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|	  Riassunto	   	  
	  

Incontro	  interculturale	  
Quale	  impatto	  hanno	  le	  differenze	  comunicative	  che	  sono	  influenzate	  dalla	  

cultura	  nella	  collaborazione	  italo-‐danese	  

	  

Con	  la	  presente	  tesi,	  ci	  proponiamo	  di	  indicare	  le	  fondamentali	  differenze	  

comunicative	  che	  sono	  influenzate	  dalla	  cultura	  e	  che	  possono	  essere	  motivo	  di	  

difficoltà	  nell’interazione	  tra	  danesi	  ed	  italiani	  in	  un	  contesto	  professionale.	  In	  

aggiunta	  ci	  proponiamo	  di	  informare	  i	  danesi	  sulle	  differenze	  da	  tenere	  in	  

considerazione	  quando	  collaborano	  con	  gli	  italiani.	  

	  

L’analisi	  è	  fatta	  sulla	  base	  di	  sei	  interviste	  con	  italiani	  e	  danesi	  con	  esperienze	  

lavorative	  con	  la	  controparte	  straniera.	  La	  base	  teorica	  di	  questa	  tesi	  si	  appoggia	  

sul	  concetto	  di	  etnocentrismo	  e	  le	  teorie	  di	  Stella	  Ting-‐Toomey,	  Geert	  Hofstede,	  

Iben	  Jensen	  e	  Edward	  T.	  Hall.	  	  

	  

Dall’analisi	  e	  l’interpretazione	  delle	  differenze	  comunicative	  che	  sono	  influenzate	  

dalla	  cultura	  in	  un	  contesto	  italo-‐danese	  abbiamo	  osservato	  che	  la	  società	  danese	  

appare	  relativamente	  dinamica	  mentre	  la	  società	  italiana	  appare	  relativamente	  

statica.	  Questo	  dà	  origine	  a	  differenze	  nella	  percezione	  di	  se	  stessi	  e	  nella	  

precomprensione	  e	  di	  conseguenza	  anche	  nell’approccio	  etnocentrico.	  La	  

differenza	  nelle	  due	  società	  e	  nell’approccio	  etnocentrico	  che	  hanno	  gli	  italiani	  e	  i	  

danesi	  è	  evidente	  nelle	  differenze	  di	  approccio	  verso	  la	  distanza	  di	  potere,	  il	  

collettivismo	  e	  individualismo,	  la	  percezione	  del	  tempo	  e	  come	  risultato	  anche	  

nell’uso	  e	  interpretazione	  di	  face	  e	  facework.	  Dato	  che	  sia	  i	  danesi	  sia	  gli	  italiani	  

interagiscono	  utilizzando	  un	  insieme	  di	  norme	  culturalmente	  diverse,	  esiste	  il	  

rischio	  che	  la	  mancanza	  di	  attenzione	  alle	  differenze	  comunicative	  legate	  ai	  

valori	  culturali	  può	  inconsapevolmente	  causare	  problemi	  di	  comunicazione.	  Di	  

conseguenza	  è	  consigliabile	  che	  i	  danesi	  siano	  attenti	  alle	  differenze	  

comunicative	  che	  sono	  influenzate	  dalla	  cultura	  nella	  collaborazione	  con	  gli	  

italiani.
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”Der	  er	  rigtig	  mange	  ting	  der	  går	  langsomt	  i	  Italien,	  men	  
der	  er	  også	  nogle	  ting	  der	  går	  hurtigere.”	  	  	  
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1.	  Indledning	  

1.1	  Emne	  

I	  takt	  med	  at	  vi	  lever	  i	  en	  stadig	  mere	  globaliseret	  verden	  er	  vi	  i	  større	  og	  større	  

grad	  afhængige	  af	  at	  kunne	  kommunikere	  med	  hinanden	  på	  tværs	  af	  

landegrænser	  og	  kulturer.	  Vi	  sameksisterer	  og	  kommunikerer	  med	  mennesker	  

med	  forskellige	  kulturelle	  baggrunde.	  Specielt	  i	  arbejdslivet	  er	  mange	  vant	  til	  at	  

kommunikere	  med	  mennesker	  fra	  andre	  kulturer	  og	  det	  sker	  ofte,	  at	  arbejdet	  

også	  indbefatter	  rejser	  til	  forskellige	  lande.	  	  

	  

De	  seneste	  års	  globaliseringsprocesser	  har	  rykket	  ved	  de	  vante	  lande–	  og	  

kulturgrænser	  og	  dette	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  den	  verden	  vi	  kender	  i	  dag	  føles	  langt	  

mindre	  end	  den	  verden,	  vi	  befandt	  os	  i	  for	  blot	  ganske	  få	  år	  siden.	  Fra	  en	  

erhvervsrelateret	  vinkel	  synes	  dette	  at	  have	  medført	  en	  idé	  om,	  at	  det	  eneste,	  der	  

er	  påkrævet	  for	  at	  indtage	  et	  marked,	  der	  kulturelt	  set	  ikke	  er	  meget	  anderledes	  

end	  ens	  eget,	  er	  et	  stabilt	  økonomisk	  grundlag	  og	  gode	  engelskkompetencer	  

(Rasmussen	  2009:9).	  Dette	  skyldes,	  at	  globaliseringen	  på	  nogle	  områder	  er	  med	  

til	  at	  udjævne	  forskellene	  mellem	  kulturer.	  På	  andre	  områder	  fungerer	  den	  dog	  

som	  en	  medvirkende	  årsag	  til	  en	  fastholdelse	  af	  det	  nationale	  fællesskab.	  

Globaliseringen	  kan	  således	  siges	  at	  bestå	  ”både	  af	  en	  global	  proces,	  hvor	  vi	  alle	  

bliver	  mere	  og	  mere	  ens,	  og	  af	  en	  national	  proces,	  hvor	  vi	  lægger	  mere	  og	  mere	  

vægt	  på	  dét,	  der	  adskiller	  os	  fra	  hinanden	  ”	  (Jensen	  2005:47).	  Globalisering	  

indeholder	  altså	  modsatrettede	  dynamikker.	  

	  

Tendensen	  i	  den	  forbindelse	  i	  det	  danske	  erhvervsliv	  er	  dualistisk.	  Handler	  man	  

med	  BRIK-‐landene,	  hvor	  de	  kulturelle	  koder	  i	  høj	  grad	  adskiller	  sig	  fra	  de	  

hjemlige,	  synes	  der	  at	  være	  en	  vis	  forståelse	  for,	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  et	  

kendskab	  til	  det	  lands	  kultur,	  som	  man	  ønsker	  at	  interagere	  med.	  Gælder	  

interaktionen	  derimod	  de	  markeder,	  der	  umiddelbart	  lægger	  sig	  tæt	  op	  ad	  det	  

danske,	  synes	  der	  at	  være	  en	  forventning	  om,	  at	  i	  jo	  højere	  grad	  de	  mentale	  

grænser	  mellem	  landene	  ophæves,	  des	  mindre	  behov	  er	  der	  for	  kendskab	  til	  

hinandens	  kulturelle	  koder.	  Det	  er	  dog	  på	  ingen	  måde	  givet,	  at	  blot	  fordi	  verden	  
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er	  blevet	  mere	  global,	  så	  eksisterer	  der	  ikke	  længere	  kulturelle	  eller	  

kommunikationsmæssige	  forskelle.	  Netop	  på	  grund	  af,	  at	  verden	  er	  blevet	  mere	  

global,	  er	  der	  specielt	  inden	  for	  erhvervslivet	  opstået	  et	  mere	  udtalt	  behov	  for	  

viden	  om	  emnet	  interkulturel	  kommunikation.	  	  	  	  

	  

1.2	  Problemfelt	  

Interkulturel	  kommunikation	  opstår,	  når	  mennesker	  fra	  forskellige	  kulturer	  

mødes	  og	  interagerer.	  Forskellige	  kulturer	  har	  forskellige	  måder	  at	  

kommunikere	  på.	  Da	  alle	  kulturer	  tager	  afsæt	  i	  forskellige	  traditioner	  og	  

normsæt,	  er	  der	  større	  risiko	  for	  støj	  i	  kommunikationen,	  når	  mennesker	  mødes	  

på	  tværs	  af	  disse	  kulturforskelle.	  	  

	  

Ifølge	  Det	  Nationale	  Kompetenceregnskab,	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  OECD	  

for	  at	  kortlægge	  europæernes	  kompetencer	  inden	  for	  forskellige	  områder,	  er	  

danskernes	  kommunikationskompetence,	  dvs.	  deres	  evne	  til	  at	  skabe	  

kommunikativ	  kontakt,	  forståelse	  og	  effekt	  hos	  modtageren,	  forholdsvis	  høj	  

(DNK	  2005:3.3.3.6).	  Det	  fremgår,	  at	  49%	  har	  en	  høj	  

kommunikationskompetence,	  mens	  39%	  har	  en	  middel.	  Danskerne	  kan	  dermed	  

betragtes	  som	  gode	  kommunikatører,	  og	  det	  er	  derfor	  overraskende,	  at	  deres	  

interkulturelle	  kompetence,	  dvs.	  deres	  ”evne	  til	  at	  forstå	  kulturel	  kompleksitet	  og	  

indgå	  i	  fordomsfri	  dialog	  med	  andre	  kulturer”	  (DNK	  2005:3.3.3.8)	  er	  ganske	  lav.	  

5%	  af	  danskerne	  har	  en	  høj	  interkulturel	  kompetence,	  mens	  29%	  har	  en	  middel	  

interkulturel	  kompetence.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  det	  faktum,	  at	  der	  er	  en	  

stor	  forskel	  på	  at	  være	  god	  til	  at	  kommunikere	  sit	  budskab,	  således	  at	  det	  skaber	  

effekt	  og	  forståelse	  hos	  modtageren,	  og	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  afkode	  og	  forstå	  at	  

justere	  sin	  opførsel	  efter	  et	  givet	  kulturelt	  betinget	  normsæt.	  Det	  er	  i	  denne	  

sammenhæng	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  interaktion	  med	  repræsentanter	  fra	  

andre	  kulturer	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  at	  kunne	  begå	  sig	  kulturelt	  intelligent.	  

Derfor	  bør	  enhver,	  der	  befinder	  sig	  i	  en	  interkulturel	  relation	  nøje	  overveje,	  

hvilken	  særlig	  viden	  der	  er	  påkrævet	  for	  at	  sikre	  et	  optimalt	  udbytte	  af	  

kommunikationen	  samt	  sikre,	  at	  kommunikationen	  ikke	  bliver	  uhensigtsmæssig	  

eller	  ineffektiv.	  Kulturel	  intelligens	  ”…er	  evnen	  til	  at	  handle	  passende	  i	  situationer	  
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hvor	  kulturforskelle	  har	  betydning,	  og	  evnen	  til	  at	  gøre	  sig	  forståelig	  og	  etablere	  et	  

konstruktivt	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  kulturforskelle.”	  (Plum	  2007:19).	  Udfaldet	  af	  

at	  handle	  kulturelt	  intelligent	  er,	  at	  der	  bliver	  skabt	  en	  gensidig	  forståelse	  på	  

tværs	  af	  kulturelle	  forskelle	  for	  at	  opnå	  et	  win-‐win	  udfald	  (Ibid:19).	  

	  

Årsagen	  til	  støj	  i	  den	  interkulturelle	  kommunikation	  er	  en	  direkte	  konsekvens	  af,	  

at	  mennesket	  som	  udgangspunkt	  altid	  handler	  etnocentrisk.	  Vi	  har	  

grundlæggende	  en	  tendens	  til	  at	  bedømme	  andre	  kulturer	  med	  udgangspunkt	  i	  

vores	  egen.	  Dette	  begrænsende	  perspektiv	  medfører	  en	  risiko	  for	  

kommunikationsvanskeligheder.	  Ligeledes	  medfører	  etnocentrismen,	  at	  vi	  

opfatter	  vores	  egen	  kultur	  som	  rigtigere	  eller	  bedre	  end	  andres	  (Gudykunst	  &	  

Kim	  2003:137).	  

	  

Vores	  konkrete	  undersøgelsesobjekt	  er	  den	  interkulturelle	  interaktion	  mellem	  

danske	  og	  italienske	  samarbejdspartnere.	  At	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  forholdet	  

mellem	  Danmark	  og	  Italien	  skyldes	  bl.a.	  en	  fagrelateret	  interesse	  og	  det	  faktum,	  

at	  Italien	  er	  Danmarks	  8.	  største	  eksportaftager	  (Harder	  2007:153)	  og	  dermed	  et	  

vigtigt	  marked	  for	  Danmark.	  På	  trods	  af,	  at	  Italien	  er	  Danmarks	  8.	  største	  

eksportaftager,	  mener	  de	  fleste,	  der	  har	  et	  kendskab	  til	  landet,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  

let	  marked	  at	  bevæge	  sig	  ind	  på.	  Således	  står	  der	  på	  Udenrigsministeriets	  

hjemmeside	  om	  det	  italienske	  marked:	  ”For	  de	  fleste	  brancher	  udgør	  det	  

italienske	  marked	  et	  stort	  potentiale,	  der	  imidlertid	  kræver	  særlige	  sprog-‐	  og	  

markedsressourcer	  samt	  en	  finansiel	  styrke	  til	  at	  efterkomme	  de	  lange	  kredittider,	  

der	  efterspørges	  af	  de	  italienske	  importører.”	  (Eksportrådet	  2009).	  Dette	  skyldes	  

de	  sociokulturelle	  strukturer,	  som	  gør	  sig	  gældende	  i	  Italien.	  Vi	  vil	  her	  blot	  

beskæftige	  os	  med	  dem,	  som	  har	  relevans	  for	  vores	  felt.	  	  

	  

Italien	  fremstår	  i	  mange	  henseender	  som	  et	  land,	  der	  trods	  økonomisk	  udvikling,	  

globaliseringsprocesser	  og	  en	  generel	  glæde	  over	  at	  være	  en	  del	  af	  EU,	  	  i	  større	  

og	  større	  grad	  lukker	  sig	  om	  sig	  selv.	  Dette	  er	  der	  flere	  grunde	  til:	  Italieneres	  

fremmedsprogskompetence	  ligger	  langt	  nede	  på	  skalaen.	  En	  undersøgelse	  lavet	  

for	  Eurobarometer	  viser,	  at	  kun	  27	  %	  af	  italienerne	  mente,	  at	  de	  ville	  være	  i	  

stand	  til	  at	  gennemføre	  en	  samtale	  om	  dagligdags	  emner	  på	  engelsk.	  Til	  
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sammenligning	  kan	  det	  her	  nævnes,	  at	  86%	  af	  danskerne	  anså	  deres	  

engelskkompetencer	  for	  at	  være	  tilstrækkelige	  til	  en	  dagligdagssnak	  (ELAN	  

2006).	  At	  det	  italienske	  marked	  kan	  fremstå	  som	  lidt	  af	  en	  udfordring	  skyldes	  

også	  andre	  faktorer.	  Hertil	  kommer	  et	  meget	  udtalt	  bureaukratisk	  system.	  Ifølge	  

Thomas	  Harder,	  der	  er	  italienskender,	  er	  størstedelen	  af	  landet	  kendetegnet	  ved	  

”en	  kronisk	  ineffektiv	  statsmagt	  og	  et	  nærmest	  borgerfjendsk	  bureaukrati”	  (Harder	  

2007:155),	  hvis	  regelsæt	  ikke	  altid	  er	  lige	  til	  at	  gennemskue.	  Dette	  er	  blot	  et	  

udsnit	  af	  de	  faktorer,	  der	  medfører	  et	  behov	  for	  interkulturelle	  kompetencer	  hos	  

de	  virksomheder	  og	  enkeltpersoner,	  der	  vil	  samarbejde	  med	  Italien.	  	  

	  

For	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  undersøge	  den	  interkulturelle	  interaktion	  mellem	  danske	  

og	  italienske	  samarbejdspartnere	  anser	  vi	  det	  for	  nødvendigt	  at	  arbejde	  ud	  fra	  det	  

udgangspunkt,	  at	  der	  findes	  nogle	  kulturelt	  betingede	  træk,	  som	  er	  særlige	  for	  

henholdsvis	  dansk	  og	  italiensk	  kultur.	  Disse	  kulturelt	  betingede	  træk	  har	  vi	  valgt	  

at	  kalde	  danskhed	  og	  italienskhed.	  	  

	  

1.2.1	  Danskhed	  og	  italienskhed	  

Før	  i	  tiden	  talte	  man	  om,	  at	  et	  lands	  indbyggere	  havde	  en	  nationalkarakter.	  

”Tyskerne	  var	  krigslystne,	  danskerne	  var	  fredselskende	  og	  demokratiske,	  og	  i	  

Finland	  stak	  de	  med	  knive.”	  (Togeby	  1997:136).	  I	  dag	  er	  forestillingen	  om	  den	  

meget	  stereotype	  nationalkarakter	  afløst	  af	  begrebet	  kulturforskelle	  (Ibid:136).	  

	  

Det	  er	  dette	  speciales	  formål	  at	  finde	  frem	  til	  de	  kulturelt	  betingede	  træk,	  der	  er	  

fælles	  for	  de	  danske	  interviewpersoner,	  og	  de	  kulturelt	  betingede	  træk,	  der	  er	  

fælles	  for	  de	  italienske	  interviewpersoner	  for	  dermed	  at	  undersøge,	  hvor	  disse	  

kulturforskelle	  skaber	  problemer	  i	  den	  interkulturelle	  kommunikation.	  Vi	  har	  

valgt	  at	  kalde	  disse	  fælles	  træk	  for	  henholdsvis	  danskhed	  og	  italienskhed1.	  Med	  

dette	  speciale	  ønsker	  vi	  ikke	  at	  finde	  frem	  til	  én	  bestemt	  måde,	  hvorpå	  man	  kan	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vi er opmærksomme på at begrebet danskhed har politiske konnotationer, idet der i flere år har 
hersket en politisk værdikamp med netop dette begreb som omdrejningspunkt. Dette speciales brug af 
begrebet har imidlertid ikke nogen forbindelse til denne brug af ordet.	   
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være	  italiensk	  eller	  dansk,	  idet	  der	  er	  mange	  måder,	  hvorpå	  man	  kan	  være	  

dansker	  og	  italiener.	  

	  

En	  af	  de	  faktorer,	  der	  har	  en	  indflydelse	  på	  den	  danske	  og	  italienske	  kultur,	  er	  de	  

to	  landes	  sprogstruktur	  (jf.	  afsnit	  2.3).	  De	  danske	  og	  italienske	  sproglige	  

strukturer	  er	  vidt	  forskellige,	  idet	  den	  danske	  sprogstruktur	  er	  hovedsagelig	  

parataktisk,	  mens	  den	  italienske	  sprogstruktur	  hovedsagelig	  er	  hypotaktisk.	  Man	  

kan	  dermed	  tale	  om	  en	  tendens	  til	  en	  mere	  lineær	  dansk	  struktur	  og	  en	  mere	  

hierarkisk	  italiensk	  struktur	  (Korzen	  &	  Lundquist	  2005:164).	  Disse	  strukturer	  

gør	  sig	  gældende	  i	  samfundet	  og	  ses	  tydeligt	  i	  de	  hierarkiske	  italienske	  og	  flade	  

danske	  organisationsstrukturer	  (Harder	  2007:164;	  Palmgren	  2007:10).	  

Strukturerne	  indvirker	  bl.a.	  på	  magtforhold	  og	  -‐opfattelse,	  autoritetens	  plads	  i	  

samfundet	  og	  autoritetens	  betydning	  for	  individet,	  hvilket	  naturligvis	  går	  igen	  i	  

kommunikationen.	  	  

	  

I	  nærværende	  speciale	  skal	  kultur	  forstås	  som	  noget,	  der	  skabes	  i	  interaktionen.	  

Det	  er	  en	  igangværende	  proces,	  der	  er	  under	  konstant	  forandring	  (jf.	  afsnit	  

2.4.1).	  Dog	  forandres	  kulturen	  inden	  for	  nogle	  faste	  strukturer,	  og	  det	  er	  disse	  

strukturer,	  der	  udgør	  danskheden	  og	  italienskheden.	  	  

	  

1.3	  Problemformulering	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  har	  vi	  opstillet	  følgende	  problemformulering:	  

	  

Hvilke	  kulturelt	  betingede	  kommunikationsforskelle	  gør	  sig	  gældende	  

mellem	  danskere	  og	  italienere,	  som	  befinder	  sig	  i	  en	  virksomhedsrelation?	  

	  

Hvad	  kan	  danskere	  med	  fordel	  være	  opmærksomme	  på,	  når	  disse	  kulturelt	  

betingede	  kommunikationsforskelle	  viser	  sig	  i	  interaktionen?	  
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Vi	  har	  opstillet	  fire	  arbejdsspørgsmål,	  som	  skal	  danne	  grundlag	  for	  udarbejdelsen	  

af	  undersøgelsen	  og	  derved	  sikre,	  at	  vi	  besvarer	  problemformuleringen:	  

	  

- Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  

kommunikationsadfærd?	  

- Kan	  der	  identificeres	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  

forhold	  til	  begrebet	  magt?	  

- Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  hvorvidt	  danskere	  og	  italienere	  har	  en	  

kollektivistisk	  eller	  individualistisk	  tilgang	  til	  interaktionen?	  

- Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  til	  tid?	  

	  

1.4	  Formål	  	  

Formålet	  med	  dette	  speciale	  er	  at	  stille	  skarpt	  på	  de	  kulturelt	  betingede	  

”minefelter”,	  der	  ofte	  findes	  i	  en	  erhvervsrelateret	  kontekst,	  mere	  specifikt	  i	  en	  

dansk-‐italiensk	  kontekst.	  Vores	  mål	  er	  at	  udpege	  de	  væsentligste	  kulturelt	  

betingede	  kommunikationsforskelle,	  som	  kan	  forstyrre	  kommunikationen	  

mellem	  danskere	  og	  italienere,	  der	  ønsker	  at	  samarbejde.	  Ved	  at	  angive	  hvilke	  

kulturelt	  betingede	  kommunikationsforskelle,	  der	  oftest	  er	  årsag	  til	  

kommunikationsvanskeligheder	  i	  en	  dansk-‐italiensk	  kontekst,	  samt	  hvad	  

danskere	  med	  fordel	  kan	  være	  opmærksomme	  på,	  når	  disse	  forskelle	  viser	  sig	  i	  

interaktionen,	  vil	  vi	  gerne	  bidrage	  til	  at	  forebygge	  kulturkonflikter,	  der	  kan	  opstå	  

i	  samarbejdet	  mellem	  danskere	  og	  italienere.	  Dette	  gøres	  i	  håb	  om,	  at	  det	  fører	  til	  

en	  optimeret	  kommunikation	  og	  derved	  også	  samhandel	  mellem	  Danmark	  og	  

Italien.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  dette	  kræver,	  at	  den	  

italienske	  part	  får	  adgang	  til	  lignende	  viden	  om	  den	  danske	  part.	  	  

	  

1.5	  Afgrænsning	  	  

For	  at	  sikre	  specialets	  fokus	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  komme	  ind	  på	  en	  række	  

væsentlige	  aspekter,	  der	  ellers	  kunne	  være	  relevante	  for	  emnet.	  	  

	  

Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  er	  en	  stor	  sammenhæng	  mellem	  sprog	  og	  kultur.	  

Sprog	  er	  ikke	  blot	  en	  måde	  at	  kommunikere	  på,	  en	  måde	  hvormed	  vi	  kan	  gøre	  os	  
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forståelige	  overfor	  andre	  mennesker.	  Sproget	  indeholder	  også	  vores	  kultur	  og	  

historie	  og	  dermed	  vores	  måde	  at	  anskue	  verden	  på.	  Det	  ville	  derfor	  have	  været	  

oplagt	  at	  inddrage	  sprog	  og	  dets	  indflydelse	  på	  det	  interkulturelle	  samarbejde	  

som	  en	  væsentlig	  faktor	  i	  vores	  speciale.	  Grunden	  til,	  at	  vi	  har	  fravalgt	  det	  

lingvistiske	  aspekt,	  er,	  at	  en	  stor	  del	  af	  den	  forskning,	  der	  foreligger	  inden	  for	  den	  

dansk-‐italienske	  kontekst,	  netop	  har	  et	  lingvistisk	  udgangspunkt.	  Vi	  har	  derfor	  

fundet	  det	  relevant	  at	  fokusere	  på	  kultur	  og	  kommunikation,	  da	  der	  inden	  for	  

dette	  felt	  ikke	  er	  forsket	  i	  en	  dansk-‐italiensk	  kontekst.	  

	  

Ligeledes	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  i	  vores	  analyse	  af	  den	  italiensk-‐danske	  

interaktion	  ville	  være	  relevant	  at	  se	  på	  en	  række	  af	  de	  forskelle,	  der	  gør	  sig	  

gældende	  internt	  i	  Italien.	  Italien	  er	  både	  sprogligt,	  kulturelt,	  geografisk	  og	  

økonomisk	  et	  fragmenteret	  land	  (West	  2001:337).	  Det	  ville	  have	  været	  oplagt	  at	  

se	  på	  de	  markante	  kulturelle	  forskelle,	  der	  eksisterer	  mellem	  Nord-‐	  og	  Syditalien.	  

På	  trods	  af	  disse	  udtalte	  forskelle	  mellem	  Nord-‐	  og	  Syditalien	  mener	  vi,	  at	  det	  

først	  og	  fremmest	  er	  nødvendigt	  med	  en	  grundlæggende	  viden	  om	  og	  forståelse	  

for	  Italien	  som	  helhed,	  inden	  man	  begynder	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  de	  omfattende	  

regionale	  forskelle.	  

	  

1.6	  Teori,	  empiri	  og	  metode	  

Vi	  har	  valgt	  at	  foretage	  en	  empirisk	  undersøgelse	  på	  baggrund	  af	  6	  interview.	  

Arbejdsspørgsmålene	  og	  spørgsmålene	  i	  interviewguiden	  er	  bygget	  op	  over	  en	  

række	  kernebegreber,	  som	  naturligt	  kommer	  til	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  

vores	  analyse.	  Disse	  begreber	  er	  inspireret	  af	  Stella	  Ting-‐Toomeys	  Face	  

Negotiation	  Theory,	  to	  af	  Geert	  Hofstedes	  kulturdimensioner:	  kollektivisme	  vs.	  

individualisme	  og	  magtdistance,	  begrebet	  etnocentrisme,	  Iben	  Jensens	  tilgang	  til	  

forudforståelse	  og	  selvforståelse	  og	  Edward	  T.	  Halls	  tilgang	  til	  tid.	  Overordnet	  

tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Ting-‐Toomeys	  definition	  af	  interkulturel	  

kommunikation:	  ”Intercultural	  communication	  is	  defined	  as	  the	  symbolic	  

exchange	  process	  whereby	  individuals	  from	  two	  (or	  more)	  different	  cultural	  

communities	  negotiate	  shared	  meanings	  in	  an	  interactive	  situation.”	  (Ting-‐

Toomey	  1999:16).	  
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Specialets	  indsamlede	  empiri	  består	  af	  interview	  med	  både	  danskere	  og	  

italienere,	  der	  alle	  har	  forskellige	  grader	  af	  erfaring	  i	  at	  interagere	  med	  den	  

anden	  part.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  opnå	  et	  nuanceret	  billede	  af	  den	  

interkulturelle	  interaktion.	  Analysen	  er	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  det	  

indsamlede	  empiriske	  materiale.	  Analysen	  og	  den	  efterfølgende	  fortolkning	  af	  

analyseresultaterne	  påvirker	  indbyrdes	  hinanden	  og	  derfor	  tager	  analysen	  og	  

fortolkningen	  udgangspunkt	  i	  den	  hermeneutiske	  fortolkningsproces,	  hvor	  

princippet	  netop	  er	  at	  forstå	  delene	  ud	  fra	  helheden	  og	  helheden	  ud	  fra	  delene,	  

hvilket	  vi	  kommer	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnit	  2.5.2.1.	  Analysen	  afdækker	  de	  

specifikke	  kulturelt	  betingede	  forskelle,	  der	  typisk	  forårsager	  støj	  i	  den	  

interkulturelle	  kommunikation	  mellem	  danske	  og	  italienske	  

samarbejdspartnere.	  Efterfølgende	  kommer	  vi	  frem	  til,	  hvilken	  påvirkning	  disse	  

kulturelt	  betingede	  forskelle	  har	  på	  et	  kulturmøde	  mellem	  danskere	  og	  

italienere.	  Specialet	  er	  udarbejdet	  med	  tanke	  på	  danskere,	  der	  befinder	  sig	  i	  en	  

erhvervsrelateret	  kontekst	  med	  italienere.	  Undervejs	  i	  undersøgelsen	  

fremkommer	  vi	  både	  med	  danske	  og	  italienske	  karakteristika	  og	  det	  er	  derfor	  

vores	  overbevisning,	  at	  såvel	  italienere	  som	  danskere	  kan	  have	  nytte	  af	  

undersøgelsens	  udfald.	  

	  

1.7	  Strukturoversigt	  

Specialet	  er	  struktureret	  således:	  

	  

Kapitel	  2	   indeholder	  specialets	  teoriafsnit.	  Her	  præsenteres	  de	  refleksioner,	  

der	  ligger	  bag	  valget	  af	  det	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt	  og	  

det	  teoretiske	  udgangspunkt.	  Desuden	  forklares	  grundtrækkene	  i	  

den	  valgte	  videnskabsteoretiske	  ramme,	  de	  anvendte	  begreber	  og	  

den	  teoretiske	  ramme.	  	  	  

	  

Kapitel	  3	   er	  specialets	  metodeafsnit.	  Her	  præsenteres	  de	  refleksioner,	  der	  

ligger	  bag	  vores	  metodiske	  valg	  og	  fremgangsmåde.	  	  
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Kapitel	  4	  	   danner	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  fire	  arbejdsspørgsmål	  og	  den	  

udvalgte	  teori	  ramme	  om	  analysen	  af	  den	  indsamlede	  empiri.	  	  	  

	  

Kapitel	  5	   fortolker	  analyseresultaterne	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  udvalgte	  

teori.	  

	  

Kapitel	  6	   er	  specialets	  konklusion.	  
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”In	  Italia	  le	  regole	  le	  abbiamo,	  ma	  non	  le	  applichiamo,	  quella	  è	  
la	  fondamentale	  differenza.”	  /Respondent	  IT1	  
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2.	  Videnskabsteori	  og	  teori	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  gøre	  rede	  for	  det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt,	  den	  

kritiske	  realisme	  som	  videnskabsteoretisk	  ståsted	  samt	  specialets	  teoretiske	  

grundlag.	  	  

	  

2.1	  Interkulturel	  kommunikation	  

Det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt	  bliver	  ofte	  beskrevet	  som	  et	  komplekst	  

område.	  Dette	  skyldes	  især,	  at	  feltet	  er	  samlingssted	  for	  en	  række	  forskellige	  

fagområder.	  	  

Som	  navnet	  antyder,	  trækker	  det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt	  tråde	  fra	  

stort	  set	  alle	  de	  faggrupper,	  som	  kan	  klassificeres	  under	  begreberne	  kultur	  og	  

kommunikation.	  Felter	  rummer	  derfor	  forskning	  af	  både	  psykologer,	  lingvister,	  

antropologer,	  sociologer	  og	  kommunikationsforskere.	  Denne	  faglige	  

mangfoldighed	  medfører	  en	  tilsvarende	  mangfoldig	  opfattelse	  af,	  hvad	  begrebet	  

interkulturel	  kommunikation	  dækker	  over.	  I	  forhold	  til	  dette	  speciales	  

undersøgelsesområde	  og	  genstandsfelt	  er	  det	  mest	  hensigtsmæssigt	  at	  tage	  

udgangspunkt	  i	  Ting-‐Toomeys	  definition	  af	  interkulturel	  kommunikation.	  Ifølge	  

Ting-‐Toomey	  er	  ”intercultural	  communication	  defined	  as	  the	  symbolic	  exchange	  

process	  whereby	  individuals	  from	  two	  (or	  more)	  different	  cultural	  communities	  

negotiate	  shared	  meanings	  in	  an	  interactive	  situation.”	  (Ting-‐Toomey	  1999:16).	  

