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Den hade inget lyckligt slut då, men det är ju andra tider nu!

Jag skulle vilja börja min presentation ur ett historisk perspektiv.

Henryk Sienkiewicz, en polsk romanförfattare och
nobelpristagare i litteratur skrev på 1800-talet både om svenskar
och polacker. Låt oss fokusera på polacker: enligt Sienkiewicz
gästvänliga, festälskare, dock även uppbrusande, impulsiva och
med fallenhet för slagsmål, men med en oerhört stor
frihetskänsla.

SVERIGE OCH POLEN HAR EN
GEMENSAM HISTORIA



“NO” BETYDER “JA”
Du hör “no” i meningen där man skulle
förvänta sig ett jakande svar.

Men även när man ska säga “hej då” till en
kompis: “No to pa!”

Dock är det ett ord i vardagligt språk.



Detta pga många ovanliga konsonanter
som är ihopslagna på ett helt främmande
för svenskar sätt.

POLSKA SPRÅKET
LATER ARGT



Man kan inte säga “du“ till en främmande person. På
polska använder man formen “pani” – fru, “pan” – herr.

Så klart på internationella eller moderna arbetsplatser
använder man “du” formen, men faktum kvarstår: “dua”
inte okända människor.

På universitetet tilltalar man lärarna med deras
forskningstitel, på jobbet använder man formen
“szefowo” (fru chef) eller “szefie” (herr chef), i kyrkan
säger man “proszę księdza” (kära präst).

POLACKER GILLAR
FORMALIA



ATT GNÄLLA



Att gnälla är ett sätt att
kommunicera, förmedla allmän
tillstånd UTAN att mena något
speciellt med detta eller – ännu
mindre – ett sätt att säga att
man är olycklig.

För att i regel polacker är glada, har
lätt att skratta och gillar att ta vara
på livet.



I Polen alla vet allt om allt och uttrycker sina
åsikter utan att bli tillfrågade. Samma regel gäller
i frågan om råd. Polacker utdelar gärna råd utan
att vara ombedda om detta.

Samtidigt är det en nation som är uthärdlig och
van att jobba hård.

Uppfinningsförmåga är ett polsk nationaldrag
också.

I POLEN FINNS DET
38 MILIONER
EXPERTER



Det är bara så. Det finns nog ingen annan
nation i världen som är så mån om sina
gäster som polacker.

Man brukar säga: “Gość w dom, Bóg w
dom” vilken betyder “Guest in the house,
God in the house”.

GÄSTVÄNLIGHET ÄR
OFANTLIG STOR



POLSKA MÄN I
MEDELÅLDERN ÄR
OERHÖRT HÄNDIGA
Det är inte alls konstigt att en läkare kan byta däck
eller ingenjör som kan kakla badrummet själv.
Detta är en konsekvens av kommunistiska tiden när
ingenting fungerade normalt och att köpa saker var
på gränsen till omöjligt. Det är också därför polacker
är otroligt initiativrika. Vi var helt enkelt tvungna att
lösa saker med dessa magra medel vi hade.



För svenskar på gränsen till elak… Polacker lindar inte in sina åsikter, bara
uttrycker dem rakt fram. De menar inget illa, bara att sanningen ska ut.

DIREKT KOMMUNIKATION



FRIHET
Förmodligen pga svåra

historiska erfarenheter är
polacker en nation som älskar

frihet över allt annat.



Att ta beslut i förhandlingar går fort, under
förutsättningen att beslutsfattare har ett mandat
dvs är på rätt höjd i hierarki trappan.

Inga platta organisationer i Polen. Hierarkist sätt
att driva företag samt leda och fördela arbete.

HIERARKI PÅ
JOBBET



BYRÅKRATI
Definitivt större än i Sverige. Det går att fixa
ärenden via internet, men polacker har fortfarande
en del att göra med att förenkla procedurer.

På jobbet gäller det mer formell dresscode
än i Sverige.



Vid första motet skaka personens hand och säg ditt
namn. Hon eller han kommer att göra samma sak.

Efter avslutade förhandlingar eller lyckad project
gäller handskakning också som en slags bekräftelse
på överenskommelse.

SKAKA HAND



I Sverige gäller en muntlig
överenskommelse, men undvik det i Polen.

Skriv gärna ett detaljerat kontrakt och se
till att få det underskrivet.

SIGNERA
KONTRAKT



Var beredd på att man kommer rätt till
ämnet nästan direkt, kanske efter en
kort introduktion.

MÖTESKULTUR



SIST MEN INTE MINST…

Säg inte att Polen är ett
östeuropeiskt land! Det är fel.

 
Polen är en del av Centraleuropa.



TACK FÖR DIN
UPPMÄRKSAMHET


