
SZWECJA

Umawianie spotkaƒ
• Najbardziej popularnym j´zykiem obcym jest j´zyk angielski. W terenie, tj.

poza obszarem du˝ych metropolii, po˝yteczna mo˝e byç równie˝ znajomoÊç
j´zyka niemieckiego;

• Zawsze bàdê punktualny, zarówno w kontaktach biznesowych, jak i towa-
rzyskich;

• Termin spotkania powinno si´ ustalaç z dwutygodniowym wyprzedzeniem;
• Aby okazaç powa˝anie, zawsze zapytaj, ile czasu b´dzie trwało spotkanie.

Je˝eli szwedzki partner b´dzie zainteresowany twojà propozycjà, sam za-
proponuje jego przedłu˝enie;

• Minimalny okres wakacji w roku wynosi 5 tygodni;
• Wi´kszoÊç Szwedów korzysta z urlopu w lipcu;
• W trakcie przerwy Êwiàtecznej z okazji Bo˝ego Narodzenia (22 grudnia

– 6 stycznia) wielu szwedzkich biznesmenów jest nieosiàgalnych;
• Szwedzi nie umawiajà zazwyczaj spotkaƒ biznesowych w godzinach

9.00–10.00 i 14.00–16.00.

Powitanie i tytułowanie
• Typowà formà powitania jest uÊcisk dłoni;
• Kiedy spotykajà si´ m´˝czyzna i kobieta, uÊcisk dłoni mo˝e zainicjowaç za-

równo ona, jak te˝ on;
• Dobrzy przyjaciele (zwłaszcza wÊród młodzie˝y), cz´sto si´ widujàcy, nie

„zawracajà sobie głowy” podawaniem r´ki;
• Ludzie starsi, zwłaszcza z wy˝szych klas społecznych, mogà byç bardzo for-

malistyczni. Pami´taj o podaniu im r´ki na powitanie i na po˝egnanie. Cz´-
sto unikajà bezpoÊredniego zwrotu „you” i zwracajà si´ do innych, u˝ywajàc
trzeciej osoby (np. witajàc si´ z panem Kowalskim, powiedzà: „How is Mr.
Kowalski today?”). Aby zachowaç poprawnoÊç, odpowiedz im w ten sam
sposób;

• Cz´sto spotykany widok to „dygajàca” dziewczyna lub chłopiec kłaniajàcy
si´ starszym;

• M´˝czyzna powinien uchyliç kapelusza, kiedy mija kogoÊ znajomego i zdjàç
go, kiedy rozmawia z kobietà;
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• U˝ywaj zwrotu „How do you do?” lub „It’s a pleasure to meet you”, zamiast
„How are you?” (to ostatnie wyra˝enie odbierajà dosłownie, a ponadto
brzmi ono w ich odbiorze nieszczerze);

• W towarzystwie zazwyczaj osoba trzecia przedstawia ci´ pozostałym, ale
je˝eli tego nikt nie uczyni, obejdê pokój, podajàc dłoƒ i przedstawiajàc si´
z nazwiska ka˝dej osobie;

• Zwyczajowo goÊç z zagranicy powinien wr´czyç bilet wizytowy. Mo˝e byç
w j´zyku angielskim;

• KolejnoÊç podawania imion i nazwisk jest taka sama jak w Polsce;
• Zwracaj si´ do ka˝dego po nazwisku, dopóki nie zaproponuje ci innej for-

my. Zwłaszcza młodzi ludzie preferujà zwracanie si´ do siebie po imieniu;
• Do osób bez tytułu zawodowego lub naukowego zwracaj si´, u˝ywajàc for-

my Mr., Mrs. lub Miss wraz z nazwiskiem;
• Do osób posiadajàcych tytuł zwracamy si´, u˝ywajàc ich tytułu łàcznie z na-

zwiskiem (np. Professor Tomasson).

