
 

 

 

 

Kulturell veiviser - Japan  
Dette heftet er ment som en kulturell «veiviser» der du vil få et innblikk 
i noen av de kulturelle forskjellene som eksisterer mellom Japan og 
Norge. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tidligere utvekslingselever til Japan har vi sett behovet 
for mer og tydeligere informasjon om hva du har i vente det kommende året. Japan er svært 
annerledes enn Norge og det kan være krevende å tilpasse seg den japanske kulturen for en 
selvstendig norsk ungdom.  
 
Dette heftet tar utgangspunkt i tre ulike teorier/modeller eller tilnærminger for å forklare de 
kulturelle forskjellene som eksisterer. Den første delen tar for seg Hofstedes kulturelle 
dimensjoner og vi sammenligner Norge og Japan med utgangspunkt i disse dimensjonene. Videre 
tar vi utgangspunkt i en undersøkelse gjort i ulike land, «Cultural Detective», der landenes 
grunnleggende verdier er blitt kartlagt. Hvis du tar deg litt tid til å se på forskjeller og likheter 
mellom Norge og Japan, kan det hjelpe deg å bedre forstå hvorfor nordmenn og japanere oppfører 
seg og reagerer ulikt i ulike situasjoner som oppstår i hverdagen. Siste del av dette heftet tar for 
seg ulike kommunikasjonsstiler, altså ulike måter å kommunisere på.  Også her er det et markant 
skille mellom det som er typisk norsk og typisk japansk.  
 
Vi håper at denne informasjonen kan være med på å hjelpe deg til å skape et mer helhetlig inntrykk 
av Japan og japanere, og deres handlemønstre, og forberede deg på det du vil møte. I tillegg ønsker 
vi å gjøre deg oppmerksom på ting som du selv vil si og gjøre som fra et japansk perspektiv vil anses 
som veldig merkelig, eller til og med uforståelig.   
 
Les gjerne den generelle informasjonen i heftet «Kultur og tilpasning» først, for så å se nærmere på 
Japan, og forskjellene mellom norsk og japansk kultur. 
 
Husk AFS-mottoet «It’s not good, it’s not bad – it’s just different». Med dette mottoet som 
utgangspunkt, er det lettere å møte en annerledes og fremmed kultur uten å dømme, og uten å bli 
for motløs over forskjellene.  

 

Hofstedes dimensjoner 
Geert Hofstede er professor i organisasjonspsykologi og har i nærmere 40 år arbeidet med møtet 
mellom kulturer. På 70- og 80-tallet utviklet han en modell for å identifisere skillet mellom kulturer, 
og ser på i hvilke spørsmål eller forhold misforståelser og konflikter kan komme til å oppstå når 
mennesker fra to ulike kulturer møtes.  
 
Hver dimensjon er en glidende skala mellom to ytterpunkter, og de ulike nasjonale kulturene 
plasserer seg langs disse skalaene.  To nasjonalkulturers plassering langs den respektive skalaen 
kan siden sammenlignes for å identifisere hvor store forskjeller, og dermed potensielle 
misforståelser/konflikter, som finnes 
 
Hvis vi tar utgangspunkt i modellen utviklet av Geert Hofstede, kan vi få et godt innblikk i hva det 
er som ligger til grunn for og styrer den japanske og den norske kulturen. 



 

 
Du kan lese mer om Hofstedes teori/modell i informasjonsheftet «Kultur og tilpasning».  
 

 
Kilde: http://geert-hofstede.com/japan.html 

 

Sammenligning, Norge - Japan 
Som vi kan se fra grafene over, skårer Norge og Japan veldig ulikt på flere aspekter ved de 
grunnleggende kulturelle dimensjonene. Disse forskjellene kan gi grobunn for kultursjokk og 
kulturbaserte konflikter. Under vil vi ta for oss hver enkelt dimensjon og se nærmere på noen 
utfordringer knyttet til forskjellene mellom Norge og Japan.   

 
 
Maktdistanse 
Denne dimensjonen handler om at alle individer i alle samfunn ikke er like - den uttrykker 
holdningene kulturen har til ulikhetene som eksisterer mellom mennesker i et samfunn. 
Maktdistanse defineres som i den grad mennesker (både de med høy og de med lav rang) i en kultur 
forventer og aksepterer at makt er distribuert ulikt. 
 
Som vi kan se av grafen skårer Japan middels høyt på denne dimensjonen, mens Norge skårer lavt. 
  
Med sin middels høye skår, kan Japan beskrives som et samfunn preget av og med stor respekt for 
hierarki. Dette betyr at man i Japan verdsetter en hierarkisk inndeling av mennesker, og aksepterer 
ulikhetene som eksisterer mellom dem. For nordmenn, som skårer lavt på denne dimensjonen, står 
likeverd og like rettigheter sterkt, og vi misliker kontroll fra høyere instanser. I Japan derimot, er 
det ofte kontroll fra høyere instanser, og man skal være forsiktig med å stille spørsmål ved 
avgjørelser tatt av noen med høyere rang enn en selv. Det som skiller Japan fra mange enda mer 
hierarkiske land, er at det ikke er én person med høy rang som tar alle avgjørelsene, men en gruppe 
individer med høy rang, som sammen tar avgjørelser og påvirker beslutningsprosessen. Dette gjør 
også at det kan ta lang tid før en avgjørelse blir tatt, og som nordmann oppleves prosessen som 
langdryg. 
 
