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Den krysskulturelle utfordring
“We are not stupid. We are not dangerous. We are not awful. We are not ugly. But
when eight of us turned up at our hotel we were told that there were only two rooms
available even though we booked a month ago. I can’t believe they would have
treated Germans like this. When we say we are from Russia, people say two things:
‘It’s cold, and you’ve got bears.’ I say: ‘Look, I know everything about your country.
Perhaps you should try and find out a bit about mine.” 1
Er det slike reaksjoner vi ønsker å møte?
Nei, naturligvis ikke, verken som gjest eller vert
for disse i vårt eget hjemland. Da er det smartere
å gjøre som Tove i gårdsbutikken på Åland Gård da
hun tok imot noen litt skeptiske italienske turister:
”Jeg smilte og spurte hvor de kom fra. De pratet
bare litt engelsk, så derfor sa jeg noen ord på
italiensk og ba dem komme inn og se på byvåpenet
og brosjyren fra Ancona, en italiensk by som jeg
har vært i. ”Reaksjonen hun fikk var overraskende
positiv. ”Det var som å skru på en knapp”, forteller
Tove, ”de ble plutselig åpne og veldig fornøyde.”

1

Hva er det som gjør at vi fortsatt likevel bommer
i møtet med utenlandske gjester? Er det mangel
på kompetanse? Eller feil anvendt kompetanse?
Er det bevisste tanker og adferd? Eller ubevisste?
Kanskje litt av alt...?
William B. Gudykunst, amerikansk professor
i kommunikasjon, skrev i 1984 at noe av det
viktigste med bevisstgjøring på interkulturellkommunikasjon, er å bidra til kompetanse
på hvordan vi kommuniserer. Han beskriver
fire stadier:

UBEVISST INKOMPETANSE
Personen vet ikke engang om
han misforstår

BEVISST INKOMPETANSE
Personen vet at han ikke forstår,
men gjør ikke noe med det

BEVISST KOMPETANSE
Personen vet at hun ikke forstår,
prøver å overvinne vanskene

UBEVISST KOMPETANSE
Gjennom interkulturell
trening og erfaring lærer personen
å forstå uten en gang å tenke over det

Luke Hardings artikkel i The Guardian 27. juli 2007
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Bakgrunnen for denne veilederen og hvordan den kan brukes
Denne veilederen er laget for Arenaprosjektet Innovative Opplevelser
i Nord-Norge, som en hjelp til å skape
bedre møter mellom utenlandske
gjester og de som møter dem i en profesjonell rolle, enten det er som guide,
frontpersonell, bookingmedarbeider,
butikkekspeditør, kontaktperson eller
annet. Veilederen er også en viktig
del av et kurs i å håndtere slike krysskulturelle møter.
Veilederen starter med å presentere noen
utfordringer og muligheter for å skape
en spennende opplevelse for gjesten.
Deretter viser den hvordan vi forstår kultur og
hvilke modeller og begreper vi anbefaler
å bruke for å skape bedre krysskulturelle møter.
Til slutt gir den noen generelle råd for hvordan vi kan møte personer fra andre land, samt
noen spesifikke råd knyttet til utvalgte land.
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Hva er en kulturell forskjell
og hva er konsekvensene av den?
Utfordringen når folk møter hverandre på tvers av ulike kulturer, er at det i overraskende
stor grad er grunnleggende forskjeller i hvordan man tenker og hva man anser som viktig.
I tillegg er det slik at man som regel ikke har hatt et
bevisst forhold til disse forskjellene og at disse først
blir tydelige når man er i det krysskulturelle møtet.
Man får derfor liten tid til å tenke over situasjonen
og bør helst ha gjort ”hjemmeleksene” på forhånd.
Denne veilederen er en slik hjemmelekse. Det er
fire aspekter som gjør krysskulturelle møter ekstra
utfordrende:
• Følelser kommer lett i sving
• Spørsmål om identitet dukker opp:
Hvem er jeg og hvorfor er dette viktig for oss?
• Kultur har dype lag av ubevissthet. Dette får oss
til å handle på spesielle måter.
• Kulturen er tett vevd inn i språket, så tett at det er
vanskelig å sette ord på det.
Resultatet av krysskulturelle møter er ofte en
opplevelse av overraskelse. Folk håndterer disse
krysskulturelle møtene på ulikt vis. Noen blir
irriterte og utvikler negative holdninger mens
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andre møter situasjonen med nysgjerrighet,
undring, spørsmål, svar og læring. Målet må være
at vertskapet på de norske destinasjonene og
reiselivsbedriftene mestrer disse møtene på en
slik måte at gjestene får positive opplevelser.
Helst i så stor grad at de får en gåsehudopplevelse.
Forskning viser at gode kommunikasjonsferdigheter og evnen til å holde tilbake raske negative
vurderinger av andre er viktig for god samhandling
med personer fra andre kulturer. Videre at det går
bedre når man er fleksibel i egen atferd, søker å
forstå andre og seg selv, og er villig til å endre oppfatning når det viser seg å være mest riktig. En slik
vellykket og positiv atferd og tenkning beskrives
som kulturell intelligent atferd. Denne manualen vil
ha fokus på kompetansebygging blant ansatte for
å øke det som vil bli kalt den kulturelle intelligens.
I opplevelsesøkonomien har man i større grad enn
i vanlig servicevirksomhet vært opptatt av identitet,
kultur og læring. Denne manualen legger til grunn

KRYSSKULTURELLE
MØTER

FLYT:
Gåsehudopplevelse
VERT – GJEST:

overraskelse

Tilbake til sporet
Spørsmål / svar
Frustrasjon
Negativ oppfatning
Tilbaketrekking

at en økt kompetanse, forståelse og handling blant
ansatte på destinasjonene vil øke sannsynligheten
for at de kulturelle møtene gir gjesten en gåsehud
opplevelse.

DiStefano & Ekelund (2002), Mapping-Bridging-Integrating (Thomas et al, 2008)
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Hvordan opptre kulturelt intelligent
og gi gjestene følelse av ”flyt” i overraskende situasjoner?
Det er lett å bli overrasket i et krysskulturelt møte.
Vi vet ikke hva vi skal vente oss, og vi kjenner ofte ikke de kulturelle verdiene til den vi møter.
Kanskje blir vi også overrasket over hvordan egne
kulturelle verdier gjør seg gjeldende i gitte situasjoner. Vi var rett og slett ikke bevisste på disse
kulturelle verdiene. Den ubevisstheten vi her
snakker om, er ikke noen undertrykt impuls som
vi skammer oss over. Den er heller de verdiene og
måtene å forstå og handle på som vi har overtatt
av tidligere generasjoner, en slags sosial arv.
I de naturbaserte opplevelsesrommene vi presenterer i Nord-Norge, gis den utenlandske gjesten
en unik anledning til å reflektere over nordnorsk
natur og kulturhistorie. Men han får også mulighet
til å tenke over sin egen kulturarv og kulturelle
identitet gjennom det han ser. Han lærer altså både
om Nord Norge og sin egen kultur. Når den lokale
guiden, gjennom fortellinger og spørsmål, bidrar til
at gjestene gjør seg slike refleksjoner, er han med
på å gjøre det krysskulturelle møtet verdifullt. Slik
opplevelsesforskerne ser det, gir altså et verdifullt
krysskulturelt møte anledning til læring og refleksjon rundt identitet og kultur.
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Hva er en gåsehudopplevelse?
Deltakerne i Innovative Opplevelser er blitt vant til å snakke om gåsehudopplevelse som en
ekstraordinær, positiv opplevelse, noe som utløser gode frysninger nedover ryggen og som
gjør at hårene reiser seg på armene… Ja, at man rett og slett får gåsehud.
I klassisk serviceledelse har man vært opptatt av at
kunden blir tilfredsstilt i henhold til forventningene
sine. Virksomheter som mente de var mye bedre
enn andre på sitt område, fokuserte ofte på å levere
mer enn det forventede. Dette kalte de begeistring.
Vi har som arbeidshypotese i definisjonen av gåsehudsopplevelse sagt at ”Gåsehud skapes gjennom
positive opplevelser av kvalitativt andre dimensjoner enn det som er bevisst eller ubevisst forventet
hos gjesten”.
Det hjelper derfor ikke å levere bare mer av det
samme som er forventet. Man må simpelthen
trekke noe mer ut av hatten enn det gjesten forventer. Vi tenker at dette handler om ekstraordinære
kvaliteter. Forbauselsen og overraskelsen hos
gjesten vil dermed være et tegn på en slik hendelse.
Overraskelsen alene kan i seg selv ikke regnes som
en positiv opplevelse. Det må være slik at overraskelsen leder inn i en positiv opplevelse som
av gjesten kan uttrykkes som for eksempel ”nå
ble det bra”, ”flott at jeg greide dette selv om jeg var

litt utrygg”, ”jeg skjønte ikke dette, men nå ser jeg
hvordan det skal forstås og håndteres” eller ”jeg ble
urolig og engstelig, det var skremmende, men nå er
det slutt, og jeg har fått en viktig erfaring.”
Alle disse utsagnene forutsetter en bevegelse
over tid, som for eksempel kan beskrives som en
inngang, en forventning, en opplevelse, en vurdering og en avslutning.
Tove forteller blant annet om et eldre engelsk
ekte-par som kom inn i butikken på gården:
”Jeg så de var slitne etter å ha gått langt til fots, og
jeg spurte om de ville ha en kopp urtete og smake på
de forskjellige ostene. Reaksjonen var at de ble nesten
rørt. Det var det første de hadde fått gratis av noen på
sin Lofotferie.” Lærdommen hun så positivt trakk av
det var ”at det koster så lite å gi, men det betyr så mye
for dem som får.”
Overraskelsen er en del av inngangen, mens den positive opplevelsen som kvalifiserer til gåsehud,
er forløsningen av overraskelsen, der uro, spenning, usikkerhet og nysgjerrighet blir avrundet med
en positiv avslutning.
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Klimaks