Przyj´cia oficjalne i towarzyskie
• Zwyczajowa pora spo˝ywania posiłków: Êniadanie 7.00–8.00, lunch

11.30–13.30, obiad 18.00–21.00;
• Na lunch poÊwi´ca si´ jednà godzin´;
• Lunche i obiady biznesowe sà bardzo popularne. Nale˝y z wyprzedzeniem

dokonaç rezerwacji miejsc w lokalu. Zaleca si´ korzystanie z dobrych re-
stauracji;

• Na obiad biznesowy (lecz nie na lunch) mo˝na zaprosiç współmał˝onka;
• Po godzinach pracy Szwedzi z zasady nie utrzymujà kontaktów ze współ-

pracownikami, nawet jeÊli uwa˝ajà swoich kolegów za dobrych przyjaciół;
• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do szwedzkiego domu, powinieneÊ przynieÊç

kwiaty dla pani domu;
• W trakcie przyj´cia goÊcie sà sadzani według rangi (nawet w prywatnym

domu);
• GoÊç honorowy siedzi po lewej stronie gospodarzy;
• Toasty w Szwecji sà bardziej oficjalne ani˝eli gdziekolwiek indziej w Euro-

pie Północnej;
• Szwedzkim odpowiednikiem „Na zdrowie” jest „Skoal”;
• Pozwól gospodarzowi i osobom starszym od ciebie, aby wzniosły toast za cie-

bie, zanim zaproponujesz toast za nich;
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• Panowie z odstawieniem kieliszków czekajà, dopóki nie odstawià ich panie;
• Je˝eli siedzisz obok gospodyni jako goÊç honorowy, spodziewaj si´, ˝e w trak-

cie deseru zostaniesz poproszony o wygłoszenie toastu na jej czeÊç; nawet bez
tej proÊby zaproponuj pod koniec posiłku ogólny toast z podzi´kowaniem dla
pani i pana domu;

• Je˝eli siedzisz po prawej stronie gospodyni, b´dà oczekiwaç od ciebie krótkiej
mowy z wyrazami uznania;

• Rytuał toastów jest nast´pujàcy: w ka˝dej chwili po wzniesieniu przez gospo-
darza powitalnego toastu za goÊci mo˝esz uchwyciç czyjÊ wzrok – poczyna-
jàc od pani siedzàcej po twojej prawej stronie – podnieÊç swój kieliszek, lekko
skłoniç si´, powiedzieç „Skoal”, potem wypiç. Nast´pnie skieruj kieliszek
w stron´ gospodarza, lekko skłoƒ si´, odstaw kieliszek;

• Przyj´cie w domu nale˝y opuÊciç najpóêniej o 23.00, nawet je˝eli gospodarz
nalega na pozostanie;

• Je˝eli zostawisz nieco jedzenia na talerzu, gospodarz nie b´dzie ura˝ony;
• Przed odejÊciem od stołu nale˝y podzi´kowaç gospodyni;
• Nast´pnego dnia po przyj´ciu napisz par´ słów podzi´kowania albo ostatecz-

nie zatelefonuj do gospodyni z podzi´kowaniem za wieczór, który sp´dziłeÊ
w jej domu. Je˝eli póêniej przypadkiem spotkasz swojego gospodarza lub go-
spodyni´, powtórz podzi´kowanie;

• Napiwki w hotelu i restauracjach sà wliczone do rachunku. Dodatkowy na-
piwek według uznania goÊcia (przewa˝nie 5–10%);

• W taksówkach napiwki sà czasem wliczone do rachunku; trzeba si´ upewniç;
• Obsługa w szatniach otrzymuje zwyczajowo 10 koron.

Ubiór
• Odpowiedni strój w biznesie to strój klasyczny. Szwedzi sà nawet pod tym

wzgl´dem nieco bardziej konserwatywni i formalni ani˝eli w wielu krajach Eu-
ropy Zachodniej. Na spotkania biznesowe panowie powinni ubieraç si´ w ciem-
ne ubrania i krawaty, natomiast panie powinny zało˝yç kostium lub sukni´;

• Na przyj´ciach i spotkaniach wieczorowych obowiàzujà ciemne garnitury,
a nawet smokingi;

• Szwedzi w miejscach publicznych chodzà dobrze, elegancko i modnie ubra-
ni. Nawet, gdy noszà jeansy, to sà one schludne i czyste;