Mens japanerne tilpasser seg formelle autoriteter og sanksjoner, krever nordmenn at alle skal ha 
lik stemme, og bli hørt. Norske ungdommer forventer å kunne ytre sin mening og å få ta del i 

http://geert-hofstede.com/japan.html


 

avgjørelser som omhandler dem. Japanere forventer at ungdommen innretter seg etter det som er 
blitt bestemt for dem av voksne, og vil reagere sterkt dersom ungdommer forsøker å si de voksne 
imot, protesterer eller stiller spørsmål ved beslutningen som er tatt. Dette kommer av at nordmenn 
forventer at kommunikasjonen er direkte, deltakende og konsensusorientert, mens det i Japan 
kommuniseres indirekte og avgjørelser tas av en eller flere «ledere» av høyere rang, som for 
eksempel foreldre eller lærere. Det er med andre ord ikke vanlig å ta med ungdommer på råd, og 
man får ikke nødvendigvis være med å diskutere, selv ikke i saker som angår en selv. 
 
Hvor man i Norge vil tiltale en lærer ved fornavn, forventes det i Japan at man skal vise respekt 
gjennom titulering ved å bruke mrs/miss/mr og etternavn når man kommuniserer. Dette er en måte 
å vise at vedkommende man snakker til har høyere rang enn seg selv. I Norge er bruken av fornavn 
en måte å likestille partene i en samtale, for eksempel mellom lærer og elev. 
 
I Japan forventes det også at man sier unnskyld dersom man som ungdom har gjort noe der man 
blir irettesatt. Å unnskylde seg i Japan vil ikke si å påta seg skylden for at noe er gjort feil, men å 
erkjenne og være lei seg for at en ubehagelig situasjon har oppstått. Det samme kan sies om å 
bruke ordet «ja». I Norge oppfatter vi det som bekreftelse på at noen er enig med oss i en uttalelse, 
i Japan betyr «ja» gjerne at man følger med og lytter, men ikke at man nødvendigvis er enig i 
uttalelsen. Videre skal man være forsiktig med bruken av ordet «nei». I Japan brukes det nesten 
ikke. Den indirekte måten å kommunisere på tillater en å si nei på mange andre måter enn direkte 
å bruke ordet «nei». Man bortforklarer, takker for tilbud eller skifter tema, og på den måten 
indikerer man at man er uenig. 
 
Et eksempel på hvordan maktdistansen mellom voksen og ung utspiller seg, er dersom man for 
eksempel fryser når et vindu står åpent. I stedet for å si «jeg fryser, kan vi lukke vinduet», vil man i 
Japan henvende seg til den høyest i hierarkiet i rommet man befinner seg, og spørre om 
vedkommende er kald. Dersom svaret er ja, kan man foreslå å lukke vinduet. Er svaret «jeg har det 
bra» (les: «nei»), så lar man vinduet forbli åpent.  
 
I ulike situasjoner vil disse kulturelle forskjellene mellom Norge og Japan kunne føre til 
misforståelser eller konflikt. Dersom en norsk ungdom velger å si imot/ifra til en japansk voksen 
basert på at man ønsker å bli hørt, vil vedkommende kunne bli oppfattet som respektløs og frekk. 
Om en japansk ungdom velger å nikke og smile og si ja, når han eller hun egentlig har en helt egen 
mening, vil det for nordmenn kunne være kilde til stor frustrasjon ettersom man som oftest venter 
seg et «ærlig» og direkte svar på spørsmålet.  

Det er altså viktig å lære seg å lese mellom linjene, og å vise ydmykhet og respekt for andre. 

 

Individualisme versus kollektivisme 
Det grunnleggende fokuset i denne dimensjonen er i hvilken grad individer er sterkt eller svakt 
knyttet til andre medlemmer av samfunnet. Det har å gjøre med om menneskenes selvbilde 
defineres med et «jeg» eller et «vi». I et individualistisk samfunn vil menneskene ta vare på seg selv 
og sin nærmeste familie. I et kollektivistisk samfunn vil menneskene tilhøre spesifikke «inn-
grupper» som tar vare på hverandre i bytte mot lojalitet mot gruppen.  
 
Som grafen illustrerer skårer Norge skårer høyt på denne dimensjonen, mens vi finner Japan i 
midten. 



 

 
Det japanske samfunnet har mange av karakteristikkene til et kollektivistisk samfunn, men samtidig 
har de et større fokus på individuell utfoldelse sammenlignet med andre asiatiske kulturer. 
Japanerne oppleves som svært kollektivistiske, sett fra et «vestlig» ståsted, mens de anses som 
individualistiske fra et asiatisk perspektiv. Sammenlignet med nordmenn vil derfor japanere 
oppleves som kollektivistiske i sin oppførsel og tankegang.   
 