At	  kommunikationen	  er	  interkulturel	  betyder,	  ”at	  den	  finder	  sted	  mellem	  

individer,	  hvis	  kommunikative	  koder,	  tegn	  og	  afkodning	  er	  betinget	  af	  forskellige	  

kulturelle	  kontekster.”	  (Kragh	  &	  Nørgaard	  2009:519).	  	  

	  

Det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt	  er	  langt	  fra	  et	  nyt	  fænomen.	  

Kommunikation	  på	  tværs	  af	  kulturer	  har	  eksisteret	  lige	  så	  længe,	  der	  har	  været	  

interaktion	  mellem	  det,	  der	  kan	  karakteriseres	  som	  kulturelt	  forskellige	  grupper.	  

At	  feltet	  har	  en	  vedvarende	  aktualitet	  skyldes	  blandt	  andet	  de	  seneste	  års	  

globaliseringsprocesser	  og	  den	  udvikling,	  der	  er	  fulgt	  i	  kølvandet	  på	  disse.	  

Repræsentanter	  fra	  forskellige	  kulturer	  bliver	  nu	  i	  højere	  grad	  end	  tidligere	  

konfronteret	  med	  kommunikationsfællesskaber,	  hvor	  ind–	  og	  afkodning	  af	  
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budskaber	  betinges	  af	  forskellige	  normsæt,	  traditioner,	  identitetsopfattelser	  og	  

kulturelle	  grundopfattelser.	  Interkulturel	  kommunikation	  er	  ikke	  et	  klart	  

afgrænset	  felt,	  men	  et	  felt	  der	  i	  høj	  grad	  defineres	  ud	  fra	  begreberne	  kultur	  og	  

kommunikation	  (Kragh	  &	  Nørgaard	  2009:519).	  Vælger	  man	  at	  beskæftige	  sig	  

med	  det	  interkulturelle	  forskningsområde,	  er	  det	  derfor	  yderst	  vigtigt	  at	  definere	  

kulturbegrebet.	  Da	  dette	  speciale	  tager	  afsæt	  i	  både	  en	  kulturel	  og	  en	  

kommunikativ	  vinkel,	  vil	  vi	  længere	  fremme	  diskutere	  begreberne	  kultur	  og	  

kommunikation	  (jf.	  afsnit	  2.4).	  

	  

Ifølge	  Iben	  Jensen,	  kan	  en	  stor	  del	  af	  de	  herskende	  teorier	  inden	  for	  interkulturel	  

kommunikation	  placeres	  under	  to	  forskellige	  paradigmer:	  det	  funktionalistiske,	  

som	  er	  forankret	  i	  det	  positivitiske	  videnskabssyn,	  og	  det	  kritisk	  fortolkende,	  

som	  er	  forankret	  i	  det	  hermeneutiske	  videnskabssyn	  (Jensen	  1998:16).	  

Førstnævnte	  tradition	  har	  en	  objektivistisk	  tilgang	  til	  det	  interkulturelle	  

kommunikationsfelt,	  idet	  den	  forsøger	  at	  forklare	  og	  forudsige	  de	  

kommunikationsmønstre,	  der	  karakteriserer	  en	  given	  kultur	  (Gudykunst	  

2005:5).	  Den	  hermeneutiske	  tradition	  har	  derimod	  en	  subjektivistisk	  tilgang	  til	  

det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt,	  idet	  den	  arbejder	  ud	  fra	  de	  enkelte	  

individers	  subjektive	  fortolkning	  af	  den	  verden,	  de	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  

(Øhrgaard	  &	  Nørgaard	  2009:34).	  	  

	  

Som	  videnskabsteoretisk	  retning	  udgør	  den	  kritiske	  realisme	  et	  alternativ	  til	  

såvel	  positivismen	  som	  hermeneutikken,	  idet	  den	  taler	  ivrigt	  for	  et	  både-‐og-‐

perspektiv	  i	  og	  med,	  at	  den	  søger	  at	  opløse	  modsætninger	  inden	  for	  de	  to	  

retninger	  såsom	  positivismens	  objektive	  perspektiv	  og	  hermeneutikkens	  

subjektive	  perspektiv	  (Andersen	  2007:11).	  Netop	  derfor	  udgør	  den	  kritiske	  

realisme	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  dette	  speciale.	  	  

	  

2.2	  Den	  kritiske	  realisme	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  de	  aspekter	  i	  den	  kritiske	  realisme,	  der	  er	  

relevante	  i	  forhold	  til	  specialets	  genstandsfelt.	  	  
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2.2.1	  Den	  kritiske	  realismes	  ontologi	  og	  epistemologi	  

En	  grundlæggende	  diskussion	  inden	  for	  filosofien	  har	  altid	  været,	  hvorvidt	  

ontologien	  eller	  epistemologien	  skulle	  prioriteres.	  Ontologi	  er	  betegnelsen	  

for,	  hvordan	  virkeligheden,	  dvs.	  verden,	  er	  beskaffen,	  mens	  epistemologi	  

dækker	  over,	  hvordan	  vi	  kan	  få	  viden	  om	  virkeligheden	  (Andersen	  2007:13).	  

I	  den	  kritiske	  realisme	  er	  den	  ontologiske	  tilgang	  den	  mest	  fremtrædende.	  

	  

Den	  kritiske	  realisme	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  den	  på	  den	  ene	  side	  tager	  

afstand	  fra	  den	  positivistiske	  tilgang	  og	  dermed	  	  fra	  det,	  der	  ifølge	  Andersen	  

kan	  karakteriseres	  som	  en	  naiv	  objektivisme,	  som	  fremhæver,	  at	  alt	  der	  kan	  

betragtes	  empirisk	  per	  definition	  er	  virkeligt	  (Ibid:16).	  På	  den	  anden	  side	  

tager	  paradigmet	  ligeledes	  afstand	  fra	  de	  hermeneutiske	  strømninger,	  der	  ud	  

fra	  et	  ontologisk	  udgangspunkt	  hævder,	  at	  den	  sociale	  verden	  er	  

begrebsdetermineret,	  samt	  at	  den	  sociale	  verden	  helt	  og	  holdent	  er	  

individkonstrueret	  og	  derved	  en	  ren	  social	  konstruktion	  (Ibid:16).	  	  

	  

Det	  medfører,	  at	  den	  kritiske	  realisme	  ontologisk	  set	  forstår	  verden	  som	  

noget,	  der	  eksisterer	  uafhængigt	  af	  individernes	  sansning	  af	  den.	  Netop	  i	  sit	  

syn	  på	  verden	  adskiller	  den	  kritiske	  realisme	  sig	  fra	  andre	  former	  for	  

realisme	  ved,	  at	  den	  anser	  virkeligheden	  for	  at	  bestå	  af	  flere	  lag	  (Buch-‐

Hansen	  &	  Nielsen	  2007:23f),	  hvilket	  vil	  blive	  uddybet	  i	  afsnit	  2.2.3.	   	  

	  

Epistemologisk	  set	  forstås	  viden	  som	  noget	  fejlbarligt	  og	  socialt	  frembragt.	  

Her	  bevæger	  den	  kritiske	  realisme	  sig	  mere	  i	  en	  hermeneutisk	  retning,	  da	  

den	  ikke	  lægger	  sig	  op	  ad	  den	  positivistiske	  tilgang,	  hvor	  viden	  forstås	  som	  

noget	  sikkert	  og	  målbart,	  der	  kan	  opnås	  i	  den	  sansede	  og	  objektive	  verden.	  	  	  

	  

2.2.2	  Den	  intransitive	  og	  transitive	  dimension	  

Inden	  for	  den	  kritiske	  realisme	  skelnes	  der	  mellem	  to	  dimensioner	  af	  

videnskaben:	  den	  intransitive	  dimension	  og	  den	  transitive	  dimension.	  Den	  

kritiske	  realisme	  går	  ud	  fra,	  at	  der	  eksisterer	  en	  virkelighed	  uafhængigt	  af	  

menneskers	  viden	  om	  den.	  Det	  er	  denne	  virkelighed,	  der	  er	  videnskabens	  
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intransitive	  og	  objektive	  objekt.	  Den	  viden,	  vi	  har	  om	  virkeligheden,	  som	  dannes	  

af	  teorier	  og	  vore	  subjektive	  forestillinger	  og	  erfaringer,	  udgør	  vores	  transitive	  

objekt.	  Mens	  den	  intransitive	  dimension	  er	  blivende	  og	  objektiv,	  er	  den	  transitive	  

dimension	  socialt	  bestemt	  og	  foranderlig	  (Danermark	  et	  al.	  1997:282f).	  

	  

Den	  intransitive	  dimension	  indgår	  i	  den	  kritiske	  realismes	  ontologi	  og	  består	  af	  

de	  objekter,	  som	  videnskaben	  producerer	  viden	  om	  (Buch-‐Hansen	  &	  Nielsen	  

2007:22).	  Bhaskar,	  der	  er	  en	  central	  person	  inden	  for	  udviklingen	  af	  den	  kritiske	  

realisme,	  kalder	  den	  intransitive	  dimension	  for	  videnskabens	  objekt,	  dvs.	  den	  

blivende	  dimension	  og	  netop	  den	  dimension,	  som	  ifølge	  den	  kritiske	  realisme	  

eksisterer	  uafhængigt	  af	  erkendelsen	  af	  dens	  eksistens.	  	  

	  

Den	  transitive	  dimension	  indgår	  i	  den	  kritiske	  realismes	  epistemologi,	  og	  

dimensionen	  indeholder	  ”de	  teorier,	  paradigmer,	  modeller,	  begreber,	  beskrivelser,	  

data,	  analyseteknikker	  osv.,	  der	  er	  til	  stede	  på	  et	  givet	  tidspunkt.”	  (Ibid:22).	  

Bhaskar	  kalder	  dette	  for	  vidensobjektet.	  Der	  er	  her	  tale	  om	  en	  allerede	  frembragt	  

viden,	  som	  anses	  for	  at	  være	  særlig	  vigtig,	  da	  den	  udgør	  videnskabernes	  

råmateriale	  (Ibid:22)	  og	  derved	  det	  fundament,	  som	  ny	  viden	  bygges	  på.	  

	  

I	  den	  kritiske	  realisme	  er	  der	  inden	  for	  ontologien	  sket	  et	  skift	  i	  fokus	  fra	  

hændelser	  til	  mekanismer.	  Dette	  skift	  indebærer,	  at	  opmærksomheden	  nu	  også	  

har	  fokus	  på	  det,	  der	  producerer	  hændelser,	  frem	  for	  kun	  at	  være	  rettet	  mod	  

hændelserne.	  Hvor	  der	  før	  var	  tale	  om	  en	  observerbar	  virkelighed,	  er	  der	  her	  tale	  

om	  en	  observerbar	  og	  en	  ikke-‐observerbar	  del	  af	  virkeligheden,	  og	  derved	  

antages	  virkeligheden	  at	  bestå	  af	  flere	  domæner	  (Andersen	  2007:14).	  	  

	  

2.2.3	  Det	  virkelige,	  det	  faktiske	  og	  det	  empiriske	  domæne	  

Kritiske	  realister	  opererer	  med	  en	  dyb	  virkelighed,	  der	  på	  den	  ene	  side	  består	  af	  

erfaringer	  og	  observationer	  af	  begivenheder	  og	  fænomener	  (det	  empiriske	  og	  

det	  faktiske	  domæne),	  og	  på	  den	  anden	  side	  består	  af	  et	  ikke	  direkte	  

observerbart	  domæne,	  der	  består	  af	  strukturer,	  mekanismer,	  kausale	  potentialer	  

og	  tilbøjeligheder	  (det	  virkelige	  domæne).	  	  
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Det	  empiriske	  domæne	  består	  af	  alt	  det	  vi	  som	  individer	  er	  i	  stand	  til	  at	  erfare	  og	  

observere,	  hvad	  enten	  det	  observeres	  og	  erfares	  eller	  ej.	  Dette	  domæne	  kan	  ikke	  

hævdes	  at	  være	  værdifrit	  eller	  absolut,	  men	  repræsenteres	  med	  udgangspunkt	  i	  

forskerens	  erfaringsbank.	  Forskerens	  erfaringer	  danner	  med	  andre	  ord	  grundlag	  

for	  ny	  viden	  (Nygaard	  2005:49).	  	  

	  

Det	  faktiske	  domæne	  består	  af	  begivenheder	  og	  fænomener	  der	  eksisterer	  og	  

finder	  sted,	  hvad	  enten	  vi	  som	  individer	  er	  bekendt	  med	  dem	  eller	  ej.	  Et	  af	  

hovedpunkterne	  i	  Bhaskars	  tilgang	  er,	  at	  vi	  som	  individer	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  

erfare	  alt	  empirisk,	  da	  vores	  fatteevne	  naturligt	  begrænses	  af,	  at	  der	  eksisterer	  

en	  virkelighed	  uafhængigt	  af	  vores	  bevidsthed	  om	  dens	  eksistens	  (Ibid:50).	  	  

	  

Det	  virkelige	  eller	  det	  reale	  domæne	  omfatter	  strukturer,	  mekanismer,	  kausale	  

potentialer	  og	  tilbøjeligheder	  -‐	  altså	  de	  ikke	  direkte	  observerbare	  strukturer	  og	  

mekanismer,	  som	  under	  visse	  omstændigheder	  understøtter	  og	  forårsager	  

begivenheder	  og	  fænomener	  inden	  for	  det	  faktiske	  domæne.	  Disse	  strukturer,	  

mekanismer,	  kausale	  potentialer	  og	  tilbøjeligheder	  eksisterer,	  hvad	  enten	  

individet	  erfarer	  dem	  eller	  ej	  (Ibid:51).	  

	  

2.3	  Forståelsesramme	  

Netop	  denne	  tilgang	  til	  viden	  og	  verden	  skaber	  rum	  for	  dette	  speciales	  vekslen	  

mellem	  det	  subjektivt	  fortolkende	  og	  det	  objektive	  aspekt.	  Det	  er	  specialets	  

udgangspunkt,	  at	  der	  findes	  en	  objektiv	  verden,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  

kulturelle	  rammer,	  som	  de	  interviewede	  danskere	  og	  italienere,	  der	  udgør	  

specialets	  videnbank,	  bevæger	  sig	  inden	  for.	  Det	  subjektivt	  fortolkende	  kommer	  

til	  udtryk,	  når	  interviewpersonerne	  fortæller	  om	  deres	  oplevelser	  og	  erfaringer,	  

der	  netop	  udspiller	  sig	  inden	  for	  de	  pågældende	  rammer.	  Al	  viden	  tager	  

udgangspunkt	  i	  den	  intransitive	  (objektive)	  dimension	  og	  må	  gennemgå	  den	  

transitive	  (subjektive)	  dimension	  for	  at	  blive	  behandlet.	  I	  dette	  speciale	  er	  det	  de	  

kulturelle	  rammer,	  og	  dermed	  danskheden	  og	  italienskheden,	  der	  udgør	  den	  

intransitive	  dimension.	  For	  at	  klarlægge	  de	  kulturelle	  rammer	  er	  det	  nødvendigt	  
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at	  gå	  igennem	  den	  transitive	  dimension	  for	  dermed	  at	  producere	  ny	  viden.	  Dette	  

gør	  vi	  via	  vores	  interview.	  Interviewpersonerne	  bliver	  bedt	  om	  at	  fortælle	  om	  

deres	  oplevelser	  og	  erfaringer	  i	  den	  transitive	  dimension,	  således	  at	  det	  bliver	  

muligt	  for	  os	  som	  fortolkere	  at	  skabe	  ny	  viden	  om	  de	  kulturelle	  rammer	  i	  den	  

intransitive	  dimension.	  Vi	  kan	  så	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  empiriske	  og	  det	  

virkelige	  domæne	  analysere	  os	  frem	  til	  ny	  viden	  omkring	  fænomener	  i	  det	  

faktiske	  domæne,	  idet	  vi	  via	  interview	  og	  subjektive	  erfaringer	  (det	  empiriske	  

domæne)	  ønsker	  at	  afdække	  de	  objektive	  strukturer	  (det	  virkelige	  domæne),	  der	  

gør	  sig	  gældende	  i	  et	  kulturmøde	  (det	  faktiske	  domæne).	  	  

	  

Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  de	  kulturelle	  rammer	  kan	  siges	  at	  befinde	  sig	  i	  den	  

intransitive	  dimension,	  eftersom	  de	  kulturelle	  rammer	  som	  sådan	  ikke	  kan	  siges	  

at	  være	  statiske,	  da	  kulturer	  kan	  ændre	  sig	  over	  tid.	  Dog	  findes	  der	  nogle	  

grundlæggende	  uforanderlige	  strukturer,	  som	  medfører,	  at	  de	  kulturelle	  rammer	  

og	  dermed	  danskheden	  og	  italienskheden	  kan	  siges	  at	  høre	  ind	  under	  den	  

intransitive	  dimension.	  Argumentationen	  herfor	  er,	  at	  det	  er	  de	  sproglige	  

strukturer,	  der	  former	  og	  afgrænser	  den	  måde,	  vi	  tænker	  på,	  hvad	  vi	  er	  i	  stand	  til	  

at	  tænke	  og	  hvad	  vi	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  tænke.	  Ligeledes	  bestemmer	  

strukturerne	  hvordan	  vi	  er	  i	  stand	  til	  at	  formulere	  os	  og	  kommunikere	  med	  

andre.	  De	  sproglige	  strukturer	  danner	  dermed	  nogle	  rammer	  for	  det	  pågældende	  

samfund	  og	  den	  pågældende	  kultur.	  Ifølge	  professor	  i	  italiensk	  Iørn	  Korzen	  

modsvares	  sproglig	  linearitet	  af	  “konkret	  tænkning	  og	  sociokulturel	  linearitet,	  og	  

sprogligt	  hierarki	  modsvares	  af	  abstrakt	  og	  syntetisk	  tækning	  og	  sociokulturelt	  

hierarki.”	  (Korzen	  2005:6.1).	  Der	  er	  dermed	  en	  sammenhæng	  mellem	  

sprogstruktur,	  tænkemåde,	  talehandling	  og	  de	  sociokulturelle	  strukturer.	  Netop	  

fordi	  de	  sproglige	  strukturer	  ikke	  ændrer	  sig,	  er	  der	  heller	  ikke	  grundlag	  for,	  at	  

de	  kulturelle	  rammer	  ændrer	  sig.	  

	  

2.4	  Begrebsafklaring	  

I	  følgende	  afsnit	  defineres	  specialets	  tilgang	  til	  begreberne	  kultur	  og	  

kommunikation.	  
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2.4.1	  Kultur	  

Kultur	  er	  et	  meget	  komplekst	  begreb,	  og	  der	  produceres	  løbende	  nye	  

definitioner	  af	  begrebet.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  beskrives	  den	  tilgang	  til	  kultur,	  som	  

er	  relevant	  i	  forhold	  til	  dette	  speciales	  formål.	  

	  

Den	  amerikanske	  professor	  i	  kommunikation	  Stella	  Ting-‐Toomey	  definerer	  

kultur	  som	  ”a	  complex	  frame	  of	  reference	  that	  consists	  of	  patterns	  of	  traditions,	  

beliefs,	  values,	  norms,	  symbols,	  and	  meanings	  that	  are	  shared	  to	  varying	  degrees	  by	  

interacting	  members	  of	  a	  community.”	  (Ting-‐Toomey	  1999:10).	  Ting-‐Toomey	  har	  

således	  fokus	  på	  de	  elementer,	  der	  udgør	  det	  kulturelle	  fællesskab,	  og	  dermed	  på	  

hvad	  medlemmerne	  har	  tilfælles.	  Ting-‐Toomeys	  i	  definitionen	  ”varying	  degrees”,	  

henviser	  til,	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  homogene	  grupper.	  Medlemmerne	  har	  visse	  

ting	  tilfælles,	  mens	  de	  er	  på	  andre	  områder	  er	  forskellige.	  Eksempelvis	  tilhører	  

medlemmer	  i	  en	  virksomhed	  samme	  organisationskultur.	  Nogle	  har	  måske	  

meget	  tilfælles,	  så	  som	  politisk	  holdning,	  alder,	  uddannelse	  etc.,	  mens	  andre	  kun	  

har	  organisationskulturen	  tilfælles.	  Fælles	  for	  alle	  medlemmer	  af	  en	  gruppe	  er,	  at	  

de	  individuelt	  er	  forskellige,	  og	  at	  gruppen	  derfor	  ikke	  består	  af	  en	  homogen	  

masse.	  

	  

Ting-‐Toomey	  er	  bl.a.	  inspireret	  af	  den	  hollandske	  sociolog	  Geert	  Hofstede	  og	  den	  

amerikanske	  antropolog	  Edward	  T.	  Hall.	  Ifølge	  Hofstede	  er	  kultur	  ”de	  uskrevne	  

regler	  for	  social	  adfærd.	  Det	  er	  den	  kollektive	  mentale	  programmering,	  der	  

adskiller	  medlemmerne	  af	  en	  gruppe	  eller	  kategori	  fra	  medlemmerne	  af	  en	  anden.”	  

(Hofstede	  2006:19).	  Hofstede	  taler	  om	  mentale	  programmer	  eller	  ”hjernens	  

software”,	  som	  er	  et	  mønster	  for	  tanker,	  følelser	  og	  handlinger,	  som	  alle	  

mennesker	  bærer	  i	  sig.	  Den	  mentale	  programmering	  starter	  i	  det	  sociale	  miljø,	  

man	  vokser	  op	  i.	  Programmeringen	  starter	  i	  familien	  og	  fortsætter	  i	  kvarteret,	  i	  

skolen,	  på	  arbejdspladsen	  og	  i	  det	  samfund,	  man	  lever	  i.	  Kultur	  er	  dermed	  

indlært	  og	  ikke	  medfødt	  (Hofstede	  &	  Hofstede	  2006:18f).	  Ligesom	  Hofstede	  

opfatter	  Hall	  kultur	  som	  noget,	  der	  er	  indlært.	  Derudover	  siger	  han,	  at	  kultur	  er	  

kommunikation,	  og	  at	  vi	  alle	  kommunikerer	  på	  baggrund	  af	  den	  kultur,	  vi	  er	  en	  

del	  af	  (Hall	  &	  Hall	  1990:3f).	  	  
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Hall	  understreger,	  at	  individets	  tanke-‐,	  kommunikations-‐	  og	  adfærdsmønstre	  er	  

determineret	  af	  de	  kulturelt	  betingede	  strukturer,	  man	  er	  under	  konstant	  

påvirkning	  af	  fra	  fødsel	  til	  død.	  Ifølge	  Hall	  kan	  kultur	  anskues	  som	  et	  isbjerg,	  

hvor	  størstedelen	  af	  de	  aspekter,	  der	  udgør	  en	  kultur,	  er	  den	  del	  af	  isbjerget,	  der	  

befinder	  sig	  under	  vandet	  og	  dermed	  er	  usynlig.	  Kun	  en	  lille	  del	  af	  de	  kulturelle	  

aspekter	  er	  over	  vandet	  og	  synlig.	  En	  stor	  del	  af	  kulturen,	  og	  dermed	  den	  måde	  vi	  

agerer,	  kommunikerer	  og	  indordner	  os	  på,	  er	  således	  ubevidst,	  mens	  kun	  en	  lille	  

del	  er	  bevidst.	  I	  kommunikationen	  med	  andre	  kulturer	  kan	  man	  således	  komme	  

meget	  langt	  ved	  at	  kende	  sin	  egen	  kultur	  for	  dermed	  at	  blive	  mere	  bevidst	  om	  

måden,	  hvorpå	  man	  agerer	  og	  kommunikerer	  (Hall	  1959/1981:30).	  

	  

Charles	  Hampden-‐Turner	  og	  Fons	  Trompenaars,	  der	  er	  managementkonsulenter	  

inden	  for	  interkulturel	  kommunikation,	  har	  derimod	  en	  helt	  anden	  vinkel	  på	  

kulturbegrebet.	  Inspireret	  af	  Edgar	  H.	  Schein	  anskuer	  de	  kultur	  som	  ”den	  måde,	  

hvorpå	  en	  gruppe	  personer	  løser	  problemer	  og	  indgår	  forlig”.	  Her	  er	  fokus	  ikke	  på	  

det,	  der	  karakteriserer	  kulturer,	  men	  på	  det	  der	  adskiller	  kulturer.	  Den	  måde,	  

hvorpå	  man	  løser	  problemer	  og	  indgår	  forlig	  i	  forskellige	  kulturer,	  er	  individuel,	  

og	  derfor	  er	  det	  i	  disse	  situationer,	  at	  man	  skal	  være	  særligt	  opmærksom	  på	  

kulturelle	  uoverensstemmelser	  (Trompenaars	  &	  Hampden-‐Turner	  1998:18).	  

	  

Fælles	  for	  ovenstående	  tilgange	  er,	  at	  de	  alle	  tager	  udgangspunkt	  i	  kultur	  i	  

relation	  til	  organisationskultur,	  hvilket	  er	  udgangspunktet	  for	  dette	  speciale.	  

Eftersom	  den	  kulturelle	  baggrund	  afspejler	  sig	  i	  kommunikationen,	  er	  det	  

specialets	  formål	  at	  finde	  ligheder	  inden	  for	  den	  danske	  og	  italienske	  kultur	  samt	  

forskelligheder	  den	  danske	  og	  italienske	  kultur	  imellem.	  I	  denne	  kontekst	  forstår	  

specialet	  kultur	  som	  en	  dynamisk	  proces,	  der	  er	  under	  konstant	  forandring.	  	  

Ligeledes	  forstår	  specialet	  kultur	  som	  noget	  tillært	  og	  ikke	  nedarvet,	  ligesom	  de	  

kulturelle	  fællesskaber	  ikke	  skal	  forstås	  som	  homogene	  størrelser.	  
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2.4.2	  Den	  dialogiske	  kommunikationsproces	  

Dette	  afsnit	  redegør	  for	  specialets	  tilgang	  til	  begrebet	  kommunikation.	  I	  tråd	  

med	  specialets	  interkulturelle	  udgangspunkt	  og	  inspireret	  af	  den	  symbolske	  

interaktionisme,	  tages	  der	  afsæt	  i	  en	  dialogisk	  kommunikationsproces.	  	  

Vi	  har	  valgt	  den	  symbolske	  interaktionisme,	  fordi	  dens	  handlingsteoretiske	  

udgangspunkt	  udgør	  det	  rette	  fundament	  for	  vores	  tilgang	  til	  kommunikation.	  

Dette	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  dens	  grundtanke	  om,	  at	  al	  interaktion	  og	  kommunikation	  

består	  af	  en	  proces,	  hvor	  individer	  gensidigt	  forhandler	  og	  foreslår	  ’symboler’,	  

hvis	  formål	  er	  at	  signalere,	  hvordan	  en	  given	  situation	  skal	  forstås	  (Charon	  

2010:27ff.).	  

	  

2.4.2.1	  Kommunikationsprocessen	  

Det	  dialogiske	  aspekt	  afspejler	  sig	  ved,	  at	  kommunikation	  defineres	  som	  en	  

handling,	  der	  foregår	  mellem	  aktører,	  der	  hver	  især	  forholder	  sig	  aktivt	  

fortolkende	  til	  deres	  omgivelser	  og	  dermed	  også	  til	  kommunikationsprocessen	  

(Jensen	  &	  Løngren	  1995:34).	  Når	  individer	  interagerer,	  foregår	  der	  en	  gensidig	  

udveksling	  af	  kommunikative	  symboler	  i	  form	  af	  ord,	  tegn,	  gestik	  eller	  måden,	  

man	  opfører	  sig	  på	  (Levin	  &	  Trost	  2005:114).	  Disse	  symboler	  besidder	  en	  

kollektiv	  betydning	  for	  de	  individer,	  der	  deler	  kulturelt	  fællesskab.	  Det	  betyder,	  

at	  individet	  ikke	  blot	  er	  en	  aktiv	  medskaber	  af	  kommunikationsprocessen,	  men	  

også	  af	  den	  kulturelle	  ramme	  og	  de	  herskende	  samfundsstrukturer.	  	  

	  

2.4.2.2	  Afsending	  og	  afkodning	  af	  symboler	  

Den	  dialogiske	  kommunikationsproces	  består	  af	  en	  konstant	  afsending	  og	  

fortolkning	  af	  symboler.	  Afsender	  sender	  et	  budskab	  af	  sted,	  som	  afkodes	  af	  

modtager.	  Ved	  endt	  afkodning	  sender	  modtager	  den	  feedback,	  som	  er	  blevet	  

fortolket	  til	  at	  være	  den	  rette,	  tilbage	  til	  afsender,	  og	  sådan	  gentager	  processen	  

sig,	  så	  længe	  interaktionen	  står	  på	  (Charon	  2010:154).	  Denne	  proces	  foregår	  

inden	  for	  en	  kontekstbestemt	  referenceramme,	  der	  definerer	  det	  normsæt,	  der	  

gør	  sig	  gældende	  for	  kommunikationen.	  Derved	  kan	  det	  hævdes,	  at	  en	  gensidig	  

forståelig	  kommunikation	  kun	  kan	  sikres	  ved,	  at	  de	  kommunikerende	  individer	  

tillægger	  symbolerne	  samme	  betydning	  (Levin	  &	  Trost	  2005:116).	  Disse	  
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betragtninger	  kan	  ses	  i	  relation	  til	  Gudykunst	  og	  Kims	  antagelser	  om,	  at	  

individers	  måder	  at	  kommunikere	  på	  defineres	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  er	  vokset	  op	  og	  

dermed	  indsocialiserede	  i	  en	  bestemt	  kulturs	  sprog,	  regler	  og	  normer	  (Helder	  et	  

al.	  2009:539).	  Det	  er	  netop	  disse	  regler	  og	  normer,	  som	  udgør	  de	  

betydningsrammer,	  der	  kommunikeres	  og	  fortolkes	  ud	  fra,	  og	  eftersom	  

forskellige	  kulturer	  har	  forskellige	  regler	  og	  normer	  og	  til	  tider	  også	  sprog,	  er	  

der	  en	  risiko	  for,	  at	  kommunikationen	  vanskeliggøres,	  hvis	  ikke	  aktørerne	  lever	  

op	  til	  en	  række	  grundlæggende	  principper	  under	  interaktionen.	  Det	  springende	  

punkt	  for	  at	  sikre	  en	  succesfuld	  kommunikation	  er	  derved,	  at	  såvel	  afsender	  som	  

modtager	  tillægger	  de	  fælles	  symboler	  samme	  værdier	  (Levin	  &	  Trost	  

2005:114).	  	  

	  

Kulturmødets	  kommunikation	  er	  dog	  i	  sagens	  natur	  interkulturel,	  og	  

kommunikationsprocessen	  vil	  i	  denne	  henseende	  altid	  foregå	  på	  tværs	  af	  det,	  der	  

går	  under	  betegnelserne	  mentale	  landkort,	  forestillingsverdener,	  

betydningsramme	  eller	  kulturel	  ramme.	  Sideløbende	  med	  denne	  betragtning	  vil	  

det	  enkelte	  individ	  ifølge	  den	  symbolske	  interaktionisme	  altid	  handle	  ud	  fra	  sin	  

egen	  definition	  af	  situationen,	  eftersom	  denne	  opfattelse	  udgør	  individets	  egen	  

subjektive	  virkelighed	  baseret	  på	  dennes	  individuelle	  erfaringsgrundlag	  

(Ibid:107).	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  ikke	  naturgivent,	  at	  begge	  parter	  afkoder	  

symbolerne	  på	  samme	  vis.	  	  	  