Hva er flyt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balanse mellom utfordring og ferdighet
Å bli ett med det du gjør, være oppgavefokusert
Intuitiv handling, du vet hele tiden hva du må gjøre
Mister selvbevisstheten
Klare mål og feedback
Kontroll og mestring
Ikke la seg distrahere av andre ting
Opplevelsen av tid blir fordreid
Tilfredshet og indre belønning

Er det mulig å plassere disse følelsene langs en tids–
akse for å beskrive når og hvor de oppstår i løpet av
en opplevelse? Det er en tradisjon innenfor drama
og regi (dramaturgi) for å tenke på den måten.
I dramaturgien vektlegges tid og rekkefølge sterkt,
slik vi blant annet kjenner det fra opplevelsesspenningskurven. Skulle vi tegne opp FLOW og
plassere den i en slik tidsakse eller spenningskurve,
kunne det for eksempel se slik ut:

Avrunding

Overraskelse

Refleksjon
Forventning

Beslutning

Forhåndsinformasjon
En prosumer er her forstått som en aktiv, deltakende gjest, hvor prosumeraktivitet beskriver hvordan produsent og kunde (forbruker) sammen skaper opplevelsen.
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BEGREPSAVKLARING
Opplevelsesforskerne er opptatt av at gjestenes
egen opplevelse er viktigere enn guidens fortelling
og tilrettelegging. De legger i større grad vekt på
gjestens (consumer) opplevelse i sammenheng
med gjestens egen aktivitet. Dette kalles prosumeraktivitet og er noe mer enn bare leveranse av et
produkt eller en servicetjeneste. Det innebærer
involvering, samhandling, egne initiativ, dialog
med andre deltakere, refleksjon, meningsdannelse,
læring og atferdsendring.
Mange er blitt kjent med LEO-pyramiden som fremhever at opplevelsen bør kunne innholde 6 ulike
opplevelsesområder som med utgangspunkt i
gjestens perspektiv kan beskrives og kategoriseres
ut fra:
•
•
•
•
•
•

Kontrast
Individualitet
Interaksjon
Flersanselighet
Historie
Autensitet

En god opplevelse innebærer
åpenhet for et mangfold av
aspekter i både opplevelsesrommet og i samspillet mellom
gjest og frontpersonell. Det er
dette mangfoldet som kan lede
til gåsehudopplevelser.

La oss bruke 11 år gamle Tora sin historie fra hennes
møte med et amerikansk ektepar med to barn:
”Mamma var opptatt med andre kunder så jeg gikk
bort til dem og snakket til dem på engelsk. De voksne
var veldig fornøyd og sa til pappa etter besøket at det
var den beste servicen de hadde fått for ungene sine
på hele turen. Jeg fikk 35 kroner i tips for omvisningen!
– Man må tørre å snakke engelsk!”

Skal man bruke det dramaturgiske perspektivet,
må man studere opplevelsen
i tid.
Prosumerbegrepet inviterer til å se hvordan ulike
aktiviteter og flere opplevelsesdimensjoner utspiller seg i opplevelsesrommet. Det samme gjør
LEO-pyramiden.
Flytbegrepet fokuserer på opplevelsen i øyeblikket og i ettertid. Fokuset er her på gjestens følelser, det er personen som er målet for prosessen.
I arbeidet med disse modellene har vi valgt å se
på overraskelsen hos gjesten som det som trigger muligheten for en ekstraordinær opplevelse.
Dette overraskelsesmomentet må formes i opplevelsesrommet.
En dyktig medarbeider bør være i stand til å lede
gjesten gjennom opplevelsen slik at overraskelsen ender i en positiv tilstand som inneholder alle
de vesentlige elementene i en verdifull opplevelse, slik de er beskrevet av opplevelsesforskerne.
For eksempel vil gjestens refleksjon over egne
erfaringer være et naturlig premiss for en bevisst,
erfaringsbasert læring. Å tilrettelegge for erfaringsbasert refleksjon, individuelt og i grupper, blir
da viktig for bedriften.
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Hvor viktig er dialogen mellom
vertskap og gjest?
Å fokusere på gjestens egne opplevelser, betyr at vi i større grad må være opptatt av hva
som er viktig for gjesten.
Ofte tenker vi at det er gjestens møte med gjenstander, miljø og fortellinger om den norske kulturarv som er de sentrale komponentene i gjestens
opplevelse. I dette arbeidet fremhever vi at det i
tillegg til disse komponentene er sentralt hvordan
dialogen mellom vert og gjest utvikler seg. På den
måten formes forståelsen og opplevelsen av den
samhandlingen som skjer. Møter mellom mennesker
fra ulike kulturer gir andre muligheter for læring og
opplevelse.
Ta dette eksempelet fra Steinar som hadde med seg
en gruppe russiske gjester på fisketur i Lofoten: ”Vi
hadde en gruppe med russiske forretningsfolk på fisketur (...) hvor du som gjest er med og trekker liner og
garn og selv får prøve havfiske. De av russerne som
besøker Lofoten er ofte svært opptatt av fiske
og for de aller fleste er det størrelsen det kommer
an på. Vi har rikelig med redskap om bord både
kraftige havfiskestenger og annet grovt utstyr. Dette
er primært for at redskapen skal holde om storfisken
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biter, ulempen er dog at for en sportsfisker blir noe
av sjarmen borte, da det bare er å hale inn byttet.
Kampen om den største var i gang. I prosessen
registrerte jeg at sjefen selv ikke var 100% tilfreds.
Kroppsspråket talte for seg. Jeg snakket med ham og
fikk vite at han var en svært ivrig sportsfisker som kun
var opptatt av ’kampen’, ...det å kjøre fisken. Tungt
utstyr, mente han var kjedelig. Som ivrig sportsfisker

selv skjønte jeg hva han forsøkte å kommunisere. For
anledningen hadde jeg mitt eget utstyr med, men
som ikke var dimensjonert for dette grove fisket. Jeg
tilbød ham å låne mitt private, til stor glede. Skipper
Morten la om kursen og vi gikk dit hvor sjansen for
storsei var størst. Etter 30 minutter satt en 6 kgs
vill sei på kroken, på et utstyr som var egnet for et
langt snillere fiske. 25 minutter brukte vår venn på å
få ruggen ombord. Underveis var gledesutbruddene
høylydte, og hver gang fisken skar ut var fangst
mannen i ekstase. Det øvrige selskapet måtte ta inn
sine snører, så dette ble en ego-presentasjon hvor
sjefen selv var i fokus og alle fotograferte ivrig.”
Og når vi spør om hva han lærte av dette, svarer
han ”Dette understreker viktigheten av å ta gjesten
på alvor, og innse at det å skape 100% tilfredshet
krever stort arbeid, ikke
minst i det å kartlegge
den enkeltes behov og i
størst mulig grad levere
på dette. Vi har alle ulike
preferanser for hva som
gir “gåsehud”.
I dette tilfellet fikk definitivt gjesten den store
opplevelsen, og vi som
vertskap kom seirende ut
fordi vi hadde strukket oss
i streben på å tilfredsstille.”

Hvordan forsterke kommunikasjon og
involvering i et krysskulturelt møte?
Når du selv blir overrasket, eller du ser at gjesten blir overrasket, spør hva det var som
førte til denne reaksjonen!
Ved å fange overraskelsesmomentene og utvikle
dem videre vil gjesten oppleve å bli sett og anerkjent. Bekreftelse på dette kan for eksempel være
kommentarer som ”så fint at du delte dette med
oss”, ”jeg kan gjenkjenne det du sier i min hverdag på
følgende vis” eller ”jeg har hørt at andre også ser det
på samme måte”.
Hva er bakgrunnen for at dette er blitt viktig?
Når man opplever at den andre er ”ferdig” med sin
fortelling vil det være naturlig å bygge videre på
denne dialogen. Dette kan gjøres ved å fortelle
noe mer med utgangspunkt i stedet eller eventuelt
annet man kjenner om den norske, kulturelle bakgrunn. Man kan også fortsette dialogen ved å
spørre om gjestenes kulturelle bakgrunn og hva
som er annerledes. En måte å fremme læringsprosesser blant gjestene på er å få til gode dialoger dem
imellom. Det å dele historier med andre gjester
utvikler en bekreftende og kontrasterende forståelse. Interaksjon mellom gjester, selv-bekreftelse
og individualisering skaper engasjement.

