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Om författaren

Boken Svensk Fika är baserad på olika situationer som kan dyka upp på
de flesta arbetsplatser och kan skapa kulturkrockar när medarbetare
från olika länder och kulturer möts. Olika kulturer, varav den svenska,
illustreras på ett konkret sätt via exemplen och ger läsare underlag för
reflektion och diskussion. Ett intressant komplement i arbetet för att
öka förståelse för svenska egenheter och hur de kan tolkas när en organisationskultur består av oskrivna regler och informalitet. Boken kan
bidra till att utveckla tydligare ledarskap på svenska arbetsplatser och
snabba på utvecklingen mot ett mer inkluderande arbetsliv, ett måste
på våra allt mer mångfacetterade arbetsplatser.
Ann-Katrin Dolium
sakkunnig i mångfaldsfrågor på fackförbundet Unionen
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1
Människor har
gemensamma behov
7

Människor har gemensamma sätt att agera
och reagera. Alla har vanliga mänskliga
behov som mat och vatten, anständigt
boende, makt att bestämma sitt öde och
god levnadsstandard. Världens befolkning
ökar och varje ny människa vill leva ett bra
liv trots att världens resurser inte ökar.
Det finns en naturlig konkurrens om sätt att leva det bästa livet.
Önskningen att leva ett anständigt liv är förknippat med varje människas dröm på någon del av denna vackra jord. De nyfödda människorna
har en sak gemensamt: Ingen av dem valde sina föräldrar. Ingen av de
födda barnen hade valet om var de skulle födas och leva.
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Människan är född med allt som redan bestämts och getts honom
- kön, språk, den del av jorden som man skulle börja gå på och skulle
bli upptagen i, den kultur man skulle växa upp med och samhällets
värderingar man lever med.
Det klokaste i livet är att det finns vissa saker som är oberoende
av ursprung, religion, språk, geografi och kultur. Några av dessa är
girighet, ego etc.
Ingen har friheten att välja vilken del av världen och vilken kultur
man skulle tillhöra.
Och ändå finns det vissa fördomar man kan ärva direkt efter att man
har rätt till en del av världen.
När Rapport i teve har ett inslag om en terroristgrupp i Indonesien, är
det lätt att den bilden påverkar det första mötet en svensk har med en
indonesier i Sverige.
Det är den bilden av teveinslaget som dyker upp hos en svensk när
han någonsin möter en indonesisk person trots att det alltid finns diplomatisk reaktion med den svenska realtals reaktionen.
Jag ställde en gång en fråga till en svensk kollega som verkade en
stolt och glad svensk. Jag frågade honom om han istället för att bli
född och uppvuxen i Sverige skulle anse sig att tillhöra Afghanistan.
Om han bodde där i femtio år, åt afghansk mat, skrattade åt afghanska skämt med afghanska vänner, med afghansk kultur, tradition och
livsstil. Jag frågade honom om han skulle stå upp en fin morgon och
flyga till Sverige och avstå all sin afghanska identitet och kultur och
sedan njuta av den nya kulturen. Skulle han fråga varför han tillhörde afghansk kultur medan han var avsedd att vara svensk? Eller han
skulle vara stolt över att vara en del av denna värld och aldrig byta ut
den för en annan kultur.
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De mänskliga behov som alla människor har gemensamt är många och
en av de mest universella är behovet av makt. Makt att bestämma. kraften att leda och makten att manipulera.
Denna kraft kommer från behovet av att vara överlägsen eller bäst
och det är mycket effektivt på olika områden i livet.
Barnen: Barnen konkurrerar öppet med varandra för vissa saker
som är viktiga för dem.
Vem bär de vackraste barnkläderna? Vem ska läraren kalla klokare
än andra i klassrummet? Vem som får mammas mesta uppmärksamhet, och så vidare.
På den politiska arenan: Vilket land kommer att få de flesta ekonomiska fördelarna, vilket land kommer att påverka andra länder för sina
egna intressen, vilket land kommer att ha det största allierade nätverket bland andra länder där landet kan sprida sin politik och ideologi till
så många andra länder som möjligt.