	  

Dette	  dobbelttydige	  udgangspunkt	  bringer	  specialet	  frem	  til	  et	  kommunikativt	  

udgangspunkt,	  der	  i	  tråd	  med	  den	  videnskabsteoretiske	  ramme	  placerer	  sig	  midt	  

i	  mellem	  en	  positivistisk	  og	  en	  hermeneutisk	  tilgang,	  idet	  begrebet	  

kommunikation	  i	  nærværende	  speciale	  anses	  for	  at	  være	  en	  dialogisk	  

interaktionsproces,	  der	  består	  af	  et	  samspil	  mellem	  individets	  individuelle	  

fortolkning	  af	  symboler,	  og	  de	  objektive	  rammer,	  der	  opsætter	  kollektive	  og	  

kontekstafhængige	  normer	  for,	  hvordan	  symbolerne	  bør	  fortolkes,	  samt	  hvilken	  

feedback	  der	  bør	  sendes	  retur.	  	  	  	  
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2.5	  Teoretisk	  udgangspunkt	  

Inden	  for	  det	  interkulturelle	  forskningsfelt	  er	  der	  en	  tendens	  til	  kun	  at	  

beskæftige	  sig	  med	  de	  lande,	  der	  set	  fra	  et	  kulturelt	  udgangspunkt	  befinder	  sig	  

langt	  fra	  hinanden.	  Dermed	  er	  der	  ikke	  fokus	  på	  forholdet	  mellem	  lande	  som	  

Danmark	  og	  Italien.	  En	  stor	  del	  af	  den	  forskning,	  der	  foreligger	  inden	  for	  den	  

dansk-‐italienske	  kontekst,	  har	  et	  lingvistisk	  udgangspunkt,	  og	  der	  eksisterer	  

således	  ikke	  relevante	  forskningsresultater	  inden	  for	  dette	  speciales	  

genstandsfelt,	  den	  interkulturelle	  interaktion	  i	  en	  dansk-‐italiensk	  

erhvervskontekst.	  	  	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  specialets	  genstandsfelt	  har	  vi	  udvalgt	  de	  teorier,	  som	  det	  

fremstår	  mest	  relevant	  at	  have	  et	  kendskab	  til	  for	  at	  opnå	  en	  hensigtsmæssig	  

interkulturel	  kommunikation.	  Vi	  forudsætter,	  at	  der	  findes	  specifikke	  områder	  

inden	  for	  interaktionen,	  som	  er	  særligt	  kulturelt	  betingede,	  og	  som	  derfor	  stiller	  

særlige	  krav	  til	  modtagerens	  evne	  til	  at	  afkode	  budskaber.	  Det	  er	  vores	  

vurdering,	  ud	  fra	  vores	  eget	  kendskab	  til	  Danmark	  og	  Italien	  samt	  ud	  fra	  

anbefalinger	  fra	  rådgivnings-‐	  og	  konsulentvirksomheder	  inden	  for	  interkulturel	  

kommunikation	  (Vælds	  2006;	  Udenrigsministeriet),	  at	  disse	  specifikke	  områder	  

bedst	  kan	  indkredses	  ved	  en	  kombination	  af	  de	  udvalgt	  teorier.	  Dette	  er	  vi	  

ligeledes	  blevet	  bekræftet	  i	  på	  baggrund	  af	  den	  indsamlede	  empiri.	  

	  

De	  udvalgte	  teorier	  definerer	  i	  kraft	  af	  deres	  tilgang	  til	  det	  interkulturelle	  

kommunikationsfelt	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  idet	  de	  

repræsenterer	  den	  kritiske	  realismes	  dikotomiske	  tilgang.	  Hofstede	  og	  Hall	  

repræsenterer	  den	  intransitive	  dimension,	  dvs.	  rammerne,	  danskheden	  og	  

italienskheden,	  mens	  Iben	  Jensen	  står	  for	  den	  transitive	  dimension	  og	  dermed	  

det	  subjektive	  udtryk,	  fortolkningen.	  Stella	  Ting-‐Toomey	  ligger	  imellem	  de	  to	  

tilgange	  ved	  både	  at	  inddrage	  Hofstedes	  og	  Halls	  teori	  samt	  den	  symbolsk	  

interaktionistiske	  tilgang	  til	  interaktion.	  Specialets	  arbejdsspørgsmål	  vil	  blive	  

besvaret	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  valgte	  teorier.	  	  
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2.5.1	  Etnocentrisme	  og	  kulturrelativisme	  

I	  det	  følgende	  beskrives	  to	  tilgange	  til	  kulturelt	  betingede	  forskelle,	  den	  

etnocentriske	  og	  den	  kulturrelativistiske.	  De	  er	  relevante	  i	  denne	  interkulturelle	  

kontekst,	  da	  tilgangen	  til	  andre	  kulturer	  og	  særligt	  viden	  om	  ens	  egen	  tilgang	  til	  

andre	  kulturer	  har	  stor	  betydning	  for	  interkulturelle	  møder	  og	  udfaldet	  heraf.	  	  

	  

I	  specialet	  vil	  de	  to	  tilgange	  til	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  samt	  Iben	  Jensens	  

begreber	  kulturel	  forudforståelse	  og	  kulturel	  selvforståelse	  fungere	  som	  en	  

overordnet	  ramme	  i	  analysen	  af	  de	  kulturelt	  betingede	  forskelle.	  De	  vil	  ikke	  blive	  

brugt	  aktivt	  i	  analysen	  på	  samme	  måde	  som	  de	  andre	  teorier,	  men	  snarere	  

fungere	  som	  et	  par	  fortolkningsbriller,	  der	  fungerer	  som	  et	  udgangspunkt	  for	  

analysen.	  

	  

Vi	  har	  alle	  en	  grundlæggende	  tendens	  til	  at	  bedømme	  andre	  kulturer	  ud	  fra	  de	  

traditioner,	  skikke	  og	  normer,	  vi	  kender	  fra	  vores	  egen	  kultur2.	  Det	  er	  den,	  vi	  

kender,	  og	  det	  er	  ofte	  også	  den,	  vi	  anser	  for	  at	  være	  mest	  rigtig.	  Andre	  kulturer	  

opfattes	  derfor	  som	  mindre	  gode	  eller	  underlegne	  (Neuliep	  2006:38).	  Denne	  

måde	  at	  anskue	  andre	  kulturer	  på	  kaldes	  etnocentrisme.	  Eftersom	  vi	  alle	  er	  født	  

og	  opvokset	  i	  en	  kultur,	  er	  det	  uundgåeligt	  som	  udgangspunkt	  at	  have	  en	  

etnocentrisk	  tilgang	  til	  andre	  kulturer.	  Derudover	  er	  tilgangen	  i	  høj	  grad	  med	  til	  

at	  skabe	  en	  følelse	  af	  fællesskab	  og	  identitet,	  da	  den	  er	  med	  til	  at	  definere,	  hvem	  

der	  hører	  til	  i	  et	  bestemt	  kulturelt	  fællesskab,	  og	  hvem	  der	  ikke	  hører	  til.	  Ofte	  

giver	  en	  stor	  grad	  af	  etnocentrisk	  tilgang	  anledning	  til	  fordomme	  over	  for	  andre	  

kulturelle	  fællesskaber,	  da	  referencerammen	  til	  fortolkning	  af	  den	  anden	  kultur	  

er	  forkert	  i	  og	  med,	  at	  vi	  kun	  kan	  se	  én	  rigtig	  måde	  at	  anskue	  tingene	  på,	  vores	  

egen.	  

	  

Set	  i	  forhold	  til	  det	  interkulturelle	  møde	  har	  den	  etnocentriske	  tilgang	  en	  negativ	  

indflydelse	  på	  kommunikationen.	  Al	  interkulturel	  interaktion	  er,	  i	  større	  eller	  

mindre	  grad,	  påvirket	  af	  den	  etnocentriske	  tilgang.	  Ifølge	  Gudykunst,	  der	  er	  

professor	  i	  kommunikation,	  fungerer	  en	  persons	  kulturelle	  tilhørsforhold	  som	  et	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Der	  kan	  her	  både	  være	  tale	  om	  nationale	  kulturer	  og	  subkulturer	  inden	  for	  de	  nationale	  
grænser.	  
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filter,	  der	  behandler	  ind-‐	  og	  udgående	  verbale	  og	  nonverbale	  beskeder	  

(Ibid:200).	  Etnocentrismen	  fører	  til	  en	  selvcentreret	  dialog,	  hvor	  de	  involverede	  

parter	  bruger	  deres	  egne	  kulturelle	  standarder	  til	  at	  kommunikere	  og	  bedømme	  

den	  anden	  (Ibid:200).	  Parterne	  har	  dermed	  ikke	  blot	  to	  vidt	  forskellige	  kulturelle	  

udgangspunkter,	  de	  har	  også	  som	  udgangspunkt	  en	  opfattelse	  af	  at	  være	  del	  af	  

en	  kultur,	  der	  er	  overlegen	  i	  forhold	  til	  den	  anden	  parts	  kultur.	  Derfor	  kan	  

etnocentrisme	  skabe	  problemer,	  når	  der	  interageres,	  da	  alle	  ifølge	  Tajfel	  har	  et	  

behov	  for	  et	  positivt	  selvbillede	  (Tajfel	  1978:74).	  

	  

Kulturrelativismen	  er	  etnocentrismens	  modsætning.	  Denne	  tilgang	  siger,	  at	  andre	  

kulturer	  ”kun	  kan	  forstås	  på	  deres	  egne	  præmisser.”	  (Larsen	  2008:382).	  Det	  er	  en	  

tilgang,	  der	  opfatter	  alle	  kulturer	  som	  lige	  gode.	  Ens	  egen	  kultur	  er	  bare	  en	  ud	  af	  

mange	  forskellige	  kulturer,	  og	  ingen	  er	  bedre	  end	  andre.	  Det	  er	  en	  forudsætning,	  

at	  hvis	  vi	  skal	  forstå	  andre	  mennesker,	  så	  skal	  vi	  først	  sætte	  os	  ind	  i	  deres	  kultur	  

og	  livssituation.	  Det	  problematiske	  ved	  en	  udelukkende	  kulturrelativistisk	  

tilgang	  er,	  at	  det	  er	  umuligt	  at	  foretage	  moralske	  valg,	  når	  alle	  kulturelle	  

fællesskaber	  er	  lige	  gode.	  	  

	  

2.5.2	  Iben	  Jensen	  

Dette	  afsnit	  gengiver	  Iben	  Jensens	  begreber	  kulturel	  forudforståelse	  og	  kulturel	  

selvforståelse,	  som	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  etnocentrisme	  og	  kulturrelativisme.	  

	  

2.5.2.1	  Kulturel	  forudforståelse	  og	  kulturel	  selvforståelse	  

Vi	  inddrager	  disse	  begreber,	  fordi	  de	  giver	  os	  et	  godt	  analytisk	  redskab	  til	  at	  se	  

på,	  hvorledes	  vore	  interviewpersoner	  ser	  på	  henholdsvis	  sig	  selv	  og	  deres	  

kulturelle	  fællesskab	  samt	  det	  andet	  kulturelle	  fællesskab,	  som	  de	  

”konfronteres”	  med	  i	  den	  interkulturelle	  kommunikation.	  Desuden	  er	  fokus	  på	  

forudforståelse	  og	  selvforståelse	  en	  vigtig	  ressource	  for	  os	  som	  interviewere	  og	  

fortolkere,	  da	  vi	  selv	  ligger	  under	  for	  disse	  tendenser.	  

	  

Iben	  Jensens	  begreber	  kulturel	  forudforståelse	  og	  kulturel	  selvforståelse	  er	  

inspireret	  af	  den	  tyske	  filosof	  og	  hermeneutiker	  Hans-‐Georg	  Gadamer	  og	  hans	  
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udsagn	  ”det	  er	  en	  fordom	  at	  tro,	  at	  man	  ingen	  fordomme	  har.”	  (Jensen	  1998:105).	  

Al	  forståelse	  er	  ifølge	  Gadamer	  fordomsfuld	  (Gadamer	  2007:256).	  Ordet	  fordom	  

kan	  i	  denne	  sammenhæng	  have	  en	  både	  negativ	  og	  positiv	  betydning.	  Den	  

hermeneutiske	  cirkel	  er	  et	  centralt	  element	  i	  den	  hermeneutiske	  

fortolkningsproces.	  Den	  bygger	  på	  princippet	  om,	  at	  man	  må	  forstå	  delene	  ud	  fra	  

helheden,	  og	  helheden	  ud	  fra	  delene	  (Jørgensen	  2009:74).	  Fortolkning	  foregår	  

således	  i	  en	  uendelig	  fortolkningsproces.	  Ifølge	  Gadamer	  er	  det	  at	  forstå	  

erfaringsbaseret.	  Vi	  forstår	  verden	  ud	  fra	  vores	  erfaringer,	  og	  samtidig	  

begrænses	  vores	  oplevelser	  af	  verden	  af	  det,	  vi	  har	  set	  og	  oplevet	  (Jensen	  

1998:99)	  og	  dermed	  opstår	  vores	  fordomme,	  eller,	  som	  Iben	  Jensen	  kalder	  det,	  

forudforståelser.	  Fordi	  vi	  alle	  har	  forskellig	  opvækst	  og	  dermed	  har	  gjort	  og	  gør	  

os	  vore	  egne	  erfaringer,	  så	  forstår	  og	  fortolker	  vi	  forskelligt.	  Dette	  skal	  ikke	  ses	  

som	  noget	  negativt,	  men	  netop	  som	  forudsætningen	  for	  at	  kunne	  fortolke.	  Ifølge	  

Gadamer	  er	  forskellen	  på	  den	  professionelle	  fortolker	  og	  amatøren,	  at	  ”den	  

professionelle	  fortolker	  er	  mere	  bevidst	  om	  at	  være	  fordomsfuld.”	  (Jørgensen	  

209:75f).	  

	  

Med	  kulturel	  forudforståelse	  mener	  Iben	  Jensen	  en	  forståelse,	  man	  har	  forud	  for	  

en	  anden.	  Det	  er	  de	  forenklede	  forestillinger,	  vi	  som	  personer	  gør	  os	  om	  de	  

kulturelle	  fællesskaber,	  som	  vi	  ikke	  er	  en	  del	  af	  (Jensen	  2002:21).	  Iben	  Jensen	  

har	  bevidst	  fravalgt	  at	  bruge	  termen	  fordomme,	  da	  ordet	  på	  dansk	  har	  en	  negativ	  

betydning.	  Forudforståelse	  skal	  ikke	  ses	  som	  en	  negativ	  udlægning	  af	  

virkeligheden,	  men	  en	  ”forenkling	  af	  virkeligheden,	  som	  bruges	  for	  at	  vi	  kan	  

orientere	  os	  i	  hverdagen.”	  (Jensen	  1998:106).	  Dog	  sker	  det	  ofte,	  at	  disse	  

forenklinger	  bliver	  negative	  stereotyper	  og	  udvikler	  sig	  til	  fordomme,	  hvilket	  vi	  

kommer	  ind	  på	  senere.	  

	  

Begrebet	  kulturel	  selvforståelse	  skal	  forstås	  som	  den	  måde,	  vi	  som	  personer	  

forstår	  og	  beskriver	  vores	  eget	  kulturelle	  fællesskab	  på.	  Den	  måde,	  hvorpå	  vi	  

fortolker	  og	  fortæller	  om	  os	  selv,	  reflekterer,	  hvordan	  vi	  gerne	  vil	  se	  os	  selv,	  og	  

ikke	  hvordan	  vi	  rent	  faktisk	  fremstår.	  En	  persons	  kulturelle	  selvforståelse	  er	  

således	  ofte	  en	  idealiseret	  og	  ikke	  særlig	  nuanceret	  forestilling	  (Jensen	  2002:21).	  
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Fælles	  for	  de	  to	  begreber	  er,	  at	  de	  henviser	  til	  noget,	  som	  ikke	  er	  statisk,	  men	  

som	  hele	  tiden	  forandrer	  sig,	  efterhånden	  som	  ny	  viden	  og	  nye	  erfaringer	  

kommer	  til	  (Jensen	  1998:106).	  En	  anden	  fællesnævner	  er,	  at	  de	  begge	  er	  

generaliseringer.	  Den	  kulturelle	  selvforståelse	  er	  med	  sin	  idealiserede	  version	  

med	  til	  at	  sætte	  den	  ene	  part	  eller	  gruppe	  i	  et	  positivt	  lys	  på	  bekostning	  af	  den	  

anden	  part	  eller	  gruppe,	  der	  er	  generaliseret	  ved	  en	  forenklet	  og	  negativ	  version	  

(Jensen	  2002:21).	  

	  

Det	  er	  bl.a.	  disse	  to	  meget	  unuancerede	  forestillinger	  om	  os	  selv	  og	  andre,	  der	  

giver	  anledning	  til	  konflikt	  i	  interkulturelle	  møder.	  Den	  manglende	  nysgerrighed	  

og	  usikkerheden	  over	  for	  den	  anden	  part	  eller	  gruppe	  giver	  anledning	  til	  

negative	  stereotyper	  og	  fordomme,	  som	  ofte	  er	  svære	  at	  komme	  af	  med.	  

	  

At	  have	  stereotype	  opfattelser	  af	  en	  anden	  gruppe	  vil	  sige,	  at	  man	  tillægger	  den	  

pågældende	  gruppe	  nogle	  generelle	  og	  unuancerede	  egenskaber.	  Stereotyper	  er	  

aldrig	  neutrale,	  da	  de	  indeholder	  emotionelle	  værditilskrivninger,	  og	  de	  vil	  

således	  altid	  være	  positive	  eller	  negative.	  Stereotyper	  skal	  ses	  som	  ”koncepter,	  

som	  formidles	  gennem	  samfundet	  (bl.a.	  familien),	  og	  som	  derfor	  internaliseres	  

uafhængigt	  af	  personlige	  erfaringer.”	  (List	  1994).	  Netop	  derfor	  er	  de	  svære	  at	  

ændre,	  da	  de,	  ifølge	  Lippmann,	  hænger	  sammen	  med	  vores	  sociokulturelle	  

identitet,	  som	  vi	  altid	  vil	  prøve	  at	  forsvare.	  En	  ændring	  af	  stereotyperne	  vil	  

derfor	  ”føles	  som	  et	  angreb	  på	  det	  fundament	  vores	  verden	  hviler	  på.”	  (Lippmann	  

1965:63).	  

	  

Stereotyper	  bruges	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  identificere	  og	  orientere	  sig.	  De	  hjælper	  os	  

til	  at	  identificere	  os	  som	  tilhørende	  en	  bestemt	  gruppe	  og	  fravælge	  andre	  

grupper,	  og	  de	  kan	  være	  en	  hjælp,	  når	  vi	  kommunikerer	  med	  mennesker,	  vi	  ikke	  

kender,	  således	  at	  vi	  har	  en	  idé	  om,	  hvad	  vi	  kan	  forvente.	  Imidlertid	  er	  

stereotyper	  ofte	  negative,	  og	  i	  den	  forbindelse	  udgør	  de	  en	  stor	  del	  af	  vores	  

fordomme	  overfor	  andre	  grupper	  i	  samfundet.	  Gældende	  for	  stereotyper	  og	  

særligt	  for	  fordomme	  er,	  at	  de	  ofte	  ikke	  er	  korrekte	  (Eagly	  &	  Diekman	  2005:23).	  

De	  stemmer	  ikke	  altid	  overens	  med	  de	  individer	  eller	  grupper	  de	  knyttes	  til.	  Men	  
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eftersom	  de	  er	  udtryk	  for	  individers	  subjektive	  vurderinger,	  er	  det	  svært	  at	  måle,	  

hvornår	  de	  er	  korrekte.	  

	  

2.5.3	  Stella	  Ting-‐Toomey	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  begrebet	  face	  og	  Stella	  Ting-‐Toomeys	  tilgang	  til	  

face-‐teorien.	  	  

Ting-‐Toomeys	  teori	  florerer	  under	  to	  betegnelser:	  The	  Identity	  Negotiation	  

Theory	  og	  The	  Face	  Negotiation	  Theory.	  Denne	  sproglige	  udvikling	  understreger,	  

at	  Ting-‐Toomey	  de	  seneste	  år	  har	  bevæget	  sig	  væk	  fra	  en	  eksistentialistisk	  

identitets-‐baseret	  tilgang	  og	  hen	  imod	  en	  interaktionistisk	  face-‐baseret	  tilgang	  til	  

teorien.	  I	  tråd	  med	  dette	  speciales	  interaktionistiske	  udgangspunkt	  fremstår	  det	  

dermed	  naturligt	  at	  benytte	  betegnelsen	  Face	  Negotiation	  Theory	  i	  nedenstående	  

beskrivelse.	  	  	  

Stella	  Ting-‐Toomeys	  teori	  udgør	  et	  nyttigt	  analyseværktøj,	  idet	  den	  

sammenfletter	  specialets	  dualistiske	  tilgang	  til	  interaktion.	  Teoriens	  

udgangspunkt	  er	  den	  symbolske	  interaktionisme,	  og	  dens	  opfattelse	  af	  normer,	  

værdier	  og	  traditioner	  som	  delelementer	  af	  en	  fælles	  kulturbestemt	  ramme	  

skaber	  mulighed	  for	  at	  belyse	  flere	  af	  de	  parametre,	  der	  lægges	  op	  til	  i	  

arbejdsspørgsmålene.	  Dette	  inkluderer	  såvel	  direkte	  som	  indirekte	  

forventninger	  til	  interaktionen	  og	  parternes	  tildelte	  og	  selvvalgte	  rolle	  samt	  de	  

parametre,	  der	  kan	  ligge	  til	  grund	  for,	  at	  kulturmødet	  kan	  udvikle	  sig	  til	  en	  

kulturkonflikt,	  og	  hvilken	  kulturbestemt	  referenceramme	  der	  interageres	  inden	  

for.	  Face	  Negotiation	  Theory	  optræder	  derved	  som	  en	  grundlæggende	  teori	  i	  

specialet,	  og	  den	  har	  tilknytning	  til	  alle	  fire	  arbejdsspørgsmål.	  

	  

2.5.3.1	  Face-‐begrebet	  

Face-‐begrebet	  er	  oprindelig	  udviklet	  af	  den	  amerikanske	  sociolog	  Erving	  

Goffman	  og	  dækker	  over	  den	  ”idealforestilling	  vi	  har	  af	  vores	  egen	  position	  og	  

værdi	  i	  forhold	  til	  andre,	  og	  som	  vi	  søger	  at	  få	  andre	  til	  at	  bekræfte	  os	  i.”	  (Andersen	  

1991:93).	  Begrebet	  kan	  sammenlignes	  med	  begrebet	  social	  identitet,	  idet	  det	  kan	  

forstås	  som	  en	  form	  for	  selvvalgt	  identitet	  eller	  personlighed,	  der	  opnår	  sin	  



Kapitel	  2	  

|	  2.	  Videnskabsteori	  og	  teori	   33	  
	  

eksistensberettigelse,	  når	  den	  respekteres	  og	  anerkendes	  af	  dem,	  man	  

interagerer	  med.	  	  

	  

2.5.3.2	  The	  Face	  Negotiation	  Theory	  

Stella	  Ting-‐Toomey	  udviklede	  Face	  Negotiation	  Theory	  med	  udspring	  i	  Goffmans	  

face-‐begreb.	  Face	  Negotiation	  Theory	  har	  som	  Goffman	  udgangspunkt	  i	  face	  og	  

facework.	  Ting-‐Toomey	  anser	  face	  og	  facework	  for	  at	  være	  ”about	  interpersonel	  

self-‐worth	  issues	  and	  other-‐identity	  consideration	  issues.”	  (Ting-‐Toomey	  et	  al.	  

1998:188).	  Alle	  individer	  har,	  i	  kraft	  af	  deres	  deltagelse	  i	  den	  sociale	  interaktion,	  

både	  til	  opgave	  at	  bevare	  eget	  face	  samt	  beskytte	  andres	  face.	  Denne	  del	  af	  

processen	  kaldes	  facework	  og	  dækker	  netop	  over	  det	  “job”,	  man	  udfører,	  når	  

man	  i	  interaktion	  skaber,	  respekterer	  eller	  krænker	  egen	  eller	  andres	  sociale	  

identitet	  (Ibid:188).	  Kernepunktet	  i	  Face	  Negotiation	  Theory	  er,	  at	  al	  konflikt	  

udspringer	  af,	  den	  måde,	  som	  individet	  ud	  fra	  individuelle	  og	  kulturelle	  variabler	  

vælger	  at	  præsentere	  sin	  egen	  identitet	  på,	  samt	  hvordan	  individet	  understøtter	  

den	  måde	  de	  andre	  deltagere	  vælger	  at	  præsentere	  deres	  valgte	  identitet.	  Opnår	  

man	  det	  tilsigtede	  og	  bliver	  bekræftet	  i	  sin	  valgte	  identitet,	  fungerer	  face	  som	  ”en	  

identitetsressource,	  der	  optræder	  og	  indgår	  i	  kommunikationen	  med	  andre.”	  

(Rasmussen	  2000:70).	  Skulle	  det	  modsatte	  ske,	  og	  ens	  face	  ikke	  bliver	  

respekteret,	  opstår	  der	  et	  brud	  på	  de	  sociale	  spilleregler,	  der	  i	  værste	  fald	  kan	  

føre	  til	  misforståelser	  og	  konflikt.	  	  

Behovet	  for	  denne	  sociale	  identitet	  eksisterer	  i	  alle	  kulturer	  og	  der	  findes	  ifølge	  

Ting-‐Toomey	  derfor	  ikke	  interaktionssituationer,	  hvor	  teorien	  om	  face	  ikke	  er	  

anvendelig.	  Derved	  kan	  den	  betragtes	  som	  en	  ”guide	  til,	  hvordan	  vi	  får	  tingene	  til	  

at	  glide	  uden	  problemer	  og	  misforståelser	  i	  de	  sociale	  sammenhænge,	  vi	  både	  

privat	  og	  professionelt	  indgår	  i.”	  (Rasmussen	  2006).	  Dog	  er	  det	  nødvendigt	  at	  

være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  på	  tværs	  af	  kulturer	  på	  både	  mikroniveau	  og	  

makroniveau	  kan	  være	  forskellige	  normer	  for,	  hvordan	  facework	  skal	  udføres.	  

Ting-‐Toomey	  fremhæver	  i	  tråd	  med	  dette,	  at	  ”while	  face	  and	  facework	  are	  

universal	  phenomenons,	  how	  we	  frame	  the	  situated	  meaning	  of	  face	  and	  how	  we	  

enact	  facework,	  differ	  from	  one	  culture	  to	  the	  other.”	  (Ting-‐Toomey	  et	  al.	  

1998:188).	  Ifølge	  Ting-‐Toomey	  er	  face	  og	  udførelsen	  af	  facework	  universelle	  
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fænomener	  som	  gør	  sig	  gældende	  i	  alle	  kulturer.	  Særligt	  når	  man	  befinder	  sig	  i	  

en	  interkulturel	  kontekst	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  er	  en	  

kulturelt	  betinget	  forskel	  i,	  hvordan	  medlemmer	  af	  de	  enkelte	  kulturer	  bruger	  og	  

fortolker	  face	  og	  facework,	  og	  at	  det	  netop	  er	  dette,	  der	  ofte	  er	  kilde	  til	  

misforståelser.	  Face	  og	  facework	  udgør	  derfor	  et	  kernepunkt	  inden	  for	  alle	  

former	  for	  interaktion,	  idet	  de	  opstiller	  et	  sæt	  færdselsregler	  for	  interaktionen,	  

som	  er	  kulturelt	  og	  socialt	  definerede	  (Jacobsen	  &	  Kristiansen	  2004:43).	  	  

Formålet	  med	  teorien	  er	  at	  pege	  på	  de	  kulturelle	  ’blinde	  vinkler’,	  der	  kan	  være	  

kilde	  til	  misforståelser,	  samt	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  undgå	  konflikter,	  når	  der	  

interageres	  på	  tværs	  af	  kulturer	  (Ting-‐Toomey	  et	  al.1998:188).	  	  

Befinder	  man	  sig	  i	  vante	  omgivelser,	  er	  dette	  normsæt	  så	  indlejret	  i	  en,	  at	  man	  

benytter	  sig	  af	  det	  uden	  at	  være	  bevidst	  om,	  hvilke	  mønstre	  der	  ligger	  til	  grund	  

for	  ens	  måder	  at	  agere	  på.	  Problemerne	  opstår	  primært,	  når	  man	  skifter	  kultur	  

og	  glemmer	  at	  tage	  højde	  for,	  at	  man	  måske	  ikke	  længere	  deler	  normsæt	  med	  de	  

personer,	  man	  interagerer	  med.	  Dette	  skyldes,	  at	  face	  og	  facework,	  ifølge	  Ting-‐

Toomey	  ”only	  can	  be	  meaningfully	  interpreted	  within	  the	  communication	  ideals	  of	  

the	  larger	  cultural	  system.”	  (Ting-‐Toomey	  1999:38).	  

Interagerer	  man	  i	  en	  interkulturel	  kontekst,	  er	  det	  sandsynligt,	  at	  parterne	  

agerer	  uden	  kendskab	  til	  hinandens	  kulturelle	  koder	  og	  dermed	  bryder	  

færdselsreglerne.	  	  

	  

Ting-‐Toomey	  opdeler	  kulturer	  i	  individualistiske	  M-‐time	  kulturer	  og	  

kollektivistiske	  P-‐time	  kulturer.	  Hun	  understreger,	  at	  konflikt	  naturligvis	  kan	  

opstå	  mellem	  medlemmer	  af	  samme	  kultur,	  men	  i	  en	  interkulturel	  sammenhæng	  

vil	  konflikt	  ofte	  opstå	  i	  form	  af	  kulturelt	  betingede	  misforståelser	  eller	  

manglende	  kendskab	  til	  de	  kulturelt	  betingede	  faktorer,	  der	  adskiller	  de	  to	  

kulturer	  fra	  hinanden.	  Derfor	  vil	  konflikter	  ofte	  udsprænge	  af	  de	  forskelle,	  der	  

adskiller	  to	  kulturer.	  Hvor	  individualistiske	  kulturer	  har	  en	  tendens	  til	  at	  være	  

mest	  optaget	  af	  at	  få	  afsluttet	  selve	  konflikten,	  har	  kollektivistiske	  kulturer	  en	  

tendens	  til	  at	  være	  mest	  optaget	  af	  selve	  processen,	  som	  hersker	  under	  

konflikten	  (Ibid:213).	  Ting-‐Tomey	  hævder,	  at	  medlemmer	  af	  en	  individualistisk	  

M-‐time	  kultur	  generelt	  betragter	  en	  direkte	  tilgang	  til	  konflikt	  som	  den	  rette	  

face-‐bevarende	  opførsel,	  mens	  medlemmer	  af	  en	  kollektivistisk	  P-‐time	  kultur	  
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ofte	  opfatter	  en	  mere	  indirekte	  tilgang	  som	  den	  rette	  (Ibid:197).	  Grunden	  er,	  at	  

de	  individualistiske	  M-‐time	  kulturer	  ofte	  fremstår	  som	  resultat-‐,	  fakta-‐	  og	  

bevisorienterede,	  og	  at	  de	  primært	  er	  optaget	  af	  en	  effektiv	  konfliktløsning	  med	  

eget	  face	  i	  fokus.	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  kollektivistiske	  P-‐time	  kulturer,	  som	  i	  

højere	  grad	  er	  optaget	  af,	  hvad	  andre	  tænker	  om	  deres	  face	  samt	  opretholdelsen	  

af	  andres	  face.	  Samtidig	  er	  P-‐time	  kulturer	  kendetegnet	  ved	  at	  vægte	  en	  holistisk	  

tilgang	  til	  konflikt,	  hvor	  der	  skabes	  rum	  til	  at	  fokusere	  på	  hele	  processen,	  hvilket	  

inkluderer	  et	  primært	  fokus	  på	  relationen	  samt	  sigte	  på	  såvel	  en	  hensigtsmæssig	  

proces	  som	  et	  hensigtsmæssigt	  udfald	  af	  selve	  konflikten	  (Ibid:210).	  