Japanernes kollektivisme er mer situasjonell enn de mer «tradisjonelt» kollektivistiske samfunnene 
slik som for eksempel Kina og Korea der lojaliteten er sterkest mot inn-gruppen tildelt ved fødsel, 
som storfamilien og lokalsamfunnet. I Japan vil inn-gruppen avhenge av hvor i livet man er. Inn-
gruppen er for eksempel skoleklassen, klubben man er medlem av. Sett fra et kollektivistisk ståsted 
anses japanernes måte å se på inn-gruppe på som individualistisk, fordi man tilpasser inn-gruppen 
til situasjonen.   
 
Tilhørigheten til ulike grupper gjenspeiles i behovet for harmoni mellom mennesker og i det å unngå 
å tape ansikt. Harmonien gjenspeiles i at verdien av fellesskapets behov står høyere enn ens egne. 
Man skal ikke være åpent uenig, men unngå konflikter, og oppføre seg i henhold til de strenge 
sosiale reglene og normene.  
 
I Japan er det vanlig å skille mellom de menneskene som er såkalte «blandingsraser», for eksempel 
caucasian-japansk eller afrikansk-japansk. Disse grupperingene kalles «hafu» og anses ikke som del 
av inn-gruppen «japanere», selv om de har levd i Japan hele livet. I mange andre land i verden ville 
en slik inndeling anses som diskriminering, men i Japan er det normalt å skille mellom dem som er 
ulike.  
 
Som utvekslingselev vil du heller ikke tilhøre inn-gruppen «japanere», og det vil ta tid før du blir en 
del av andre inn-grupper som for eksempel klassen din. 
 
Hvor japanerne er opptatt av å oppføre seg i tråd med og for å ivareta gruppens interesser, er 
nordmenn opptatt av individuelle mål, og at man skal kunne uttrykke og kjempe for egne meninger. 
Dette vil fra et japansk perspektiv ses som veldig negativt, ettersom det handler om å fremme seg 
selv, i stedet for å tenke på hva som er best og mest riktig for gruppen som helhet. I Japan viser 
man stor lojalitet til egen inn-gruppe, for eksempel mennesker i samme jobb eller organisasjon, og 
man favoriserer disse menneskene framfor andre. Nordmenn er som tidligere nevnt opptatt av 
likhet og likeverd, og har derfor ikke like sterke preferanser for inn- og utgrupper. Ettersom det er 
uakseptabelt etter norsk standard å favorisere egne, vil det dermed ikke være like lett å skille hva 
som eventuelt er inn- og utgruppene i samfunnet.  
 
Som norsk kan det være vanskelig å se og akseptere denne type diskriminering og favorisering, og 
i flere situasjoner vil du også kunne oppleve at andre favoriseres i stedet for deg. Det kan oppleves 
urettferdig, men er en del av de kulturelle normene, og ikke et personlig angrep på deg.  
 
Mens man i Norge forventer at man kan kommunisere direkte og åpent, og at man kan få klare 
tilbakemeldinger, vil dette i Japan være vanskelig. Det er viktig å ikke forstyrre harmonien i 
gruppen, og direkte ærlige tilbakemeldinger vil ikke være i gruppens beste interesse. Samtidig kan 
man kunne få mange irettesettende kommentarer fra voksne. Dette kan være forvirrende fordi 
man ikke forventer dette i en kultur der tendensen er at man kommuniserer indirekte, men henger 
altså igjen sammen med rang.  
 



 

Dersom en lærer eller vertsforelder (noen høyere i hierarkiet enn deg selv) kommer med 
korrigerende tilbakemeldinger, viser du respekt til vedkommende ved å unngå øyekontakt. Dette 
kommer av at man stiller lavere i hierarkiet som ungdom/barn, og dermed kan irettesettes av 
voksne og skal vise respekt. Direkte øyekontakt i en slik situasjon vil oppfattes som provoserende 
og respektløst. I Norge vil vi i en slik situasjon heller ønske at man har direkte øyekontakt for å se 
at vedkommende lytter til oss og forstår. Også på denne dimensjonen krasjer norske og japanske 
tankesett, noe som kan føre til misforståelser og konflikter. 
 

Maskulinitet versus femininitet 
En høy skår på denne dimensjonen, maskulinitet, indikerer et samfunn som drives av konkurranse, 
måloppnåelse og suksess, hvor suksess defineres av å vinne eller være best – et verdisystem som 
starter på skolen og følger en gjennom arbeidslivet. En lav skår på denne dimensjonen, femininitet, 
indikerer at den dominante verdien i samfunnet er å bry seg om andre og å ha god livskvalitet. Et 
feminint samfunn er et samfunn der livskvalitet er tegnet på suksess, hvor man ikke skal skille seg 
ut fra mengden, for det blir lett sett ned på. Det avgjørende aspektet i denne dimensjonen er hva 
som motiverer folk, om man ønsker å være best (maskulin) eller om man ønsker å like hva man gjør 
(feminin).  
 
Som det nest mest feminine landet i verden (etter Sverige), er det tydelig at norske verdier vil være 
svært forskjellig sammenlignet med de fleste andre land. Ut fra grafen ser man tydelig at det er et 
stort gap mellom Norge og Japan. Japan er en av de mest maskuline kulturene i verden, så 
forskjellene mellom Norge og Japan på denne dimensjonen er store.  
 
