
Den svenska koden? 

Idag pratar vi om sociala koder i Sverige. Hur ska man bete sig i olika 
situationer? Ska jag öppna en födelsedagspresent direkt när jag får den? 
Ska jag krama alla jag känner eller är det bättre att skaka hand med 
dem? 
Att flytta till ett nytt land innebär så mycket mer än att bara lära sig ett 
nytt språk. På något sätt måste man lära sig alla outtalade regler som 
följs i landet. Lyssna på vår dialog. 

När jag får en födelsedagspresent 
I Sverige brukar man öppna presenten när personen som ger oss 
presenten fortfarande är där. Man ska inte vänta tills alla redan har gått. 
Det händer ibland att man inte öppnar presenterna, t.ex. på ett bröllop 
eller en annan stor fest. 

Hur hälsar vi på varandra i Sverige? 
I Sverige hälsar man på olika sätt. Man brukar heja på dem som man är 
bekant med och krama dem som man står närmare till.  
Det är vanligt att man hälsar på alla på landet men det händer inte så 
ofta i staden.  
Det är många som skakar hand när de träffar en ny person. 
Hur man hälsar på varandra skiljer sig också från generation till 
generation, du kan välja själv vilket sätt som passar dig bäst, men pussa 
inte någon som du träffar för första gången ;) 

Jag ska träffa mina kompisar kl.20.00, när kommer jag då? 
Att vara i tid i Sverige att man kommer den tiden som är bestämd, varken 
tidigare eller senare. 

Varför säger man ”ja” så sällan? 
Man väljer ofta säga ”vi får se” istället för att säga ”ja”. Då menar man att 
man vil hjälpa men man vill inte lova något.  

Nja – är det verkligen en blandning av ett ”ja” och ett ”nej”? 
Det är ett ord som olika personer har olika uppfattningar om. Du får själv 
känna efter om det betyder mer ”ja” eller mer ”nej” för dig ☺ 



Nya ord 

att innebära  betyda 

outtalade som ingen har uttalad, sagt 

att känna efter  att undersöka, att ta reda på 

att hälsa på  att säga ”hej” 

något skiljer sig från något något är annorlunda än något annat 

Träna mera!  

Titta på filmerna där Magdalena Ribbing berättar om du ska bete dig i 
olika situationer: 

http://www.dn.se/webb-tv/program/ribbings-etikettskola/ 

Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/

category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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