KULTURFORSKJELLER

BERIKELSE ELLER HEMSKO?

Nasjonalt kompetansesenter

EN EKSTRA KULTURDIMENSJON
GRUNNLAG FOR INNOVASJON

HVA ER KULTUR? En helhetlig måte å leve
for oss - Inkluderer alt vi
tenker, sier, gjør, tror på
og lager

Kulturforskjeller er ofte grunnlag
for misforståelser, avvisning og
konflikt. Trenger det å være slik?
En vei ut av misforståelser er å
bli bevisst kulturforskjeller og
skape gjensidig kulturforståelse. Dette kan være
redskapen til å løfte og styrke
den flerkulturelle gründeren i
veien til suksess bedrift.

Det oppstår ofte misforståelser når
personer fra to forskjellige kulturer møtes. Det er
ikke bare språkbarrierer som hindrer effektiv og
fruktbar kommunikasjon. Det kan være ordlegging,
stemmenivå, kroppsspråk, eller rett og slett fremgangsmåte som står i veien for en tillitsfull relasjon.

Tenk om at gründeren skal inngå en viktig forretningsavtale med sin leverandør. Hva skjer om det er svikt i
kommunikasjon og misforståelser oppstår?
Hva om gründeren skal forsøke å overbevise sin kunde
om fordelene med sitt produkt/tjeneste og kommunikasjonen svikter? Det er lett å tro at misforståelsen skyldes
diskriminering når kunden foretrekker å kjøpe fra en norsk
leverandør enn fra den flerkulturelle gründeren.
Idette heftet finner du noen tips om hvordan du kan
forberede gründeren å takle kulturforskjeller og snu de
til ekstra fordel i forhandlinger, utvikling av bedrift og
kundebehandling.

ETISKE DILEMMAER?
• Hvor mye forandrer jeg meg selv for å tilpasse meg
andres kultur?
• Hva er riktig og hva er galt?
• Trenger jeg virkelig å forstå den andres kultur?

1. Individualisme / kollektivisme - Grad av individets
integrering i grupper (jeg eller vi).

KULTURELLE
VERDIDIMENSJONER

Kultureksperten GEERT HOFSTEDE har utviklet en modell
for systematisering av kulturforskjeller han kaller for
verdidimensjoner:

2. Hierarkisk distanse - I hvor stor grad er det akseptert at
makt er fordelt i samfunnet (respekt for autoritet eller
respekt for individ).
3. Kontroll av usikkerhet / sterk – svak – Reaksjon i
situasjoner som er ustrukturerte eller tvetydige.
4. Maskulinitet / femininitet - Hvordan har et samfunn
utviklet myke (feminine) verdier eller harde (maskuline)
verdier som konkurranse, selvhevdelse, osv.
5. Langtid / korttid - Det kulturelle forholdet til kort- eller
langtidsperspektivet, eller viktigheten av fortid, nåtid og
fremtid.
Denne modellen kan brukes for dialog/diskusjoner i
grupper som en del av en bevistgjøringsprosess.

NOEN TIPS FOR Å TAKLE
KULTURELLE FORSKJELLER:
• Forstå deg selv
• Observere andres kultur, se på likheter, generelle trekk,
lær deg forskjellene
• Behandle folk fra andre kulturer med samme respekt og
verdighet som de vil gjerne motta
• Få vekk fordommer
• Vær fleksibel og tolerant
• Vær inkluderende
• Lytt til hva de andre har å si
• Vær åpen, det er tillat å si hva du mener