Nordmenn er opptatt av at man skal ha likhet, og at man skal være på likt nivå som andre, man skal 
ikke tro at man er bedre enn andre, og man skal heller ikke tydelig vise det om man gjør det bra (jfr. 
Janteloven). Nordmenn blir ikke belønnet verken sosialt eller materielt om man er bedre enn andre.  
 
Ettersom Japan er et mildt kollektivistisk samfunn, kommer de maskuline trekkene til uttrykk på 
individuelt plan, men spesielt gjennom suksess og vinning for gruppen man tilhører. Det er for 
eksempel viktig å være del av det vinnende laget på skolen, jobbe for suksessrike arbeidsgivere og 
statusen som ligge i det å ha gode og anerkjente jobber. Maskuliniteten i den japanske kulturen 
kommer til uttrykk i deres fokus på, og driv mot, det perfekte i deres materielle produksjon og i 
service bransjen, og presentasjon av ting i hvert aspekt av livet. Det er høyt verdsatt å gjøre det 
bra på skolen, og det forventes at barn og unge vektlegger å få gode karakterer og skussmål. 
Japanere er kjent for å være arbeidsnarkomane, og mange japanere ofrer familie og fritid for 
jobben. Insentiver som fritid anses ikke som viktig i Japan, da er tilknytningsstatus og ranking 
viktigere. Det er fortsatt vanskelig for kvinner å klatre i hierarkiet i Japan med dets maskuline 
normer med hardt arbeid og lange arbeidstimer. Barn og unge har lite fritid, og store deler av dagen 
går til skolearbeid og deltakelse i ulike klubber knyttet til skolen.  
 
Man kan si at japanere lever for å jobbe, mens man i Norge jobber for å leve. Nordmenn verdsetter 
fritid og fleksibilitet, mens japanerne ikke bryr seg særlig med dette, ettersom det kan gå utover 
mulighetene for å utmerke seg og klatre i hierarkiet. 



 

 

Usikkerhetsunngåelse     
Dimensjonen for usikkerhetsunngåelse omhandler måten samfunnet håndterer det faktum at 
fremtiden er usikker. Skal vi forsøke å kontrollere framtiden, eller skal vi bare «la den komme og se 
hva som kjer»? En slik usikkerhet eller tvetydighet bringer med seg angst, og ulike kulturer har lært 
å håndtere denne angsten på ulike måter. I hvilken grad et samfunns medlemmer føler seg truet av 
tvetydige eller ukjente situasjoner, og i hvor stor grad de har valgt å skape regler og institusjoner 
som forsøker å unngå eller kontrollere disse, reflekteres i skåren man får på dimensjonen for 
usikkerhetsunngåelse.   
 
På dimensjonen for usikkerhetsunngåelse skårer Norge ganske midt på treet, og har dermed ingen 
sterke preferanser. I møte med den japanske kulturen, vil allikevel den norske middelskåren 
oppleves som en lav skåre på usikkerhetsunngåelse. Dette er fordi Japan er et av de landene som 
skårer høyest på usikkerhetsunngåelse.  
 
Japan er et land som ofte trues av ulike naturkatastrofer, som jordskjelv, tsunamier, tyfoner og 
vulkanutbrudd. Under slike forhold er det avgjørende at man har regler og klare retningslinjer for 
hvordan man skal oppføre seg. Dette har Japanerne perfeksjonert. De lærer fra tidlig barnealder 
av hvordan de skal reagere når slike situasjoner oppstår. Disse forberedelsene er ikke forbeholdt 
de mer ekstreme situasjonene, men også i andre aspekter av kulturen. Man kan si at alt man gjør i 
Japan blir gjort for å sikre mest mulig forutsigbarhet.  
 
Ritualer og seremonier er en stor del av hverdagen, og de følger deg fra fødsel til grav. For eksempel 
er det mange seremonier og ritualer knyttet til skolehverdagen, og disse er tilnærmet like fra år til 
år og overalt i Japan. Ved viktige sosiale hendelser (bryllup, dåp, begravelse) finnes det klare 
retningslinjer for hva man kan ha på seg, og hvordan man skal oppføre seg. Dette står gjerne 
nedskrevet i etikettebøker. Skolelærere vil være forsiktig med å gjøre noe nytt og annerledes. Det 
vektlegges sterkt at alle risikofaktorer skal undersøkes og vurderes før man tar endelige avgjørelser, 
og mange japanere vil føle stort ubehag dersom de presses til å gi et svar eller ta en avgjørelse uten 
å ha hatt muligheten til å vurdere risikoene forbundet med situasjonen.  
 
Dette gjenspeiles for eksempel dersom en utvekslingselev ber om tillatelse til å dra et sted, være 
ute lenger, eller finne på noe med venner på kort varsel uten at vertsfamilien har fått mulighet til å 
undersøke situasjonen nærmere. De vil ikke nødvendigvis si direkte nei, men være unngående i 
svaret, eller si at det kan snakkes om senere. Det store behovet for usikkerhetsunnvikelse i Japan 
er en av grunnene til at det tar lang tid og er vanskelig å skape endring i Japan.  
 
