
anpassats efter vad IP tror att uppsatsförfattarna vill höra. Uppsatsförfattarna valde därför att 
vid inledandet av intervjuerna poängtera anonymiteten och vikten att IP är så ärliga som 
möjligt. Uppsatsförfattarna har fortsatt diskuterat riskerna med att misstolka IP: s utsagor. 
Genom att vara två vid intervjuerna, samt delgivande av transkriberad data till IP försökte 
uppsatsförfattarna undgå eventuella språkförbistringar och feltolkningar. 
     
Flera av IP visade under intervjuerna på ett talande kroppsspråk vilket användes för att 
förtydliga, exemplifiera och förstärka de verbala beskrivningarna. Uppsatsförfattarna ser i 
efterhand att en videobandspelare skulle ha ökat möjligheten att fånga in de visuella 
aspekterna i intervjusituationen, som en bandspelare inte förmår att göra.     
 
I resultatdelen presenteras IP: s subjektiva upplevelser belysta genom citat i linje med det 
fenomenologiska perspektivet, vilket lagt grunden för tolkningar. (Kvale, 1997: 54) Enligt 
den hermeneutiska cirkelns princip har uppsatsförfattarna genom de olika stadierna bearbetat 
materialet genom att växla mellan delar och helhet, vilket borde öka graden av validitet i 
studien. Meningsfullheten i det empiriska materialet har skapats i relationen mellan delar och 
helhet. (Olsson & Sörensen, 2007: 100-101) Risken med felaktiga och för djärva 
tolkningsförfaranden av delarna har uppsatsförfattarna försökt begränsa genom att delge idéer 
och tankar mellan sig.  
 
En möjlig begränsning av informationssökning skulle kunna vara uppsatsförfattarnas ovana 
att söka litteratur av detta slag samt att göra relevanta urval. Andra sökord och ett annat urval 
av litteratur skulle kunna generera en studie med annat utfall. För att säkra tillförlitligheten 
hos författarna av tidigare forskning gjordes en efterforskning av dessa, vilket ledde fram till 
en presentation av författarurvalet i uppsatsen.    
 
Menings- koncentreringen/kategoriseringen är en central del av databearbetningen, då den 
utgör det empiriska material som ligger till grund för analys och tolkning. Det finns alltid en 
risk att relevant data sållats bort vid urvalet, som i sin tur blir avgörande för resultatbilden. 
Intervjuguidens temaindelning var till en början även tänkt att ligga till grund för 
resultatpresentation och analysering. Uppsatsförfattarnas öppenhet inför insamlad empirisk 
data skapade dock nya kategoriseringar och teman vilket bättre kunde belysa empirisk data. 
 
Det kommunikationsteoriska perspektivet har utgjort grunden i uppsatsen, inte bara i 
analyssituationen utan även i temaindelningen och utformningen av intervjuguide. 
Perspektivet har varit användbart och öppnat för fruktbara analyser. Socialpsykologisk 
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rollteori har utgjort ett komplement till kommunikationsteorin. Teorin har hjälpt till att belysa 
samspelets mellan individer vid kommunikation samt belyst kopplingen mellan individ- och 
samhällsnivå. Perspektiven har tillsammans skapat möjligheter för en bred ochs fruktbar 
analys. Andra val av analysperspektiv skulle kunna lyfta fram andra aspekter i materialet.       
 
Slutligen ser uppsatsförfattarna begränsningen i att IP utgår från sina erfarenheter och 
upplevelser av det svenska kommunikationsmönstret. Vid all typ av forskning som vill fånga 
individers upplevelser borde objektiviteten vara svår att förhålla sig till då varje individ utgår 
från sina erfarenheter och sin inre livsvärld.  
      
7.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har uppsatsförfattarna upptäckt intressanta frågeställningar i anslutning 
till studien. Några av dessa skulle kunna vara att undersöka svenskars upplevelser av likheter 
och skillnader mellan det svenska och kubanska kommunikationsmönstret. Vidare skulle en 
kvantitativ studie med uppsatsens frågeställning som utgångspunkt vara intressant att 
genomföra. Studien inryms inom ämnet kulturmöten, vilket öppnar för flera intressanta 
frågeställningar. Intressant vore att bland annat att kartlägga kompetensen kring interkulturell 
kommunikation och interkulturella möten bland chefer och verksamhetsledare inom 
exempelvis socialtjänst.  
 
Uppsatsförfattarna har upplevt en brist på forskning kring interkulturell kommunikation, 
vilket även bekräftas genom flertalet författarna till tidigare forskning. Därav anser 
uppsatsförfattarna att en fördjupad kunskap och förståelse kring ämnet skulle behövas, i 
synnerhet hos verksamma inom den sociala sektorn. I dagens alltmer globaliserande värld, 
med utsuddade gränser, ökar behovet av kunskap kring inte bara andras kulturer och 
kommunikationsmönster utan även sitt eget.   
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Bilaga 1  
 

INTERVJUGUIDE 
 
Inledande frågor 
 

1. Hur länge har du bott i Sverige och när kom du hit? 
2. Av vilken anledning kom du att flytta till Sverige? 
3. Vad visste du om Sverige och svenskarna, vilka förväntningar/farhågor hade du innan 

flytten? 
4. Vilka betraktar du som svenskar?  
5. Vilken är din nuvarande sysselsättning, vilka sysselsättningar har du haft utom och 

innanför Sveriges gränser? 
6. Hur mycket kontakt har du med svenskar respektive kubaner, privat- och i arbetslivet? 
7. Vilken utbildning hade du när du kom till Sverige? 
8. Vilka utbildningar har du gått i Sverige? 