	  

2.5.4	  Geert	  Hofstede	  

Geert	  Hofstede	  er	  primært	  kendt	  for	  sit	  arbejde	  inden	  for	  organisationsteorien,	  

hvor	  han,	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  omfattende	  spørgeskemaundersøgelse	  af	  

medarbejdernes	  værdier	  i	  IBM,	  udviklede	  teorien	  om	  fire	  kulturdimensioner.	  På	  

baggrund	  af	  datamaterialet	  fandt	  Hofstede	  frem	  til	  fire	  grundlæggende	  

problemområder,	  som	  håndteres	  forskelligt	  i	  forskellige	  kulturer.	  Det	  er	  disse	  

problemområder,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  kulturdimensionerne.	  Hofstede	  

definerer	  en	  dimension	  som	  ”et	  aspekt	  af	  en	  kultur,	  der	  kan	  måles	  i	  forhold	  til	  

andre	  kulturer.”	  (Hofstede	  &	  Hofstede	  2006:39).	  Hofstedes	  fire	  

kulturdimensioner	  er	  magtdistance,	  kollektivisme	  vs.	  individualisme,	  femininitet	  

vs.	  maskulinitet	  og	  usikkerhedsundvigelse.	  	  

	  

Hofstedes	  undersøgelse	  har	  gennem	  årene	  været	  udsat	  for	  en	  del	  kritik,	  bl.a.	  at	  

den	  er	  for	  generaliserende.	  Særligt	  når	  der	  er	  tale	  om	  et	  så	  sammensat	  land	  som	  

Italien,	  kan	  man	  sige,	  at	  kritikken	  er	  berettiget.	  Alligevel	  finder	  vi	  det	  relevant	  at	  

bruge	  Hofstedes	  kulturdimensioner,	  da	  kulturdimensionerne	  er	  et	  godt	  

udgangspunkt	  for	  at	  trække	  nogle	  aspekter	  ud,	  som	  	  kendetegner	  henholdsvis	  

den	  danske	  og	  italienske	  kultur.	  	  

	  

Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  af	  Hofstedes	  kulturdimensioner,	  

magtdistance	  og	  kollektivisme	  vs.	  individualisme,	  da	  de	  sammen	  med	  

tidsperspektivet	  og	  tilgangen	  til	  face	  udgør	  de	  vigtigste	  overordnede	  temaer	  i	  
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specialets	  analyse	  af	  data.	  Vi	  har	  i	  udvælgelsen	  taget	  udgangspunkt	  i	  den	  

indsamlede	  empiri	  samt	  vore	  egne	  erfaringer	  med	  interkulturelle	  møder	  mellem	  

italienere	  og	  danskere.	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  1.2.1	  er	  strukturen	  i	  det	  danske	  og	  det	  

italienske	  samfund	  henholdsvis	  lineær	  og	  hierarkisk,	  hvilket	  i	  høj	  grad	  indvirker	  

på	  magtforholdene	  i	  samfundet	  og	  på	  arbejdspladsen.	  Forskellen	  på	  danskeres	  

og	  italieneres	  forhold	  til	  magtdistance	  er	  derfor	  en	  vigtig	  parameter	  at	  

undersøge,	  hvilket	  primært	  gøres	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  	  

Kan	  der	  identificeres	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  danskere	  og	  italieneres	  

forhold	  til	  begrebet	  magt?	  

	  

Hofstede	  hævder,	  at	  både	  Danmark	  og	  Italien	  er	  individualistiske	  samfund.	  Dog	  

ser	  vi	  mange	  tegn	  på,	  at	  landene	  ikke	  befinder	  sig	  så	  tæt	  på	  hinanden	  i	  

kollektivisme/individualisme-‐indekset,	  som	  Hofstedes	  resultater	  viser,	  og	  vi	  

mener	  derfor,	  at	  det	  er	  relevant	  at	  belyse	  denne	  dimension.	  Dette	  gøres	  primært	  

i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  

Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i,	  hvorvidt	  danskere	  og	  italienere	  har	  en	  

kollektivistisk	  eller	  individualistisk	  tilgang	  til	  interaktionen?	  	  

	  

	  2.5.4.1	  Magtdistance	  

Magtdistance	  afspejler,	  hvordan	  medarbejdere	  håndterer	  det	  forhold,	  at	  ikke	  alle	  

er	  lige	  (Hofstede	  &	  Hofstede	  2006:56).	  Dimensionen	  defineres	  som	  ”den	  grad,	  

som	  mindre	  magtfulde	  medlemmer	  af	  institutioner	  og	  organisationer	  i	  et	  land	  

forventer	  og	  accepterer,	  at	  magten	  er	  ulige	  fordelt.”	  (Ibid:61).	  Magtdistancen	  

afspejles	  bl.a.	  i	  samfunds-‐	  og	  organisationsstrukturen	  og	  i	  indbyggernes	  forhold	  

til	  autoriteter.	  Der	  er	  tale	  om	  enten	  lille	  eller	  stor	  magtdistance,	  skalaen	  går	  fra	  1-‐

100.	  I	  lande	  med	  lille	  magtdistance	  er	  organisationsstrukturen	  flad,	  og	  der	  findes	  

en	  gensidig	  afhængighed	  mellem	  chef	  og	  medarbejder,	  og	  dermed	  mere	  frihed	  og	  

ansvar	  til	  medarbejderen.	  Der	  er	  ikke	  langt	  mellem	  chefen	  og	  medarbejderne.	  	  

Forholdet	  tillader,	  at	  medarbejderen	  kan	  henvende	  sig	  til	  og	  modsige	  chefen,	  og	  

medarbejderen	  forventer	  at	  blive	  inddraget	  i	  beslutningsprocesser.	  I	  lande	  med	  

stor	  magtdistance	  er	  organisationsstrukturen	  hierarkisk,	  og	  medarbejderne	  er	  

afhængige	  af	  chefen.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  chefen,	  der	  træffer	  beslutningerne,	  og	  
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medarbejderne	  henvender	  sig	  ikke	  til	  chefen	  eller	  siger	  denne	  imod.	  

Medarbejderen	  forventer,	  at	  chefen	  tager	  beslutninger,	  da	  han/hun	  ellers	  vil	  

fremstå	  som	  svag	  over	  for	  medarbejderen	  (Ibid:60).	  

	  

2.5.4.2	  Kollektivisme	  vs.	  individualisme	  

Den	  kollektivistiske	  og	  individualistiske	  dimension	  omhandler,	  hvorvidt	  

samfundet	  ansporer	  et	  kollektivistisk	  eller	  individualistisk	  samfundssyn.	  Skalaen	  

går	  fra	  0-‐100,	  hvor	  0	  er	  mest	  kollektivistisk	  og	  100	  er	  mest	  individualistisk.	  

Kollektivistiske	  samfund	  er	  vi-‐kulturer,	  hvor	  ”gruppens	  interesser	  går	  forud	  for	  

den	  enkeltes	  interesser.”	  (Ibid:90).	  I	  det	  kollektivistiske	  samfund	  integreres	  man	  

fra	  fødslen	  i	  stærke	  grupper,	  eksempelvis	  den	  udvidede	  familie,	  hvor	  alle	  tager	  

sig	  af	  hinanden,	  og	  en	  persons	  identitet	  har	  basis	  i	  det	  sociale	  netværk,	  som	  

han/hun	  er	  en	  del	  af.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  såkaldt	  egengruppe.	  Dette	  kommer	  

ligeledes	  til	  udtryk	  på	  arbejdspladser,	  hvor	  arbejdsgiveren	  aldrig	  udelukkende	  

ansætter	  et	  enkeltindivid,	  men	  et	  menneske,	  der	  er	  del	  af	  en	  egengruppe.	  

Individualistiske	  samfund	  er	  jeg-‐kulturer,	  hvor	  den	  enkeltes	  interesser	  går	  forud	  

for	  gruppens	  interesser.”	  (Ibid:90).	  Det	  er	  samfund,	  hvor	  det	  forventes,	  at	  den	  

enkelte	  sørger	  for	  sig	  selv	  og	  den	  nærmeste	  familie,	  kernefamilien.	  Den	  enkelte	  

opbygger	  sin	  egen	  identitet	  og	  kan	  fungere	  uafhængigt	  af	  grupper	  og	  sociale	  

netværk.	  Båndene	  mellem	  individer	  er	  derfor	  også	  løse.	  På	  arbejdspladsen	  er	  

fokus	  på,	  at	  der	  er	  overensstemmelse	  mellem	  den	  ansattes	  og	  arbejdsgiverens	  

interesser,	  da	  man	  erkender,	  at	  det	  enkelte	  individ	  har	  egne	  behov.	  

	  

I	  det	  følgende	  beskrives	  henholdsvis	  Danmark	  og	  Italien	  baseret	  på	  Hofstedes	  to	  

kulturdimensioner	  magtdistance	  og	  kollektivisme	  vs.	  individualisme.	  	  

	  

2.5.4.3	  Danmark	  ifølge	  Hofstede	  

Med	  18	  point	  er	  Danmark	  placeret	  meget	  lavt	  i	  magtdistanceindekset.	  Ud	  af	  74	  

lande	  er	  Danmark	  nr.	  72	  (se	  bilag	  4).	  Dette	  betyder	  at	  magtdistancen	  er	  meget	  

lille,	  hvilket	  bl.a.	  kommer	  til	  udtryk	  i	  forholdet	  mellem	  overordnede	  og	  

underordnede	  på	  arbejdspladsen.	  Danskere	  forventer	  ansvar	  og	  forventer	  at	  

blive	  inddraget	  i	  beslutningsprocesser.	  De	  er	  vant	  til	  at	  arbejde	  selvstændigt,	  og	  
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de	  er	  i	  en	  tidlig	  alder	  blevet	  opdraget	  til	  at	  udvise	  selvstændighed	  og	  tage	  ansvar.	  

Dette	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  kollektivisme/individualisme-‐indekset,	  hvor	  

Danmark	  med	  74	  point	  er	  i	  den	  individualistiske	  ende	  af	  indekset.	  Der	  er	  fokus	  

på	  individet	  og	  individets	  behov	  frem	  for	  gruppen.	  På	  arbejdspladsen	  belønnes	  

individet	  ud	  fra	  sin	  indsats.	  

	  

2.5.4.4	  Italien	  ifølge	  Hofstede	  

Italien	  er	  placeret	  i	  midten	  af	  magtdistanceindekset	  med	  50	  point	  og	  som	  land	  

nr.	  51	  (se	  bilag	  4).	  Magtdistancen	  er	  således	  forholdsvis	  stor.	  På	  arbejdspladsen	  

grupperer	  medarbejderne	  sig	  socialt	  ud	  fra	  hvilken	  position,	  de	  har,	  og	  det	  er	  

sjældent,	  at	  en	  chef	  har	  en	  hyggelig	  snak	  med	  en	  af	  sine	  underordnede.	  

Medarbejderne	  forventes	  at	  følge	  ordrer	  uden	  at	  stille	  spørgsmålstegn.	  

Repræsenterer	  chefen	  ikke	  en	  vis	  autoritet,	  bliver	  han	  ikke	  respekteret	  af	  sine	  

underordnede.	  I	  kollektivisme/individualisme-‐indekset	  er	  Italien	  i	  den	  

individualistiske	  ende	  med	  76	  point.	  Dog	  rangerer	  andre	  undersøgelser	  Italien	  

som	  mere	  kollektivistisk	  (De	  Mooij	  2005:62).	  En	  forklaring	  på	  forskellen	  i	  

undersøgelsesresultaterne	  kan	  være	  de	  store	  kulturelle	  forskelle,	  der	  eksisterer	  i	  

Italien.	  Norditalien	  er	  individualistisk,	  mens	  resten	  af	  landet	  er	  kollektivistisk.	  Da	  

Hofstede	  foretog	  sin	  undersøgelse	  i	  Norditalien,	  er	  det	  denne	  regions	  

individualisme,	  der	  repræsenterer	  Italien	  hos	  Hofstede.	  Man	  kan	  derfor	  formode,	  

at	  Italien	  nok	  er	  mindre	  individualistisk	  og	  mere	  kollektivistisk	  end	  Hofstede	  

hævder.	  

	  

2.5.5	  Edward	  T.	  Hall	  

Dette	  afsnit	  redegør	  for	  antropologen	  Edward	  T.	  Halls	  forhold	  til	  begrebet	  tid.	  	  

Vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Halls	  tidsdimension,	  da	  denne	  i	  sammenspil	  

med	  to	  af	  Hofstedes	  kulturdimensioner	  og	  Ting-‐Toomeys	  tilgang	  til	  face	  begrebet	  

udgør	  et	  relevant	  analyseværktøj	  i	  forhold	  til	  specialets	  genstandsfelt.	  	  	  	  

	  



Kapitel	  2	  

|	  2.	  Videnskabsteori	  og	  teori	   39	  
	  

2.5.5.1	  Hall	  og	  det	  interkulturelle	  kommunikationsfelt	  

Edward	  T.	  Hall	  betragtes	  af	  mange	  som	  en	  af	  ophavsmændene	  til	  det	  

interkulturelle	  kommunikationsfelt.	  Hall	  beskriver,	  hvordan	  individernes	  syn	  på	  

verden	  og	  generelle	  måde	  at	  opføre	  sig	  på	  hænger	  sammen	  med	  et	  komplekst	  og	  

kulturelt	  betinget	  mønster,	  som	  individet	  ofte	  benytter	  sig	  af	  på	  et	  ubevidst	  plan	  

(Hall	  1959:97ff).	  Halls	  udgangspunkt	  er,	  at	  ’kultur	  er	  kommunikation	  og	  	  

kommunikation	  er	  kultur’	  (Ibid:191).	  	  

Hall	  fremhæver	  derved,	  at	  individets	  måde	  at	  interagere	  på	  altid	  er	  funderet	  i	  en	  

kulturelbestemt	  kontekst,	  hvilket	  falder	  godt	  i	  tråd	  dette	  speciales	  

udgangspunkt.	  Sammen	  med	  Halls	  definitioner	  på	  monokrone	  kulturtræk	  og	  

polykrone	  kulturtræk,	  udgør	  Halls	  tidsdimension	  et	  nyttigt	  analyseværktøj,	  idet	  

hans	  opdeling	  i	  nationale	  kulturer	  skaber	  rum	  for	  en	  videre	  undersøgelse	  af	  de	  

elementer,	  som	  vi	  antager	  er	  indlejret	  i	  de	  kulturbetingede,	  objektive	  rammer.	  Vi	  

er	  opmærksomme	  på,	  at	  denne	  opdeling	  giver	  anledning	  til	  diskussion,	  idet	  den	  

lægger	  op	  til	  en	  stereotyp	  fremstilling	  af	  de	  enkelte	  kulturer.	  Eftersom	  dette	  

speciale	  ligeledes	  opererer	  med	  forestillingen	  om	  objektive	  kulturtræk,	  dog	  i	  

mindre	  radikal	  form,	  og	  så	  længe	  man	  er	  opmærksom	  på	  faren	  ved	  stereotyper,	  

er	  der	  ingen	  grund	  til	  at	  anse	  denne	  opdeling	  for	  at	  være	  problematisk.	  	  

	  

2.5.5.2	  Monokron	  tid	  vs.	  polykron	  tid	  

Dette	  afsnit	  gengiver	  det	  udsnit	  af	  Hall	  teori,	  der	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  

specialets	  genstandsfelt.	  Dette	  gøres	  primært	  med	  afsæt	  i	  følgende	  

arbejdsspørgsmål:	  	  

Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  

til	  tid?	  

	  

Befinder	  man	  sig	  i	  en	  virksomhedsrelation,	  hvor	  interaktionen	  foregår	  på	  tværs	  

af	  kulturer,	  er	  der	  ifølge	  Hall	  særligt	  to	  tidssystemer,	  det	  er	  påkrævet	  at	  være	  

opmærksom	  på,	  når	  man	  ønsker	  en	  succesfuld	  interkulturel	  interaktion:	  

Monokron	  og	  polykron	  tid	  (Hall	  &	  Hall	  1990:13).	  Denne	  opdeling	  er	  kulturelt	  

forankret	  og	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  begrebet	  tid	  har	  forskellige	  betydninger,	  

afhængigt	  af	  den	  kulturbetingede	  ramme.	  Monokron	  tid	  kendetegner	  monokrone	  
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kulturer,	  som	  med	  udgangspunkt	  Halls	  karakteristika	  kan	  beskrives	  som	  en	  

individualistisk	  jeg-‐kultur	  (jf.	  bilag	  5).	  I	  monokrone	  kulturer	  er	  nøgleordet	  

effektivitet:	  fastlagte	  planer	  og	  tidsrammer	  følges	  nøje,	  man	  udfører	  primært	  en	  

ting	  ad	  gangen,	  præcision	  vægtes	  højt,	  og	  der	  ses	  en	  tendens	  til	  en	  utålmodig,	  

resultat-‐	  og	  handlingsorienteret	  adfærd.	  Desuden	  hersker	  der	  en	  udpræget	  

opmærksomhed	  på	  ikke	  at	  overskride	  det	  private	  rum,	  såvel	  i	  fysisk	  som	  mental	  

forstand;	  man	  udviser	  stor	  respekt	  for	  andres	  ejendom,	  er	  opmærksom	  på	  ikke	  

at	  forstyrre	  de	  andre,	  og	  der	  er	  ikke	  tradition	  for	  at	  kombinere	  venskab	  og	  

forretning.	  Kulturen	  prioriterer	  opgaven	  frem	  for	  de	  personlige	  relationer	  

(Ibid:15).	  Den	  monokrone	  kultur	  vil	  ofte	  være	  fremherskende	  i	  USA	  og	  

Nordeuropa.	  Ifølge	  Halls	  begreber	  er	  Danmark	  altså	  en	  monokron	  jeg-‐kultur.	  

Den	  polykrone	  tidsopfattelse	  kendetegner	  en	  polykron	  kultur,	  som	  kan	  beskrives	  

som	  en	  kollektivistisk	  vi-‐kultur	  (jf.	  bilag	  5).	  I	  polykrone	  kulturer	  er	  tid	  et	  

umålbart	  og	  flydende	  begreb.	  Nøglebegrebet	  i	  en	  sådan	  kultur	  er	  ’den	  personlige	  

relation’,	  idet	  der	  i	  særdeleshed	  lægges	  vægt	  på	  de	  nære	  relationer.	  Man	  

overskrider	  gerne	  det	  private	  rum,	  og	  der	  hersker	  en	  tradition	  for	  at	  kombinere	  

venskab	  med	  forretning.	  På	  et	  praktisk	  plan	  afholdes	  der	  også	  møder	  og	  lægges	  

skemaer	  i	  den	  polykrone	  kultur,	  her	  opfattes	  præcision	  dog	  som	  et	  relativt	  

begreb,	  og	  man	  føler	  sig	  ikke	  kun	  bundet	  til	  den	  igangværende	  opgave.	  Samtidig	  

kan	  der	  identificeres	  en	  tendens	  til	  at	  udvise	  stor	  tålmodighed	  samt	  til	  at	  tage	  sig	  

god	  tid,	  hvis	  der	  er	  behov	  for	  det.	  Denne	  kultur	  er	  altså	  	  knap	  så	  resultat-‐	  og	  

handlingsorienteret	  (Ibid:15)	  som	  den	  monokrone	  kultur.	  	  	  

Den	  polykrone	  kultur	  vil	  ofte	  være	  fremherskende	  i	  sydeuropæiske,	  

latinamerikanske	  og	  mellemøstlige	  lande.	  Det	  placerer	  Italien	  som	  en	  polykron	  

vi-‐kultur.	  

	  

I	  tråd	  med	  det	  etnocentriske	  dilemma,	  som	  beskrives	  mere	  udførligt	  i	  afsnit	  

2.5.1,	  er	  Hall	  overbevist	  om,	  at	  den	  egentlige	  udfordring	  i	  interkulturel	  

kommunikation	  ikke	  ligger	  i	  at	  forstå	  den	  anden	  kultur,	  men	  rettere	  består	  i	  at	  

opnå	  en	  forståelse	  for	  ens	  egen	  kultur	  (Hall	  1959:30).	  Denne	  overbevisning	  

udspringer	  af,	  at	  ens	  egen	  kulturelle	  påvirkning	  ofte	  foregår	  på	  et	  ubevidst	  plan.	  

Individet	  gør	  sig	  derfor	  ofte	  ikke	  klart,	  hvornår	  måden	  at	  interagere	  på	  

udspringer	  af	  iboende	  kulturelle	  mønstre,	  som	  ifølge	  Hall	  typisk	  vil	  være	  at	  finde	  



Kapitel	  2	  

|	  2.	  Videnskabsteori	  og	  teori	   41	  
	  

i	  den	  nederste	  del	  af	  isbjerget	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  Derfor	  er	  individet	  først	  fuldt	  ud	  i	  

stand	  til	  at	  forstå	  og	  afkode	  modpartens	  måde	  at	  interagere,	  når	  vedkommende	  

er	  i	  stand	  til	  at	  perspektivere	  den	  andens	  kulturelle	  mønster	  til	  sit	  eget	  (Ibid:30).	  
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”Jeg	  synes	  at	  man	  typisk	  har	  det	  forløb	  at	  der	  under	  mødet	  
bliver	  sat	  nogle	  rammer	  op	  og	  under	  desserten	  kommer	  du	  

så	  frem	  til	  hvordan	  du	  skal	  fylde	  de	  rammer.”	  
/Respondent	  DK1	  

3.
	  M
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e	  
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3.	  Metode	  
I	  dette	  kapitel	  gør	  vi	  rede	  for	  den	  kvalitative	  metode,	  interviewets	  validitet	  og	  

indsamling	  af	  data	  og	  den	  kritiske	  realismes	  metodiske	  funktion.	  	  

	  

3.1	  Den	  kvalitative	  metode	  

Eftersom	  den	  kritiske	  realisme	  metodisk	  set	  kan	  anses	  for	  at	  være	  en	  

kontekstafhængig	  og	  åben	  videnskabsteoretisk	  retning,	  idet	  man	  ikke	  tillægger	  

én	  metodologi	  altoverskyggende	  egenskaber,	  men	  i	  stedet	  anerkender	  den	  

anvendte	  metodes	  udgangspunkt	  i	  genstandsfeltets	  ontologi	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  

2004:152f),	  antager	  vi,	  at	  der	  eksisterer	  en	  ’virkelig	  verden’,	  som	  vi	  får	  adgang	  til	  

igennem	  det	  empiriske	  og	  subjektive	  i	  form	  af	  vores	  interviewpersoners	  

erfaringer.	  Vi	  har	  derfor	  i	  tråd	  med	  det	  kritisk	  realistiske	  paradigme	  valgt	  at	  

benytte	  os	  af	  den	  kvalitative	  metode.	  

	  

Specialets	  interview	  er	  semistrukturerede	  livsverdensinterview.	  Formålet	  med	  

denne	  type	  interview	  er	  ”at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  livsverden	  

med	  henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener.”	  (Kvale	  &	  

Brinkmann	  2009:143).	  Til	  forskel	  fra	  kvantitative	  metoder,	  som	  gør	  brug	  af	  f.eks.	  

spørgeskemaundersøgelser	  og	  statistiske	  undersøgelser,	  gør	  kvalitative	  

interview	  det	  muligt	  for	  intervieweren	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  bestemte	  emner	  og	  

dermed	  opnå	  nuancerede	  svar.	  Det	  semistrukturerede	  interview	  ”er	  præget	  af	  en	  

åbenhed,	  hvad	  angår	  forandringer	  i	  rækkefølgen	  og	  formuleringen	  af	  spørgsmål,	  

så	  man	  kan	  forfølge	  de	  specifikke	  svar,	  der	  gives,	  og	  de	  historier,	  

interviewpersonerne	  fortæller.”	  (Ibid:144).	  Det	  er	  dermed	  interviewerens	  opgave	  

at	  lede	  interviewpersonen	  mod	  bestemte	  emner,	  men	  det	  er	  interviewpersonen	  

selv,	  der	  skal	  bringe	  de	  dimensioner	  frem,	  som	  vedkommende	  finder	  væsentlige	  

(Kvale:1981:167).	  Livsverdensinterview	  adskiller	  sig	  også	  den	  kvantitative	  

metode	  ved	  at	  være	  en	  dialog	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson,	  hvilket	  

giver	  den	  interviewede	  en	  vis	  indflydelse	  på	  forløbet.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  

interaktion	  mellem	  to	  eller	  flere	  mennesker,	  der	  gensidigt	  påvirker	  hinanden.	  	  
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3.1.1	  Interviewets	  validitet	  

Til	  trods	  for,	  at	  interview	  er	  en	  form	  for	  dialoger	  og	  dermed	  en	  gensidig	  

påvirkning	  mellem	  interviewer	  og	  interviewperson,	  vil	  det	  altid	  være	  

intervieweren,	  der	  styrer	  forløbet,	  og	  der	  eksisterer	  i	  den	  forbindelse	  et	  klart	  

asymmetrisk	  magtforhold	  mellem	  intervieweren	  og	  den	  interviewede	  (Kvale	  &	  

Brinkmann	  2009:51).	  Netop	  derfor	  skal	  intervieweren	  være	  opmærksom	  på	  sin	  

indflydelse	  på	  den	  interviewede.	  Det	  er	  interviewerens	  job	  at	  være	  opmærksom	  

på	  det	  asymmetriske	  magtforhold	  og	  tage	  sine	  forholdsregler	  for	  derigennem	  

bedre	  at	  kunne	  sikre	  interviewets	  validitet.	  

	  

Et	  forhold,	  der	  ofte	  spiller	  ind,	  er	  den	  interviewedes	  interesse	  i	  at	  opfylde	  sin	  

rolle	  som	  interviewperson	  på	  bedste	  vis,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  at	  vedkommende	  

svarer	  ud	  fra,	  hvad	  han/hun	  tror,	  intervieweren	  gerne	  vil	  høre	  (Coolican	  

2004:95).	  For	  at	  undgå	  dette	  fænomen,	  som	  Coolican,	  der	  er	  professor	  i	  

psykologi,	  kalder	  ”social	  desirability”,	  er	  det	  en	  god	  idé	  at	  undlade	  at	  informere	  

interviewpersonen	  om	  interviewets	  konkrete	  formål,	  da	  vedkommende	  på	  den	  

måde	  ikke	  ved,	  hvad	  intervieweren	  forventer.	  Ligeledes	  er	  det	  vigtigt	  at	  få	  

interviewpersonen	  til	  at	  være	  afslappet	  og	  føle	  sig	  godt	  tilpas,	  således	  at	  det	  

asymmetriske	  magtforhold	  ikke	  kommer	  til	  at	  spille	  for	  stor	  en	  rolle.	  

	  

Det	  er	  en	  gængs	  opfattelse,	  at	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  ikke	  bør	  gøre	  

brug	  af	  ledende	  spørgsmål,	  da	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  

interviewpersonen	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Således	  ser	  Kvale	  &	  Brinkmann	  

imidlertid	  ikke	  på	  det.	  Ifølge	  dem	  behøver	  ledende	  spørgsmål	  ”ikke	  altid	  at	  

reducere	  interviewets	  reliabilitet,	  men	  [de]	  kan	  ligefrem	  øge	  den;	  bevidst	  ledende	  

spørgsmål	  bruges	  ikke	  for	  meget,	  men	  nok	  snarere	  for	  lidt	  i	  kvalitative	  

forskningsinterview	  i	  dag.”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:195).	  Det	  er	  således	  vigtigt,	  

at	  intervieweren	  er	  bevidst	  om,	  hvordan	  han/hun	  gør	  brug	  af	  ledende	  spørgsmål,	  

da	  formålet	  med	  dem	  ikke	  skal	  være	  at	  føre	  interviewpersonen	  i	  en	  bestemt	  

retning,	  men	  derimod	  at	  kontrollere	  svarenes	  pålidelighed	  (reliabilitet)	  samt	  

verificere	  interviewerens	  fortolkninger	  (Ibid:195).	  På	  denne	  måde	  kan	  

intervieweren	  søge	  at	  sikre,	  at	  fortolkningen	  af	  interviewene	  afspejler	  en	  
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sandfærdig	  udgave	  af	  interviewpersonernes	  virkelighed	  og	  dermed	  en	  højere	  

grad	  af	  reliabilitet.	  

	  

3.2	  Interviewguide	  

I	  perioden	  fra	  d.	  18.	  maj	  til	  d.	  17.	  juni	  har	  vi	  sammen	  foretaget	  de	  seks	  interview,	  

som	  udgør	  specialets	  empiri.	  Interviewene	  er	  af	  halvanden	  til	  to	  timers	  varighed	  

og	  er	  enten	  foretaget	  på	  den	  interviewedes	  bopæl	  eller	  på	  den	  interviewedes	  

arbejdsplads.	  Alle	  interviewpersoner	  indvilligede	  i,	  at	  samtalen	  blev	  optaget.	  

	  

3.2.1	  Respondentgruppe	  

Respondentgruppen	  består	  af	  to	  danske	  mænd,	  to	  danske	  kvinder,	  to	  italienske	  

mænd	  og	  en	  italiensk	  kvinde.	  Derfor	  er	  alle	  interview	  foretaget	  på	  henholdsvis	  

dansk	  og	  italiensk	  (se	  bilag	  1	  og	  2	  for	  interviewguide	  på	  henholdsvis	  dansk	  og	  

italiensk).	  Alle	  interview	  med	  en	  undtagelse	  er	  foretaget	  med	  én	  respondent	  ad	  

gangen,	  og	  derfor	  er	  der	  syv	  respondenter,	  men	  kun	  seks	  interview.	  At	  der	  i	  et	  

interview	  optræder	  to	  respondenter	  skyldes,	  at	  de	  to	  interviewpersoner	  

sammen	  fungerer	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  deres	  italienske	  samarbejdspartnere,	  

og	  de	  mente,	  at	  vi	  derfor	  ville	  få	  mest	  udbytte	  af	  at	  tale	  med	  dem	  begge.	  Vi	  

udvalgte	  respondenterne	  dels	  via	  Dansk-‐Italiensk	  Erhvervsforening	  og	  dels	  ved	  

at	  tage	  kontakt	  til	  et	  italiensk	  forum,	  hvis	  formål	  er	  at	  skabe	  kontakt	  mellem	  

danskere	  og	  herboende	  italienere,	  der	  har	  interesse	  for	  hinandens	  kultur.	  	  

Samtlige	  respondenter	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  deres	  erfaringer	  med	  at	  

interagere	  med	  den	  modsatte	  part	  samt	  deres	  kendskab	  til	  den	  modsatte	  kultur.	  	  

På	  baggrund	  af	  den	  dialog,	  vi	  havde	  med	  respondenten	  forud	  for	  interviewet,	  

sikrede	  vi	  os,	  at	  de	  havde	  den	  nødvendige	  erfaring.	  Eftersom	  respondentgruppen	  

skulle	  udgøre	  vores	  vidensbank,	  diskuterede	  vi,	  hvorvidt	  vi	  sigtede	  efter	  at	  opnå	  

en	  meget	  specifik	  viden	  og	  derfor	  skulle	  skabe	  en	  erfaringsbaseret	  homogen	  

interviewgruppe,	  som	  bestod	  af	  personer	  inden	  for	  samme	  branche,	  eller	  om	  vi	  

sigtede	  efter	  en	  viden	  der	  repræsenterede	  forskellige	  brancher	  og	  derfor	  skulle	  

sammensætte	  en	  erfaringsbaseret	  heterogen	  interviewgruppe.	  Da	  det	  ikke	  er	  

formålet	  at	  udarbejde	  en	  analyse	  baseret	  på	  specifikke	  brancher,	  har	  vi	  udvalgt	  
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respondenter	  med	  forskellige	  former	  for	  erfaring	  med	  den	  modsatte	  part	  samt	  

kendskab	  til	  den	  modsatte	  kultur.	  	  

