
 204

EN VITRYSK BILD AV SVENSKARNA 

N. Kernadze 

Belarussische Staatliche Universität, Minsk; 
kvernadzen@mail.com; förman av – N. Chpakovskaya 

Det presenteras en undersökning genomförd i syfte att få veta hur vitryssar av olika 
åldrar och yrken uppfattar svenskarna. Det analyseras varför vitryssarna beskriver 
svenskarna som  laglydiga, självständiga, artiga, sportiga, lyckliga. 

Nyckelord: stereotyper; svenskarnas nationalkaraktär. 

Ett föredrag grundas på en undersökning som genomfördes bland cirka 30 
personer och handlar om de stereotyper om svenskar som vitryssar har. 

Begreppet «stereotyp» introducerades år 1922 av den amerikanska 
journalisten och sociologen Walter Lippmann som en förenklad uppfattning 
om någon eller någonting.  

Stereotyper kan betraktas som konstruerade mallar eller schabloner och 
även som en slags gränser eller ramer som människor sätter sig själva och sin 
omgivning i. Sådana stereotyper kan påverka ens liv negativt och kan skapa 
osant intryck om andra människor och länder. 

Syftet med den genomförda undersökningen var att få veta hur vitryssar av 
olika åldrar och yrken uppfattar svenskarna.  Deltagarna föreslogs att 
karaktärisera svenskarna genom att välja något eller några av följande 
adjektiv och förklara sitt val: inåtriktade, sportiga, arroganta, lata, punktliga, 
självständiga, gästvänliga, lyckliga, arbetsamma, godhjärtade, pratsamma, 
likgiltiga, försynta, naiva, artiga, envisa, laglydiga, grälsjuka, känsliga, 
lättsinniga. 

Flera jämförde svenskarna med norrmän, flera sa att svenskarna liknar 
finnar eftersom de bor i närheten, några visste inte vad de skulle kunna säga. 
Men till slut har man sådana resultat: de flesta deltagarna i undersökningen 
beskrev svenskarna som laglydiga, självständiga, artiga, sportiga, lyckliga. 

Inga sa att svenskarna är lata. Två personer tillade sina egna adjektiv: 
praktiska och kärleksfulla. 

Låt oss förklara resultatet.  
Enligt vitryssarna är svenskarna laglydiga. Nästan alla deltagarna säger att 

svenskarna är mycket noga med att följa lagar. Det påpekas bland annat att 
svenskarna inte laddar ner musik från nätet om de inte betalat för det. 

Svenskarna beskrivs som självständiga.  Flera kopplar självständighet till 
faktumet att barn i Sverige behandlas med respekt och bertaktas som vuxna.  
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Vitryssarna påstår att svenskarna är artiga. Många deltagarna har hört om 
svenskarnas  hänsyn till det personliga utrymmet och personliga integriteten. 
Och flera som har varit i Sverige är medvetna om svenskarnas artiga sätt att 
säga nej eller ge avslag. 

Svenskarna beskrivs som sportiga. Många deltagarna säger att de aldrig 
sett svenskar i en dålig form och många har hört om svenska framgångar i 
ishockey och tennis. 

Vitryssarna tror att svenskarna är lyckliga. Det är väl känt att dansk konst 
av lycka heter «hygge», och kan beskrivas som en förmåga att leva här och 
nu. Norrmännen uppfattar lycka som «kos», en slags trevnad. Det är möjligt 
att svenskarna uppfattas som lyckliga just eftesom vitryssarna känner till 
dessa skandinaviska begrepp.  

Det kan sammanfattas att över huvud taget finns det ingenting som inte 
stämmer i den vitryska uppfattningen av svenskarna. En sådan inställning 
grundas på de allmänna fakta som vitryssarna vet om Sverige. 
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