Sammenlignet med Norge, vil Japan og japaneres behov for å følge regler og retningslinjer kunne 
oppleves som ekstremt. Norske ungdommer vil for eksempel kunne tenke at å ta bussen alene 
mellom to byer ikke trenger å være så farlig hvis de blir fulgt til busstoppet og hentet i andre enden, 
mens japanere vil kunne oppleve dette som alt for risikabelt. For nordmenn vil den veldig rigide 
måten å følge regler på i Japan kunne oppleves som lite fleksibel og svært tungrodd, og det kan 
være vanskelig å takle.  
 
 
 

  



 

Verdigrunnlag: Norge-Japan 
Denne delen av veiviseren er basert på forskning og studier gjort i ulike land, der målet har vært å 
samle inn data om hvilke verdier som settes høyt i forskjellige kulturer. Dataene har blitt samlet inn 
i kulturen som er representert – e.g. dataene om Norge er samlet inn i Norge av nordmenn, og 
målet har vært å skape en «kulturell profil» for hvert enkelt land. Verdiene som er valgt ut 
representerer holdninger som man i den gitte kulturen anser som positive.  
 
Verdier er med å bestemme hva vi gjør og hvordan vi gjør det. De anses som riktige, og er noe man 
er født inn i. Noen av verdiene er vi bevisst på og snakker åpent om i samfunnet, mens andre verdier 
er ubevisste. Derfor legger man ofte ikke merke til hvilke verdier som er viktig for en, før man møter 
noen som verdsetter andre verdier. De kulturelle verdiene beskriver et samfunn som helhet, men 
det er mange individuelle forskjeller som påvirker enkeltindividers oppførsel. Man skal derfor være 
forsiktig med å dra alle over en kam, og si at man vet akkurat hvordan en person vil reagere eller 
føle om noe. Samtidig kan disse verdiene hjelpe oss til å forstå et samfunn litt bedre og gjøre deg 
bedre forberedt til å møte og bli kjent med en ny kultur.  

Viktige japanske verdier 
Japan består av flere tusen øyer, og representerer en stor klimatisk diversitet, fra bitende kaldt i 

nord, til tropisk klima i sør. Mange anser Japan som en homogen nasjon, men det er ikke tilfelle. 

Japanerne er stolt av sin regionale kulturelle og lingvistiske diversitet. En god måte å bli kjent med 

en japaner på er å spørre hvor hun/han er fra, hva det området er kjent for,  og hva som er typiske 

karakteristikker for det området.  

Japanerne har en tradisjon for å importere «det beste» fra ulike land, og å tilpasse det til sin egen 

kultur. Man kan raskt fascineres av kontrastene i Japan, hvor du kan finne høyteknologiske 

bygninger som ser ut som de tilhører en annen planet, side om side med flere tusen år gamle 

templer og helligdommer. Japan, som mange andre land, har opplevd og opplever en stor kontrast 

mellom de ulike generasjonene. De fleste over 40 år har vokst opp i et tradisjonelt japansk hjem 

(med papirdører og multifunksjonelle rom), og ved å spise tradisjonell japansk mat (fisk, ris, 

grønnsaker og soyasaus), mens mange av de under 40 har vokst opp i mer vestlige hjem (vegger og 

dører av tre, individuelle soverom) og med mer typisk vestlig mat (kjøtt, brød, sauser). Det er svært 

store forskjeller på ung og gammel, urban og rural, mann og kvinne. Det er blitt identifisert 6 verdier 

som anses som de viktigste kjerneverdiene i Japan. Disse er med på å påvirke hele den japanske 

kulturen og videre hvordan japanerne oppfører seg og lever livene sine. 

 Harmoni: en følelse av orden basert på relasjonen mellom mennesker. Å opprettholde 

følelsen og uttrykket av harmoni er viktig. Mennesker er ofte forventet å forstå hverandre 

intuitivt og implisitt uten å måtte forklare for mye. For utenforstående kan det negative 

med en slik verdi være at man oppfattes som uærlig. Ettersom man har en tendens til å 

verdsette harmoni, vil en japaner som presses av en annen, kunne svare noe som ikke er 

helt sant for å opprettholde harmonien i relasjonen. Normalt sett vil ikke japanere lyve, men 

de vil indikere «nei» eller at vedkommende er ukomfortabel på en indirekte, nonverbal måte 

som ved for eksempel å suge luft inn mellom tennene. Hvis du for eksempel spør om du 

kan få fri fra skolen en dag og får som svar «det er vanskelig», så betyr det «nei».  



 

 Innsats: hardt arbeid verdsettes. Man skal alltid vise at man er dedikert til at gruppen man 

er del av lykkes. Synlig demonstrasjon av hardt arbeid styrker gruppemoralen. For en 

utenforstående kan det negative med en slik verdi være at man oppfattes som ineffektiv. 

Fordi japanerne verdsetter innsats, kan man de lett oppfattes som at de bruker mye tid på 

noe som ikke er så viktig. Karoshi, eller død som følge av overarbeid, er et velkjent begrep i 

Japan. Mange japanere tar ikke ut full ferie, og i senere år har både regjeringen og industrien 

måttet oppfordre til å ta ut ferie. 

 Situasjonsbetinget: alt avhenger av perspektivet. Hva som er riktig eller passende handling, 

avgjørelse eller respons avgjøres av hvem som gjør hva med hvem, når, hvor og hvorfor. 