	  

Samtlige	  interviewpersoner	  er	  bosiddende	  i	  Danmark.	  Dette	  kan	  være	  et	  

kritikpunkt,	  da	  man	  kan	  forvente	  at	  danskerne	  dermed	  ikke	  har	  nok	  viden	  om	  og	  

erfaring	  med	  den	  italienske	  kultur.	  Alle	  de	  danske	  respondenter	  besidder	  et	  

dybtgående	  kendskab	  til	  Italien	  og	  landets	  kultur	  og	  har	  alle	  på	  nær	  én	  boet	  og	  

arbejdet	  adskillige	  år	  i	  Italien.	  Som	  det	  fremgår	  af	  skemaet	  nedenfor,	  har	  

respondenterne	  et	  bredt	  erfaringsgrundlag	  samt	  relevante	  beskæftigelser,	  og	  vi	  

vurderede	  derfor,	  at	  de	  udgjorde	  et	  repræsentativt	  udsnit	  af	  de	  grupper,	  vi	  

ønskede	  at	  undersøge.	  Vi	  vurderede	  derfor,	  at	  det	  ikke	  var	  nødvendigt	  at	  

interviewe	  danskere	  bosiddende	  i	  Italien.	  Nedenfor	  har	  vi	  opstillet	  et	  skema	  med	  

data	  om	  respondenterne.	  

	  

	   VIRKSOMHED	   STILLING	   	  ARBEJDS-‐	  
ERFARING	  

FORHOLD	  TIL	  DEN	  
ANDEN	  KULTUR	  

DK1	   Mellemstor	  dansk	  
virksomhed	  inden	  for	  

energisektoren	  
Direktør	   8	  års	  erfaring	  fra	  

pågældende	  virksomhed	  

Forretningsbaseret	  
forhold	  til	  Italien.	  Taler	  

ikke	  italiensk	  
DK2	   Mellemstor	  dansk	  

virksomhed	  inden	  for	  
energisektoren	  

Områdemanager	  
for	  Italien	  

Adskillige	  års	  erfaring	  i	  
Italien	  og	  Danmark	  bl.a.	  
med	  fokus	  på	  italiensk	  og	  

dansk	  samarbejde	  

Har	  boet	  og	  arbejdet	  i	  
Italien	  og	  har	  et	  stort	  
kendskab	  til	  italiensk	  
kultur.	  Taler	  italiensk	  

DK3	  
Internetbutik,	  salg	  af	  
italienske	  luksusvarer	   Selvstændig	  

Adskillige	  års	  erfaring	  fra	  
ansættelser	  i	  

virksomheder	  i	  Italien	  og	  
som	  selvstændig	  i	  

Danmark	  

Har	  boet	  og	  arbejdet	  i	  
Italien	  i	  adskillige	  år.	  
Har	  været	  italiensk	  gift.	  

Taler	  italiensk	  

DK4	   Rejseguide,	  forfatter,	  
konsulent	  v.	  køb/salg	  
af	  ejendomme	  i	  Italien	  

Selvstændig	  

Adskillige	  års	  erfaring,	  
primært	  som	  selvstændig	  
og	  primært	  i	  Italien,	  men	  

også	  i	  Danmark	  

Har	  boet	  og	  arbejdet	  i	  
Italien	  i	  adskillige	  år.	  

Taler	  italiensk	  

IT1	   Mellemstor	  dansk	  
virksomhed	  inden	  for	  

udvikling	  af	  
teknologisk	  udstyr	  

Mellemleder	  

6	  års	  erfaring	  fra	  
ansættelser	  i	  tre	  

forskellige	  virksomheder	  i	  
Danmark	  

Bor	  og	  arbejder	  i	  
Danmark	  på	  6.	  år.	  Er	  
dansk	  gift.	  Taler	  dansk	  

IT2	  
Italiensk	  take-‐away	  
og	  delikatessebutik	   Selvstændig	  

10	  års	  erfaring,	  dels	  fra	  en	  
virksomhed	  i	  Danmark	  og	  
en	  dansk	  virksomhed	  i	  
Italien,	  men	  primært	  som	  
selvstændig	  i	  Danmark	  

Bor	  og	  arbejder	  i	  
Danmark	  på	  10.	  år.	  Er	  
dansk	  gift.	  Taler	  dansk	  

IT3	   Stor	  dansk	  
virksomhed	  inden	  for	  
medicinalsektoren	  

	  
Ansat	  

2	  års	  erfaring	  fra	  
pågældende	  danske	  

virksomhed	  

Bor	  og	  arbejder	  i	  
Danmark	  på	  2.	  år.	  Taler	  

ikke	  dansk	  
Skema	  1:	  Respondenter	  
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3.2.1.1	  Vurdering	  af	  respondenter	  

Kultur-‐	  og	  globaliseringsteoretikeren	  John	  Tomlinson	  bruger	  begreberne	  

functional	  proximity	  og	  cultural	  proximity.	  De	  to	  begreber	  beskriver	  det	  

bevidsthedsmæssige	  forhold,	  som	  individer	  kan	  have	  til	  andre	  kulturer.	  

Functional	  proximity	  kan	  beskrives	  som	  en	  sammentrækning	  af	  ”cultural	  

difference	  so	  as	  to	  allow	  the	  ”universal”	  practices	  of	  the	  international	  business	  

culture	  to	  function	  smoothly.”	  (Tomlinson	  1999:7).	  Det	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  alle	  

kulturer	  gøres	  ens,	  snarere	  er	  der	  tale	  om	  at	  der	  dannes	  ”globalized	  spaces	  and	  

connecting	  corridors	  which	  ease	  the	  flow	  of	  capital.”	  (Ibid:7).	  Der	  er	  således	  tale	  

om	  globalister,	  forretningsfolk,	  der	  bevæger	  sig	  direkte	  fra	  flyveren	  til	  hotellet	  og	  

dernæst	  til	  mødelokalet	  og	  som	  dermed	  har	  en	  minimal	  berøring	  med	  

lokalkulturen.	  Cultural	  proximity	  kan	  beskrives	  som	  ”the	  fine	  grain	  of	  everyday	  

cultural	  practices	  defined	  by	  locality	  rather	  than	  globality”	  (Ibid:7).	  Der	  er	  her	  tale	  

om	  lokalister,	  mennesker	  som	  oplever	  og	  deltager	  i	  det	  lokale	  dagligdagsliv.	  

	  

To	  af	  de	  fire	  danske	  respondenter,	  DK3	  og	  DK4,	  kan	  uden	  videre	  beskrives	  som	  

lokalister.	  De	  har	  begge	  boet	  og	  arbejdet	  i	  Italien	  i	  mange	  år.	  I	  dag	  bor	  de	  i	  

Danmark,	  men	  de	  betragter	  Italien	  som	  deres	  andet	  hjem	  og	  som	  et	  sted,	  hvor	  de	  

føler,	  at	  de	  hører	  til.	  De	  kender	  den	  italienske	  kultur,	  lokalsamfundet	  og	  taler	  det	  

italienske	  sprog.	  DK1	  og	  DK2,	  de	  to	  andre	  danske	  respondenter,	  har	  forskellige	  

forhold	  til	  den	  italienske	  kultur.	  DK1	  har	  aldrig	  boet	  i	  Italien	  og	  taler	  ikke	  

italiensk.	  Dog	  har	  han	  samarbejdet	  tæt	  med	  sine	  italienske	  samarbejdspartnere	  

igennem	  8	  år	  og	  er	  ofte	  i	  Italien.	  DK2	  har	  boet	  og	  arbejdet	  i	  Italien	  og	  taler	  

sproget.	  Han	  er	  tydeligvis	  godt	  inde	  i	  den	  italienske	  kultur	  og	  lokalsamfundet,	  og	  

det	  er	  i	  kraft	  af	  denne	  viden,	  at	  han	  samarbejder	  med	  DK1.	  Via	  DK2	  og	  de	  

italienske	  samarbejdspartnere	  er	  DK1	  blevet	  præsenteret	  for	  den	  italienske	  

kultur	  og	  de	  italienske	  forhold.	  Vi	  vil	  derfor	  mene	  at	  DK1	  befinder	  sig	  midt	  

imellem	  functional	  proximity	  og	  cultural	  proximity,	  og	  vi	  kalder	  ham	  derfor	  for	  

glokalist,	  mens	  DK2	  må	  siges	  at	  være	  lokalist.	  

	  

To	  af	  de	  italienske	  respondenter,	  IT1	  og	  IT2,	  bor	  og	  arbejder	  i	  Danmark.	  De	  er	  

begge	  dansk	  gift	  og	  har	  børn.	  De	  er	  godt	  inde	  i	  den	  danske	  kultur	  og	  

lokalsamfundet,	  taler	  det	  danske	  sprog	  og	  føler	  et	  tilhørsforhold	  til	  Danmark.	  IT1	  
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og	  IT2	  anser	  vi	  ligeledes	  for	  at	  være	  lokalister.	  IT3	  har	  boet	  i	  Danmark	  i	  to	  år	  og	  

taler	  ikke	  sproget.	  Dog	  er	  hun	  meget	  interesseret	  i	  at	  være	  en	  del	  af	  

lokalsamfundet	  og	  gør	  mange	  ting	  for	  at	  forsøge	  at	  tilpasse	  sig	  danske	  forhold.	  Vi	  

vil	  ligeledes	  betegne	  hende	  som	  lokalist,	  dog	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  IT1	  og	  IT2.	  

	  

Respondenterne	  er	  således	  primært	  lokalister,	  hvilket	  både	  kan	  være	  en	  fordel	  og	  

en	  ulempe.	  Dette	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnit	  5.7.	  

	  

3.2.2	  Udarbejdelse	  af	  interviewguide	  

Interviewguidens	  temaer	  er	  	  inspireret	  af	  Iben	  Jensens	  tilgang	  til	  begreberne	  

forudforståelse	  og	  selvforståelse	  (jf.	  afsnit	  2.5.2.1),	  Ting-‐Toomeys	  Face	  

Negotiation	  Theory	  (jf.	  afsnit	  2.5.3.2),	  et	  udsnit	  af	  Hofstedes	  kultur	  dimensioner	  

(jf.	  afsnit	  2.5.4)	  og	  Halls	  tilgang	  til	  tidsbegrebet	  (jf.	  afsnit	  2.5.5),	  samt	  egne	  

erfaringer.	  	  

	  

Interviewguiden	  lægger	  op	  til	  et	  semistruktureret	  interview,	  idet	  vi	  sigter	  efter	  

en	  uformel	  samtale	  med	  en	  god	  dialog,	  hvor	  de	  interviewede	  åbent	  beskriver	  

situationer,	  hvor	  de	  har	  mødt	  kulturelle	  forskelle.	  For	  at	  opnå	  en	  højere	  grad	  af	  

reliabilitet	  har	  vi	  gjort	  os	  følgende	  overvejelser:	  Det	  	  var	  vigtigt	  for	  os,	  at	  

spørgsmålene	  i	  interviewguiden	  så	  vidt	  muligt	  ikke	  var	  ledende,	  således	  at	  

interviewpersonerne	  ikke	  blev	  trukket	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Dog	  har	  vi,	  i	  tilfælde	  

hvor	  vi	  har	  været	  i	  tvivl	  om	  hvad	  interviewpersonen	  mente,	  opsummeret	  dennes	  

udsagn	  med	  et	  ledende	  spørgsmål,	  for	  at	  sikre	  os,	  at	  vi	  forstod	  meningen	  korrekt.	  

En	  anden	  vigtig	  faktor	  var	  at	  sikre,	  at	  interviewpersonerne	  ikke	  følte,	  at	  de	  skulle	  

tilpasse	  deres	  svar	  til	  vores	  formål.	  Dette	  sikrede	  vi	  	  ved	  at	  stille	  åbne	  spørgsmål,	  

der	  lægger	  op	  til	  at	  fortælle	  om	  konkrete	  situationer.	  Ligeledes	  var	  det	  vigtigt	  for	  

os	  at	  interviewpersonerne	  følte	  sig	  trygge	  i	  situationen.	  Dette	  forsøgte	  vi	  at	  opnå	  

ved	  at	  indlede	  interviewet	  med	  en	  uformel	  snak	  og	  ved	  at	  gøre	  det	  klart,	  at	  de	  

ikke	  nødvendigvis	  behøvede	  at	  have	  noget	  at	  sige	  til	  alle	  spørgsmål.	  Samtidig	  

bestræbte	  vi	  os	  på	  at	  formulere	  åbne,	  neutrale	  og	  letforståelige	  spørgsmål.	  
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3.2.3	  Interviewsituationen	  	  

Samtlige	  interview	  bærer	  præg	  af	  et	  interviewer/interviewede	  forhold,	  hvor	  den	  

interviewedes	  rolle	  tydeligvis	  var	  at	  svare,	  og	  vores	  rolle	  var	  at	  spørge	  samt	  

guide.	  Vi	  bestræbte	  os	  på	  at	  guide	  de	  interviewede	  i	  den	  retning,	  hvor	  de	  bevidst	  

eller	  ubevidst	  havde	  mest	  at	  fortælle	  og	  opmuntrede	  den	  interviewede	  til	  at	  tale	  

videre	  ved	  at	  stille	  uddybende	  spørgsmål.	  	  	  

	  

Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  interviewpersonerne	  havde	  det	  godt	  med	  

interviewsituationen	  og	  at	  de	  var	  interesseret.	  Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  

italienske	  interviewpersoner	  måske	  ikke	  har	  følt,	  at	  de	  kunne	  sige	  noget	  negativt	  

om	  danskere	  og	  danske	  forhold	  af	  frygt	  for	  at	  fornærme	  de	  danske	  interviewere.	  

Dette	  var	  dog	  ikke	  vores	  indtryk.	  De	  to	  italienske	  mænd	  beskrev	  flere	  gange	  

sider	  af	  den	  danske	  kultur,	  som	  var	  dem	  en	  kilde	  til	  undren	  og	  frustration.	  Dette	  

gjorde	  sig	  også	  gældende	  for	  den	  italienske	  kvinde,	  som	  flere	  gange	  undervejs	  i	  

interviewet	  også	  stillede	  nysgerrige	  spørgsmål	  til	  den	  danske	  kultur.	  Alle	  

italienerne	  var	  dog	  meget	  optaget	  af	  at	  sikre	  sig,	  at	  vi	  ikke	  tog	  deres	  udtalelser	  

personligt.	  Samtidig	  gav	  de	  alle	  tre	  udtryk	  for	  en	  lige	  så	  stor	  undren	  og	  til	  tider	  

afstandtagen	  over	  for	  sider	  af	  den	  italienske	  kultur.	  

	  

3.2.4	  Pilotinterview	  

Under	  udarbejdelsen	  af	  vores	  interviewguide	  valgte	  vi	  at	  lave	  et	  pilotinterview.	  

Vi	  ville	  gerne	  opnå	  en	  fornemmelse	  for,	  hvorvidt	  vores	  spørgsmål	  var	  formuleret	  

på	  en	  klar	  og	  forståelig	  vis	  samt	  om	  de	  på	  neutral	  vis	  pegede	  hen	  mod	  svar	  inden	  

for	  de	  emner,	  vi	  gerne	  ville	  opnå	  viden	  om.	  	  

Pilotinterviewet	  medførte	  visse	  rettelser	  i	  form	  af	  nye	  formuleringer	  og	  sletning	  

af	  spørgsmål.	  Efterfølgende	  fik	  vi	  to	  fagkyndige	  personer	  i	  form	  af	  en	  

nyhedsjournalist	  og	  en	  akademisk	  journalist	  til	  at	  læse	  guiden	  igennem	  og	  give	  

relevante	  kommentarer.	  Dette	  medførte	  ligeledes	  en	  række	  tilpasninger.	  	  

	  

3.2.5	  Transskribering	  

Da	  vi	  vil	  foretage	  en	  meningsfortolkende	  analyse	  frem	  for	  en	  sproglig	  analyse	  af	  

respondenternes	  udsagn,	  har	  vi	  valgt	  at	  transskribere	  interview	  med	  fokus	  på	  
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det,	  der	  bliver	  sagt,	  og	  ikke	  måden,	  det	  siges	  på.	  Derved	  er	  vores	  interview	  under	  

transskriberingsprocessen	  blevet	  omdannet	  fra	  mundtlig	  tale	  til	  skriftlig	  tekst	  og	  

derved	  struktureret	  i	  en	  form,	  der	  egner	  sig	  til	  nærmere	  analyse.	  Det	  kan	  i	  

transskriberingsprocessen	  være	  på	  sin	  plads	  at	  omformulere	  og	  kondensere	  de	  

interviewedes	  udsagn,	  hvis	  formålet	  er	  at	  foretage	  en	  meningsfortolkende	  

analyse	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:202ff).	  Dette	  betyder	  i	  praksis,	  at	  vi	  har	  

bevaret	  en	  samtalestruktur,	  men	  har	  valgt	  at	  udelade	  informationer,	  der	  ikke	  var	  

relevante	  for	  specialet.	  Vi	  har	  rettet	  talesprog	  til	  mere	  forståeligt	  skriftsprog,	  

hvor	  dette	  har	  vist	  sig	  nødvendigt	  for	  at	  sikre	  forståelsen	  af	  det	  sagte.	  

	  

3.3	  Undersøgelsens	  validitet	  

I	  tråd	  med	  den	  kritiske	  realisme	  bærer	  specialet	  præg	  af	  en	  fortolkende	  og	  

kvalitativ	  tilgangsvinkel	  til	  problemstillingen.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  den	  

kritiske	  realisme	  afviser,	  at	  det	  er	  muligt	  at	  opnå	  sikker	  viden.	  Dette	  skyldes,	  at	  al	  

viden	  om	  den	  intransitive	  (objektive)	  dimension	  kommunikeres	  i	  den	  transitive	  

(subjektive)	  dimension.	  Det	  er	  derfor	  umuligt	  at	  gengive	  den	  objektive	  

dimension,	  da	  denne	  altid	  vil	  være	  fortolket	  subjektivt.	  

Specialets	  søger	  derfor	  gennem	  studier	  af	  konkrete	  interkulturelle	  

kommunikationssituationer	  mellem	  danskere	  og	  italienere	  at	  producere	  en	  

kontekstbestemt	  og	  subjektiv	  viden,	  der	  gør	  sig	  gældende	  inden	  for	  de	  

eksisterende	  objektive	  rammer.	  

	  

Vi	  er	  opmærksomme	  på	  undersøgelsens	  naturlige	  begrænsning,	  idet	  en	  

undersøgelse	  af	  et	  begrænset	  antal	  respondenters	  subjektive	  holdninger	  og	  

erfaringer	  ikke	  nødvendigvis	  giver	  et	  generaliserbart	  resultat,	  ligesom	  

undersøgelsen	  heller	  ikke	  nødvendigvis	  vil	  kunne	  gentages	  af	  andre	  med	  andre	  

respondenter,	  der	  også	  kunne	  være	  repræsentative	  for	  gruppen,	  på	  et	  senere	  

tidspunkt.	  Dog	  kan	  undersøgelsens	  samlede	  reliabilitet	  begrundes,	  idet	  vi	  ud	  fra	  

respondenternes	  svar	  kan	  identificere	  en	  fælles	  opfattelse	  af	  kulturelt	  betingede	  

forskelle	  mellem	  Danmark	  og	  Italien,	  hvilket	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  

anvendte	  teori.	  	  
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For	  at	  sikre	  undersøgelsens	  samlede	  validitet	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  er	  

sammenhæng	  mellem	  den	  anvendte	  metode	  og	  undersøgelsens	  resultater.	  

Udgangspunktet	  for	  vores	  undersøgelse	  er,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  

subjektive	  opfattelser	  af	  virkeligheden.	  	  

Derfor	  er	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  vor	  egen	  forudforståelse	  vil	  påvirke	  processen	  

uanset	  hvor	  objektive	  vi	  tilstræber	  at	  være	  i	  forhold	  til	  specialets	  tilblivelse,	  

eksempelvis	  med	  henblik	  på	  udvælgelse	  af	  respondenter,	  indsamling	  af	  empiri,	  

valg	  af	  teori	  samt	  udarbejdelse	  af	  analyse.	  	  

Ikke	  alle	  interkulturelle	  kommunikationsvanskeligheder	  skal	  tilskrives	  

interkulturalitet,	  men	  kan	  skyldes	  personlige	  forhold.	  Vi	  er	  derfor	  

opmærksomme	  på	  ikke	  at	  overfortolke	  og	  tillægge	  den	  interkulturelle	  

kommunikation	  problemer,	  som	  den	  reelt	  ikke	  har.	  Dertil	  kan	  vi	  ikke	  hente	  hjælp	  

i	  teorierne,	  men	  må	  forlade	  os	  på	  vor	  egen	  faglighed	  og	  integritet.	  

	  

På	  den	  baggrund	  er	  vi	  bevidste	  om,	  at	  undersøgelsen	  ikke	  fremkommer	  med	  

generaliserbare	  og	  universelle	  lovmæssigheder,	  idet	  den	  ikke	  siger	  noget	  om	  alle	  

danskere	  og	  alle	  italienere	  til	  alle	  tider.	  Den	  fremkommer	  snarere	  med	  rationelt	  

funderede	  tendenser,	  der	  beskriver,	  hvor	  danskere	  og	  italienere	  i	  en	  konkret	  

kontekst,	  her	  i	  en	  virksomhedsrelation,	  kan	  forventes	  at	  støde	  på	  vanskeligheder	  

når	  de	  interagerer	  med	  hinanden.	  	  
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4.	  Analyse	  
Formålet	  med	  dette	  kapitel	  er	  at	  besvare	  specialets	  fire	  arbejdsspørgsmål.	  Dette	  

gøres	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  indsamlede	  empiri	  og	  den	  valgte	  teori	  med	  afsæt	  i	  

den	  hermeneutiske	  fortolkningsproces.	  Arbejdsspørgsmålene	  overlapper	  på	  

mange	  måder	  hinanden,	  men	  for	  overskuelighedens	  skyld	  har	  vi	  valgt	  at	  behandle	  

dem	  enkeltvis.	  Kapitel	  5	  fortolker	  analysens	  data	  og	  viser,	  hvordan	  

fokusområderne	  indbyrdes	  påvirker	  på	  hinanden.	  Analysens	  struktur	  er	  opbygget	  

på	  baggrund	  af	  arbejdsspørgsmålene,	  således	  at	  de	  fire	  arbejdsspørgsmål	  udgør	  

hver	  sit	  hovedafsnit	  i	  analysen.	  

	  

4.1	  Kommunikation	  

I	  dette	  afsnit	  tager	  analysen	  udgangspunkt	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  

Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  

kommunikationsadfærd?	  

	  

4.1.1	  Forventninger	  og	  tilpasning	  	  

Når	  vi	  kommunikerer,	  har	  vi	  alle	  en	  klar	  forventning	  om,	  hvordan	  samtalen	  skal	  

forløbe.	  Denne	  forventning	  er	  ofte	  baseret	  på	  den	  forudforståelse	  og	  

selvforståelse,	  vi	  har	  som	  individer.	  I	  dette	  afsnit	  undersøger	  vi,	  hvorledes	  

forudforståelsen	  og	  selvforståelsen	  samt	  graden	  af	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  

ting	  på	  en	  ny	  måde	  påvirker	  kommunikationen.	  

	  

Ud	  fra	  de	  italienske	  respondenters	  svar	  på	  spørgsmålet	  om,	  hvilke	  forventninger	  

de	  havde	  til	  deres	  danske	  samarbejdspartnere,	  før	  de	  indledte	  samarbejdet	  med	  

dem,	  tyder	  det	  på,	  at	  de	  italienske	  respondenters	  forventninger	  til	  deres	  danske	  

samarbejdspartnere	  ikke	  var	  med	  udgangspunkt	  i	  en	  dansk	  kontekst:	  ”Sapevo	  

che	  era	  un	  paese	  nordico,	  quindi	  m’immaginavo	  che	  fossero	  più	  o	  meno	  agli	  

anglosassoni	  (…)	  molto	  precisi	  e	  dinamici.”	  (IT1:1)	  og:	  ”In	  generale	  sulla	  

Scandinavia	  pensavo	  che	  fosse	  una	  società	  dove	  c’era	  molta	  efficienza,	  le	  cose	  che	  si	  

dovevano	  fare	  si	  riuscivano	  in	  modo	  più	  semplice.”	  (IT3:1).	  Respondenterne	  havde	  
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således	  en	  idé	  om,	  hvordan	  de	  nordiske	  lande	  var	  og	  dette	  var	  udgangspunkt	  for	  

deres	  forventning	  til	  deres	  danske	  samarbejdspartnere.	  

	  

De	  danske	  respondenter	  kommer	  med	  følgende	  svar	  om	  de	  forventninger,	  de	  

havde	  til	  deres	  italienske	  samarbejdspartnere:	  ”Ingen,	  hvordan	  skulle	  vi	  have	  

det?”	  (DK1:1),	  	  ”Jeg	  synes	  jo,	  at	  ligesom	  man	  siger	  at	  alle	  italienere	  kun	  spiser	  

pizza,	  så	  er	  der	  jo	  også	  nogle	  som	  spiser	  noget	  andet.”	  (DK3:1)	  og:	  ”Det	  har	  jeg	  vel	  

haft…	  Jeg	  kan	  huske,	  at	  det	  i	  hvert	  fald	  kom	  bag	  på	  mig,	  hvor	  flittigt	  et	  folk	  det	  var.	  

Så	  arbejdsomt	  det	  var.	  Det	  imponerede	  mig	  meget”	  (DK4:1).	  

DK1	  giver	  udtryk	  for,	  at	  han	  ikke	  havde	  nogle	  forventninger,	  mens	  DK3	  giver	  

udtryk	  for,	  at	  hun	  ikke	  forventer,	  at	  alle	  italienere	  lever	  op	  til	  de	  stereotyper,	  

man	  normalt	  forbinder	  dem	  med,	  fx	  at	  de	  alle	  spiser	  pizza.	  DK4	  giver	  udtryk	  for,	  

at	  hun	  er	  overrasket	  over	  italienernes	  arbejdsomhed.	  Hun	  havde	  altså	  en	  

forventning	  om,	  at	  italienerne	  ikke	  arbejdede	  særlig	  meget.	  Det	  er	  således	  den	  

eneste	  konkrete	  forventning,	  de	  danske	  respondenter	  havde.	  

	  

Som	  beskrevet	  i	  afsnit	  2.5.2.1	  defineres	  forudforståelse	  som	  de	  forenklede	  

forestillinger,	  vi	  gør	  os	  om	  de	  kulturelle	  fællesskaber,	  vi	  ikke	  er	  en	  del	  af.	  Derfor	  

er	  der	  ofte	  tale	  om	  meget	  stereotype	  forestillinger,	  hvilket	  er	  tilfældet,	  hvad	  

angår	  respondenternes	  forestillinger	  om	  den	  anden	  part.	  Mens	  de	  italienske	  

respondenter	  giver	  udtryk	  for	  at	  være	  bevidste	  om	  deres	  forudforståelse	  af	  

deres	  danske	  samarbejdspartnere	  (præcise,	  dynamiske	  og	  effektive)	  har	  de	  

danske	  respondenter	  en	  mere	  uklar	  forudforståelse	  af	  deres	  italienske	  

samarbejdspartnere.	  Det	  faktum,	  at	  de	  danske	  respondenter	  ikke	  er	  særlig	  

bevidste	  om	  deres	  forudforståelse,	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  problematisk	  i	  det	  videre	  

samarbejde,	  da	  de	  dermed	  ikke	  er	  klar	  over	  deres	  eget	  udgangspunkt	  i	  

interaktionen,	  hvilket	  kan	  gøre	  det	  svært	  at	  kommunikere	  kulturelt	  intelligent.	  

	  

Både	  de	  italienske	  og	  danske	  respondenter	  fremhæver,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  

mere	  eller	  mindre	  åben	  for	  nye	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på.	  Følgende	  udsagn	  tager	  

både	  udgangspunkt	  i	  den	  danske	  respondents	  selvforståelse	  og	  de	  italienske	  

respondenters	  forudforståelse	  og	  siger	  noget	  om,	  hvordan	  respondenterne	  

opfatter	  danskere	  i	  denne	  kontekst:	  ”Manca	  un’elasticità	  mentale.	  Delle	  volte	  
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arrivano	  ad	  essere	  chiusi	  mentalemente	  nel	  tentare	  di	  risolvere	  dei	  problemi.”	  

(IT2:3),	  ”Det	  er	  absolut	  danskerne,	  der	  er	  mindst	  villige	  til	  at	  tilpasse	  sig.	  De	  vil	  

have	  det	  på	  deres	  måde	  og	  mener,	  at	  deres	  måde	  er	  den	  rigtige.	  Og	  det	  er	  der,	  

konflikterne	  opstår.”	  (DK4:9).	  Her	  beskriver	  en	  af	  de	  italienske	  respondenter,	  

hvad	  der	  undrer	  ham	  mest	  ved	  danskerne,	  nemlig	  at	  de	  altid	  følger	  reglerne:	  

”Seguire	  le	  regole	  religiosamente.”	  (IT1:19).	  

Følgende	  udsagn	  siger	  noget	  om,	  hvordan	  respondenterne	  opfatter	  italienere	  i	  

samme	  kontekst	  og	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  italienske	  respondents	  

selvforståelse	  og	  den	  danske	  respondents	  forudforståelse:	  ”In	  Italia	  le	  regole	  le	  

abbiamo,	  ma	  non	  le	  applichiamo.”	  (IT1:7)	  og	  ”De	  er	  utrolig	  åbne	  over	  for	  alle	  

muligheder,	  de	  vil	  meget	  gerne	  lære.	  Så	  jeg	  synes,	  at	  jeg	  har	  nemt	  ved	  at	  få	  det,	  som	  

jeg	  gerne	  vil	  have	  det.”	  (DK4:5).	  

Danskerne	  beskrives	  altså	  som	  meget	  lidt	  åbne	  over	  for	  nye	  måder	  at	  gøre	  

tingene	  på.	  De	  er	  vant	  til	  at	  gøre	  det	  på	  en	  bestemt	  måde,	  og	  det	  er	  ligeledes	  den	  

måde,	  de	  synes	  er	  mest	  rigtig.	  Italienerne	  derimod	  beskrives	  som	  mere	  åbne	  og	  

villige	  til	  at	  tilpasse	  sig	  situationen.	  I	  Italien	  har	  man	  mange	  regler,	  man	  følger	  

dem	  ikke,	  men	  skal	  snarere	  være	  opfindsomme	  for	  at	  finde	  en	  vej	  rundt	  om	  dem.	  	  

Dette	  kunne	  tyde	  på,	  at	  der	  er	  en	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  måde	  at	  

kommunikere	  på,	  idet	  det	  ser	  ud	  til,	  at	  danskere	  har	  en	  mere	  etnocentrisk	  tilgang	  

til	  samarbejdet	  end	  italienere.	  Dette	  medfører,	  at	  danskere	  som	  udgangspunkt	  

har	  en	  uhensigtsmæssig	  referenceramme,	  da	  de	  i	  for	  høj	  grad	  fortolker	  den	  

italienske	  kultur	  med	  udgangspunkt	  i	  deres	  egen	  kultur.	  

	  

4.1.2	  Kommunikationsstil	  

Kommunikationsstilen	  varierer	  meget	  fra	  individ	  til	  individ,	  dog	  ses	  der	  ofte	  

nogle	  kulturelt	  betingede	  træk,	  hvormed	  man	  kan	  karakterisere	  en	  persons	  

kommunikationsstil.	  I	  det	  følgende	  fokuserer	  vi	  primært	  på	  

kommunikationsstilen	  som	  direkte	  eller	  indirekte	  samt	  på,	  hvor	  stor	  en	  rolle	  

følelser	  spiller	  i	  kommunikationen.	  	  

	  

Spørgsmålene	  der	  omhandler	  respondenternes	  direkte	  eller	  indirekte	  

kommunikationsstil	  genererede	  umiddelbart	  svar	  i	  flere	  retninger,	  hvilket	  til	  at	  
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starte	  med,	  skabte	  et	  forholdsvis	  forvirrende	  billede.	  Længere	  fremme	  i	  

interviewene	  blev	  det	  klart,	  at	  kommunikationsstilen	  varierede	  kraftigt	  i	  forhold	  

til	  konteksten,	  og	  at	  det	  var	  det,	  respondenternes	  umiddelbart	  modsatrettede	  

svar	  var	  udtryk	  for.	  	  	  