 
 

Öppen fråga 
 
Upplever du några likheter och skillnader mellan det svenska och kubanska 
kommunikationsmönstret, och då tänker vi generellt sett?  
 
 
TEMA 1 – Det offentliga - affärer, tunnelbana och buss, myndigheter, sjukhus m.m. 

 
Verbal kommunikation och Icke verbal Kommunikation

 
9. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 

avsluta samtal, tagande av ordet och avbrytande av någon som har ordet i offentliga 
kontakter? Om så är fallet, ge exempel och beskriv dessa. 

 
 

10. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners språkstil, 
innefattade språkens rikhet/fattighet, rationalitet och personlighet/opersonlighet i 
offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
11. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners användande 

av röst- tonläge i offentliga kontakter? (Ex. konflikt) Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa. 

 
12. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners 

kroppshållning, rörelser, gester och mimik (ansikte och ögon) i offentliga kontakter? 
Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
13.  Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att beröra 

och förhållas sig till varandra i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa. 
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14. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners förhållande 
till avstånd och närhet (personligt utrymme) i offentliga kontakter? Om så är fallet ge 
exempel och beskriv dessa. 

 
15. Upplever du några likheter och skillnader hur man pratar och förhåller sig till varandra 

vid en myndighetskontakt?  
 
 
Ytterligare frågor vid tid samt tilläggsfrågor om det ej framkommer i de tidigare svaren 
 

Lyssnande 
 

16. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 
lyssna på varandra i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv 
dessa. 

Öppenhet 
 

17. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners öppenhet 
gentemot varandra i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv 
dessa. 

”Svåra samtal” 
 

18. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 
kommunicera om ”svåra saker” i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa. 

Ritualer 
 

19. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners hälsa på 
varandra i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
 

19. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att klä sig 
och utsmycka sig i offentliga kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
 
TEMA 2 – Formella situationer/kontakter (arbetsplatsen, möten m.m.) 
 

Verbal kommunikation och Icke verbal Kommunikation 
 

20. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 
avsluta samtal, tagande av ordet och avbrytande av någon som har ordet i formella 
situationer ex. på ett möte vid arbetsplatsen eller möte vid en myndighet? Om så är 
fallet, ge exempel och beskriv dessa. 

 
21. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners språkstil, 

innefattade språkens rikhet/fattighet, rationalitet och personlighet/opersonlighet i 
formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 

 42



22. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners 
kroppshållning, rörelser, gester och mimik (ansikte och ögon) i formella situationer 
och kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
23. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 

beröra och förhållas sig till varandra i formella situationer och kontakter? Om så är 
fallet ge exempel och beskriv dessa.  

 
 
24. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners förhållande 

till avstånd och närhet (personligt utrymme) i formella situationer och kontakter? Om 
så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
25. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners användande 

av röst- tonläge i formella situationer och kontakter? (Ex. konflikt) Om så är fallet ge 
exempel och beskriv dessa. 

 
 
Ytterligare frågor vid tid samt tilläggsfrågor om det ej framkommer i de tidigare svaren 
 

Lyssnande 
 

26. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 
lyssna på varandra i formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge exempel 
och beskriv dessa. 

 
Öppenhet 
 

27. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners öppenhet 
gentemot varandra i formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge exempel 
och beskriv dessa.   

 
                                                      ”Svåra samtal” 

 
28. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 

kommunicera om ”svåra saker” i formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge 
exempel och beskriv dessa. Svåra saker, typ död, separation, ilska, sorg osv? 

 
Ritualer 

 
29. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners hälsa på 

varandra i formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge exempel och beskriv 
dessa. 

 
30. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att klä sig 

och utsmycka sig i formella situationer och kontakter? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa. 

 
 

TEMA 3 – Personliga relationer (+salsaklubben/middagsbjudningen) 
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Verbal kommunikation och  Icke verbal Kommunikation 

 
31. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners 

kroppshållning, rörelser, gester och mimik (ansikte och ögon) i personliga relationer? 
Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa.  

 
32. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att beröra 

och förhållas sig till varandra i personliga relationer? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa.  

 
33. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners förhållande till 

avstånd och närhet (personligt utrymme) i personliga relationer? Om så är fallet ge 
exempel och beskriv dessa. 

 
34. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners användande av 

röst- tonläge i personliga relationer? (Ex. konflikt) Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa.  

 
35. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att avsluta 

samtal, tagande av ordet och avbrytande av någon som har ordet i personliga relationer? 
Om så är fallet, ge exempel och beskriv dessa.  

 
36. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att beröra 

och förhållas sig till varandra på salsaklubben? Om så är fallet ge exempel och beskriv 
dessa. 

 

Ytterligare frågor vid tid samt tilläggsfrågor om det ej framkommer i de 
tidigare svaren 
 
 

Lyssnande 
 

37. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att lyssna 
på varandra i vänskapsrelationer? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 

 
”Svåra samtal” 

 
38. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att 

kommunicera om ”svåra saker” i vänskapsrelationer? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa.  

 
Öppenhet  

 
39.  Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners öppenhet 

gentemot varandra i vänskaps- kärleksrelationer? Om så är fallet ge exempel och beskriv 
dessa. 

 
Ritualer  

 44



 
40. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners hälsa på 

varandra i vänskapsrelationer? Om så är fallet ge exempel och beskriv dessa. 
 
 

41. Upplever du några likheter och skillnader mellan svenskars och kubaners sätt att klä sig 
och utsmycka sig i personliga relationer, sammanhang? Om så är fallet ge exempel och 
beskriv dessa. 
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