Det er få «absolutte sannheter». Vi kan snakke om to typer uttrykk: hon’ne- utrykket for ens 

indre følelse eller personlige mening, og taternae – ens offisielle eller uttrykte mening. 

Avhengig av situasjonen, er man forventet å velge rett mening å uttrykke, altså enten hon’ne 

eller tatemae for å opprettholde harmoni. For en utenforstående kan det negative med en 

slik verdi være at man oppfattes som inkonsekvent. Japanerne kan ha én mening når man 

snakker privat, og en annen når man er med andre mennesker. Dette kan gi et inntrykk av 

at personen er uærlig.  

 Menneskelige relasjoner: relasjoner trengs for å oppnå mål. Ens evne til å opprettholde 

eksisterende relasjoner og å kultivere nye er en viktig faktor for suksess i Japan. Tillit bygges 

som oftest gjennom langsiktige relasjoner, og uten tillit er japanere lite villig til å forplikte 

seg til noe/deg både i business og personlige relasjoner. Japanerne bruker ofte mye tid og 

innsats (noen ganger penger) for å opprettholde relasjoner. Hvordan man kommuniserer 

for å opprettholde eller skape relasjoner avhenger av hvilken type relasjon man har med 

den andre personen. Dette påvirkes både av hierarki, gruppetilhørighet og situasjon.  Det 

negative aspektet ved denne verdien kan være misbruk, altså at en kollega eller en venn 

kan forvente at du skal gjøre noe fordi dere har en sterk relasjon. Dette kan pålegge deg å 

gjøre noe du ikke kan eller ikke ønsker å gjøre.  

 Form: handler om måten man oppfører seg på i ulike situasjoner. Å følge de riktige formene 

for å gjøre noe skaper forutsigbarhet og gjør at man unngår overraskelser. Dette 

tilrettelegger for å opprettholde harmoni. Å vite den riktige måten å oppføre seg på viser at 

man er oppmerksom og erfaren. Det indikerer også respekt overfor personen man står 

overfor. For utenforstående kan det negative med en slik verdi være at man oppfattes som 

lite fleksibel. Hvordan ting gjøres eller blir sagt er veldig viktig, og innholdet i det man sier 

blir mindre viktig. Det kan føre til at budskapet man ønsker å fremme forsvinner i at man 

må uttrykke seg på riktig måte.  

 Forståelse: de fleste japanere ønsker ikke å diskutere noe eller kommentere på noe før de 

fullt ut har forstått hva man snakker om. Forståelse er som oftest en separat prosess fra 

enighet og uenighet. Det er relatert til behovet for å opprettholde harmoni, gjennom at 

menneskene ønsker å forstå den overordnede logikken før de uttaler seg. Før japanere føler 

de har det fulle bildet av situasjonen, vil de kunne si «ja» og reagere bekreftende på det som 

sies av andre, selv om de kanskje selv har en annen mening, heller enn å gi egen mening om 

saken og dermed motsi den andre. For en utenforstående kan det negative med en slik verdi 

være at andre opplever dette som frustrerende og uærlig. En person kan virke som om han 



 

eller hun er enig i noe, men vedkommende er ikke nødvendigvis det. Et spørsmål kan ofte 

bli møtt med ti spørsmål til heller enn et svar. En avgjørelse som kan virke enkel å ta, kan 

fort ta lang tid.  

 

Viktige norske verdier 
Gjennom vikingtid, fredstid, svartedauden, unionstid og fattigdom har Norge vokst frem til å nå 
være et av verdens rikeste land – godt beskrevet som en lottovinner. FN har rangert Norge som 
verdens beste land å bo i de siste årene, og det ser ut som at dette vil vare de neste årene også. 
Samtidig har nordmenn hatt en tendens til å bli som lottomillionærer flest; mye vil ha mer, og 
nordmenn er ikke alltid så lykkelige som rikdommen skulle tilsi. Vår historie har formet oss til det 
samfunn vi er og de verdier vi verdsetter i dag.  
 

 Et liv i pakt med naturen: Det er typisk norsk er å ta vare på naturen. Denne verdien er en 
av de mest distinktive for nordmenn, vårt ønske om å leve i pakt med naturen. Mens andre 
nasjoner gjerne fremhever flotte bygninger og monumenter, er det naturen nordmenn 
fremhever når de snakker om landet sitt. Naturen er en viktig del av den norske identiteten. 
Det er en drøm for de fleste å eie en hytte på fjellet eller ved vannet. ¾ av nordmenn er 
aktive i naturen, enten via turer, eller ski om vinteren. Blant annet er det viktig for nordmenn 
å bruke naturen til å få «fred og ro». Det negative aspektet ved denne verdien kan være at 
nordmenn oppfattes som irrasjonelle idealister og som at de driver med en ekstrem form 
av natur-tilbedelse. Et eksempel kan være hvordan nordmenn tar påskeferie eller fellesferie 
om sommeren på en måte som ikke lar «noe» stå i veien for ferien. 