	  

Således	  ser	  de	  danske	  respondenter	  umiddelbart	  sig	  selv	  som	  direkte	  i	  deres	  

kommunikationsstil:	  ”Nu	  er	  jeg	  ret	  direkte	  som	  person,	  så	  jeg	  har	  svært	  ved	  i	  det	  

hele	  taget	  at	  pakke	  tingene	  ind.	  Så	  jeg	  er	  nok	  meget	  kontant,	  når	  jeg	  snakker	  med	  

dem.”	  (DK4:4),	  mens	  de	  italienske	  respondenter	  ser	  deres	  danske	  

samarbejdspartnere	  som	  både	  direkte	  og	  indirekte.	  Generelt	  opfatter	  de	  deres	  

danske	  samarbejdspartnere	  som	  direkte	  i	  deres	  kommunikationsstil,	  og	  IT3	  

pointerer	  endvidere,	  at	  de	  formentlig	  også	  foretrækker,	  at	  andre	  tiltaler	  dem	  i	  en	  

direkte	  tone,	  da	  de	  ellers	  ikke	  forstår	  budskabet:	  ”Sì,	  sì,	  sono	  più	  diretti.	  E	  

probabilmente	  gradiscono	  anche	  che	  tu	  sei	  più	  diretto,	  perché	  se	  no,	  non	  

capiscono.”	  (IT3:3).	  	  

Samme	  respondent	  udtaler,	  at	  hun	  opfatter	  måden,	  hvorpå	  hendes	  chef	  taler	  til	  

hende,	  som	  hård,	  men	  at	  hun	  ved,	  at	  han	  ikke	  mener	  det	  sådan:	  ”So	  che	  lui	  è	  

danese	  e	  allora	  non	  mi	  devo	  offendere.”	  (IT3:2).	  	  

Danskere	  har	  således,	  ifølge	  respondenten,	  generelt	  en	  hårdere	  og	  mere	  kontant	  

måde	  at	  tale	  med	  hinanden	  end	  italienere.	  Imidlertid	  ændres	  denne	  kontante	  

tone,	  så	  snart	  det	  kommer	  til	  mindre	  misforståelser	  eller	  deciderede	  konflikter,	  

udtaler	  de	  italienske	  respondenter.	  I	  de	  situationer	  bliver	  danskeres	  

kommunikationsstil	  hurtigt	  meget	  indirekte,	  hvilket	  IT1	  beskriver	  sådan:	  ”Nel	  

esprimersi	  sono	  molto	  diretti,	  però	  è	  chiaro	  che	  al	  primo	  sentore	  di	  conflitto	  devi	  

subito…ok	  basta.”	  (IT1:17).	  	  

Ifølge	  IT1	  er	  danskere	  generelt	  meget	  direkte,	  men	  så	  snart	  de	  fornemmer,	  at	  der	  

er	  en	  risiko	  for,	  at	  noget	  kan	  udarte	  sig	  til	  en	  konflikt,	  trækker	  de	  følehornene	  til	  

sig.	  Den	  italienske	  respondent,	  der	  er	  mellemleder	  i	  en	  dansk	  virksomhed	  og	  

dermed	  har	  danske	  medarbejdere	  under	  sig,	  viser	  tydelig	  frustration	  over	  den	  

danske	  uvilje	  til	  at	  tale	  om	  tingene,	  når	  der	  er	  noget,	  der	  går	  dem	  på,	  og	  ser	  det	  

som	  et	  problem,	  at	  det	  altid	  er	  ham,	  der	  skal	  forsøge	  at	  tage	  hul	  på	  tingene:	  ”Devo	  

sempre	  essere	  io	  a	  chiedere	  come	  va,	  tutto	  a	  posto,	  c’è	  un	  problema?”	  (IT1:3).	  	  
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De	  italienske	  respondenter	  ser	  generelt	  sig	  selv	  som	  forholdsvis	  direkte	  i	  deres	  

kommunikationsstil,	  og	  IT2	  udtaler	  at	  italienerne	  generelt:	  ”…sono	  abituati	  ad	  

essere	  più	  diretti.”	  (IT2:7).	  

	  De	  danske	  respondenter	  udtaler	  sig	  lidt	  forskelligt	  om	  deres	  italienske	  

samarbejdspartnere.	  DK1	  beskriver	  sine	  italienske	  samarbejdspartnere	  som	  

indirekte	  i	  den	  forstand,	  at	  hvis	  de	  skal	  komme	  med	  et	  afslag	  til	  en	  af	  deres	  

italienske	  samarbejdspartnere,	  så	  skal	  årsagen	  til	  afslaget	  helst	  være	  grundet	  

afslag	  fra	  banken	  eller	  andre	  udefrakommende	  faktorer.	  Afslaget	  skal	  således	  

”helst	  være	  på	  et	  objektivt	  grundlag,	  fordi	  de	  har	  meget	  følelserne	  med	  i	  tingene.”	  

(DK1:12).	  	  

DK3	  og	  DK4,	  der	  har	  boet	  i	  Italien	  i	  mange	  år,	  giver	  begge	  udtryk	  for,	  at	  deres	  

italienske	  samarbejdspartnere	  er	  forholdsvis	  direkte	  og	  slet	  ikke	  er	  så	  indirekte	  i	  

deres	  kommunikationsstil,	  som	  mange	  danskere	  tror.	  Således	  udtaler	  DK3	  om	  

sine	  italienske	  samarbejdspartnere:	  	  

Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  tror	  at	  man	  har	  en	  lidt	  anderledes	  opfattelse	  af	  

italienere,	  fordi	  italienere	  de	  kan	  sagtens	  tage	  det	  [en	  direkte	  

omgangsform],	  de	  kan	  bare	  ikke	  tage,	  at	  du	  møder	  dem	  den	  første	  

gang	  og	  bare	  er	  fuldstændig…men	  når	  I	  så	  har	  oparbejdet	  en	  

omgangsform,	  så	  kan	  de	  sagtens	  tage,	  at	  man	  er	  direkte.	  (DK3:9).	  

I	  kraft	  af	  de	  to	  respondenters	  tætte	  forhold	  til	  den	  italienske	  kultur	  (vi	  har	  i	  

afsnit	  3.2.1.1	  angivet	  dem	  som	  lokalister)	  er	  det	  tydeligt,	  at	  de	  har	  en	  anden	  

opfattelse	  af	  italienere	  end	  mange	  danskere,	  der	  ikke	  har	  dette	  indgående	  

kendskab.	  De	  to	  respondenter	  har	  således	  korrigeret	  deres	  forudforståelse	  af	  

italienerne.	  	  

Det	  tyder	  på,	  at	  italienerne	  er	  forholdsvis	  direkte	  i	  deres	  kommunikationsstil,	  

men	  at	  de,	  som	  DK4	  udtaler	  ”…kræver	  mere	  høflighed	  end	  danskerne.	  De	  har	  en	  

helt	  anden	  høflig	  måde	  at	  indlede	  et	  bekendtskab	  på.”	  (DK4:3).	  	  

Kort	  efter	  siger	  hun,	  at	  ”Høfligheden	  er	  også	  en	  dejlig	  måde	  at	  holde	  folk	  på	  

afstand	  på.”	  (DK4:3).	  	  

Samtlige	  danske	  respondenter	  siger,	  at	  de	  bl.a.	  bruger	  høflige	  fraser	  etc.	  til	  at	  

holde	  en	  vis	  distance	  til	  deres	  italienske	  samarbejdspartnere,	  så	  det	  ikke	  bliver	  

for	  kompliceret,	  hvis	  parterne	  ikke	  er	  enige.	  
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Der	  er	  således	  tale	  om	  en	  tendens	  til	  nogle	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  

kommunikationsstilen,	  som	  betyder,	  at	  de	  to	  parter	  har	  forskellige	  forventninger	  

til,	  hvordan	  en	  dialog	  bør	  udspille	  sig.	  Mens	  konfrontationen	  for	  italienerne	  er	  en	  

naturlig	  del	  af	  kommunikationen	  og	  rent	  faktisk	  også	  ses	  som	  et	  middel	  til	  at	  

bringe	  folk	  tættere	  på	  hinanden,	  jf.	  IT1:	  ”…quando	  abbiamo	  un	  conflitto	  è	  perché	  

deve	  essere	  una	  cosa	  che	  ci	  avvicina,	  non	  che	  ci	  allontana…”	  (IT1:4),	  så	  ser	  

danskere	  konfrontationen	  som	  noget	  ubehageligt	  og	  som	  en	  ekstrem	  form	  for	  

ansigtstab.	  	  Det	  er	  meget	  vigtigt	  for	  danskerne	  at	  være	  enige,	  og	  en	  gensidig	  

opretholdelse	  af	  face	  er	  for	  dem	  meget	  vanskeligt	  med	  en	  konfrontatorisk	  

kommunikationsstil.	  	  

	  

En	  anden	  faktor,	  der	  spiller	  en	  rolle	  i	  forbindelse	  med	  kommunikationen	  mellem	  

samarbejdspartnerne,	  er	  tendensen	  til	  at	  bruge	  eller	  ikke	  bruge	  følelser	  i	  

interaktionen.	  Som	  citeret	  ovenfor	  blev	  det	  pointeret	  af	  en	  af	  de	  danske	  

respondenter,	  at	  italienerne	  meget	  har	  følelserne	  med	  i	  tingene.	  Dette	  bekræftes	  

han	  i	  af	  en	  af	  de	  italienske	  respondenter,	  der	  om	  italienere	  siger,	  at	  de	  i	  

argumentationen	  bruger	  ”I	  sentimenti	  di	  tutti	  i	  tipi,	  quindi	  anche	  potere,	  passione	  

per	  un	  progetto,	  per	  la	  propria	  cosa,	  anche	  forse	  in	  un	  modo	  più	  istintivo.”	  (IT3:4).	  	  

Alle	  respondenter	  siger	  om	  sig	  selv	  og	  om	  deres	  samarbejdspartnere,	  at	  de	  

bruger	  fakta,	  når	  de	  argumenterer,	  men	  svarene	  tyder	  på,	  at	  de	  italienske	  

respondenter	  og	  italienere	  generelt,	  selvom	  deres	  argumenter	  er	  faktaprægede,	  

gør	  mere	  brug	  af	  følelser	  og	  lever	  sig	  mere	  ind	  i	  sagen	  end	  deres	  danske	  

samarbejdspartnere	  og	  de	  danske	  respondenter,	  hvilket	  IT1	  kommer	  med	  et	  

godt	  eksempel	  på:	  	  

Se	  gli	  dico	  no,	  questa	  cosa	  non	  la	  facciamo,	  mi	  aspetto	  che	  lui	  se	  la	  

prenda,	  che	  si	  arrabia	  anche	  parecchio	  e	  mi	  dice	  no,	  questa	  cosa	  la	  

facciamo	  per	  questi	  motivi.	  Se	  lui	  mi	  dice	  ok,	  non	  la	  facciamo,	  penso	  

va	  beh,	  allora	  ho	  raggione	  io.	  (IT1:4).	  	  

Her	  efterlyser	  IT1,	  at	  hans	  danske	  kolleger	  giver	  udtryk	  for	  deres	  mening	  på	  en	  

langt	  mere	  konfrontatorisk	  og	  følelsesladet	  måde,	  end	  de	  åbenbart	  gør.	  En	  af	  de	  

danske	  respondenter	  understøtter	  opfattelsen	  af	  danskere	  som	  nogle,	  der	  ikke	  

giver	  udtryk	  for	  deres	  følelser	  i	  arbejdsmæssige	  situationer:	  ”Vi	  har	  jo	  virkelig	  

berøringsangst	  for	  andres	  følelser.	  Så	  det	  at	  vise	  følelser	  til	  et	  forretningsmøde	  i	  
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Danmark,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  ville	  være	  godt.”	  (DK3:19)	  og	  herefter	  forklarer	  hun:	  

”Vi	  har	  jo	  også,	  jeg	  ved	  ikke	  hvor	  mange	  uddannelser	  i	  vores	  system	  til	  

konfliktløser,	  konfliktknuser,	  kaospiloter	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad.”	  (DK3:19).	  

Disse	  aspekter	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  i	  respondenternes	  forhold	  til	  

stemmeføring	  og	  særligt	  turtagning,	  dvs.	  hvornår	  parterne	  taler,	  og	  hvornår	  de	  

giver	  den	  anden	  plads	  til	  at	  tale.	  Samtlige	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  

italienere	  taler	  højere	  end	  danskere:	  ”Noi	  italiani	  parliamo	  a	  voce	  alta.”	  (IT2:9).	  	  

Dette	  betragtes	  generelt	  ikke	  som	  et	  problem	  bortset	  fra	  de	  situationer,	  hvor	  

parterne	  er	  uenige.	  Italienernes	  stemmeføring	  bliver	  hurtigt	  mere	  

konfrontatorisk	  og	  følelsesladet,	  hvilket	  ikke	  falder	  i	  god	  jord	  hos	  de	  fleste	  

danskere	  (DK3:19).	  Ligeledes	  synes	  forskellen	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  

til	  turtagning	  at	  volde	  nogle	  problemer,	  men	  her	  er	  det	  primært	  de	  italienske	  

respondenter,	  der	  finder	  det	  problematisk.	  Respondent	  IT3	  forklarer	  det	  således:	  

”Loro	  [kollegaerne]	  vogliono	  una	  pausa	  ed	  io	  invece	  non	  aspetto	  la	  pausa.	  Quindi	  

dopo	  due	  anni	  e	  mezzo	  è	  ancora	  un	  problema.	  È	  una	  grossa	  differenza.”	  (IT3:11).	  	  

Endvidere	  siger	  hun,	  at	  man	  i	  Italien	  taler	  ind	  over	  hinanden,	  og	  at	  det	  ikke	  anses	  

for	  at	  være	  uforskammet,	  som	  det	  gør	  i	  Danmark.	  Samme	  respondent	  påpeger,	  at	  

det	  sågar	  er	  noget	  der	  påvirker	  hendes	  venskab	  med	  en	  dansk	  veninde,	  som	  hun	  

ellers	  har	  et	  tæt	  forhold	  til,	  fordi	  hun	  ligefrem	  bliver	  træt	  og	  stresset	  af	  den	  

måde,	  samtalen	  forløber:	  ”Per	  me	  è	  sempre	  un	  rapporto	  un	  po’	  particolare	  perché	  

quando	  parliamo	  ci	  sono	  molte	  pause.	  Però	  poi	  lei	  mi	  chiama	  molto	  e	  mi	  dice	  molte	  

cose	  personali.	  Quindi	  immagino	  che	  mi	  considera	  una	  persona	  molto	  stretta…”	  

(IT3:13).	  	  

De	  danske	  pauser	  i	  samtalen	  er	  således	  noget,	  der	  får	  respondenten	  til	  at	  tvivle	  

på,	  hvor	  tæt	  hendes	  forhold	  er	  til	  veninden,	  da	  samtalens	  forløb	  ifølge	  hende	  er	  

besværet	  pga.	  pauserne.	  IT2	  beskriver	  den	  italienske	  samtaleform	  således:	  ”Sono	  

botta	  e	  risposta	  dapperttutto.”	  (IT2:10)	  og	  fremhæver	  dermed	  samtaleformen	  

som	  mere	  overlappende	  end	  den	  danske.	  IT1	  udtaler,	  at	  han	  meget	  ofte	  føler	  sig	  

nødsaget	  til	  at	  lytte	  til	  folk	  i	  lang	  tid,	  selvom	  det,	  der	  tales	  om,	  er	  irrelevant	  for	  

ham.	  Over	  for	  en	  italiener	  ville	  han	  uden	  videre	  afbryde	  vedkommende,	  men	  når	  

det	  kommer	  til	  danskere,	  har	  han	  lært,	  at	  det	  opfattes	  meget	  negativt:	  ”…diventa	  

quasi	  un	  insulto	  personale	  e	  allora	  li	  faccio	  finire	  di	  parlare	  perché	  mi	  sono	  reso	  

conto	  che	  se	  interrompi	  è	  sbagliato.	  Non	  interrompere	  mai.”	  (IT1:5).	  	  
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Det	  tyder	  således	  på,	  at	  både	  de	  danske	  og	  italienske	  respondenter	  og	  deres	  

italienske	  og	  danske	  samarbejdspartnere	  gør	  brug	  af	  en	  såvel	  direkte	  som	  

indirekte	  kommunikationsstil,	  men	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  hvornår	  de	  gør	  brug	  af	  

den	  ene	  eller	  den	  anden	  stil.	  Både	  de	  danske	  og	  de	  italienske	  respondenter	  har	  

en	  selvforståelse,	  hvor	  de	  beskriver	  sig	  selv	  som	  forholdsvis	  direkte	  i	  deres	  

kommunikation.	  Det	  tyder	  på,	  at	  de	  ikke	  har	  en	  særlig	  nuanceret	  selvforståelse,	  

hvilket	  netop	  kendetegner	  dette	  begreb	  (jf.	  afsnit	  2.5.2.1).	  De	  danske	  

respondenter	  og	  samarbejdspartnere	  er	  generelt	  direkte	  i	  deres	  stil.	  Dette	  kan	  

hænge	  sammen	  med,	  at	  deres	  primære	  fokus	  er	  på	  opgaven	  og	  ikke	  relationen,	  

hvilket	  medfører	  en	  mere	  kontant	  tilgang	  til	  samarbejdet	  (jf.	  afsnit	  2.5.5.2).	  Dette	  

kan	  skabe	  problemer	  tidligt	  i	  samarbejdet	  med	  italienske	  samarbejdspartnere,	  

da	  italienerne,	  selv	  om	  de	  har	  fokus	  på	  opgaven,	  også	  har	  fokus	  på	  relationen	  i	  en	  

sådan	  grad,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  nå	  et	  fælles	  mål,	  hvis	  ikke	  relationen	  

vedligeholdes,	  hvilket	  vi	  kommer	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnit	  4.3.1.	  En	  anden	  

situation,	  der	  synes	  at	  kunne	  skabe	  problemer,	  opstår,	  når	  der	  er	  

uoverensstemmelser	  mellem	  de	  italienske	  og	  danske	  samarbejdspartnere.	  Mens	  

italienerne	  ser	  det	  som	  en	  normal	  del	  af	  interaktionen,	  anser	  danskerne	  det	  som	  

en	  face-‐trussel.	  En	  anden	  faktor,	  der	  synes	  at	  have	  indflydelse	  på	  samarbejdet,	  er	  

danskeres	  og	  italieneres	  forskellige	  tilgang	  til	  turtagning.	  For	  italienerne	  er	  det	  

normalt	  at	  tale	  indover	  hinanden,	  men	  det	  opfatter	  danskerne	  som	  meget	  

uhøfligt.	  Til	  gengæld	  finder	  italienerne	  det	  meget	  svært	  at	  udholde	  de	  danske	  

pauser	  i	  kommunikationen.	  Det	  er	  for	  dem	  både	  en	  stressfaktor	  og	  noget,	  som	  

kan	  få	  dem	  til	  at	  tvivle	  på	  relationen.	  

	  

4.1.3	  Sociale	  normer	  

En	  vellykket	  dialog	  afhænger	  af,	  at	  der	  er	  det	  rette	  samspil	  mellem	  afsender	  og	  

modtager.	  De	  interagerende	  parter	  skal	  ikke	  blot	  forstå	  at	  afsende	  og	  afkode	  

hinandens	  symboler,	  de	  skal	  også	  forstå	  at	  tilpasse	  symbolerne	  til	  konteksten.	  

For	  at	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  parterne	  er	  lydhøre	  overfor	  de	  

sociale	  normer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  enkelte	  kultur.	  I	  dette	  afsnit	  
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undersøger	  vi,	  hvordan	  disse	  sociale	  normer	  påvirker	  de	  kommunikative	  

rammer,	  der	  gør	  sig	  gældende,	  når	  danskere	  og	  italienere	  interagerer.	  	  

	  

”Italien	  er	  jo	  et	  morads	  af	  uskrevne	  regler”	  (DK1:10),	  udtaler	  en	  af	  de	  danske	  

respondenter,	  da	  vi	  spørger	  til	  i	  hvor	  høj	  grad,	  man	  oplever	  uskrevne	  regler	  i	  

henholdsvis	  Danmark	  og	  Italien.	  Dertil	  tilføjer	  DK3:	  	  

Ja,	  jeg	  tror	  at	  der	  både	  i	  Danmark	  og	  Italien	  er	  uskrevne	  regler,	  så	  

jeg	  tror	  jeg	  hellere	  vil	  omformulere	  spørgsmålet	  og	  sige:	  Bliver	  det	  

accepteret,	  at	  man	  ikke	  følger	  dem?	  Og	  det	  gør	  det	  helst	  ikke.	  Det	  er	  

ligesom	  forventet,	  at	  selvfølgelig	  kan	  man	  følge	  de	  her	  ting.	  Det	  er	  

måden,	  man	  taler	  deres	  sprog	  på,	  og	  måden	  man	  henvender	  sig	  til	  

dem	  på	  lige	  i	  starten,	  måden	  man	  viser	  interesse	  for	  deres	  

virksomhed.	  (DK3:15).	  

Såvel	  i	  Danmark	  som	  i	  Italien	  eksisterer	  der	  altså	  et	  kulturelt	  betinget	  normsæt,	  

der	  opstiller	  visse	  kommunikationsregler.	  Respondent	  DK4	  fremhæver	  

vigtigheden	  af	  at	  udvise	  høflig	  interesse:	  ”Fundamentalt	  er	  kommunikationen	  

vigtig,	  når	  du	  vil	  handle	  med	  italienere,	  der	  er	  de	  også	  gammeldags…	  altså	  lidt	  

formel	  høflighed.”	  (DK4:11).	  	  

Dette	  er	  en	  pointe,	  der	  bliver	  understreget	  af	  såvel	  de	  italienske	  som	  de	  danske	  

respondenter.	  De	  understreger	  samtidig,	  at	  kravet	  om	  denne	  formelle	  høflighed	  i	  

sig	  selv	  begrænser	  de	  emner,	  der	  kan	  berøres,	  og	  hvilke	  emner	  man	  bør	  holde	  sig	  

fra,	  når	  man	  interagerer	  med	  italienske	  samarbejdspartnere.	  Der	  hersker	  blandt	  

respondenterne	  enighed	  om,	  at	  man	  meget	  gerne	  må	  berøre	  emnerne	  mad	  og	  

vin:	  ”La	  cosa	  che	  puoi	  fare	  è	  apprezzare	  da	  mangiare,	  da	  bere,	  il	  vino,	  il	  tempo,	  il	  

sole	  e	  apri	  delle	  porte	  tranquillamente.”	  (IT2:8).	  Dette	  udsagn	  suppleres	  af	  DK2:	  

”Og	  rødvin	  er	  også	  en	  god	  ting,	  hvis	  man	  kan	  de	  store	  vine	  i	  rødvinskulturen	  i	  

Italien,	  det	  kommer	  man	  også	  langt	  med.”	  (DK2:7).	  Disse	  emner	  anses	  for	  at	  være	  

så	  neutrale,	  at	  man	  med	  fordel	  kan	  bevæge	  sig	  ind	  på	  dem,	  dog	  understreger	  DK1	  

og	  DK2,	  at	  der	  inden	  for	  selv	  de	  mest	  neutrale	  emner	  skal	  tages	  hensyn	  til	  

italienernes	  lokale	  tilhørsforhold:	  ”…	  hvis	  du	  kommer	  til	  Sardinien,	  og	  I	  skal	  spise,	  

og	  du	  bliver	  spurgt	  om,	  	  hvilken	  vin,	  så	  vælger	  du	  ikke	  en	  fra	  Piemonte.”	  (DK2:10).	  

DK1	  understøtter	  denne	  udtalelse:	  ”…	  du	  kan	  også	  lide	  fisk,	  når	  du	  er	  på	  

Sardinien.	  Det	  ville	  være	  rigtig	  dumt	  at	  sige,	  at	  du	  ikke	  kan	  lide	  fisk.”	  (DK2:10).	  
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Disse	  to	  respondenter	  har	  opbygget	  en	  forståelse	  for	  italienernes	  tætte	  

tilhørsforhold	  til	  deres	  lokalområde,	  og	  er	  derfor	  bevidste	  om	  væsentligheden	  i	  

at	  understøtte	  den	  del	  af	  deres	  selvforståelse,	  som	  er	  lokalt	  funderet:	  ”Italienerne	  

er	  jo	  glade	  for	  il	  paese.”	  (DK2:6).	  De	  er	  altså	  opmærksomme	  på,	  at	  deres	  

samarbejdspartnere	  sætter	  pris	  på,	  at	  der	  bliver	  udvist	  interesse	  for	  deres	  

lokalområde.	  	  

	  

Hvad	  angår	  andre	  mulige	  samtaleemner,	  kan	  der	  identificeres	  en	  forskel	  på,	  

hvilke	  emner	  henholdsvis	  de	  danske	  og	  de	  italienske	  respondenter	  anser	  for	  at	  

være	  fordelagtige.	  Hverken	  fra	  de	  danske	  eller	  de	  italienske	  respondenters	  side	  

hersker	  der	  tvivl	  om,	  at	  man	  ikke	  bør	  bevæge	  sig	  ind	  på	  de	  politiske	  emner:	  ”Per	  

prima	  cosa	  non	  devi	  parlare	  della	  politica.	  Non	  sai	  chi	  c’è	  davanti	  e	  allora	  non	  puoi	  

parlare	  di	  Berlusconi.”	  (IT2:8)	  og	  direkte	  adspurgt,	  om	  den	  politiske	  situation	  er	  

noget,	  man	  må	  diskutere	  i	  en	  italiensk	  kontekst,	  svarer	  DK2:	  ”	  …	  der	  farer	  jeg	  lidt	  

frem	  med	  lempe.	  Jeg	  er	  ikke	  selv	  passioneret	  tilhænger	  af	  Berlusconi.”	  (DK2:7).	  

Dog	  understreger	  DK4,	  at	  hun	  til	  tider	  bruger	  dette	  emne	  som	  en	  form	  for	  

kommunikationsværktøj	  til	  at	  spore	  sig	  ind	  på,	  hvilken	  slags	  person	  hun	  har	  med	  

at	  gøre.	  Således	  svarer	  hun,	  da	  vi	  spørger,	  om	  hun	  nogensinde	  taler	  om	  politik:	  

”Ja,	  næsten	  altid.	  Det	  er	  sådan	  noget,	  jeg	  bruger	  som	  en	  føler.”	  (DK4:4).	  	  

I	  dette	  tilfælde	  mener	  vi,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  fordi	  hun	  i	  sin	  egenskab	  af	  

lokalist	  er	  så	  godt	  inde	  i	  det	  italienske	  normsæt,	  at	  hun	  ved	  præcis,	  hvad	  hun	  kan	  

tillade	  sig	  at	  sige,	  og	  hvordan	  det	  skal	  siges,	  uden	  at	  den	  anden	  person	  anser	  det	  

som	  en	  facetrussel	  med	  uheldige	  konsekvenser	  til	  følge.	  Dette	  ser	  også	  ud	  til	  at	  

gøre	  sig	  gældende	  for	  respondent	  DK2,	  da	  han	  ligeledes	  i	  kraft	  af	  sin	  tilknytning	  

til	  Italien	  kan	  betegnes	  som	  lokalist,	  men	  han	  opfatter	  de	  politiske	  emner	  som	  

noget,	  man	  gør	  bedst	  i	  at	  holde	  sig	  fra.	  	  

	  

De	  danske	  og	  italienske	  respondenter	  er	  enige	  om,	  at	  man	  bør	  holde	  sig	  væk	  fra	  

emnet	  religion:	  ”Religion	  heller	  ikke,	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  du	  overhovedet	  

ikke	  skal	  begynde	  at	  komme	  med	  sjove	  bemærkninger,	  fordi	  så	  går	  det	  rigtig	  galt.”	  

(DK3:14)	  og	  ”	  Ja,	  religion	  kan	  jeg	  godt	  undgå.”	  (DK4:4).	  	  
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Omkring	  emnet	  fodbold	  hersker	  der	  en	  vis	  uoverensstemmelse.	  De	  danske	  

respondenter	  anser	  dette	  emne	  for	  at	  være	  på	  samme	  neutrale	  niveau	  som	  mad	  

og	  vin:	  	  

…	  det	  skaber	  altid	  gode	  relationer.	  Jamen,	  italienere	  er	  jo	  meget	  

passionerede	  mennesker,	  og	  fodbold	  fylder	  meget	  i	  deres	  liv.	  Det	  er	  

jo	  ikke	  tilfældigt,	  at	  det	  kan	  brødføde	  tre	  aviser	  hver	  dag,	  der	  stort	  

set	  ikke	  skriver	  om	  andet	  end	  fodbold.	  Så	  det	  kommer	  man	  rigtig	  

langt	  med.	  (DK1:6).	  	  

Derimod	  lader	  det	  til,	  at	  italienerne	  tillægger	  dem	  en	  anden	  og	  mere	  seriøs	  ladet	  

værdi:	  ”È	  bello	  tenersi	  sull’attualità,	  però	  bisogna	  andare	  sulle	  cose	  un	  po’	  neutrali.	  

Religione,	  politica	  e	  calcio	  è	  proprio	  off	  limit	  se	  non	  conosci	  la	  persona.”	  (IT2:8).	  	  

Denne	  divergerende	  opfattelse	  hænger	  formentlig	  sammen	  med,	  at	  fodbold	  fra	  

en	  dansk	  vinkel	  generelt	  fremstår	  som	  et	  relativt	  harmløst	  emne,	  hvor	  det	  i	  

Italien	  kan	  være	  kilde	  til	  en	  alvorlig	  konflikt,	  hvis	  man	  ikke	  er	  yderst	  

opmærksom.	  Dette	  kan	  skyldes	  såvel	  den	  nationale	  som	  den	  lokale	  

selvforståelse,	  som	  fodbold	  forbindes	  med	  i	  en	  italienske	  kontekst.	  Ifølge	  

respondent	  DK4	  er	  der	  en	  helt	  naturlig	  forklaring	  på	  dette	  normsæt,	  der	  

fastsætter,	  hvilke	  emner	  der	  må	  snakkes	  om	  eller	  ikke:	  	  	  

Det	  er	  meget	  vigtigt	  at	  vide	  noget	  om	  mad,	  jo	  mere	  du	  ved	  om	  mad,	  

jo	  lettere	  får	  du	  deres	  tillid.	  Og	  vine	  og	  sådan	  noget,	  lidt	  om	  deres	  

religion	  –	  lidt	  om,	  hvor	  de	  kommer	  fra	  og	  hører	  til,	  ville	  være	  godt.	  

Spørger	  ind	  til	  deres	  lokale	  stolthed,	  så	  kører	  det.	  (DK4:11).	  	  

Ved	  at	  berøre	  emner,	  der	  ikke	  udgør	  en	  direkte	  face-‐trussel	  eller	  emner,	  der	  

understøtter	  deres	  regionale	  selvforståelse,	  opbygger	  man	  den	  tillid,	  der	  er	  

yderst	  vigtig,	  når	  man	  samarbejder	  med	  italienere,	  hvilket	  vi	  kommer	  nærmere	  

ind	  på	  i	  afsnit	  4.3.1.	  Respondent	  DK4	  forklarer	  ligeledes,	  hvorfor	  det	  kan	  virke	  

som	  en	  god	  ide	  at	  holde	  sig	  til	  de	  face-‐beskyttende	  emner:	  	  

Ja,	  de	  har	  jo	  ligesom	  to	  facetter,	  fordi	  de	  er	  kendt	  i	  udlandet	  for	  mafia,	  

Berlusconi	  og	  for	  deres	  gode	  mad.	  Så	  derfor	  er	  det	  godt	  at	  tale	  om	  

maden,	  fordi	  så	  taler	  du	  om	  det,	  som	  landet	  er	  ypperst	  til,	  og	  når	  du	  

taler	  om	  politik	  og	  kriminalitet,	  så	  er	  det,	  det	  de	  er	  værst	  til.	  

(DK4:12).	  	  
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Respondentens	  svar	  viser,	  at	  man	  ved	  at	  bevæge	  sig	  ind	  på	  emner,	  der	  

understøtter	  den	  mere	  negative	  stereotype	  fremstilling,	  som	  forbindes	  med	  

Italien,	  risikerer	  at	  lægge	  op	  til	  en	  konflikt.	  DK2	  fremhæver,	  at	  konflikter	  for	  alt	  i	  

verden	  bør	  undgås:	  ”De	  må	  gerne	  selv	  have	  fordomme	  overfor	  hinanden,	  men	  vi	  

skal	  helst	  være	  fordomsfri.”	  (DK2:6).	  