• Wyje˝d˝ajàc do Szwecji, strój swobodny zostaw w domu i zabierz eleganckie, lecz
sensowne stroje, które noszone w ciàgu dnia b´dà tak˝e stosowne na wieczór.
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Rozmowy i zachowania negocjacyjne
• W kontaktach ze Szwedami dobrze jest odbierana znajomoÊç choçby kilku

słów w j´zyku szwedzkim;
• W trakcie rozmów handlowych Szwedzi przechodzà niemal od razu, po pa-

ru wst´pnych uprzejmoÊciach, do meritum;
• Szwedzi majà opini´ twardych negocjatorów, post´pujàcych zgodnie z przy-

j´tym scenariuszem, co bardzo utrudnia zastosowanie bardziej elastyczne-
go podejÊcia;

• Nie okazuj swoich uczuç w trakcie negocjacji;
• Szwedzi sà na ogół powa˝ni i w trakcie negocjacji zazwyczaj nie okazujà po-

czucia humoru (pod tym wzgl´dem sà nieraz wr´cz nudni);
• Cenià jednomyÊlnoÊç i unikajà konfrontacji;
• Nie bàdê zbyt otwarty w okazywaniu uczuç (np. „Jestem szcz´Êliwy, ˝e

udało mi si´ tutaj przyjechaç” powinno zostaç wypowiedziane spokojnym
tonem);

• Okazywanie rezerwy bàdê lekkiej nieÊmiałoÊci natomiast mo˝e wywrzeç
pozytywne wra˝enie na twoim szwedzkim partnerze;

• Chwile milczenia w rozmowie traktujà jako coÊ normalnego; nie staraj si´
wypełniç ich na sił´ rozmowà;

• W czasie prezentacji bàdê dokładny i konkretny; nie wpadaj w przesad´
bàdê nie oczekuj, ˝e szwedzka wyobraênia zastàpi cz´Êç twojej prezentacji;

• Materiały promocyjne sà bardzo wa˝ne. Powinny byç sporzàdzone w j´zy-
ku angielskim (szwedzki nie jest konieczny);

• Materiały informacyjne powinny koncentrowaç si´ na faktach, zawieraç in-
formacje o firmie dostawcy, dokładny opis produktu, stosowane metody
produkcji, metody badania jakoÊci, ocen´ według skal mi´dzynarodowych,
minimalne iloÊci dostaw, dane o standardowym opakowaniu, cenie i wa-
runkach płatnoÊci;

• Mile widziane sà próbki;
• Importerzy chcà znaç zdolnoÊci produkcyjne i iloÊci przeznaczone na eksport;
• Importerzy wymagajà informacji na temat banku eksportera, członkostwa

w ró˝nych stowarzyszeniach handlowych itp. oraz wczeÊniejszego doÊwiad-
czenia w eksportowaniu towarów;

• Dà˝enie do zaprezentowania w jednej ofercie wielu ró˝norodnych produktów
mija si´ z celem. Zaufanie importerów budzà raczej oferty koncentrujàce si´
na jednym wyrobie lub wyrobach zbli˝onych, co Êwiadczy o specjalizacji pro-
ducenta;
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• Szwedzcy odbiorcy w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków nie wykazujà
zainteresowania mo˝liwoÊcià negocjacji ceny. Trzeba zatem przygotowaç si´
na to, ˝e cena podana w ofercie jest ostateczna (co nie oznacza, ˝e nie trak-
tujà problemu cen z du˝à uwagà – zbyt wysoki poziom ceny wyjÊciowej
mo˝e ich zniech´ciç do dalszych rozmów);

• Powszechnie stosuje si´ przy zakupie zasad´ „just in time”;
• Szwedzcy importerzy sà niezwykle dokładni w sprawdzaniu, czy jakoÊç pro-

duktu jest taka sama, jak próbki oraz czy jakoÊç towarów z poszczególnych
dostaw ró˝ni si´ mi´dzy sobà;

• W negocjacjach „tak” znaczy „tak”, ale „nie” cz´sto oznacza, ˝e sà ch´tni do
kontynuowania negocjacji;

• Doceƒ krytyk´ – dowodzi ona zainteresowania partnera;
• Moment osiàgni´cia porozumienia jest zaznaczony słownie, a na słowie

szwedzkiego biznesmena mo˝na polegaç. Porozumienie jest potwierdzone
uÊciskiem dłoni, a nast´pnie pisemnie;