 Ærlighet: I Norge forventes det at man er ærlig med, og har gjensidig tillit til, hverandre. 
Det forenkler interaksjonen mellom mennesker at man antar at alle er ærlige – både mellom 
venner, familie, bekjente, naboer osv. Det negative aspektet ved denne verdien er at 
nordmenn lett kan oppfattes som naive, og at de tror for godt om de andre rundt seg. Dette 
baserer seg på at nordmenn forventer at menneskene rundt dem er ærlige. Og det finnes 
utallige historier om nordmenn som lures trill rundt av uærlige «utlendinger». Nordmenn er 
selvbevisste på akkurat dette området, og vet at de blir sett på som naive i mange 
sammenhenger.   

 Omsorg: Det er viktig for nordmenn å vise omsorg for de som trenger det. Dette kommer 
blant annet til uttrykk gjennom den velutviklede velferdsstaten, og gjennom de store 
hjelpepakkene som gis fra den norske stat til utviklingsland.  Mange andre land har en 
utviklende velferdsstat svekket den individuelle deltakelsen i å hjelpe andre i nød, men i 
Norge blir ikke personlig involvering sett på som negativt. Villigheten til å bry seg og delta 
ser man også blant annet i dugnadsånden som finnes i Norge.  Det negative aspektet ved 
denne verdien kan være overbærenhet, altså at det oppleves som om staten får for mye å 
si, og at det oppleves som en invasjon av privatlivet. Dette ses også i internasjonale 
fredsmeklingssituasjoner, hvor Norge har vært aktivt med, det oppleves noen ganger for 
andre som om vi forsøker å på pakke dem en norsk livsstil og levemåte, og det faller sjelden 
i god jord. 

 Rettferdighet: Norge har gjennom historien hatt en mindre forskjell mellom fattig og rik 
enn mange andre land. Til dags dato er rettferdighet og likestilling for alle viktig. Dette ses 
tydelig gjennom den høye graden av kjønns-, økonomisk og sosial likhet som eksisterer i 
det norske samfunnet. Det negative aspektet ved denne verdien er at det kan oppfattes 
som at man er selvgod eller selvrettferdig. Å forvente samme standard fra andre, blir ikke 
alltid godt mottatt  



 

 Selvtilstrekkelighet: Siden Norge fikk sin frihet i 1905, er det som er norsk veldig viktig for 
nordmenn. Oljepengene har gitt Norge en mulighet til å klare seg selv- og gjort det med 
glans! Nordmenn er også opptatt av at de er «annerledes» enn andre. Selv om det er høy 
levestandard i Norge, understrekes nordmenn at de liker det enkle, usofistikerte livet, som 
kommer til uttrykk typisk gjennom at alle skal være like og ikke velte seg i luksus.  Det 
negative aspektet ved denne verdien kan være isolasjon, og ideen om at Norge er 
annerledes kan oppfattes som at vi vil være bedre enn andre og skille oss ut fra resten av 
verden.  

 
 
Hvis vi ser på de norske og de japanske verdiene sammen, blir det tydelig at det som styrer det 
norske og det japanske samfunn ligger langt fra hverandre. Verdiene, og de ulike kulturens syn på 
dem, er svært ulike. De japanske verdiene vil være det som ligger til grunn for og påvirker det 
japanske samfunnet som helhet. Det er det som ligger «under overflaten» på det «japanske» isfjellet 
(jfr. Informasjonsheftet «Kultur og tilpasning»), på lik linje som de norske verdiene ligger under 
overflaten på det «norske» isfjellet. Jo mer man som nordmann vet om egen kultur og hvorfor vi 
tenker og handler som vi gjør, jo lettere blir det i møtet med den japanske kulturen. Om vi i tillegg 
er klar over hvilke verdier japanerne legger til grunn for å reagere som de gjør, vil møte med nye 
og ulike situasjoner bli lettere å håndtere og akseptere.  

  



 

Kommunikasjonsstil – norsk versus japansk 
Mitchell Hammer har utviklet en modell for interkulturelle konfliktstiler, som i stor grad omhandler 
hvordan mennesker fra ulike kulturer har ulike preferanser når det kommer til kommunikasjon i 
konfliktsituasjoner. Utgangspunktet til Hammer er at mennesker fra ulike land har ulike preferanser 
for hvordan man foretrekker å kommunisere, og hvordan det er akseptert å kommunisere. 
Preferansene er påvirket av landets kultur.  
 
Hammer har valgt å ta utgangspunkt i at mennesker foretrekker å enten bruke direkte eller indirekte 
kommunikasjon for å løse konflikter.  Direkte kommunikasjon handler enkelt sagt om å uttrykke/si 
det man faktisk mener tydelig, mens indirekte kommunikasjon handler om å prøve å uttrykke det 
man egentlig mener via «omveier».  
 
I tillegg skiller Hammer mellom å foretrekke å være emosjonelt (følelsesmessig) ekspressiv eller 
tilbakeholden i kommunikasjonen. Denne siste delen kan ses i sammenheng med preferanse for å 
uttrykke emosjoner non-verbalt (kroppsspråk, øyekontakt, fakter etc.) i kommunikasjon med andre. 
Selv om modellen opprinnelig er utviklet for å skille mellom ulike kommunikasjonsstiler i konflikt er 
den likevel representativ for den generelle kommunikasjonen mellom mennesker i ulike kulturer. 
 