	  

Det	  fremgår,	  at	  der	  i	  en	  italiensk	  kontekst	  kan	  identificeres	  et	  kommunikativt	  

normsæt	  for,	  hvilke	  emner	  der	  med	  fordel	  kan	  berøres,	  og	  hvilke	  man	  med	  fordel	  

bør	  holde	  sig	  fra.	  Ud	  fra	  respondenternes	  svar	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  fremhæve	  

samme	  type	  socialt	  normsæt	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  Dette	  skyldes	  ikke,	  at	  de	  ikke	  

eksisterer,	  både	  respondent	  DK1	  og	  DK3	  fremhæver,	  at	  der	  findes	  uskrevne	  

regler	  i	  såvel	  Danmark	  som	  Italien	  (DK1:10;	  DK3:15).	  Det	  skyldes	  rettere,	  at	  

selve	  kommunikationen	  i	  en	  dansk	  kontekst	  er	  omgivet	  af	  andre	  former	  for	  

uskrevne	  regler,	  som	  ikke	  på	  samme	  vis	  udpeger	  emner,	  der	  anses	  som	  

værdiladede	  i	  enten	  negativ	  eller	  positiv	  retning.	  De	  italienske	  respondenter	  gør	  

opmærksom	  på,	  at	  man	  i	  en	  dansk	  kontekst	  skal	  være	  opmærksom	  på	  faktorer,	  

som	  ikke	  at	  kommunikere	  for	  direkte	  ved	  konflikt,	  lige	  som	  man	  skal	  følge	  de	  

fastsatte	  regler	  for,	  hvis	  tur	  det	  er	  til	  at	  tale	  hvornår	  (jf.	  afsnit	  4.1.2).	  	  

Derfor	  fremstår	  dette	  som	  et	  punkt,	  hvor	  samarbejdspartnerne	  i	  særlig	  grad	  skal	  

være	  i	  stand	  til	  at	  sætte	  sig	  ud	  over	  deres	  vante	  tankemønstre	  for	  at	  sikre,	  at	  

kommunikationen	  bliver	  succesfuld	  frem	  for	  konfliktfuld.	  	  

	  

4.1.4	  Tendenser	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  kan	  der	  fremhæves	  en	  række	  kulturelt	  

betingede	  forskelle	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  kommunikationsadfærd.	  

	  

Der	  ses	  en	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  kommunikative	  udgangspunkt,	  idet	  

der	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  har	  en	  mere	  etnocentrisk	  tilgang,	  hvilket	  viser	  

sig	  ved,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  end	  italienerne	  tager	  udgangspunkt	  i	  deres	  egen	  

kultur.	  Dette	  gør	  sig	  både	  gældende	  inden	  samarbejdets	  begyndelse	  og	  under	  

samarbejdet	  og	  ses	  bl.a.	  i	  graden	  af	  åbenhed	  i	  forhold	  til	  at	  gøre	  tingene	  på	  en	  

anden	  måde.	  
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Danskeres	  kommunikationsstil	  fremstår	  direkte,	  og	  følelser	  hører	  ikke	  hjemme	  i	  

kommunikationen.	  Dog	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  ved	  uoverensstemmelser	  

trækker	  sig	  tilbage	  og	  bliver	  meget	  indirekte	  i	  deres	  kommunikationsstil.	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  italienere	  i	  deres	  kommunikationsstil	  er	  mere	  

konfrontatoriske	  og	  følelsesladede.	  Dog	  er	  kommunikationsstilen	  i	  starten	  af	  

relationen	  præget	  af	  høflighed	  og	  en	  mere	  indirekte	  kommunikation.	  Ligeledes	  er	  

der	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  kommunikative	  normsæt	  i	  Italien	  i	  mere	  udpræget	  grad	  

end	  i	  Danmark	  består	  af	  såvel	  specifikke	  emner,	  som	  man	  med	  fordel	  kan	  berøre,	  

såvel	  som	  emner,	  man	  bør	  holde	  sig	  fra,	  hvis	  man	  sigter	  efter	  en	  succesfuld	  

kommunikation.	  

	  

4.2	  Forholdet	  til	  magt	  

I	  dette	  afsnit	  tager	  analysen	  udgangspunkt	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  

Kan	  der	  identificeres	  kulturelle	  forskelle	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  

til	  begrebet	  magt?	  

	  

4.2.1	  Organisations-‐	  og	  samfundsstruktur	  

Magt	  er	  et	  vidt	  begreb.	  Et	  individs	  forhold	  til	  magt	  og	  de	  strukturer,	  

vedkommende	  dermed	  er	  underlagt,	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  individets	  interaktion	  

med	  andre.	  I	  dette	  afsnit	  analyseres	  magtbegrebet	  primært	  med	  fokus	  på	  

organisations-‐	  og	  samfundsstrukturen.	  

	  

Den	  italienske	  og	  danske	  organisationsstruktur	  adskiller	  sig	  ved,	  at	  de	  italienske	  

virksomheders	  primært	  er	  hierarkisk	  og	  de	  danske	  virksomheders	  primært	  er	  

flad.	  Den	  italienske	  hierarkiske	  struktur	  kommenteres	  her	  af	  en	  af	  de	  danske	  

respondenter:	  ”Vi	  kan	  kun	  lave	  aftaler	  med	  toppen.	  Vi	  kan	  ikke	  lave	  aftaler	  af	  

nogen	  som	  helst	  relevans	  med	  folk	  nede	  i	  organisationen.	  Den	  kompetence	  er	  ikke	  

delt.”	  (DK2:11).	  	  

Forskellen	  i	  de	  to	  organisationsstrukturer	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  forholdet	  

mellem	  over-‐	  og	  underordnede.	  En	  af	  de	  danske	  respondenter	  taler	  her	  om	  
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strukturen	  i	  Italien:	  ”Der	  er	  en	  kæmpe	  forskel.”	  (DK3:12),	  udtaler	  hun	  og	  

fortsætter:	  	  

Når	  du	  er	  leder	  dernede,	  så	  er	  du	  leder	  (…).	  Til	  en	  komsammen,	  så	  

kommer	  lederne	  lige	  ned	  og	  siger:	  ”I	  har	  gjort	  et	  godt	  arbejde.”	  Og	  

så	  går	  de	  igen.	  Der	  er	  ikke	  noget	  med,	  at	  de	  blander	  sig	  med	  dem.	  Og	  

der	  er	  jo	  også	  tusindvis	  af	  skridt,	  før	  du	  når	  op.	  (DK3:12).	  	  

En	  af	  de	  italienske	  respondenter	  siger:	  ”Qui	  in	  Danimarca	  è	  molto	  più	  orizzontale,	  

in	  Italia	  è	  verticale,	  dall’alto	  al	  basso.”	  (IT1:12).	  	  

Samtlige	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  der	  i	  Italien	  er	  et	  stort	  skel	  mellem	  

over-‐	  og	  underordnede,	  og	  at	  strukturen	  er	  hierarkisk,	  mens	  den	  i	  Danmark	  er	  

mere	  vertikal.	  En	  af	  de	  italienske	  respondenter	  udtaler,	  at	  hun	  har	  svært	  ved	  at	  

vænne	  sig	  til	  at	  have	  et	  ligeværdigt	  forhold	  til	  sin	  chef,	  og	  at	  hun	  ikke	  er	  vant	  til	  

at	  sige	  nej	  til	  ham:	  ”In	  Italia	  io	  avrei	  grossi	  difficoltà	  a	  dire	  al	  mio	  capo	  che	  non	  

voglio	  fare	  una	  cosa,	  grossissime,	  grossissime.	  Invece	  qui	  in	  Danimarca	  vedo	  che	  i	  

miei	  colleghi	  dicono	  di	  no	  a	  volte.”	  (IT3:7).	  	  

Hun	  taler	  endvidere	  om,	  at	  hun	  opfatter	  sin	  chef	  som	  anderledes	  end	  hende,	  

mens	  hendes	  danske	  kolleger	  ser	  chefen	  som	  ’én	  af	  os’.	  Således	  er	  det	  i	  Danmark	  

ifølge	  hende	  ”L’opinione	  di	  tutti	  è	  importante	  e	  invece	  in	  Italia	  l’opinione	  del	  capo	  è	  

più	  importante.”	  (IT3:7).	  	  

Heraf	  udleder	  hun,	  helt	  i	  overensstemmelse	  med	  Hofstedes	  definition	  af	  

individer	  i	  kulturer	  med	  stor	  magtdistance,	  at	  ”c’è	  meno	  rispetto	  per	  il	  capo	  in	  

Danimarca.”	  (IT3:7).	  

Dette	  understøttes	  af	  en	  af	  de	  danske	  respondenter,	  der	  udtaler:	  ”Du	  kan	  ikke	  gå	  

direkte	  til	  din	  leder,	  der	  er	  alle	  mulige,	  du	  skal	  gå	  igennem,	  og	  det	  bliver	  virkelig	  

opfattet	  som	  respektløst,	  hvis	  du	  bare	  begynder	  at	  snakke	  til	  en	  af	  dem.”	  (DK3:12).	  

En	  høj	  position	  er	  således	  forbundet	  med	  stor	  respekt	  i	  Italien,	  og	  man	  kan	  ikke,	  

som	  i	  Danmark,	  uden	  videre	  henvende	  sig	  til	  en	  person	  højere	  oppe	  i	  hierarkiet.	  

Det	  ville	  være	  at	  udsætte	  chefen,	  og	  dermed	  også	  medarbejderen,	  for	  facetab.	  

Modsat	  siger	  respondenterne,	  at	  distancen	  mellem	  chef	  og	  ansat	  i	  Danmark	  er	  

meget	  lille,	  og	  at	  chefen	  er	  en,	  man	  både	  kan	  sige	  fra	  over	  for	  og	  en,	  der	  er	  

interesseret	  i	  at	  høre	  sine	  medarbejderes	  mening.	  	  
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Der	  ses	  således	  en	  tendens	  til,	  at	  magtdistancen	  er	  forholdsvis	  høj	  i	  Italien,	  mens	  

den	  i	  Danmark	  er	  meget	  lav,	  hvilket	  er	  i	  tråd	  med	  Hofstedes	  undersøgelse.	  Dette	  

resulterer	  i,	  at	  italienere	  og	  danskere	  har	  meget	  forskellige	  forventninger	  til	  både	  

under-‐	  og	  overordnede,	  når	  det	  gælder	  faktorer	  så	  som	  ansvar,	  individuelle	  

behov,	  tiltaleform,	  kommandovej	  etc.	  I	  tilfælde,	  hvor	  parterne	  ikke	  er	  bevidste	  

om	  den	  anden	  parts	  forventninger	  og	  ikke	  er	  forberedte	  på	  at	  imødekomme	  

disse,	  er	  der	  stor	  sandsynlighed	  for,	  at	  begge	  parter	  gentagne	  gange	  vil	  opleve	  

interaktionen	  som	  en	  facetrussel	  snarere	  end	  et	  samarbejde.	  

	  	  

Organisationsstrukturen	  er	  påvirket	  af	  strukturerne	  i	  samfundet	  (jf.	  afsnit	  1.2.1).	  

Her	  ses	  også	  forskelle	  mellem	  det	  danske	  og	  det	  italienske	  samfund.	  Dette	  

kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  skriftsprog,	  påklædning	  og	  i	  graden	  af	  

bureaukrati.	  Respondenterne	  siger	  følgende	  om	  de	  italienske	  forhold:	  	  

…hvis	  du	  skal	  have	  en	  byggetilladelse	  eller	  sådan	  noget,	  så	  er	  der	  

bare	  alle	  de	  ting,	  du	  skal	  igennem	  og	  stå	  i	  køer	  på	  kontorer	  og	  tale	  

med	  folk	  på	  de	  forskellige	  niveauer.	  Det	  er	  en	  jungle,	  du	  skal	  ind	  i.	  

(DK4:12).	  

Om	  det	  italienske	  skriftsprog	  udtaler	  IT1:	  ”In	  Italia	  si	  richiama	  troppo,	  sai,	  

carissimo,	  distinto,	  gentilissimo.”	  (IT1:17).	  	  

Og	  om	  påklædningen	  udtaler	  DK4,	  at	  ”…hvis	  du	  kommer	  som	  forretningsmand,	  er	  

det	  vigtigt,	  at	  du	  klæder	  dig	  ordentligt.	  Du	  sender	  et	  meget	  stærkt	  signal,	  hvis	  du	  

kommer	  i	  cowboybukser.”	  (DK4:14).	  	  

Om	  de	  danske	  forhold	  udtaler	  respondent	  DK3:	  ”…man	  kan	  næsten	  miste	  nogle	  

point	  ved	  at	  være	  for	  høj	  i	  hatten.	  ”	  (DK3:13)	  og	  lidt	  efter	  underbygger	  hun	  denne	  

påstand:	  ”Jeg	  vil	  enormt	  gerne	  have	  en	  Porsche,	  det	  havde	  jeg	  i	  Italien.	  Men	  det	  kan	  

godt	  sende	  et	  forkert	  signal	  herhjemme.	  Her	  er	  det	  bedre,	  at	  jeg	  køber	  mig	  en	  

Cinquecento	  [Fiat	  500].”	  (DK3:13).	  	  

Om	  det	  danske	  skriftsprog	  udtaler	  IT1:	  ”In	  Danimarca	  è	  molto	  più	  semplice,	  molto	  

più	  diretto.	  Vai	  al	  punto	  nel	  senso:	  io	  sono	  questa	  persona,	  sono	  in	  ricerca	  di	  ciò	  e	  ti	  

posso	  dare	  ciò.”	  (IT1:17).	  

De	  henholdsvis	  hierarkiske	  og	  lineære	  strukturer	  i	  det	  italienske	  og	  danske	  

samfund	  kommer	  frem	  i	  respondenternes	  udsagn.	  Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  i	  

det	  italienske	  samfund	  er	  positivt	  at	  skille	  sig	  ud	  fra	  mængden,	  fx	  ved	  at	  være	  flot	  
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klædt	  på	  eller	  køre	  i	  en	  lækker	  bil.	  Således	  udtaler	  en	  af	  de	  italienske	  

respondenter,	  at	  ”vorrei	  andare	  vestita	  più	  elegante	  (…)	  però	  i	  miei	  colleghi	  non	  si	  

vestano	  eleganti.”	  (IT3:2).	  	  

Det	  lader	  til	  at	  være	  noget,	  der	  går	  hende	  meget	  på,	  at	  hun	  ikke	  kan	  gå	  klædt	  

mere	  elegant,	  men	  hun	  har	  bemærket,	  at	  det	  ikke	  er	  positivt	  at	  fremhæve	  sig	  selv	  

i	  det	  danske	  samfund,	  og	  i	  den	  forbindelse	  nævner	  hun	  Janteloven:	  ”Quando	  ho	  

letto	  che	  cosa	  era	  questa	  ”Janteloven”	  ho	  capito	  tutto,	  la	  società	  e	  la	  gente.”	  

(IT3:7).	  	  

Men	  det	  forholder	  sig	  anderledes	  i	  Italien:	  ”In	  Italia	  l’essere	  i	  primi	  è	  una	  cosa,	  è	  

un	  status	  sociale,	  una	  cosa	  importante	  che	  una	  persona	  vuole	  raggiungere,	  farsi	  

vedere.”	  (IT3:7).	  

	  

De	  to	  landes	  samfundsstruktur	  er	  således	  med	  til	  at	  definere	  italieneres	  og	  

danskeres	  selvforståelse,	  hvad	  de	  tænker	  om	  sig	  selv,	  hvordan	  de	  præsenterer	  

sig	  selv,	  og	  hvilke	  ”samfundsregler”	  man	  skal	  følge,	  når	  man	  interagerer	  med	  

andre.	  Uoverensstemmelse	  i	  forhold	  til	  hvilke	  forventninger	  den	  anden	  part	  har	  

kan	  medføre	  facetab.	  

	  

4.2.2	  Netværk	  

De	  fleste	  mennesker	  har	  et	  større	  eller	  mindre	  netværk	  af	  mennesker	  omkring	  

sig,	  men	  funktionen	  af	  det	  netværk,	  og	  hvad	  det	  betyder	  for	  det	  enkelte	  

menneske,	  kan	  variere	  meget.	  I	  det	  følgende	  beskrives	  netværk	  i	  forhold	  til	  

begrebet	  magt.	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  netværk	  i	  dette	  afsnit	  og	  ikke	  i	  afsnittet	  

Den	  personlige	  kontakt	  (jf.	  afsnit	  4.3.1),	  fordi	  vi	  anser	  netværk	  for	  at	  være	  en	  del	  

af	  begrebet	  magt,	  hvilket	  vil	  komme	  frem	  herunder.	  

	  

Alle	  respondenter	  er	  enige	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  netværk,	  både	  i	  

Danmark	  og	  Italien.	  En	  af	  de	  danske	  respondenter	  svarer	  på	  spørgsmålet	  om,	  

hvorvidt	  netværk	  er	  vigtigt	  for	  hende	  i	  hendes	  nuværende	  situation	  som	  

selvstændig:	  	  

”Meget!	  Det	  er	  det	  både	  i	  Danmark	  og	  i	  Italien.	  Jeg	  har	  egentlig	  

grinet	  lidt	  af	  det	  her	  med	  netværk	  og	  syntes,	  at	  de	  her	  



KAPITEL	  4	  

	  |	  4.	  Analyse	   69	  
	  

netværksmøder,	  de	  var	  røvsyge	  at	  gå	  til.	  Men	  jeg	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  

uden	  netværk,	  så	  går	  det	  ikke.”	  	  (DK4:7).	  	  

Dog	  fremgår	  det,	  at	  netværk	  på	  et	  praktisk	  plan	  spiller	  en	  større	  rolle	  i	  Italien	  

end	  i	  Danmark,	  hvilket	  respondent	  IT2	  understreger:	  ”Non	  fai	  niente	  senza	  

network.	  Non	  sei	  nessuno.”	  (IT2:4)	  og	  ”For	  en	  italiener,	  for	  at	  få	  job	  i	  Italien,	  der	  er	  

det	  igen	  det	  der	  med:	  Jamen	  kender	  man	  nogen	  som	  kender	  nogen…”	  (DK4:15).	  	  

Respondenterne	  giver	  bl.a.	  udtryk	  for,	  at	  man	  på	  to	  punkter	  er	  mere	  afhængig	  af	  

netværk	  i	  Italien	  end	  i	  Danmark.	  Det	  første	  punkt	  handler	  om	  internettets	  

indflydelse	  på	  netværk.	  I	  Danmark	  er	  internettet	  vidt	  udbredt.	  Mange	  

forretningsdrivende	  skaffer	  størstedelen	  af	  deres	  kunder	  ved	  at	  have	  en	  

hjemmeside,	  da	  det	  efterhånden	  er	  almindelig	  praksis	  at	  søge	  al	  form	  for	  

information	  på	  internettet,	  hvilket	  IT2	  kommenterer:	  ”Ti	  metti	  su	  internet,	  guardi	  

il	  web	  e	  poi	  contatti.	  Non	  esiste	  in	  Italia.	  Non	  ti	  conosce	  nessuno	  se	  non	  vieni	  

presentato,	  se	  non	  sei	  in	  un	  gruppo,	  se	  non	  ti	  fai	  vedere	  di	  persona.”	  (IT2:4).	  	  

I	  Danmark	  har	  internettet	  overtaget	  denne	  funktion,	  således	  at	  man	  kan	  sige,	  at	  

den	  er	  blevet	  erstattet	  af	  et	  elektronisk	  netværk.	  Dette	  kan	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  i	  

Italien,	  hvor	  det	  stadig	  er	  nødvendigt	  med	  den	  personlige	  kontakt,	  hvilket	  vi	  

kommer	  nærmere	  ind	  på	  i	  afsnit	  4.3.1.	  En	  af	  de	  danske	  respondenter	  kommer	  

her	  ind	  på,	  hvorfor	  det	  stadig	  er	  den	  personlige	  kontakt	  og	  dermed	  netværket,	  

der	  foretrækkes	  i	  Italien:	  	  

Det	  er	  jo	  ikke	  nok	  at	  slå	  op	  i	  De	  Gule	  Sider.	  Der	  skal	  vi	  også	  vide	  hvem	  

det	  er	  vi	  kan	  spørge,	  for	  det	  kan	  jo	  ikke	  nytte	  noget,	  at	  vi	  vælger	  A,	  

hvis	  det	  er	  B’s	  tur	  til	  at	  få	  den	  her	  opgave.	  	  (DK1:9).	  	  

Respondenten	  refererer	  til,	  at	  der	  i	  Italien	  ofte	  ses	  en	  intern	  opdeling	  af	  

markedet,	  således	  at	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  bliver	  forbigået.	  Netværket	  spiller	  

således	  også	  en	  rolle,	  når	  det	  gælder	  den	  indbyrdes	  fordeling	  af	  arbejdsopgaver,	  

og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  som	  udenlandsk	  aktør	  på	  det	  italienske	  marked	  at	  have	  

kontakt	  til	  lokale	  repræsentanter	  i	  området.	  

Det	  andet	  punkt,	  hvor	  man	  er	  mere	  afhængig	  af	  netværk	  i	  Italien	  end	  i	  Danmark,	  

er	  i	  situationer,	  hvor	  man	  skal	  indhente	  tilladelser	  eller	  lignende,	  dvs.	  primært	  i	  

situationer,	  hvor	  man	  er	  afhængig	  af	  det	  italienske	  bureaukratiske	  system:	  	  

Vi	  bruger	  fx	  en	  gammel	  direktør,	  der	  har	  været	  i	  det	  gamle	  

italienske	  selskab.	  Han	  kender	  alle	  de	  der	  mennesker,	  og	  han	  kan	  gå	  
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ind	  til	  dem	  og	  snakke	  med	  dem.	  Hvad	  han	  gør	  med	  sine	  penge,	  det	  

ved	  vi	  jo	  ikke	  noget	  om,	  men	  der	  kommer	  altid	  løsninger	  ud	  den	  

anden	  vej.	  (DK1:9).	  

Dette	  stemmer	  godt	  overens	  med	  en	  af	  de	  italienske	  respondenters	  udtalelse	  om	  

samme	  emne:	  ”Se	  hai	  una	  ditta	  grande	  che	  deve	  fare	  contratti	  con	  il	  comune,	  devi	  

trovare	  un	  politico,	  una	  persona	  che	  è	  in	  politica.	  Tu	  non	  puoi	  andare	  a	  parlare	  con	  

questa	  gente.”	  (IT2:7).	  	  

I	  dette	  tilfælde	  gør	  det	  udpræget	  hierarkiske	  bureaukratiske	  system	  i	  Italien	  det	  

nødvendigt	  at	  have	  et	  netværk	  for	  at	  kunne	  etablere	  et	  samarbejde.	  Dette	  er,	  

ifølge	  respondenterne,	  ikke	  almindeligt	  i	  Danmark.	  

	  

Ud	  over	  de	  ovennævnte	  forskelle	  i	  forhold	  til	  netværk	  i	  Danmark	  og	  Italien	  tyder	  

det	  på,	  at	  der	  er	  en	  markant	  forskel	  på	  den	  betydning,	  netværk	  tillægges	  i	  

henholdsvis	  Danmark	  og	  Italien.	  Respondenterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  man	  pga.	  

den	  måde,	  det	  italienske	  system	  fungerer	  på,	  er	  nødsaget	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  

netværket	  for	  at	  finde	  smutveje	  for	  at	  få	  tingene	  til	  at	  fungere:	  ”Sicuramente	  in	  

generale	  gli	  italiani	  riescono	  a	  trovare	  le	  soluzioni	  scaltre,	  perché	  veniamo	  da	  un	  

paese	  più	  difficile	  e	  quindi	  uno	  riesce	  ad	  arrangiarsi.”	  (IT3:5).	  I	  den	  forbindelse	  

beskrives	  det	  italienske	  samfund	  således:	  ”Det	  italienske	  samfund	  er	  fuldstændig	  

stivnet.”	  (DK4:6)	  og:	  ”L’Italia,	  se	  parliamo	  di	  dinamismo,	  non	  esiste	  proprio,	  non	  è	  

per	  niente	  un	  paese	  dinamico	  è	  tutto	  molto	  statico.”	  (IT1:1).	  

Den	  hierarkiske	  samfundsstruktur	  og	  det	  faktum,	  at	  samfundet	  ifølge	  

respondenterne	  virker	  statisk,	  gør,	  at	  netværket	  har	  stor	  betydning	  for	  individet,	  

særligt	  når	  det	  gælder	  kontakten	  til	  det	  bureaukratiske	  system.	  

	  

Om	  det	  danske	  forhold	  til	  netværk	  udtaler	  IT3	  følgende:	  ”Secondo	  me,	  visto	  che	  

tutto	  è	  più	  organizzato	  in	  modo	  più	  semplice…non	  c’è	  bisogno	  che	  i	  danesi	  siano	  

così	  scaltre.”	  (IT3:6).	  Det	  danske	  samfund	  beskrives	  i	  den	  forbindelse	  som	  

dynamisk	  og	  fleksibelt:	  ”Den	  måde	  hele	  samfundet	  kan	  bevæge	  sig	  

på…samfundsmæssigt	  er	  det	  meget	  fleksibelt.”	  (DK4:6).	  	  

Både	  det	  fleksible	  danske	  arbejdsmarked	  og	  det	  danske	  system	  er	  indrettet	  til	  at	  

gøre	  det	  så	  nemt	  som	  muligt	  for	  borgeren,	  og	  samtidig	  giver	  disse	  rammer	  

mulighed	  for,	  at	  borgerne	  bliver	  interesserede	  i	  at	  udvikle	  sig,	  hvilket	  respondent	  
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IT1	  kommenterer:	  ”La	  Danimarca,	  posso	  parlare	  della	  tecnologia	  per	  fare	  un	  

esempio,	  è	  sempre	  pronta	  a	  investire,	  quindi	  a	  cercare	  di	  cambiare	  le	  cose.”	  (IT1:1).	  

I	  modsætning	  til	  det	  italienske	  samfund	  beskrives	  det	  danske	  samfund	  som	  

fleksibelt	  og	  dynamisk.	  Samfundet	  og	  det	  danske	  system	  er	  ifølge	  

respondenterne	  i	  langt	  højere	  grad	  tilpasset	  individets	  behov,	  så	  netværket	  har	  

langt	  mindre	  betydning	  for	  individet	  end	  i	  Italien.	  

	  

Netværket	  i	  Italien	  fremstår	  således	  mere	  som	  en	  nødvendighed,	  og	  der	  ses	  i	  den	  

forbindelse,	  og	  måske	  netop	  af	  den	  grund,	  en	  stor	  vilje	  til	  at	  hjælpe	  hinanden.	  Det	  

er	  en	  integreret	  del	  af	  den	  italienske	  kultur	  og	  mentalitet,	  hvilket	  illustreres	  i	  

følgende	  citat:	  ”Italienerne	  har	  jo	  det	  her	  vidunderlige	  system	  med,	  at	  hvis	  du	  har	  

et	  problem,	  så	  vokser	  der	  en	  konsulentklasse	  op,	  som	  kan	  løse	  det	  problem.”	  

(DK1:9).	  	  

Dette	  ses	  ligeledes	  af	  den	  store	  kontaktflade,	  italienerne	  for	  det	  meste	  har	  i	  kraft	  

af	  deres	  egengruppe,	  et	  begreb	  vi	  kommer	  ind	  på	  i	  afsnit	  4.3.2.	  	  	  

I	  Danmark	  derimod	  er	  der	  et	  forholdsvis	  velfungerende	  offentligt	  system,	  der	  

gør,	  at	  vi	  er	  mindre	  afhængige	  af	  netværket.	  Danskere	  har,	  i	  kraft	  af	  deres	  

individualistiske	  tilgang,	  hvor	  den	  enkelte	  sørger	  for	  sig	  selv	  og	  sin	  nærmeste	  

familie,	  ikke	  brug	  for	  en	  stor	  netværksflade,	  da	  der	  er	  tale	  om	  et	  samfund,	  der	  

netop	  er	  baseret	  på	  at	  kunne	  fungere	  uafhængigt	  af	  grupper	  og	  sociale	  netværk	  

(jf.	  afsnit	  2.5.4.3).	  Det	  offentlige	  system	  går	  på	  mange	  områder	  ind	  og	  erstatter	  

netværkets	  rolle.	  Dog	  har	  det	  at	  networke	  efterhånden	  en	  vis	  funktion	  inden	  for	  

erhvervslivet,	  hvor	  det	  er	  en	  central	  del	  af	  arbejdslivet,	  hvor	  det	  bl.a.	  er	  en	  

central	  del	  af	  karriereperspektiverne.	  

	  

Der	  ses	  dermed	  en	  forskel	  i	  forhold	  til	  hvad	  netværket	  betyder	  for	  henholdsvis	  

danskere	  og	  italienere,	  samt	  hvilken	  funktion	  det	  har.	  Netværk	  har	  uden	  tvivl	  

betydning	  i	  begge	  samfund,	  men	  der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  netværk	  i	  Italien	  har	  en	  

større	  tilknytning	  til	  begrebet	  magt,	  da	  man	  i	  såvel	  hverdagen	  som	  i	  arbejdslivet	  

og	  særligt	  i	  kontakten	  det	  bureaukratiske	  system	  er	  afhængig	  af	  netværket	  for	  at	  

opnå	  løsninger	  på	  konkrete	  problemstillinger.	  Endvidere	  er	  det	  som	  udenlandsk	  

aktør	  på	  det	  italienske	  marked	  vigtigt	  at	  have	  god	  kontakt	  til	  det	  lokale	  netværk.	  
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Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  meget	  mindre	  grad	  i	  Danmark,	  hvor	  netværk,	  eller	  

networking,	  primært	  fremstår	  som	  et	  buzzword	  inden	  for	  erhvervslivet.	  Man	  kan	  

uden	  tvivl	  komme	  længere	  ved	  at	  bruge	  sit	  netværk,	  men	  det	  har	  langt	  fra	  den	  

samme	  afgørende	  betydning,	  som	  det	  har	  i	  Italien.	  

	  

4.2.3	  Tendenser	  

På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  kan	  der	  fremhæves	  en	  række	  kulturelt	  

betingede	  forskelle	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  til	  begrebet	  magt.	  

	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  hierarkiske	  italienske	  samfunds-‐	  og	  

organisationsstruktur	  og	  den	  lineære	  danske	  samfunds-‐	  og	  

organisationsstruktur	  skaber	  nogle	  markante	  forskelle,	  bl.a.	  i	  forholdet	  mellem	  

over-‐	  og	  underordnede,	  idet	  magtdistancen	  er	  forholdsvis	  høj	  i	  Italien,	  mens	  den	  

er	  meget	  lav	  i	  Danmark.	  Dette	  kan	  medføre	  forskellige	  forventninger,	  når	  det	  

gælder	  faktorer	  som	  ansvar,	  individuelle	  behov,	  tiltaleform,	  kommandovej.	  

Forskellene	  kommer	  ligeledes	  til	  udtryk	  i	  henholdsvis	  italieneres	  og	  danskeres	  

selvforståelse	  samt	  den	  måde,	  de	  præsenterer	  sig	  på.	  

	  

Der	  ses	  også	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  er	  forskel	  på,	  hvad	  netværk	  betyder	  for	  

henholdsvis	  italienere	  og	  danskere	  samt	  dets	  funktion.	  Mens	  det	  i	  Italien	  

fremstår	  som	  en	  nødvendig	  faktor	  i	  den	  italienske	  hverdag,	  og	  dermed	  fungerer	  

som	  en	  magtfaktor,	  har	  det	  en	  mere	  begrænset	  betydning	  i	  Danmark.	  