I sociala media: Här lägger många ut sina sina bästa skrifter och
andra lägger ut sina vackraste bilder och foton. Anledningen är att
omedvetet få reda på vem som kommer att dra uppmärksamhet från
efterföljare och andra, som kommer att framstå som den vackraste,
som kommer att få de flesta fans, vem kommer att få flest efterföljare
och så vidare.
Arbetsplatsen: Den underjordiska konkurrensen på de flesta arbetsplatserna är röstens kraft. Vems röst kommer att höras. Vem får en
chans att visa sin intelligens och arbetsförmåga. Vem får mest uppmärksamhet i en grupp och som kommer att leda samtalen och vem
ska ses som den viktigaste aktören, som får mest intryck på beslutsfattarna utan att visa behovet att göra det. Vem har makt och inflytande
bland alla medarbetare.
Varje nyfödd människa har redan från dag ett speciellt behov av att
kunna överleva, och det är föräldrarnas naturliga plikt att hjälpa de
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nyfödda på resan att söka meningen med livet. Några har förmågan
och resurser för att skapa sig ett bättre liv medan andra saknar de
mest grundläggande medlen som krävs för ett gott liv. Varje barn som
föds till världen ärver mycket av föräldrarnas egenskaper och biologiska funktioner. Med den ärvda personligheten och kroppens biologiska
funktioner börjar barnet sin resa för att växa och leva ett gott liv.
I uppväxtprocessen lär sig barnen och tar till sig kulturen, traditionen, språket, religionen och levnadssättet i den del av världen där de är
ämnade att födas och uppfostras och om de fortsätter att bo kvar där.
Den bästa kulturen och de mest acceptabla traditionerna är de som de
har vuxit upp med och det vackraste språket är modersmålet.
Som kloka djur har människorna flyttat till varandras områden på
jorden beroende på nyfikenhet, ekonomiska intressen eller för att undkomma krig, förtryck i ursprungslandet och andra anledningar.
Denna migrationsresa kan ske med såväl vuxna som barn. Immigranter som blivit tvungna att leva i ett nytt land på grund av olika
omständigheter och situationer, vaknar upp en morgon i en ny del av
världen som är helt annorlunda än där de har levt sedan de föddes. De
upptäcker att alla traditioner, religion, kultur, språk, levnadssätt, skolsystem, klimat och mat inte är de samma som de är vana vid sedan
många år. Skillnaden kan vara stor eller liten beroende på värdland och
det område personen flyttar till.
Länder som delar en likartad religion kan ha kulturer med endast
mycket små skillnader och andra kan ha mycket stora skillnader. En
person som kommer från Afrika och Mellanöstern till Sverige har
svårigheter att uttala vissa svenska vokaler, medan vissa europeiska
folk har stora svårigheter att uttala vissa vokaler i arabiska eller afrikanska språk men inte svenska språk vokaler. På samma sätt är det
lättare för människor som flyttar till närliggande länder att integreras
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i kultur, språk och traditioner än det är för dem som flyttar till länder
långt borta.
Förmågan att lätt kunna anpassa sig och integreras i det nya samhället beror också på åldern då immigranten startar sitt nya liv i ett nytt
land. Ju yngre man är, desto lättare går det på många sätt att komma
in i det nya samhället.
Efter att ha gått igenom alla prövningar för att hitta den bästa vägen för att integreras i det nya samhället har den nyintegrerade personen naturligtvis samma mänskliga behov som alla andra människor
i landet, det vill säga att leva ett gott liv. För att nå det målet behöver
man ha både kapital och respekt, och det bästa sättet för att få båda
är att skaffa ett bra jobb.
Eftersom alla människor har samma mål i livet blir det en hård konkurrens, särskilt när resurserna för jobb, ett bättre liv och andra basbehov
är begränsade. Det är därför vi får alla människor på den här jorden med
dåligt beteende som hatbrott, religionshat, mobbning, sexuella trakasserier, diskriminering, rasism, hån, förakt, underkuvande av människor
och andra dåliga beteenden.