Nysgjerrighet mellom gjestene vekkes ved at noen
tenker likt og andre tenker annerledes. Kunnskapsog identitetsutvikling gjennom gruppesamtaler
bør dermed legges opp slik at man som guide ikke
spør for å oppnå dialog med en selv som veileder,
men for å få gjestene som gruppe til å samtale om
antagelser, forståelse og deling av kunnskap seg
imellom.
Samling ”rundt bålet” med samtaler er med på å

forsterke opplevelser, læring og selvinnsikt for alle
parter. Samtidig gir dette den enkelte gjest anledning til å vise seg fram.
En annen måte er å oppfordre gjester til å bruke
dagbøker på stedet eller virtuelle blogger. Det viser
gjesten at vi bryr oss om hva han eller hun opplever.
En del gjester som liker å eksponere seg bidrar med
ekte fortellinger og skaper med dette en forsterket markedsføring gjennom “ word-of-mouth”metoden. Det å fortelle om dagbøkene mens folk
er i opplevelsen, gjør at de kan få lese mer om hva
som har gitt verdi for andre deltakere når de kommer hjem. Deretter kan man anbefale gjestene å
skrive om hva som var sentralt for dem, hva som var
overraskende, samt hva som ga mest refleksjon og
læring om dem selv og deres egen bakgrunn. Dette
er en refleksjons-og formidlingsaktivitet som vi tror
fremmer opplevelsene i gode gjestemøter.
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Om kontroll, stress og trygghet
Det er viktig å være til stede for å skape
trygghet og lede gjestene mot avgjørelsen.
Internasjonale gjester skal inn i en opplevelse
som er ny for dem, inn i en ny sammenheng. Blant
psykologer som er opptatt av flyt snakker man
om vandringen mellom det kjente og ukjente, det
trygge og det utfordrende. Kan vi kanskje skape en
situasjon der deltakerne føler at de kan si fra hvis
de er usikre? At de kan velge om de vil se på eller
være aktive? Om de vil være først, nummer to eller
sist? For mange, gir slike valgprosesser trygghet. For
de som ikke greier å bestemme seg, kan imidlertid
slike valg skape en ubehagelig situasjon. Det er
derfor viktig å være til stede for å lede dem mot en
avgjørelse, eller ta en avgjørelse for dem. I situasjoner
som kan oppleves som stressende er det viktig å
passe på hvordan man stiller spørsmålene.
Ikke spør ”Hvem tør?”, men for eksempel heller si
”Hvem går først?”!
Her kan vi se på opplevelsen til Steinar som var
guide for en gruppe spanske turister i Lofoten.
Spanske turister setter svært liten pris på usikkerhet,
og da Steinar oppdaget at han ikke hadde fått riktig
informasjon om gruppen, men at eldste person var
80 år og at det var kano de hadde erfaring med og
ikke havkajakk, så måtte han legge om planene.
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”Raskt skjønte vi at vi måtte ’starte i bunn’. (...) Konkret var det å sette over kaffen, ta en liten omvisning på
stedet vårt og snakke om de kulturelle forhold i området vårt, og derigjennom sakte, men sikkert snakke
om det å bevege seg ut på havet i noe så smått. Vi forsto at den største utfordringen lå i det å få deltagerne
forskriftsmessig i båtene og få gitt dem grunnleggende opplæring i bruk og sikkerhet. (...) Vi valgte å sette
gjestene i dobbelkajakker slik at stabiliteten ble deretter. Vi kom oss på vannet uten dramatikk, men med
store smil, da de selv følte det lå en stor mestring bare i det å entre de spinkle farkostene. Men vår planlagte
rute måtte vi se langt etter.”

Hva er kultur?

Samhandling med gjesten for å skape best mulig resultater
”This study focused on individuality as expressed by German tourists in Norway. Based on the survey data,
German tourists were divided into two groups: those who perceived themselves as typical German tourists and
those who did not. These two groups were compared with regard to their views on the characteristics of a typical
German tourist, the activities of the two groups during their stay, and their self-reported motives for coming.
Results indicated that while 89.5% of the respondents viewed themselves as non-typical tourists, the two groups’
views of what constituted a typical German tourist did not differ significantly. Interestingly, the data showed
no differences between the two groups with respect to their activities during their journeys or their motives for
traveling to Norway. Results are discussed in view of current perspectives on individuality. While most people
view themselves as highly individual, their actual motives and activities are quite similar.” 4
Som denne ingressen viser oss, vil de fleste mennesker ikke se på seg selv som en typisk representant for en gruppe, for eksempel det å være
en typisk tysker. Det er nok også slik at mange av
de utenlandske turistene vi møter i Norge heller
ikke er typiske gjennomsnittsmennesker fra de
landene de kommer fra. Når vi da likevel vil fokusere
på generelle begreper for å beskrive kulturer, og
samtidig bruker spesifikke land som eksempler, så
gjør vi dette fordi det kan fungere som veiledende
illustrasjoner. I tillegg er det slik at kunnskap som
dette kan gjøre det lettere å forstå det som skjer når
overraskelsen oppstår.
Kultur er et av de begrepene som i de siste 50 årene

har blitt definert på en rekke ulike måter. Innenfor
krysskulturell psykologi har Hofstedes definisjon fra
1980 ofte blitt referert. Han skriver om ”software of
the mind” og definerer kultur til ”shared mental models that condition individuals’ responses to environment”. Det kan oversettes til noe sånn som: ”Kultur
er felles tankemønstre som former enkeltmenneskers
reaksjoner på sin omverden”. Denne definisjonen
fremhever altså hvordan mennesker forstår verden
og handler i den.
En annen måte å nærme seg et begrep som kultur,
er å beskrive hvilke nødvendige elementer som
hører innunder kulturbegrepet. Da vil følgende liste
være til hjelp:

• Kultur er noe man har sammen med andre
• Kultur er et lært fenomen som overføres mellom
generasjoner
• Kultur påvirker vår måte å forstå og handle på
• Kultur er systematisk og organisert
• Kultur kan brukes til å kategorisere en gruppe
som forskjellig fra andre
• Kultur som et opplevd fenomen er ofte ubevisst

Den kjente amerikanske professoren Edgar Schein
brukte i 1985 bildet av et isfjell for å illustrere det
ubevisste i kulturen. Med dette ønsket han å understreke at mesteparten av kulturen ligger under vannoverflaten og er dermed usynlig. Samtidig brukte
Schein denne illustrasjonen til å strukturere kulturelle uttrykk. Det synlige over havflaten, kaller han
artefakter, ritualer og atferd. Rett under overflaten
ligger normer, holdninger og oppfatninger og
nederst i dypet ligger grunnleggende antagelser
og verdier.

Modell basert på Edgar Scheins forklaring av kultur (1985)
4.

Prebensen, i Larsen artikkel fra 2003

13

Kulturelle dimensjoner
Et sentralt trekk ved kultur, er at den er integrert i det enkelte menneske gjennom språket
som både tilslører og begrenser vår forståelse av verden. Folk fra ulike kulturer vil i et krysskulturelt møte forstå, fortelle og bruke det samme objekt eller fenomenet på ulikt vis. Det er
gjennom å ta på alvor andres måte å se på det samme, at vi blir i stand til å forstå hva som er
unikt med vår egen kulturelle forståelse. Det er å bli bevisst vår egen måte å forstå verden på.
En tommelfingerregel handler om kulturell
distanse, dvs at jo større avstand det er mellom
ens egen kultur og andres, dess vanskeligere vil
det være å forstå og handle på en fruktbar måte.
Det oppleves derfor ofte paradoksalt at turister
som kommer fra land som ligger veldig nært oss
kulturelt, som for eksempel Sverige, kan være
annerledes enn oss. Slike overraskelser forklares
med at man ikke hadde forventet noen forskjell.
Når det da viser seg at svenskene for eksempel er
mer formelle enn oss nordmenn, så blir vi ekstra
overrasket.
Forståelsen av kultur for den enkelte blir skapt
i interaksjonen med andre. Utfallet bestemmes
av den relative forskjell mellom de to som er i et
krysskulturelt møte. For eksempel vil en nordmann
som møter en tysker ofte oppleve at en selv er
mindre presis på tid enn hva tyskerne er. Men, hvis
nordmannen i neste omgang møter en spanjol, vil
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vedkommende sannsynligvis tenke om seg selv at
han eller hun kommer fra en kultur hvor respekt
for tidsfrister står mye mer sentralt enn den gjør i
Spania. Et annet eksempel er respekt for eldre. Som
med de fleste krysskulturelle forskjeller, tenker vi
ikke på at dette er en problemstilling før vi møter
en person eller gruppe fra et annet land som viser
en langt mer respektfull og integrerende holdning
til eldre. Et kinesisk barn vil for eksempel i prinsippet aldri motsi sin far, selv i voksen alder. Det vil
være helt uhørt.
Eksemplene ovenfor vil i krysskulturell sammenheng bli beskrevet som møter mellom mennesker
som har ulike forhold til ”tid” og ”autoritet”. Vi vil
senere introdusere slike betegnelser som kan
være til hjelp for raskere å gjøre personer i stand
til å forstå og håndtere utenlandske turister på en
positiv måte. Disse betegnelsene kaller vi kulturelle
dimensjoner.

