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I vilket annat land skulle det vara en komplimang att få höra att man
är så typiskt olik det som kännetecknar folk från det landet? Säg till
en spanjor att han är ospansk och du får en tallrik paella hälld över
dig. I Sverige däremot är egenskaper som gör att man är osvensk
något av det naste man kan stoltsera med. Men vad är det som gör
oss så unikt svenska? Vilka beteendemönster skvallrar om vår
nationalitet? Är det att vi är artiga nog att inte ta den rosa

marsipanrosen på prinsesstårtan, att vi inte kan texten till vår egen
nationalsång eller att vi betraktar en ask Aladdin som den bästa gå
bort-presenten? Eller är det kanske alltihop och en hel del därtill?

Den här boken nu i efterlängtad och utökad nyutgåva ger dig svaren!

Du vet att du är svensk om du
aldrig glömmer att berätta hur vädret och kaffet är då du skickar

vykort från chartersemestern.
inte vågar ta den sista kakan på fatet.

genast slutar köpa en vara i affären när det kommer en vetenskaplig
larmrapport om den.

stolt berättar om midnattssolen för alla utlänningar du träffar, trots att
du själv aldrig har varit norr om Uppsala.

känner dig förnärmad när Danmark, som ju ändå är vårt grannland,



bara ger oss två poäng i melodifestivalen.
använder titthålet i dörren för att undvika att springa ihop med någon

granne.
vet exakt hur mycket sprit du får ta med dig hem från utlandsresan.
tycker att det är pinsamt att vifta med svenska flaggan annat än i

internationella idrottssammanhang.
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