De ulike kommunikasjonspreferansene er satt sammen til fire ulike krysskulturelle 
kommunikasjonsstiler i konflikt. Disse er:  
 

 Emosjonelt tilbakeholden Emosjonelt ekspressiv 

Direkte kommunikasjon Diskusjonsstil Engasjementsstil 

Indirekte kommunikasjon  Tilnærmingsstil Dynamisk stil 

 
 
 
Av disse kategoriene, er Norge og den norske kulturen preget av diskusjonsstilen, mens Japan og 
japanere heller velger tilnærmingsstilen. Disse to ulike stilene vil derfor utdypes nærmere.  
 
 

Diskusjonsstilen  
Diskusjonsstilen beskriver en tilnærming til kommunikasjon som vektlegger å være verbalt direkte 
i kommunikasjonen, samtidig som man er tilbakeholden med å vise emosjoner, og å bruke 
kroppsspråket til å kommunisere det man føler. Man holder seg til fakta, og er presis i ordbruk; «Si 
hva du mener og men det du sier». Denne typen kommunikasjonsstil anser emosjonelle uttrykk i 
diskusjonen som potensielt farlig og forstyrrende for kommunikasjonen. Man ønsker at 
samtalen/diskusjonen skal fokusere på objektive fakta, og ikke være full av personlige følelser. 
 
Fordeler med denne stilen: konfronterer problemer, saklige argumenter, rolig atmosfære 
 
Ulemper sett av andre med ulike stil: vanskelig å «lese mellom linjene», fremstår logisk men 
ufølsom, virker ukomfortabel med emosjonelle argumenter 
 
Land som har en kultur typisk preget av diskusjonsstilen er for eksempel:  
USA, Canada, Storbritannia, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Australia og New Zealand. 
 



 

 
 

Tilnærmingsstilen 
Tilnærmingsstilen vektlegger en indirekte kommunikasjonstilnærming for å håndtere uenigheter. I 
tillegg foretrekker individer med denne stilen å holde emosjoner og non-verbal kommunikasjon til 
et minimum, eller hvert fall veldig kontrollert. Denne stilen vektlegger tvetydighet og «tåkelegging» 
i språket for å kontrollere at diskusjonen ikke «kommer ut av kontroll». Å forholde seg rolig og 
avbalansert er avgjørende for dem med denne stilen, fordi de mener at å vise emosjoner og sterke 
følelser åpenlyst kan påvirke den mellommenneskelige harmonien.  Indirekte kommunikasjon, bruk 
av historier og metaforer, å bruke tredjeparter for å kommunisere ubehag og å minimere 
konfliktnivået mellom partene, er typisk for dem med akkomodasjonsstil. 
 
Fordeler med denne stilen: tolker og ser ulike meninger i tvetydige beskjeder, kan håndtere 
emosjonelle uttrykk, sensitiv for motpartens følelser 
 
Ulemper sett av andre: problemer med å uttrykke egne meninger, virker uinteressert og uærlig, 
vanskelig å gi gode detaljerte forklaringer 
 
Land som har en kultur typisk preget av akkomodasjonsstilen er for eksempel:  
Mexico, Costa Rica, Peru, Kina, Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia 
 
Med tanke på at nordmenn har en tilbøyelighet til å velge diskusjonsstilen, mens japanerne velger 
tilnærmingsstilen når de skal løse konflikter, kan det være lett å forstå at kommunikasjon og 
konfliktløsning mellom individer fra de ulike kulturene kan være utfordrende. Der hvor 
nordmennene ønsker å forholde seg til rene klare fakta, vil japanerne lete etter meningen som ligger 
mellom linjene. Nordmenn kan lett oppfattes som ufølsomme og rigide, mens japanerne oppleves 
som unnvikende og lite interessert i å komme til enighet. I kommunikasjon med japanere er det 
veldig viktig at man er oppmerksom på både andres og eget kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Dersom 
vertsfamilien din spør deg «Hvor lenge skal du bruke PC-en», så er det deres måte å be deg om å 
avslutte. Dersom din reaksjon er et negativt ansiktsuttrykk, vil vertsfamilien din mest sannsynlig 
trekke seg tilbake for å unngå direkte konflikt med deg. Videre vil de kontakte en tredje part (gjerne 
AFS) for å klage på oppførselen din og at du ikke tar imot råd og beskjeder. Slike misforståelser i 
kommunikasjon kan lett oppstå. Og i konfliktsituasjoner er det derfor lett for å ende opp med å 
såre motparten og å misforstå intensjonene. Dersom du er klar over at japanere og nordmenn har 
ulike preferanser når det kommer til kommunikasjonsstil kan det hjelpe deg når vanskelige 
situasjoner oppstår, og du vil lettere kunne tilpasse deg og forstå hvordan motparten tenker.  

 
 
Avslutning  
Husk at de kulturelle forskjellene som forklares i teoriene/modellene presentert her, er generelle 
tendenser. Det er viktig å presisere at det også finnes store individuelle forskjeller mennesker 
imellom. Likevel vil det være slik at et flertall av japanere og nordmenn vil kunne si seg enig i 
beskrivelsene gitt over når det gjelder hva som er typisk japansk og norsk. Vi håper at denne 
veiviseren kan hjelpe deg å unngå noen fallgruver i møtet med den japanske kulturen og gjøre deg 
bedre rustet til et utvekslingsår i Japan.  
 
Lykke til 