”Det går nok bra hvis jeg bare er meg
selv, så får andre ta meg for det jeg er.”
”Den som ikke øyeblikkelig innser hvor typisk norsk det er å tenke på denne måten og hvor dårlig tenkemåten passer de fleste andre steder i verden, han eller hun trenger åpenbart å øke sin kompetanse på
interkulturell kommunikasjon” skrev sjømannsprest Reidar Strand ved Den Norske Sjømannskirken i 2003.
Noe tidligere beskrev den Amerikanske Psykologforeningen kanskje den viktigste kvaliteten ved krysskulturelle ferdigheter: ”Oppmerksomhet knyttet til ens egne antagelser, verdier og forutinntatte meninger:
Det å være oppmerksom på ens egen kulturelle arv, føle seg vel med ulikheter og være inneforstått med
egne grenser og begrensninger.”
Begge disse eksemplene setter fingeren på et
meget viktig, men ofte forsømt område i krysskulturell samhandling, nemlig ”Hva vet vi om hvordan
andre oppfatter oss?” Før vi går inn på hva man bør
være spesielt oppmerksom på når det gjelder andre
kulturer, vil vi derfor først dvele litt ved hvorfor man
bør begynne med å se seg selv i speilet. ”Culturefrom the Inside Out. Travel and meet yourself”
var tittelen Alan Cornes valgte til boken sin om
nettopp dette fenomenet. Han understreker viktigheten av å være autentisk i møte med andre
kulturer. Dette må ikke misforstås som det å være
bare seg selv. Det er etnosentrisk å gå ut fra at alle
kan og bør forstå oss. Den type antagelser er basert
på en idé om at man selv representerer en slags
global måte å være på, og den logikken fungerer
svært dårlig i krysskulturelle møter. Autentisk

brukes derfor her som ”et ekte ønske om å bygge
en relasjon basert på forståelse for den kulturelt ulike
personen man samhandler med”. Og det er nett
opp dette som vil medføre at man ved å oppdage
ulikhetene blir bevisst på sine egne grunnleggende
verdier, holdninger og eventuelt forutinntatte meninger. Mange har benyttet humor i tilnærmingen
til krysskulturelle møter. Her er et eksempel på bruk
av humor hentet fra Odd Børretzens bok ”Hvordan
forstå og bruke en Nordmann”...
”Hvordan kan man vite at Nordmannen er en nordmann og ikke noe helt annet? (...) Hvordan kjenner
man igjen Nordmannen hvis man møter ham utenfor
Norge? I London? I Paris? I Tokyo? (...) Før, i gamle
dager, var Nordmannen lett kjennelig; uansett hvor i
verden han befant seg hadde han topplue på hodet.

Han luktet dessuten svakt av fisk, han het Ola eller Kari
og han sa meget lite, og hvis han sa noe, sa han at alle
som bodde sør for Skagerrak var lommetyver av natur
og yrke, at han mistrodde jøder, katolikker, sigøynere
og de fleste andre og at norske kjøttkaker, skiløpere,
tannleger, båtbyggere, sjøfolk osv. var de beste i verden. (...) Når han nå kan hete nesten hva som helst, går
i klær som er sydd i Italia, sko som er laget i Portugal,
bruker kniv og gaffel når han spiser, ofte opptrer uten
ski og, noen ganger, har brune øyne. Hvordan skal du
nå finne ut om Nordmannen er en nordmann når du
møter ham blant mange andre mennesker? Du kan
naturligvis spørre ham: ”Er du norsk?” Men det er jo
ikke sikkert han forstår spørsmålet. Det kommer an på
hvilket språk du benytter når du spør ham. Det beste,
for å finne ut om Nordmannen er en nordmann, er å
si ”Er du svensk?” Uansett om du sier dette på engelsk,
fransk, italiensk, japansk, urdu eller swahili, vil han
svare: ”Svensk? Jeg? Jeg er norsk!” Dermed vet du det.”
Hvorfor ler vi av dette? Tildels fordi vi kjenner igjen
trekk fra det vi vet om oss som ”kulturelle” nordmenn og tildels fordi vi ser at dette kan gi ”kultursjokk” når man setter det i relasjon til andre kulturer.
Men fra det å smile av tildels overdrevne historier
til å forstå rekkevidden av inntrykket vi gir, er et gap
som kun aktiv bevisstgjøring vil kunne bygge bro
over. Når vi nå vil beskrive utvalgte, spesifikke dimensjoner i krysskulturell samhandling, vil vi derfor
for hver av disse kommentere hva som særpreger
den norske kulturen.
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Kulturelle dimensjoner som
hjelpebegreper
Mange teoretikere har forsøkt å øke forståelsen av kulturelle forskjeller ved å utstyre de ulike
kulturene med spesielle kulturelle dimensjoner eller trekk. Slike trekk kan brukes til lettere å
forstå turister fra spesifikke land. Men de kan også brukes som hjelpebegreper for å forstå
turister fra andre kulturer når de opptrer på overraskende måter.
Slike trekk eller kulturelle dimensjoner kan sammenlignes med personlighetstrekk. Personlighetstrekk
kan brukes til å beskrive for eksempel selgere som
en utadvendt gruppe mennesker. Samtidig kan det
hjelpe oss til å forstå enkeltmennesket som i ulike
situasjoner kan opptre mer eller mindre utadvendt
eller innadvendt. Når vi møter folk fra ulike kulturer,
kan kunnskap om ulike kulturelle trekk gjøre at vi
lettere gjenkjenner holdninger og atferd hos turistene. Hvis du har laget et opplegg der mestring er
viktig, og du vet at du selv har en forkjærlighet for
følelsen av å mestre og lykkes med en utfordrende
oppgave, så vil du med større kunnskap og oppmerksomhet lettere gjenkjenne en turist som ikke
trigges av de samme tingene som deg. Dermed kan
du velge å gi denne gjesten anledning til å gjøre
ting på en annen måte eller gi vedkommende en
oppgave i gruppen som er i tråd med hans egne
ønsker. Noen ganger kan man legge opp gruppe-
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oppgaver der deltakerne selv får velge roller. Dette
kaller vi opplevelsesdesign. Det å se den andres
behov, vise anerkjennelse og ta hensyn til det i den
videre prosessen, er noe som kan gi gåsehudopplevelser for den enkelte, og kanskje også for
gruppen som helhet.
Hvilke kulturelle trekk er nyttige å kjenne til?
Generelt er det mulig å presentere mange ulike
modeller og teoretikere. Samtidig er det slik at vi i
denne sammenhengen skal ta utgangspunkt i den
norske reiselivshverdagen.
Hvilke kulturelle dimensjoner, eller trekk, er viktigst
å kjenne for å gjøre gjestenes møte med guider,
attraksjoner og destinasjoner til gåsehudopplevelser?
Gjennom de ulike historiene vi har samlet inn, vil vi
koble guidenes fortellinger til de ulike trekkene og
dermed gi et mer presist svar.

Fokus på 4 kulturelle dimensjoner
I markedsundersøkelsen Optima, som Innovasjon
Norge presenterte i september 2009, innførte de en
ny segmentering av markedet. Grunntenkningen
baserte seg på hvilke typer motivasjon som ligger
til grunn for naturbaserte ferier. I undersøkelsen
presenteres 8 ulike motiver, som også kan plasseres
som ytterpunkter langs akser med motsatte par på
hver side av aksen. Da blir det 4 akser, eller 4 dimensjoner. Det er en begrepsmessig sterk likhet mellom
motivene i denne undersøkelsen, og enkelte av
dimensjonene som ofte benyttes for å beskrive
ulike kulturer.
Når vi nå skal presentere ulike kulturelle dimensjoner, starter vi med de 4 dimensjonene som ligger
nært opp til de aksene Innovasjon Norge presenterer i sin undersøkelse. På denne måten oppnår
vi et felles begrepsapparat på markedsføring,
produktbeskrivelse og opplevelsesdesign. Samtidig
ser vi hvilke dimensjoner som kan brukes til å trene
opp fleksibel atferd i møte med gjester fra utland
et som er motivert av en eller flere ytterpunkter
langs disse dimensjonene. Vi bør da også oppnå et
større samsvar mellom motiver som turister legger
til grunn for å besøke Norge og den kompetansen
frontpersonell har for å møte dem på en positiv og
gåsehudfremmende måte.

I første omgang konsentrerer vi oss derfor om HØY versus LAV toleranse for usikkerhet,
MESTRING versus HARMONI OG UNDERKASTELSE, INDIVIDUALISME versus KOLLEKTIVISME,
samt HANDLING versus VÆREN OG TENKNING.

Maskuline verdier
Høy toleranse for usikkerhet
Mestring
Individualisme
Handling

Feminine verdier
Lav toleranse for usikkerhet
Harmoni og underkastelse
Kollektivisme
Væren og tenkning
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HØY versus LAV TOLERANSE for usikkerhet
Mennesker har alltid måttet leve i usikkerhet. Noen situasjoner skaper sterkere usikkerhet
enn andre og det er ofte individuelle forskjeller i hvor godt man håndterer dette.
Forskere som Hofstede beskriver likevel at dette
også er kulturbestemt. Unnvikelse av usikre situasjoner antyder i hvilken grad menneskene i et samfunn føler seg truet av usikkerhet og derfor forsøker
å unngå utsatte situasjoner ved å sette faste regler
og ikke tolerere avvikende ideer og adferd.
Usikkerhetsunngåelse leder til flukt fra tvetydige
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situasjoner. Mennesker fra slike kulturer etterstreber
struktur i organisasjoner, institusjoner og mellommenneskelige relasjoner som vil gjøre hendelser
enkle å tolke og forutse. I land hvor tendensen for
usikkerhetsunngåelse er svakere, viser man mindre
hastverk. I slike land er både kjent og ukjent risiko
akseptert, som for eksempel å bytte jobb eller starte
en aktivitet det ennå ikke foreligger regler for.