Det är väldigt lätt att anta att dessa beteenden är avsedda för att
segregera en viss grupp av människor efter land, religion, släkt, språk,
ekonomisk klass och så vidare, men i verkligheten är det något annat.
Om världen bara rymde ett enda jättestort land som hette Sverige, så
kunde vi återigen se att denna enda svenska befolkning skulle delas
upp efter generationer, regioner, ekonomiska klasser och förfäder på
samma sätt som sker idag. Detta är ett mänskligt beteende snarare än
ett beteende hos en särskild grupp eller släkt.
Nationalism är också en stark känsla av identitet och stolthet över
ens eget land. Precis som egoism är ett naturligt mänskligt fenomen
fastän ingen med stolthet deklarerar att man är egoist, är nationalism
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ett fenomen som gäller de flesta människor som tillhör ett land. Styrkan i stoltheten och nationalkänslan är större i de grupper som bär på
en känsla av missnöje med livet och fruktan för det okända.
De som känner sig missgynnade eller som tillhör en låg ekonomisk
klassgrupp är alltid i försvarsställning och känner att andra kanske tar
deras land och dess resurser ifrån dem. Dessa medborgare har blivit
upprörda över de rikas och de högre klassernas stolthet men saknar ett
sätt att få utlopp för sin ilska och är därför angelägna att ta revansch.
Sedan kommer här en ny grupp av människor som naturligt befinner
sig ännu lägre ner än de lägst stående lokala medborgarna. De sociala
problem som uppstår har mer att göra med att det är människor som
har flyttat in. Det har blivit tydligt att en doktor i juridik från Afghanistan eller Irak är tvungen att jobba som taxichaufför i vissa länder för
att försörja sig. Invandrare är redo att ta upp nästan vilket jobb som
helst. De missnöjda medborgarna ser en ny grupp människor välla in i
deras land i hopp om att få ett gott liv medan medborgarna väntar och
hoppas att livet ska bli bättre än det har varit.
För de nyanlända flyktingarna, som har lärt sig lite av det svenska språket och som kämpat för att hitta en väg från att vara en utomstående
flyktinginvandrare till att bli en del av det svenska samhället, väntar
också alla svårigheter och hinder för att få ett jobb lika mycket som för
de andra medborgarna. De måste tävla med de infödda svenskar som
har många naturliga hjälpmedel om de vill ha ett bra jobb, annars kan
det hända att invandrare personen slutar med ett jobb som de infödda
medborgarna inte vill ta.
Det finns bättre chanser om de nyanlända har speciella kvalifikationer där det inte är så stor konkurrens. Dessa jobb kan också vara
sådana där det alltid finns efterfrågan och där det inte finns så många
kvalificerade personer. För immigranten som söker jobb väntar synliga
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och osynliga hinder. Några av de synliga hindren klassificeras som diskriminering inom arbetsmarknaden. Några exempel är när arbetsgivarna
undviker att kalla sökande med utländska namn till jobbintervjuer. Utbildade flyktingar tvingas ta enkla jobb för att överleva. Osynliga hinder gör att immigranterna bara får kortvariga jobb eller att de inte passar in i arbetsgruppen.
Medan offren för arbetsmarknadens diskriminering lider och anklagar
medborgarna för diskriminering, är det intressant att lägga märke till
att reaktionen från medborgarna när det gäller alla nyanlända invandrare är allmänna företeelser i många länder i världen. I arabländerna
vid Gulfkusten observeras att de rika medborgarna aldrig blir likställda
med utländska invandrare då de söker jobb i sina länder. De enkla lågstatusjobben är öppna för utlänningar som är ekonomiska flyktingar.
En del inhemska medborgare är inte glada över att jämställas med utländska arbetare.
I Sydafrika blev det demonstrationer mot utlänningar som kom från
närliggande afrikanska länder och startade bättre affärsföretag, samtidigt som många av de lokala medborgarna saknade arbete. Ilskan
ledde till att utlänningar mördades av en arg folkhop.
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