• Decyzje sà z zasady podejmowane przez mened˝erów Êredniego szczebla,
chocia˝ naczelne kierownictwo rezerwuje czasem dla siebie ostatnie słowo
w negocjacjach;

• Odpoczynek jest dla Szwedów wa˝ny. Dotyczy to tak˝e przerw w pracy. Nie
próbuj ponaglaç Szweda, który urzàdził sobie dłu˝szà przerw´ na kaw´ lub
przedłu˝ył przerw´ na lunch, nawet je˝eli jest to dla ciebie niewygodne;

• Unikaj dowcipów w trakcie rozmów. Wi´kszoÊç Szwedów uwa˝a to za nie-
właÊciwe w biurze;

• Bezpiecznymi tematami do rozmów sà: sport (piłka no˝na, narciarstwo, ho-
kej, tenis, ˝eglarstwo), ˝ycie kulturalne, troska o ochron´ Êrodowiska w kon-
tekÊcie krajowym i mi´dzynarodowym;

• Nie pytaj o sprawy osobiste i nie czuj si´ ura˝ony, je˝eli Szwedzi nie pytajà
o twojà rodzin´, prac´ itp.;

• Szwedzi unikajà spierania si´ na tematy uznane powszechnie za delikatne,
zwłaszcza z obcokrajowcami. Je˝eli dyskusja tego typu przypadkiem si´ wy-
wià˝e, nie bàdê zdziwiony nagłym jej przerwaniem przez Szweda;

• Unikaj uwag krytycznych w odniesieniu do szwedzkiej kultury, polityki
i szwedzkiego poczucia humoru;

• W rozmowach nie krytykuj systemu podatkowego w Polsce (i oczywiÊcie
w Szwecji);

• Poszczególne regiony Szwecji cechuje lokalna duma. Nie wychwalaj zalet
jednego regionu przed mieszkaƒcami innego;
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• Skandynawowie doceniajà znajomoÊç ró˝nic mi´dzy mieszkaƒcami Finlan-
dii, Norwegii, Szwecji i Danii.

Gestykulacja i zachowania publiczne
• Szwedzi gestykulujà oszcz´dnie; ty równie˝ powinieneÊ byç pod tym wzgl´-

dem powÊciàgliwy;
• W relacjach ze Szwedami dbaj o spokój wypowiedzi. Szwedzi sà na ogół

spokojnymi ludêmi;
• Szwedzi nie lubià fizycznych kontaktów. Nie dotykaj Szweda, nie klep po

ramieniu i nie obejmuj;
• Patrz ludziom prosto w oczy, gdy z nimi rozmawiasz;
• Podrzucenie głowy oznacza „podejdê tutaj”;
• Wiedzàc, ˝e Szwedki znane sà ze swej seksualnej otwartoÊci, nie myl Êmia-

łoÊci Szwedek z erotycznym zaproszeniem. Szwedki bardzo cz´sto rozma-
wiajà z obcymi, zwłaszcza obcokrajowcami, gdy˝ chcà çwiczyç znajomoÊç
j´zyka obcego;

• M´˝czyzna zawsze idzie po lewej stronie kobiety;
• Nie trzymaj ràk w kieszeniach, kiedy stoisz.

Wr´czanie i przyjmowanie upominków
• Upominek powinien byç w miar´ skromny. Mo˝e to byç firmowy gad˝et re-

klamowy, ksià˝ka o twoim kraju, butelka dobrego trunku (ale nic osobiste-
go i nie wyrób miejscowy);

• Wr´czanie upominków nie jest powszechne na poczàtku nawiàzywania kon-
taktów; mo˝na to zrobiç na zakoƒczenie pomyÊlnych negocjacji (tak˝e
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia);

• Alkohole sà w Szwecji bardzo drogie i stàd sà wysoko cenionym prezen-
tem. Dobra wódka lub wino sà odpowiednim upominkiem w biznesie;

• Je˝eli zostałeÊ zaproszony do zło˝enia wizyty w szwedzkim domu, miłym
prezentem b´dà: kwiaty (nie przynoÊ czerwonych ró˝, białych bukietów
i parzystej liczby kwiatów), alkohol, ciastka lub czekolada dla pani domu.
Mo˝na tak˝e przynieÊç cukierki dla dzieci.
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