Hva med oss nordmenn?
Selv om våre to skandinaviske naboer har høyere
toleranse for usikkerhet enn oss nordmenn, ligger
vi likevel over gjennomsnittet. Samfunnet vårt
oppmuntrer til aktiviteter som vi ikke nødvendigvis
kjenner utfallet av. Dessuten føler vi som regel lite
stress forbundet med situasjoner eller aktiviteter
som endrer seg i forhold til opprinnelig program.
På den andre siden vet vi at vi lever i et velorganisert samfunn med klare regler, og dette gir oss den
tryggheten vi behøver, et slags sikkerhetsnett.

MESTRING versus
HARMONI OG UNDERKASTELSE
Når det gjelder menneskets forhold til menneskeheten og naturen, beskriver Kluckhohn
og Strodtbeck dette gjennom begrepene mestring, harmoni og underkastelse. Personer fra
kulturer hvor mestring er viktig mener man kan og bør ha full kontroll over kreftene i naturen
og i det overnaturlige. Der harmoni er i fokus søker man kun delvis kontroll for å kunne leve
i balanse med naturlige krefter. Underkastelse beskriver kulturer der man mener at vi mennesker verken kan eller bør forvente å ha kontroll over naturkreftene, men at vi i stedet er
underkastet disse kreftenes sterkere makt.
I gjestemøter kan vi forvente at mer mestringsorienterte personer søker mer informasjon, ønsker
å være med på å planlegge, vil gjøre ting selv, vil
vinne og få til resultater. De vil høre historier om
utfordringer, om hvordan helter har mestret og
vunnet over naturen, entreprenørskap og så videre.
For personer fra kulturer hvor harmoni og underkastelse er sterkere drivkrefter, vil historier mer
preget av havet, store naturtragedier og fortellinger
om tilpassing til havet, økologi og naturkreftenes
overlegenhet være mer relevante. Slike gjester vil
nok være mer tålmodige.

Hva med oss nordmenn?
Nordmenn har et forholdsvis høyt behov for
mestring, og vi befinner oss mellom våre skandinaviske naboer med Danmark noe høyere og
Sverige noe lavere. Vi liker å lese om våre helter som
trosset naturen med en vellykket reise til Sydpolen
eller ved å krysse havet på en sivflåte. Vi arbeider
hardt for å videreutvikle teknologi og kompetanse
vi mener vil sette oss i stand til å forutsi og motvirke
naturkatastrofer, og vi lar oss imponere over
majestetiske damprosjekter eller båter som holder
oljeplattformer på plass i storm og uvær.
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INDIVIDUALISME versus KOLLEKTIVISME
I enkelte kulturer blir individualisme sett på som en velsignelse og en kilde til velvære, mens i
andre kulturer er fellesskapet det viktigste.

Individualisten tar utgangspunkt i egne behov og
ønsker. Den som er mer kollektivt orientert spør
sine kolleger og vil helst ta valg sammen med dem.
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De som er individualistiske legger vekt på hva en
selv kan oppnå. Kollektivisten er mer opptatt av hva
alle har fått til og hva som konkluderes på vegne av

gruppen. I kollektivistiske samfunn er familien og
respekt for den eldre også ofte mer viktig. Den
ene historien som Steinar forteller i dette heftet
illustrerer blant annet denne respekten for de eldre,
og hvordan man som guide eller arrangør kan
legge forholdene til rette for det. I reiselivssammenheng ser man lett dette ved japanske gjester som
gjerne vil delta på bussreiser i flokk, og som har stor
tålmodighet når man først er sammen med andre.
Den gjesten som søker spesielle og unike opplevelser er sannsynligvis mer individualistisk orientert.
I grupper er det noen som er mer individualistiske
enn andre, som ikke følger flokken og som markerer
seg på ulike måter. Ofte kan man nyttiggjøre seg
slike personer ved å gi dem spesifikke oppgaver
underveis.

Hva med oss nordmenn?
Selv om Danmark og Sverige skårer enda høyere
enn Norge på individualisme, er vi et folk som
tydelig setter hensynet til personen foran hensynet
til gruppen. Vi har sterk tro på at individet bestemmer og har ansvar for seg selv, og vi vektlegger
sterkt personlig initiativ og resultatoppnåelse.
Likevel er vi samtidig opptatt av å ta godt vare på
personer som ikke i like stor grad klarer å ta vare
på seg selv. Vi har stor respekt for hva fellesskapet
bestemmer, og da spesielt de som vi har stor nærhet til i hverdagen, som for eksempel kolleger.

HANDLING versus VÆREN og TENKNING
Menneskelig motivasjon for ulike typer aktivitet beskrives av Kluckhohn og Strodtbeck ved
hjelp av begrepene handling, væren og tenkning. I reiselivssammenheng kan dette sees ved
at noen gjester foretrekker mye aktivitet, handling og erfaringsbaserte opplevelser.

I handlingsorienterte kulturer er det også et sterkt
ønske om å produsere noe som kan vises fram,
gjerne noe som er verdsatt av andre i samfunnet. Mens andre gjester som vektlegger væren og
tenkning er motivasjonen til aktiviteter mer knyttet
til ro, ettertanke, refleksjon og lesing. Turister fra
slike kulturer søker ro og å komme vekk fra hverdagens krav og produksjonsmas. Tenkningsorienterte
personer vil lese mer, men kanskje også skrive mer,
blogge eller skrive dagbøker som en del av refleksjonen.

Hva med oss nordmenn?
Nordmenn er svært handlingsorienterte, mer enn
danskene og betydelig mer enn svenskene. Vi er
raske og handlingsorienterte og planlegger lite
(lite tenkning...). Vi har likevel en del væren i oss og
liker å leve i øyeblikket. Vi holder på med det vi selv
synes er viktig og setter pris på nærhet og menneskelig varme.

21

Ytterligere 5 kulturelle dimensjoner
Her følger noen andre kulturelle
dimensjoner som ikke er så
sentrale i den tidligere nevnte
markedssegmenteringen, men
som likevel er nyttig å kjenne til,
slik at man lettere ser hva
som kan være kulturelle framfor
individuelle forklaringer når
gjester opptrer veldig ulikt.
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STOR versus LITEN MAKTDISTANSE
Med maktdistanse, refererer Hofstede til ulikhet i hierarkisk sammenheng mellom mennesker. Denne forskjellen kan forekomme på områder som prestisje, rikdom og makt. Ulike
samfunn legger ulik vekt på hvilken status disse områdene har seg imellom. Kampen mellom status på den ene siden og generell likhet på den andre siden, er et av de grunnleggende
stridsspørsmålene i menneskelige samfunn.
Konseptet maktdistanse er lettere å forstå om man
tenker på forholdet mellom en sjef og en ansatt.
Maktdistanse måles i opplevelsen den ansatte
har av sin overordnedes makt eller innflytelse, og
gjenspeiler derfor styrken i maktforholdet mellom
den som har mest og minst makt av de involverte
partene. Respekt for autoriteter er et beslektet tema
som vil være sentralt i møtet med gjester. Personer
med lav respekt for autoriteter vil for eksempel i
større grad kunne tillate seg å være kritiske. Har
man på den andre siden høy respekt for autoriteter
vil man søke å avklare hvem som er hvor i situasjonens ”hierarki” for å finne sin plass. Dette kan omfatte
ulike aspekter avhengig av personens kultur, alder,
forholdet mann/kvinne og yrkestittel. I land med lav
maktdistanse, ville det ikke være urimelig om man
for eksempel på seminarer og lignende, ikke nevner
tittel på navneskiltet. For personer fra en kultur med
høy maktdistanse vil dette skape usikkerhet i og
med at de føler ubehag ved å ikke kunne ”posisjonere” seg, enten oppover eller nedover i hierarkiet.

Hva med oss nordmenn?
Norge kommer svært lavt ut med hensyn til
maktdistanse, og våre naboland Sverige og Danmark skårer faktisk enda lavere. Dette kan gi store
utfordringer for oss i møte med kulturer med stor
maktdistanse. Mens vi i Norge er vant til at en leder
delegerer ansvar til de ansatte og forsøker å inspirere til teamarbeid og deltakelse i beslutningsprosessen, er forventningene i andre land, for eksempel
Frankrike, at lederen skal ta avgjørelser, fordele
arbeidsoppgaver og kontrollere de underordnedes
innsats. En som kommer fra en slik struktur og skal
arbeide i vårt system, vil oppleve at den norske
lederen ”ikke tar ansvar”. På den andre siden kan
en nordmann som må innordne seg i for eksempel
et fransk system, føle at sjefen er en utilnærmelig
diktator som ikke stoler på at den ansatte gjør en
god jobb.
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MASKULINITET versus FEMININITET
Dualiteten mellom kjønnene er noe ulike samfunn håndterer på ulikt vis. Spørsmålet er om
de biologiske forskjellene påvirker hvordan vi opplever ting og hvordan vi opptrer i ulike
situasjoner.
Både Hofstede og andre forskere mener å se en
tydelig tendens til at kvinner, på tvers av kulturer,
legger større vekt enn menn på slektskap, det å
hjelpe andre og på det psykiske miljøet. Menn derimot, vektlegger i større grad enn kvinner mål som
karriere og penger. Annen forskning underbygger
dette med data som viser at i jobbsammenheng
er forfremmelse, lønn og utdanning ofte viktigere
for menn, mens vennlig atmosfære, sikker stilling,
lederen og samarbeid vurderes som viktigere blant
kvinner. Men samtidig viser undersøkelser at viktigheten kvinner og menn tillegger disse områdene
varierer mellom kulturer, og det er i den sammenheng man kan snakke om ”maskuline” versus
”feminine” kulturer.
Maskulinitet står for et samfunn hvor kjønnsroller er
klart avgrenset, menn er forventet å være selvsikre,
tøffe og fokusert på materialistisk suksess, mens
kvinner forventes å være mer beskjedne, forsiktige
og opptatt av livskvalitet.
Femininitet står for et samfunn hvor kjønnsroller
overlapper hverandre: både menn og kvinner forventes å være opptatt av såkalt myke verdier, være
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mer forsiktige og sette livskvalitet høyt.
I reiselivssammenheng er det viktig å være klar
over at kvinner og menns status ofte er annerledes
enn det vi er vant til. Dette påvirker hvem gjestene
henvender seg til og hvilke ønsker som blir vektlagt
av gruppen. Som nordmenn liker vi ikke å diskriminere, samtidig skal vi vise respekt for andre kulturers verdier. Turister fra Japan er ikke kommet for å få
opplæring i likestilling når de er gjester.
Hva med oss nordmenn?
Norge, sammen med sine skandinaviske naboland,
er blant de mest ekstreme ”feminine” landene i
verden. Likestilling mellom kjønnene står sentralt
både privat og i arbeidslivet. Menn deltar aktivt i
hjemmet og med oppdragelse av barna og kvinner
har tilgang til alle stillinger på alle nivåer i politikk
og næringsliv. Møte med maskuline kulturer blir
fort en utfordring for oss. Siden likestillingstanken
er grunnleggende i vår kultur, har vi vanskelig for å
akseptere kulturer der kjønnsrollemønsteret er annerledes. Vi må derfor være varsomme med tanker
og ideer om machomenn og undertrykte kvinner.

HØY KONTEKST versus
LAV KONTEKST FOR KOMMUNIKASJON
Hall beskriver høy-kontekst-kommunikasjon som at lite behøver å sies eller skrives fordi det
meste av informasjonen enten er i den fysiske omgivelsen eller internt i personen, og at bare
en liten del av kommunikasjonen ligger i det som faktisk sies høyt. Lav-kontekst-kommunikasjon på den andre siden vil forvente at en stor del av informasjonen gjøres eksplisitt, dvs
sies klart og tydelig.
Graden av høy-og lav-kontekst-kommunikasjon
varierer i kollektivistiske og individualistiske
samfunn. Mye som er selvsagt og underforstått
i kollektive kulturer, må sies tydelig og rett ut i
individualistiske kulturer. For eksempel er japanske
kontrakter betydelig kortere enn amerikanske. Det
vil si at åpenhet for spørsmål, samt oppmerksomhet
i forhold til sammenheng og non-verbal kommunikasjon, er faktorer som blir spesielt viktige i samhandling med personer fra høy-kontekst-kulturer.
Hvordan man uttrykker et budskap og i hvilken
sammenheng man gjør det, kan med andre ord få
stor betydning når vi har gjester fra for eksempel
Japan (implisitt). For amerikanere, som et eksempel,
vil ordene vi bruker når vi snakker trolig være det
viktigste (eks-plisitt).

På samme måte er punktlighet og planlegging ulike
konsepter i ulike kulturer. Avhengig av kulturens
kontekst er tiden underordnet menneskers behov,
eller menneskers behov er underordnet tiden. For
eksempel vil et foredrag i en lav-kontekstkultur som
er ment å vare i 60 minutter, være forventet ferdig
etter verken mer eller mindre enn 60 minutter. Hvis
foredragsholderen fortsetter utover denne timen,
vil han sannsynligvis bli bedt om å avslutte. Victors
forskning viser at en slik adferd ikke er sannsynlig i
en høy-kontekstkultur hvor tiden vil bli regnet som
underordnet og hvor foredraget kan gå betydelig
ut over de opprinnelige rammene dersom videre
diskusjon skulle være nødvendig eller ønskelig.

Hva med oss nordmenn?
Vi nordmenn lever i en lav-kontekst-kultur. Vi bruker
relativt lite indirekte kommunikasjon, men foretrekker heller å gjøre ting eksplisitt. Dette kan i enkelte
sammenhenger virke ”brutalt” i møte med høykontekst-kulturer som er mer vant til å tolke omgivelsene for underf orstått informasjon. Vi bør derfor
også være oppmerksom på at det vi sier, bevegelser
eller uttrykk vi bruker osv, kan bli tolket langt ut
over det vi hadde som intensjon å formidle.
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MONOKRON versus POLYKRON TIDSFORSTÅELSE
Et annet konsept er idéen om monokron versus polykron tidsoppfatning. Den monokrone
tidsforståelsen baserer seg på ”en ting om gangen” og ”tid er penger”, mens det polykrone
konseptet baserer seg på at flere oppgaver håndteres samtidig og at tid er underordnet
mellom-menneskelige relasjoner.
I boken “Møter mellom mennesker”, siterer Øyvind
Dahl høvding Tuiavii fra Samoaøyene i hans møte
med Europa: ”Det finnes hvite mennesker som
hevder at de aldri har tid. De løper hodeløse omkring, som om de er besatt av djevelen, overalt hvor
de kommer skaper de angst og ulykke, fordi de har
mistet tiden sin. Denne besettelsen er en fryktelig
tilstand, en sykdom som ingen medisinmann kan
helbrede og som smitter mange mennesker og
leder dem ut i elendigheten.(...) Når klokken slår,
klager den hvite over at tiden går, at tiden løper fra
ham. I stedet burde han tenke på at klokkeslaget
betyr at det kommer en helt ny time til...”
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Hva med oss nordmenn?
Nordmenn har en monokron tidsforståelse. Hvis vi
er hos en rådgiver og han midt under samtalen tar
telefonen som ringer og blir sittende en stund å
prate, vil selv en veldig liten stund fort ergre oss, og
vi føler at vi blir satt til side. Sett at rådgiveren var
fra en kultur med polykron tidsforståelse. Han ville
da se situasjonen ut fra at hensynet til oppringeren
også var viktig og at det derfor ikke gjorde noe om
han ventet litt. Han ville altså ikke føle at han kastet
bort tiden med å sitte og tvinne tommeltotter. I det
tradisjonelle kinesiske språket for eksempel, finnes
det ikke engang noe uttrykk for det å ”kaste bort
tiden” eller ”spare tid”, tiden bare er.

På hvilke smarte måter kan man møte folk
som ligger høyt eller lavt på de 9 dimensjonene?
DIMENSJON 1
Høy usikkerhetsunngåelse:
Søker trygghet
• Gi informasjon!
• La vedkommende selv få tid til å lese, sette seg inn i ting og 		
planlegge!
• Fortell om hva som kommer til å skje og sjekk ut om det er ok!
• Vær opptatt av planlegging med klare tidspunkter!
• Vis autoritet gjennom ledelse av gruppen og god kunnskap!

Lav usikkerhetsunngåelse:
Elsker spenning og usikkerhet
•
•
•
•

Improviser underveis! Overraskelser inspirerer.
La folk selv få prøve seg!
Still spørsmål!
Disse gjestene synes det er spennende med avvikende
ideer og adferd.
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DIMENSJON 2
Høy kollektivisme:
Hensynet til gruppen/familien er viktigere enn
hensynet til enkeltindivider
• Gjør ting i gruppe!
• Ta større hensyn til gruppens ønsker enn til individuelle
ønsker!
• Ta hensyn til at deltakerne føler seg ansvarlige for alle			
medlemmene!

Høy individualisme:
Individets ønsker og behov settes foran gruppens

• Tilpass aktiviteter til personlige ønsker dersom det er mulig!
• Unngå aktiviteter der individer gjøres avhengig av andre!
• Legg opp til individuelle oppgaver fremfor gruppearbeid!

DIMENSJON 3
Høyt mestringsbehov:
Tror at mennesket kan mestre alt
• Gi god informasjon!
• Legg vekt på aktiviteter hvor man viser hvordan mennesker 		
mestrer naturen eller situasjonen!
• Fortell om suksessrike helter som f.eks. Roald Amundsen i 		
norsk historie!
• Foretrekker en sterk lederstil!
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Høy tilpasningsevne:
Tar ting som de kommer
• Lar seg imponere og rive med av historier om
voldsomme eller mystiske naturfenomener.
• Aksepterer uten vanskeligheter endringer i programmet.
• Foretrekker ”en av gruppen”-stil i sterkere grad enn en
lederrolle.

DIMENSJON 4
Handlingsorientert:
”Business before pleasure”
•
•
•
•

Vil se resultater.
Opptatt av effektivitet.
Hardt arbeid er verdsatt.
Ser på arbeid som viktigere enn avslapping og fritid.

Orientert mot tenkning og væren:
Harmoni og velvære er overordnet handling
• Tror på skjebnen.
• Vektlegger aktiviteter og historier som viser harmoni
med naturen, fred, ro.
• Lever i øyeblikket.
• Mindre resultatorientert.

DIMENSJON 5
Maskulin:
Status, penger, materielle ting viktigst
• Streng rollefordeling.
• Har det vi ofte kaller ”tradisjonelt” syn på arbeidsfordeling
mellom menn og kvinner.
• Menn vil og bør helst være ”Menn”.
• Kvinner oppdratt til å være ”Kvinner”.
• Vanskeligere for å akseptere kvinner i lederroller.

Feminin:
Livskvalitet viktigst
• Likestilling mellom menn og kvinner.
• Myke verdier sett på som viktig av alle.
• Vant til kvinnelige ledere.
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DIMENSJON 6
Stor maktdistanse:
Egen posisjonering i forhold til andre er viktig
• Det forventes at personer med høyere status (stilling, alder, 		
sosialt...) kan oppnå privilegier.
• Gi ordet først til personene med høyere status i gruppen.
• Ikke ”tvinge” personer med lavere status til å ta avgjørelser
for gruppen.
• Ønsker klart definerte roller.

Liten maktdistanse:
Alle i gruppen ser seg selv som likeverdige
• Alle kan og bør behandles likt.
• Uformell væremåte er verdsatt.
• Avgjørelser kan tas i fellesskap.

DIMENSJON 7
Høy kontekst:
Underforstått
• Vær oppmerksom på at ”alt” vil bli tolket.
• Non-verbal kommunikasjon viktig.
• Når kommunikasjonen blir for direkte, kan den virke støtende 		
for personer fra høy-kontekst kulturer.
• Har et flytende forhold til tidsfrister. Fordel å legge opp til litt 		
slingringsmonn i programmet...
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Lav kontekst:
Eksplisitt kommunikasjon
• Vær detaljert og eksplisitt i kommunikasjonen!
• Foretrekker direkte kommunikasjon.
• Opptatt av at tidsfrister overholdes.

DIMENSJON 8
Partikuliarisme:
Vennskap og relasjoner viktigere enn regler

Universialisme:
Lover og regler er like for alle
• Viktig å behandle alle likt.

• Vær oppmerksom på at folk kan forvente spesielle
fordeler fordi de ”kjenner noen”.
• Høy lojalitet til nære personer og kan trosse regler til
fordel for dem.

DIMENSJON 9
Monokron tidsforståelse:
Tiden er lineær og en viktig regulerende faktor
• Liker ikke å kaste bort tid.
• Foretrekker å gjøre en ting av gangen.
• Viktig å holde tidsfrister.

Polykron tidsforståelse:
Tiden er underordnet menneskelige relasjoner
•
•
•
•
•

Kan ikke kaste bort tid...
Gjør ofte flere ting samtidig.
Tåler lettere avbrytelser.
”Passer ikke tiden” så godt.
Det som skjer der og da mellom mennesker er viktigere
enn brutte tidsrammer.
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Vis respekt for været og værmeldingen!
Bruk den kunnskapen du har med deg, men vær
oppmerksom på endringer underveis! Stemmer det
du hadde tenkt? Hva skjer? Får du den reaksjonen
du hadde forestilt deg? Vær beredt på overraskelser
og forbered deg på å bruke plan B!

Lytt til erfarne fjellfolk!
Spør og lytt til andre med mer erfaring! Les deres
beretninger! Lær fra folk med generell kunnskap,
men også de som har spesifikke, praktiske erfaringer!
Det er bortkastet tid å finne opp hjulet på nytt hver
gang.

Legg ikke ut på langtur uten trening!

Meld fra hvor du går!

Det å møte mennesker som er annerledes, er et eget
kunnskapsområde. På hvilken måte er du nysgjerrig
og lærende? Tar du initiativ for å forstå? Er du god til
å lytte? Hva er den intellektuelle og fysiske bagasjen
du bør ha med deg? Bøker om norsk kultur, kanskje?
Informasjon om dette og andre steder? Kundetilfredshetsmålinger? Gi deg selv anledning til å lære
om bakgrunnen til de som kommer hit før de kommer! Ved å vite mer om hvilke kulturelt begrunnede
forventninger de har, står du sterkere.

... og hvor du har vært! Hvis du sier fra hvilket
lærings-prosjekt du legger ut på, vil andre rundt
deg kunne tilby deg hjelp og være støttespillere.
Hvis du sier fra om hva du kan, og hva du ikke kan,
så vil du kanskje også være til hjelp for andre.
Organisatorisk læring innebærer å legge ut på noen
oppdagelsesreiser og deretter formulere erfaringer
å ta med tilbake!

Vær rustet mot uvær og kulde selv på korte
turer! Ta alltid med ryggsekk og det utstyret
som fjellet krever!
Vær beredt for improvisasjon, vis fleksibilitet i atferd
og tenkning! På hvilken måte kan du møte folk som
er ekstreme innenfor de ulike kulturelle dimensjonene? Håndter overraskelser ved å skru av
autopiloten! Tenk og spør for å sjekke ut og lære
mer før du handler! Ha med alternative planer og
aktiviteter i ryggsekken!

Bruk kart og kompass!

Spar på kreftene og grav deg inn i snøen om nødvendig!

Kartet er forståelsen av kulturen. Kulturelle dimensjoner gir ideer om hva du kan møte. Kompasset er
det du bruker underveis og som holder retningen
stabil. Det enkelte menneske er unikt og ofte må
du kunne avvike med noen skritt ekstra både
østover og vestover underveis, noe som kan skape
ekstra-ordinære gåsehudopplevelserfor både
gruppen og deg. Bruk kompasset til å hjelpe deg
til å holde retningen mot det overordnede målet.

Aldri regler uten unntak... Dette er overlevelsens siste anbefaling, men absolutt ikke å anbefale i fredelige gjestesituasjoner! Krysskulturelle møter truer ikke liv med mindre det er krig.
Så by på det du har og vis sjenerøsitet, ikke spar på kreftene! Spør gjestene om deres tanker
og involver dem i refleksjoner om møtet med det lokale stedet. Be dem dele erfaringer i
egen gruppe og spør dem hva de kommer til å fortelle når de kommer hjem! Å grave seg
ned er uaktuelt, gå heller ut i frisk luft og frem prosumeraktiviteter! –selv om det i den
hensikt jo kan bli aktuelt å grave seg en snøhule...

Gå ikke alene!
Summen av den enkeltes kompetanse gir organisasjonens totale kompetanse. Det å dele erfaringer er
en del av det å bygge felles kunnskap. Bruk selvopplevde historier som et virkemiddel for å gjøre
erfaringen levende og relevant! Den brede fortellingen gir også bedre grunnlag for annerledes fortolkning fra de andre, og dette øker læringsmuligheten for alle parter.

Vend i tide! Det er ingen skam å snu.
Be om hjelp! Ikke svar umiddelbart på alt folk spør
om! Fungerer ikke samhandlingen så godt? Fikk du
Ikke forventet resultat, entusiasme, innlevelse...?
--Det kan skje alle. Det viktige her er hvordan du
håndterer det. Bruk plan B eller C... eller hvorfor ikke
spørre gjestene?!
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Utfordringer i forhold til spesifikke land
Her er et utvalg av land som vi ofte møter turister fra i Norge. Vi har valgt å legge vekt på
følgende land sortert i alfabetisk rekkefølge: Danmark, England, Frankrike, Italia, Japan,
Russland, Spania, Sverige, Tyskland og USA.
DANMARK
Svært høy toleranse for usikkerhet. Individualistisk.
Svært feminint. Svært liten maktdistanse.
Mestring er svært viktig. Handlingsorienterte.
Dette vil si at de ikke har behov for strenge rammer,
men liker improvisasjon og setter pris på å få prøve
seg på aktiviteter underveis. De er vant til å sette
individet i fokus og verdsetter å bli tatt med på råd.
I likhet med oss nordmenn forventer de at alle
behandles likt og setter kompetanse og handling
foran status i vurderingen av personer. Likestilling
mellom menn og kvinner er viktig.
ENGLAND
Svært høy toleranse for usikkerhet. Svært individualistisk. Maskulint. Svak maktdistanse. Mestring er svært
viktig. Sterkt handlingsorienterte.
Engelskmenn mestrer godt endringer, men er samtidig opptatt av å mestre situasjonen og ha inntrykk
av at ting er under kontroll. Svak hierarkisk struktur
og svært stor fokus på individ gjør at de i likhet med
oss lett vil kunne stille spørsmål og eventuelt
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komme med kritiske bemerkninger. Tradisjonelt
kjønnsrollemønster gjør nok at menn ofte vil være
mer fremtredende i bildet enn kvinnene.
FRANKRIKE
Svært lav toleranse for usikkerhet. Individualistisk.
Feminint. Stor maktdistanse. Mestring viktig. Svakt
tenkningsorienterte.
Frankrike kjennetegnes ved å ha liten toleranse for
usikkerhet og liker lange, logiske resonnementer
som tar hensyn til alle eventualiteter og som forsterkes av at de er tenkningsorienterte og vekt-legger mestring fremfor harmoni. Den store makt-distansen gjør at franskmenn er vant til store hierarkier
og at personer med med makt og status ofte innvilges privilegier. Det feminine ved kulturen gir seg
særlig utslag i at livskvalitet sees på som viktig.
ITALIA
Lav toleranse for usikkerhet. Individualistisk. Svært
maskulint. Medium maktdistanse. Mestring viktig.
Svakt tenkningsorienterte.

Italia viser mange likhetstegn med Frankrike, men
med særlig ett viktig unntak; Italia er et svært
maskulint land. Sterke kjønnsrollemønster
gjør at italieneres møte med nordmenn, og kvinner,
lett kan bli en utfordring for begge parter.
JAPAN
Svært lav toleranse for usikkerhet. Kollektivt. Svært
maskulint. Medium maktdistanse. Mestring viktig.
Handlingsorienterte.
Den svært lave toleransen for usikkerhet i Japan
har ført til et meget regulert og konformt samfunn.
Kjønnsrollemønsteret er svært tradisjonelt og det
er vanskelig for kvinner å gjøre ”karriere” på samme
måte som vi er vant til. Med et maskulint samfunn
er verdier som penger og status viktig, og mykere
verdier ofte tillagt kvinnen er sett på som mindre
viktig. Respekten for autoritet er høyere enn i Norge
og respekt for eldre personer er en viktig faktor i
reguleringen av samfunnet. Japanere er handlingsorienterte og ser mestringsom viktig.
Dermed viser de likhetstegn med flere europeiske
land og skiller seg klart fra sine naboer som for

eksempel Kina og Korea hvor tenkning og harmoni
blir sett på som betydelig viktigere.

hensyn til familien eller gruppen enn det vi ville ha
gjort.

RUSSLAND
Kollektivt. Medium maktdistanse. Mestring viktig.
Svakt tenkningsorienterte.

SVERIGE
Svært høy toleranse for usikkerhet. Individualistisk.
Svært feminint. Svak maktdistanse. Mestring viktig.
Svakt handlingsorienterte.

Russere er menneskeorienterte og tar mer hensyn
til familien og gruppen enn til individuelle ønsker.
De har høy respekt for eldre mennesker og autoritet
og vil nok være overrasket over ikke å finne det i
nevneverdig grad hos oss. Selv om maktdistansen
er medium, er de vant til sterke styringssystemer og
politiske hensyn.
SPANIA
Svært lav toleranse for usikkerhet. Svakt kollektivt.
Feminint. Medium/stor maktdistanse. Mestring
relativt viktig. Svakt handlingsorienterte.
Klare rammer vil bli satt pris på siden spanjoler
søker å unngå usikkerhet. Såkalte myke verdier
og livskvalitet er viktig, og i motsetning til oss
understrekes dette ved et mye svakere behov for
mestring enn det vi nordmenn har. Spania er mer
kollektivt enn individualistisk og tar derfor større

Svensker og nordmenn har lang felles historie og en
samfunnsstruktur som i stor grad ligner hverandre.
Vi vil relativt sjelden ha vanskeligheter med å forstå
hverandre kulturelt sett og kan til og med i de fleste
tilfeller benytte hvert vårt morsmål i kommunika
sjonen. En av de viktigste forskjellene å ta hensyn til
i samhandling er nok at svenskene er mer formelle
og diplomatiske enn oss.
TYSKLAND
Lav toleranse for usikkerhet. Individualistisk.
Maskulint. Svak maktdistanse. Mestrings vært viktig.
Omtrent likt handlings-og tenkningsorienterte.
Med lav toleranse for usikkerhet og høyt behov for
mestring, har tyskere en forkjærlighet for mye og
detaljert informasjon. De liker å få ting gjort og se
resultater, men har en tendens til å verdsette

handlingsorientert og tenkningsorientert adferd
omtrent på lik linje og vil derfor sannsynligvis være
opptatt av bakgrunnsstoff og refleksjon i forhold til
opplevelsene de er med på. Selv om maktdistansen
er kort er Tyskland et ”maskulint” land hvor verdier
som penger, resultater og status er viktig og hvor
man lett finner tradisjonelle kjønnsrollemønster.
USA
Høy toleranse for usikkerhet. Svært individualistisk.
Maskulint. Medium/svak maktdistanse. Mestring
svært viktig. Omtrent likt handlings-og tenkningsorienterte.
Det kommer nok ikke som noen overraskelse på
noen at landet hvor ”the American dream” er mulig
kommer høyt ut på både individualisme og toleranse for usikkerhet. Selv om man finner kvinner i
profilerte stillinger, er USA et maskulint land og
fokus på verdier som penger, makt og status vektlegges mer enn mer feminine verdier. Man skulle
kanskje tro at amerikanerne er svært handlingsorienterte, men det viser seg at tenkning har en
nesten like sentral plass.
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Fra teoretisk guidet tur til egne praktiske oppdagelsesreiser.
Denne veilederen har naturligvis hatt som formål å gi et teoretisk grunnlag, men ut over
dette er den ment å gi den enkelte leser nye ”briller” slik at hver og en kan se sine egne
krysskulturelle opplevelser i et nytt lys. Forhåpentligvis vil man kunne få svar på noen av
de ”hvorfor?” man har tenkt i tidligere opplevde situasjoner og stå sterkere rustet til nye
overraskende, utfordrende og kanskje komiske situasjoner som helt sikkert vil oppstå.
Denne læringsprosessen er kontinuerlig og selv etter mange års erfaring vil det være nye ting å lære.
Ofte sier man jo at jo mer man kan om et emne, jo mer ser man at det er å lære om det!
Enkelte ganger kan det derfor være smart å sette seg ned, alene eller flere sammen, og tenke igjennom
temaer knyttet til dette for å holde bevisstheten ved like. Alt man har lest eller opplevd kan benyttes som
utgangspunkt for diskusjoner, men dersom inspirasjonen mangler, kan vi foreslå følgende punkter til å
begynne med:
Hvorfor er en viss ydmykhet nødvendig i krysskulturelle møter?
-

Hva mener vi når vi snakker om sosial status og
rolle?

-

Hva kan kjønn, alder og rang bety i kulturelle
sammenhenger?

-

På hvilken måte kan den vanlige norske opptre
den mellom kvinner og menn virke overraskende eller upassende for personer med en
annen kulturell bakgrunn?

-

Hvilken rolle kan følelser spille i en kommunikasjonsprosess? I forhold til din kultur kan andre
i sterkere eller svakere grad vise sine følelser.
Hva blir da utfordringene for deg?

-

Hvilken betydning kan forståelsen av tid ha for
mellommenneskelig kommunikasjon?

-

Hva er fordommer? Hva kan man gjøre for å bli
bevisst disse?

-

Hvorfor er det så viktig å vite noe om hva som
kjennetegner oss nordmenn?

-

Finn frem noen norske ordtak og forsøk å finne
hvilke verdier i den norske kulturen disse henviser til. Hvorfor er det vanskelig å oversette
ordtak?

-

Gi eksempler på hva man kan gjøre for å unngå
misforståelser i kommunikasjonssituasjoner!

Din erfaring fra møter med utenlandske gjester er viktig og verdifull ikke bare for deg, men for hele organisasjonen!
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Innovative Opplevelser er en bedriftsklynge i det
nasjonale ARENA-programmet, som er en del
av regjeringens satsning på et mer innovativt
næringsliv i Norge. Programmet finansieres av
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.
Bedriftsklyngen består av 30 opplevelsesproduserende bedrifter lokalisert på Svalbard, i Vesterålen,
Lofoten, Narvik/Ofoten, Hamsuns Rike og Bodø/
Salten.
Med sterke natur-, kultur- og måltidsopplevelser
skal bedriftene begeistre kresne turister fra inn- og
utland. Prosjektmålet er vekst gjennom innovasjon
og samarbeid, og målet er å skape, selge og levere
meningsfylte og minnerike opplevelser som gir
gåsehud! Visjonen er formulert slik; Sammen skal
vi begeistre våre gjester med opplevelser i verdensklasse. En visjon som reflekterer at klyngebedriftene
ligger i naturomgivelser som ofte kalles verdens

vakreste kyst. Delmålene er mer fornøyde gjester,
økt grad av gjenkjøp, større verdiskaping pr. gjest
og økt attraksjonskraft (verdi for kundene) på
produktene hele året.
Dette heftet er utarbeidet av Anne-Berit Mokastet
Pemzec og psykolog Bjørn Z. Ekelund i Human
Factors AS basert på erfaringer fra et samarbeid
med Nordlandsforskning, gjennomførte kurs for
bedriftene i Innovative Opplevelser og en mer
inngående dialog med 6 av disse. I en siste fase er
innholdet bearbeidet Ann-Jorid Pedersen, Mimir AS.
Innholdet i heftet bygger på den kunnskapen om
opplevelsesutvikling som danner det faglige
fundamentet i ARENA-prosjektet. Dette gjelder
særlig modellene utviklet av LEO (Lappland
Centre of Expertice for the Experience Industry,
www.leofinland.fi) og Innovative Opplevelsers

samarbeid med Nordlandsforskning om FoUprosjektet ”Å sette pris på en god opplevelse”
(Opplevelsesbasert verdiskaping: Eksplorativ
verktøyutvikling og organisasjonslæring, arbeidsnotat 1001/2010). I tillegg ligger Innovasjon Norges
OPTIMA-undersøkelser om reisemotiv som en del
av det faglige fundamentet for heftet.
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www.innopp.no
www.nordlandsforskning.no
www.leofinland.fi
www.innovasjonnorge.no
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www.human-factors.no