	  

4.3	  Forholdet	  til	  relationer	  

I	  dette	  afsnit	  tager	  analysen	  udgangspunkt	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  

Ses	  der	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  hvorvidt	  danskere	  og	  italienere	  har	  en	  

kollektivistisk	  eller	  individualistisk	  tilgang	  til	  interaktionen?	  	  
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4.3.1	  Den	  personlige	  kontakt	  

I	  det	  følgende	  skal	  den	  personlige	  kontakt	  ses	  i	  forhold	  til	  de	  relationer	  og	  den	  

kontakt,	  der	  opbygges	  forretningspartnere	  imellem.	  Med	  udgangspunkt	  i	  

respondenternes	  udsagn	  kan	  vi	  identificere	  en	  række	  gennemgående	  forskelle	  i	  

opfattelsen	  af	  relationers	  betydning,	  og	  at	  dette	  begreb	  ofte	  hænger	  sammen	  med	  

begrebet	  tillid.	  	  

	  

Respondent	  DK4	  fortæller	  om,	  hvordan	  hun	  oplever,	  at	  der	  fra	  italiensk	  side	  er	  et	  

behov	  for,	  at	  man	  lærer	  hinanden	  lidt	  at	  kende,	  før	  man	  indgår	  en	  aftale.	  Således	  

udtaler	  hun:	  

…der	  skal	  være	  tid	  til	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende	  og	  det	  gør	  man	  bedst	  

under	  en	  uformel	  frokost,	  hvor	  man	  sidder	  og	  får	  sig	  et	  par	  glas	  vin.	  

Og	  det	  har	  ikke	  noget	  at	  gøre	  med	  at	  de	  skal	  drikke	  dig	  under	  bordet	  

så	  du	  lettere	  skriver	  under,	  det	  er	  slet	  ikke	  det,	  det	  handler	  om.	  	  Det	  

handler	  om	  at	  være	  sammen,	  konvivialitet	  og	  sådan,	  så	  skuer	  man	  

hinanden	  lidt	  på	  hårene	  på	  en	  hyggelig	  måde	  og	  så	  kan	  vi	  lave	  

forretning	  bagefter.	  (DK4:11).	  	  

Respondenten	  kommer	  her	  ind	  på,	  at	  man	  som	  dansker	  i	  en	  italiensk	  kontekst	  

skal	  forvente	  en	  vis	  tilpasning	  af	  sin	  vante	  tidsramme,	  da	  italienere	  ofte	  finder	  det	  

vigtigt	  at	  opbygge	  en	  personlig	  kontakt,	  før	  de	  ser	  sig	  i	  stand	  til	  at	  indgå	  en	  aftale.	  

I	  tråd	  med	  dette	  nævner	  respondent	  DK1	  vigtigheden	  af	  at	  gå	  til	  frokost	  eller	  

middag	  med	  sine	  italienske	  samarbejdspartnere:	  ”Jeg	  synes,	  at	  man	  typisk	  har	  det	  

forløb,	  at	  der	  under	  mødet	  bliver	  sat	  nogle	  rammer	  op,	  og	  under	  desserten	  kommer	  

du	  så	  frem	  til,	  hvordan	  du	  skal	  fylde	  de	  rammer	  ud.”	  (DK1:8).	  DK2	  erklærer	  sig	  enig	  

i	  denne	  betragtning	  og	  tilføjer:	  ”Enderne	  mødes	  under	  middagen.”	  (DK2:8).	  

Det	  tyder	  således	  på,	  at	  de	  danske	  respondenters	  generelle	  oplevelse	  er,	  at	  det	  

egentlige	  møde	  ofte	  bruges	  til	  at	  snakke	  sig	  frem	  til	  en	  aftale	  med	  italienerne,	  

mens	  den	  endelige	  beslutning	  om	  at	  indgå	  aftalen	  ofte	  først	  bliver	  truffet	  under	  

mere	  uformelle	  rammer.	  De	  danske	  respondenter	  fremkommer	  således	  med	  et	  

billede	  af,	  at	  de	  italienske	  samarbejdspartnere	  tillægger	  det	  at	  have	  en	  personlig	  

fornemmelse	  for,	  hvem	  den	  anden	  part	  er,	  en	  meget	  stor	  værdi,	  hvilket	  ifølge	  
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Hofstede	  er	  et	  klart	  træk	  i	  en	  kollektivistisk	  kultur	  (jf.	  afsnit	  2.5.4.2).	  Dette	  er	  

ligeledes	  i	  tråd	  med	  Halls	  teori,	  der	  fremhæver,	  at	  monokrone	  vi-‐kulturer	  har	  en	  

tendens	  til	  at	  vægte	  relationen	  højere	  end	  opgaven	  (jf.	  afsnit	  2.5.5.2).	  	  	  	  

Af	  de	  italienske	  respondenters	  svar	  fremgår	  det,	  at	  ingen	  af	  dem	  nogensinde	  har	  

oplevet	  at	  skulle	  til	  frokost	  eller	  middag	  med	  en	  af	  deres	  samarbejdspartnere	  i	  

Danmark,	  før	  den	  endelige	  aftale	  kunne	  blive	  indgået.	  To	  af	  dem	  fremhæver	  

derimod,	  at	  en	  endelig	  aftale	  i	  Danmark	  ofte	  bliver	  indgået	  ved	  et	  kort	  møde,	  

over	  telefonen	  eller	  i	  en	  e-‐mail.	  Således	  svarer	  IT2,	  da	  vi	  spørger	  ham,	  om	  det	  er	  

hans	  erfaring,	  at	  aftaler	  i	  en	  dansk	  kontekst	  typisk	  bliver	  indgået	  under	  formelle	  

eller	  uformelle	  forhold:	  ”Informale,	  sì,	  al	  telefono	  per	  esempio.”	  (IT2:8).	  

Denne	  forskel	  i	  vurderingen	  af	  den	  personlige	  relations	  betydning	  kan	  skyldes,	  at	  

de	  to	  parter	  forbinder	  den	  med	  forskellige	  værdier.	  Samme	  respondent	  

fremhæver	  også,	  at	  middagsaftaler	  i	  en	  dansk	  erhvervskontekst	  er	  noget,	  der	  

forbindes	  med	  andre	  faktorer:	  ”No,	  non	  andiamo	  a	  cena,	  non	  sono	  importante	  

abbastanza	  (…)	  magari	  dopo	  che	  ho	  fatto	  qualcosa,	  sì.”	  (IT1:8).	  	  

Respondenten,	  der	  er	  mellemleder	  i	  en	  dansk	  virksomhed,	  siger,	  at	  en	  middag	  i	  

hans	  virksomhed	  enten	  er	  noget,	  der	  tilkommer	  personer	  højere	  oppe	  i	  systemet,	  

eller	  noget	  der	  bliver	  givet	  som	  en	  belønning,	  når	  en	  medarbejder	  eller	  

samarbejdspartner	  har	  udført	  noget	  særligt.	  Han	  kommer	  i	  den	  forbindelse	  også	  

ind	  på,	  at	  middage	  er	  noget,	  han	  til	  tider	  selv	  giver	  til	  samarbejdspartnere,	  som	  

har	  gjort	  sig	  fortjent	  til	  noget	  ekstra:	  ”Ha	  fatto	  dieci	  volte	  di	  più	  di	  quello	  che	  è	  

stato	  pagato	  per	  fare.	  Era	  un	  grazie.”	  (IT1:9).	  	  

Han	  omtaler	  i	  den	  forbindelse,	  hvordan	  han	  for	  nyligt	  inviterede	  en	  konsulent	  ud,	  

som	  havde	  ydet	  langt	  mere,	  end	  han	  var	  blevet	  betalt	  for.	  Den	  anden	  italienske	  

respondent	  kommer	  ind	  på	  en	  tredje	  grund:	  ”Ma	  quello	  è	  perché	  ho	  avuto	  un	  

rapporto	  confidenziale	  con	  certe	  persone.	  È	  anche	  normale	  in	  Danimarca.”	  (IT2:8).	  	  

IT2s	  erfaring	  er	  dermed,	  at	  man	  primært	  går	  ud	  og	  spiser	  med	  de	  

samarbejdspartnere,	  som	  man	  har	  fået	  et	  særligt	  forhold	  til.	  Umiddelbart	  tegner	  

der	  sig	  primært	  to	  forklaringer	  på	  de	  italienske	  samarbejdspartneres	  større	  

fokus	  på	  relationen.	  Den	  ene	  forklaring	  kan	  være	  forskelle	  i	  arbejdskulturen	  (jf.	  

afsnit	  4.3.2).	  Den	  anden	  forklaring	  kan	  være,	  at	  der	  blandt	  de	  italienske	  

samarbejdspartnere	  kan	  identificeres	  et	  udtalt	  behov	  for	  at	  se	  den	  person	  an,	  
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som	  de	  befinder	  sig	  i	  en	  forretningsrelation	  med.	  Respondent	  DK4	  udtaler	  i	  den	  

forbindelse:	  

…	  vi	  kommer	  med	  vores,	  du	  kan	  stole	  100	  procent	  på	  mig,	  men	  

hvordan	  skal	  han	  vide	  det?	  Og	  hvorfor	  skal	  han	  stole	  på	  det?	  Det	  

gider	  han	  ikke,	  han	  vil	  gerne	  vurdere	  selv.	  Han	  tror	  ikke	  på	  at	  du	  

kommer	  med	  hele	  din	  samfundsmæssige	  blåstemplede	  stolen	  på	  og	  

troværdighed.	  Sådan	  et	  samfund	  lever	  han	  ikke	  i.	  (DK4:11).	  	  

Ud	  fra	  respondenters	  udsagn	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  denne	  manglende	  tillid	  

samt	  behovet	  for	  personlig	  kontakt	  hænger	  sammen	  med,	  at	  italienere	  har	  en	  

tendens	  til	  at	  se	  sig	  selv	  som	  medlemmer	  af	  en	  kultur,	  der	  i	  stor	  stil	  består	  af	  

mennesker	  man	  ikke	  kan	  stole	  på.	  Bl.a.	  udtaler	  IT1:	  ”In	  Italia	  non	  si	  fida	  di	  

nessuno.”	  (IT1:10).	  Hertil	  istemmer	  IT3	  at:	  “…la	  gente	  ti	  imbroglia.	  A	  partire	  dal	  

negozio,	  gli	  amici	  no,	  ovviamente,	  però	  la	  società	  (…)	  In	  Italia	  bisogna	  stare	  attenti,	  

anzi	  se	  tu	  credi	  agli	  altri,	  di	  solito	  avrei	  delle	  brutte	  esperienze.”	  (IT3:12).	  Dette	  er	  

en	  betragtning,	  som	  de	  danske	  respondenter	  erklærer	  sig	  enige	  i:	  ”Der	  er	  nogle	  

mennesker	  nede	  i	  Italien,	  de	  er	  bare	  født	  røvere,	  og	  det	  ændrer	  du	  ikke	  på.”	  (DK3:2)	  

og	  ”…	  for	  det	  første	  ser	  han	  bare	  én	  som	  en,	  han	  skal	  snyde	  lige	  med	  det	  samme.	  Det	  

kan	  du	  mærke	  på	  hele	  hans	  holdning…”	  (DK4:1).	  	  

Både	  de	  danske	  og	  de	  italienske	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  dette	  er	  et	  

præmis,	  der	  ikke	  kan	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved.	  De	  omtaler	  alle	  frygten	  for	  at	  

blive	  snydt	  og	  taler	  meget	  om,	  at	  man	  som	  udgangspunkt	  ikke	  skal	  stole	  på	  

nogen.	  En	  god	  relation	  fremstår	  derfor	  som	  et	  grundlag,	  man	  kan	  basere	  tillid	  på,	  

og	  er	  dermed	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  indgå	  aftaler.	  Dette	  understøttes	  af	  

respondent	  IT2:	  ”Devi	  conoscere	  alla	  fine	  anche	  l’altra	  persona,	  devi	  creare	  un	  

rapporto	  di	  fiducia.	  (…)	  conoscersi	  è	  fondamentale	  per	  la	  fiducia.”	  (IT2:10).	  

Respondenten	  understreger	  dermed,	  at	  den	  personlige	  kontakt	  i	  en	  italiensk	  

kontekst	  er	  det,	  som	  man	  baserer	  tillidsforholdet	  på.	  	  

I	  en	  dansk	  kontekst	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  denne	  tillid	  tages	  for	  givet.	  Dette	  

hænger	  sammen	  med,	  at	  man	  som	  udgangspunkt	  går	  ud	  fra,	  at	  man	  kan	  stole	  på	  

det,	  der	  bliver	  sagt,	  hvilket	  da	  også	  er	  de	  italienske	  respondenters	  indtryk	  af	  

deres	  danske	  samarbejdspartnere:	  ”…	  Sono	  molto	  più	  precisi	  qua	  (…)	  se	  dicono:	  

Faccio	  una	  cosa	  tale	  giorno,	  sei	  quasi	  certo	  che	  succede.	  Quindi	  sì,	  hai	  un	  senso	  di	  

sicurezza	  che	  è	  molto	  maggiore.”	  (IT1:14).	  	  
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Netop	  derfor	  har	  danskere	  ikke	  på	  samme	  måde	  behov	  for	  at	  opbygge	  tillid	  via	  

personlige	  relationer.	  Respondent	  DK4	  kommer	  ind	  på	  en	  mulig	  forklaringsårsag:	  

”…de	  danskere,	  der	  kommer	  derned	  og	  skal	  have	  det	  hele	  på	  skrift,	  det	  kan	  

italienerne	  slet	  ikke	  have,	  og	  de	  føler,	  at	  der	  ikke	  bliver	  stolet	  på	  dem.”	  (DK4:8).	  	  

Dette	  udsagn	  peger	  på,	  at	  sikkerheden	  for	  en	  dansker	  ikke	  på	  samme	  måde	  ligger	  

i	  at	  have	  en	  god	  fornemmelse	  for	  den	  anden,	  men	  derimod	  i	  at	  have	  noget	  på	  

skrift.	  	  	  

Der	  kan	  altså	  identificeres	  en	  markant	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i,	  hvilke	  

praktiske	  foranstaltninger	  der	  hører	  til	  i	  de	  to	  kontekster.	  I	  en	  dansk	  kontekst	  er	  

der	  en	  tendens	  til	  at	  tillægge	  det	  skrevne	  ord	  stor	  værdi.	  Dette	  hænger	  sammen	  

med,	  at	  danskere	  har	  så	  stor	  tillid	  til	  at	  systemet	  fungerer.	  Med	  de	  rette	  

dokumenter	  på	  plads,	  har	  man	  automatisk	  de	  juridiske	  samfundsmekanismer	  på	  

sin	  side,	  og	  derved	  vil	  tingene	  ofte	  gå	  i	  orden.	  	  Tillid	  er	  for	  en	  italiener	  ikke	  noget,	  

der	  kommer	  med	  et	  underskrevet	  dokument.	  De	  italienske	  respondenter	  kommer	  

alle	  ind	  på,	  at	  den	  italienske	  opfattelse	  af	  tillid	  som	  en	  værdi,	  der	  hænger	  sammen	  

med	  selve	  relationen,	  skal	  ses	  i	  forbindelse	  med,	  at	  det	  ikke	  kan	  tages	  for	  givet,	  at	  

skrevne	  ord	  i	  en	  italiensk	  kontekst	  er	  100	  procent	  gældende	  i	  Italien:	  ”In	  Italia	  

funziona	  con	  la	  legge	  del	  più	  forte,	  nel	  senso	  che	  sì,	  puoi	  scrivere,	  ma	  non	  ha	  molto	  

valore	  almeno	  che	  è	  un	  contratto.”	  (IT1:7).	  	  

For	  en	  italiener	  er	  tillid	  betinget	  af	  samarbejdspartneres	  opførsel	  både	  før	  og	  

efter	  en	  kontraktunderskrivelse.	  

La	  fiducia	  si	  basa	  su	  come	  si	  comporta,	  una	  volta	  fatto	  il	  contratto	  tu	  

mi	  dai	  motivo	  di	  fiducia	  perché	  mi	  hai	  mandato	  la	  merce	  in	  tempo,	  mi	  

hai	  pagato	  in	  tempo.	  Precisione,	  che	  vuol	  dire	  rispettare	  il	  lavoro	  

dell’altra	  persona.	  Quello	  arriva	  un	  po’	  con	  il	  tempo.	  (IT2:6).	  	  

Der	  danner	  sig	  i	  den	  forbindelse	  et	  noget	  dualistisk	  billede	  af	  de	  italienske	  

respondenters	  selvforståelse	  og	  i	  takt	  med	  denne	  også	  de	  danske	  respondenters	  

forudforståelse.	  På	  den	  ene	  side	  fremstiller	  respondenterne	  et	  billede	  af	  Italien	  

som	  en	  frembrusende	  og	  individualistisk	  jeg-‐kultur	  blottet	  for	  moral	  og	  omtanke,	  

hvor	  alle	  er	  sig	  selv	  nærmest.	  Der	  skabes	  således	  et	  billede	  af	  en	  individualistisk	  

kultur,	  hvor	  man	  ikke	  føler	  sig	  moralsk	  forpligtet	  over	  for	  dem,	  man	  ikke	  kender.	  

Dog	  beskrives	  der	  i	  samme	  åndedrag	  en	  kollektivistisk	  kultur,	  hvor	  de	  fleste	  vil	  gå	  

meget	  langt	  for	  dem,	  de	  kender.	  Først	  når	  den	  personlige	  relation	  er	  etableret	  er	  
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der	  grobund	  for	  tillid	  og	  dermed	  for	  et	  sikkert	  fundament	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  Der	  

kan	  altså	  identificeres	  såvel	  individualistiske	  som	  kollektivistiske	  træk	  hos	  de	  

italienske	  samarbejdspartnere.	  	  

	  	  

De	  danske	  respondenter	  understreger	  alle,	  at	  man	  som	  dansk	  samarbejdspartner	  

i	  en	  italiensk	  kontekst	  skal	  prioritere	  at	  pleje	  de	  personlige	  relationer.	  Alle	  

nævner	  de	  væsentligheden	  i	  altid	  at	  sige	  ’ja	  tak’,	  når	  man	  bliver	  inviteret	  ud:	  ”…	  de	  

vil	  gerne	  invitere	  dig	  ud,	  det	  er	  ikke	  fordi,	  du	  skal	  komme	  og	  betale	  en	  frokost	  til	  

dem.	  De	  vil	  meget	  gerne	  invitere	  dig	  ud,	  og	  det	  skal	  du	  have	  tid	  til.”	  (DK411)	  og:	  

”Man	  kan	  nogle	  gange	  sidde	  med	  en	  fornemmelse	  af,	  at	  det	  var	  for	  let.	  Fordi	  man	  

sad	  bare	  til	  den	  middag	  og	  snakkede	  lidt,	  og	  pludselig	  så	  kører	  det	  hele	  bare.”	  

(DK3:15).	  	  

Flere	  nævner	  også,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  man	  bruger	  tid	  på	  at	  pleje	  relationen	  ved	  

ofte	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  samarbejdsparterne:	  ”Vi	  er	  der	  jo	  ganske	  ofte,	  og	  når	  vi	  

er	  der,	  udover	  at	  vi	  holder	  møder	  sammen,	  så	  spiser	  vi	  jo	  frokost	  og	  middage	  

sammen.	  Vi	  er	  jo	  stort	  set	  dagligt	  i	  telefonkontakt	  og	  på	  mail	  osv.”	  (DK2:4).	  	  

Respondenterne	  udtaler	  dertil,	  at	  den	  værdi	  som	  tillægges	  den	  personlige	  kontakt	  i	  en	  

italiensk	  kontekst	  hænger	  sammen	  med	  italienernes	  mere	  traditionsbundne	  forhold	  til,	  

hvordan	  man	  kommer	  i	  kontakt	  med	  hinanden.	  Som	  beskrevet	  i	  afsnit	  4.3.1	  er	  det	  ikke	  på	  

samme	  måde	  som	  i	  Danmark	  naturligt	  at	  skabe	  kontakt	  via	  internettet:	  ”Ti	  metti	  su	  

internet,	  guardi	  il	  web	  e	  poi	  contatti.	  Non	  esiste	  in	  Italia.”	  (IT2:4).	  	  

I	  den	  forbindelse	  er	  det	  flere	  af	  de	  danske	  respondenters	  erfaring,	  at	  italienere	  stadig	  

foretrækker	  at	  holde	  sig	  til	  de	  mere	  traditionelle	  kommunikationsformer,	  så	  som	  

visitkort:”…	  det	  er	  det	  eneste,	  de	  har,	  det	  er	  visitkort,	  det	  har	  de	  alle	  sammen.	  Du	  skal	  altid	  

sørge	  for	  at	  få	  deres	  visitkort,	  og	  så	  kan	  du	  sagtens	  vende	  tilbage.”	  (DK4:7).	  Og	  telefonisk	  

kontakt:	  ”…	  Italienere,	  de	  arbejder	  24	  timer	  i	  døgnet,	  så	  jeg	  får	  opkald	  lørdag	  aften	  kl.	  21,	  og	  

så	  skal	  jeg	  lige	  pludselig	  tage	  stilling	  til	  en	  hel	  masse…”	  (DK3:6).	  	  

En	  af	  de	  danske	  respondenter	  omtaler,	  hvordan	  der	  nærmest	  er	  tale	  om	  en	  form	  for	  

mistillid	  til	  forretninger	  via	  internettet	  og	  en	  manglende	  anerkendelse	  af	  den	  positive	  

funktion,	  internettet	  kan	  have	  i	  en	  erhvervsmæssig	  kontekst:	  	  

Men	  før	  kom	  jeg	  bare	  og	  sagde	  ’Jeg	  skal	  åbne	  en	  web-‐butik’,	  og	  mange	  

af	  dem	  ville	  slet	  ikke	  have	  deres	  varer	  på	  internettet,	  fordi	  en	  web-‐

butik,	  hvad	  skulle	  det	  bruges	  til?	  Og	  jeg	  kunne	  måske	  få	  lov	  til	  at	  
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starte	  med	  et	  enkelt	  produkt...	  (DK3:7).	  	  

To	  andre	  danske	  respondenter	  tilføjer	  en	  ekstra	  dimension	  til	  denne	  betragtning,	  idet	  de	  

forklarer,	  hvordan	  denne	  mistillid	  til	  eller	  manglende	  anerkendelse	  af	  nettet	  som	  et	  

erhvervsmæssigt	  værktøj	  kan	  have	  uheldige	  konsekvenser:	  	  

Man	  kan	  vel	  sige,	  at	  vi	  bevæger	  os	  kommunikationsmæssigt	  meget	  

stærkt	  ind	  over	  det	  felt,	  og	  der	  skal	  italienerne	  nok	  passe	  på,	  at	  de	  

kommer	  med.	  (…)	  Alle	  vores	  [italienske	  samarbejdspartnere]	  kan	  

godt	  finde	  ud	  af	  det	  der,	  men	  du	  kommer	  meget	  hurtigt	  ud	  i	  en	  

situation,	  hvor	  man	  tror,	  at	  det	  der	  element	  [den	  digitiale	  

kommunikation]	  kan	  klare	  en	  ting.	  Det	  kan	  det	  altså	  ikke	  i	  Italien.	  Du	  

vil	  aldrig	  nogensinde	  kunne	  erstatte	  den	  personlige	  kontakt	  med	  en	  

Skypekonference.	  (DK1:18).	  	  

Respondent	  DK1	  mener	  altså,	  at	  er	  der	  en	  realistisk	  mulighed	  for,	  at	  Italien	  risikerer	  at	  

blive	  hægtet	  af	  den	  digitale	  udvikling	  inden	  for	  erhvervslivet.	  Dette	  er	  en	  emne,	  som	  DK2	  

også	  kommer	  ind	  på.	  Han	  understreger	  undervejs	  i	  interviewet,	  at	  han	  sætter	  stor	  pris	  på	  

alle	  de	  frokoster	  og	  middage,	  der	  er	  påkrævet	  for	  at	  pleje	  relationen	  til	  

samarbejdsparterne:	  ”…	  man	  må	  også	  sige	  at	  de	  mange	  nødvendige	  frokoster	  og	  middage	  

osv.	  De	  er	  jo	  meget	  underholdende	  og	  hyggelige…”	  (DK2:10).	  Men	  påpeger	  dog	  også	  i	  tråd	  

med	  DK1’s	  betragtning	  	  

”…	  at	  Italien	  skal	  passe	  på	  at	  de	  ikke	  isolerer	  sig	  og	  ignorerer	  

udlandets...eller	  den	  omkringliggende	  verdens	  fordomme	  omkring	  

dem.	  En	  ting	  er	  at	  de	  værdsætter	  deres	  ting	  og	  bibeholder	  en	  

italiensk	  integritet	  som	  jeg	  har	  stor	  respekt	  for,	  så	  nytter	  det	  jo	  ikke	  

noget	  i	  sådan	  en	  globalisering...at	  man	  ikke	  åbner	  sig	  for	  fremtiden	  

og	  den	  internationale	  verden	  som	  man	  gør	  i	  andre	  nationaliteter.”	  

(DK1:18).	  	  	  

Flere	  respondenter	  understreger,	  at	  den	  personlige	  kontakt	  trods	  

globaliseringsprocesser	  og	  dertil	  hørende	  digitale	  kommunikationsudvikling	  

stadig	  er	  en	  nødvendighed,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  samarbejde	  med	  Italien.	  Den	  

telefoniske	  kontakt	  samt	  e-‐mail	  udveksling	  kan	  være	  med	  til	  at	  pleje	  en	  kontakt,	  

der	  allerede	  er	  etableret,	  men	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på,	  at	  det	  i	  en	  italiensk	  

kontekst	  ikke	  er	  muligt	  at	  erstatte	  den	  personlige	  kontakt	  med	  de	  digitale	  medier.	  
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Dertil	  understreger	  flere	  af	  de	  danske	  respondenter,	  at	  italienerne	  skal	  passe	  på,	  

at	  de	  ender	  med	  at	  blive	  løbet	  over	  ende	  af	  udviklingen.	  

	  

Det	  tyder	  således	  på,	  at	  der	  i	  en	  dansk-‐italiensk	  kontekst	  kan	  identificeres	  

forskelle	  i	  de	  forventninger,	  der	  er	  til	  den	  anden	  parts	  engagement	  i	  relationen.	  

Italienerne	  har	  en	  tendens	  til	  at	  forvente	  en	  vis	  personlig	  kontakt,	  de	  anser	  det	  

således	  for	  vigtigt	  at	  lære	  den	  anden	  part	  at	  kende,	  før	  de	  føler	  sig	  parate	  til	  at	  

samarbejde	  eller	  indgå	  en	  endelig	  aftale.	  De	  forventer	  også,	  at	  den	  anden	  part	  

udviser	  interesse	  i	  at	  lære	  dem	  at	  kende,	  og	  at	  vedkommende	  prioriterer	  at	  pleje	  

relationen.	  Samme	  relationsbaserede	  behov	  kan	  ikke	  identificeres	  hos	  de	  danske	  

samarbejdspartnere,	  idet	  de	  ikke	  på	  samme	  vis	  anser	  det	  at	  opbygge	  en	  relation	  

som	  en	  lige	  så	  væsentlig	  parameter	  i	  en	  arbejdsmæssig	  interaktion.	  Således	  er	  der	  

en	  tendens	  til,	  at	  danskerne	  ikke	  opfylder	  italienernes	  behov	  for	  tillid	  i	  kraft	  af	  

personlig	  kontakt,	  mens	  italienerne	  ikke	  opfylder	  danskernes	  behov	  for	  

effektivitet.	  Dette	  kan	  være	  en	  kilde	  til	  konflikt,	  idet	  parterne	  uden	  en	  gensidig	  

forståelse	  for	  hinandens	  kulturelt	  betingede	  tankemønstre	  kan	  fejlfortolke	  

hinandens	  signaler.	  	  	  	  	  

	  

4.3.2	  Arbejdskultur	  

Dette	  afsnit	  undersøger,	  om	  der	  kan	  identificeres	  en	  forskel	  på,	  hvorvidt	  det	  er	  

gruppens	  interesser	  eller	  individets	  interesser,	  der	  er	  i	  fokus,	  og	  hvordan	  dette	  

påvirker	  arbejdskulturen.	  	  

	  

Samtlige	  respondenter	  fremhæver,	  at	  der	  kan	  identificeres	  en	  forskel	  i	  fordeling	  

af	  ansvar,	  alt	  efter	  om	  man	  befinder	  sig	  i	  en	  dansk	  eller	  en	  italiensk	  kontekst.	  På	  

en	  dansk	  arbejdsplads	  er	  ansvaret	  typisk	  ligeligt	  fordelt.	  På	  en	  italiensk	  

arbejdsplads	  vil	  man	  typisk	  opleve,	  at	  få	  medarbejdere	  påtager	  sig	  et	  stort	  

ansvar,	  og	  mange	  helt	  frasiger	  sig	  det.	  Den	  italienske	  respondent,	  der	  er	  ansat	  i	  

en	  dansk	  virksomhed,	  siger:	  ”…	  qui	  in	  Danimarca,	  tutti	  lavorano	  un	  po’,	  invece	  in	  

Italia	  ci	  sono	  alcune	  persone	  che	  non	  fanno	  niente	  e	  altre	  che	  fanno	  il	  lavoro	  per	  

10.”	  (IT3:1).	  	  
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De	  italienske	  respondenter	  giver	  i	  den	  forbindelse	  udtryk	  for	  en	  undren	  i	  forhold	  

til,	  hvordan	  denne	  ansvarsfølelse	  kommer	  til	  udtryk.	  Deres	  undren	  skyldes	  

primært,	  at	  de	  italienske	  respondenter	  er	  vant	  til,	  at	  der	  i	  Italien	  er	  nogen,	  der	  

dedikerer	  sig	  100%,	  mens	  andre	  laver	  meget	  lidt.	  Et	  punkt	  hvor	  det	  ifølge	  

respondenterne	  forholder	  sig	  anderledes	  i	  Danmark.	  Den	  italienske	  respondent,	  

der	  er	  ansat	  i	  en	  stor	  dansk	  virksomhed,	  ser	  forskellen	  sådan:	  ”…in	  Italia	  tante	  

persone	  rimangono	  anche	  dopo	  che	  finisce	  l’orario	  di	  lavoro,	  è	  normale.	  Invece	  qui	  

in	  Danimarca,	  quando	  è	  finito	  l’orario	  di	  lavoro,	  molti	  dei	  miei	  colleghi	  vanno	  a	  

casa	  subito.”	  (IT3:1).	  

Da	  de	  italienske	  medarbejderes	  ansvarsfølelse	  typisk	  afspejler	  sig	  i,	  hvor	  mange	  

timer	  man	  tilbringer	  på	  arbejdspladsen,	  giver	  hun	  her	  udtryk	  for	  en	  forventning	  

om,	  at	  dette	  også	  bør	  være	  tilfældet	  på	  hendes	  danske	  arbejdsplads.	  Hun	  giver	  

samtidig	  udtryk	  for	  en	  undren	  over,	  at	  denne	  forventning	  ikke	  bliver	  indfriet.	  

Denne	  kulturelt	  betingede	  forskel	  i,	  hvor	  mange	  timer	  man	  dagligt	  bør	  tilbringe	  

på	  sin	  arbejdsplads,	  hænger	  formentlig	  sammen	  med,	  at	  parterne	  på	  tværs	  af	  de	  

kulturelle	  skel	  søger	  indfrielse	  af	  forskellige	  værdier	  i	  kraft	  af	  deres	  arbejde.	  DK4	  

giver	  udtryk	  for,	  at	  der	  i	  Italien	  ”…ikke	  er	  den	  der	  identitet,	  som	  vi	  [danskere]	  har	  i	  

arbejdet,	  som	  jo	  også	  er	  helt	  sygelig.	  Sådan	  var	  det	  ikke	  i	  Danmark	  før	  i	  tiden.	  Der	  

bliver	  lagt	  så	  meget	  identitet	  i	  det	  arbejde.”	  (DK4:13).	  	  

Der	  ses	  her	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  primært	  arbejder	  for	  at	  få	  opfyldt	  deres	  

behov,	  og	  dermed	  arbejder	  ud	  fra	  et	  individualistisk	  udgangspunkt.	  Flere	  af	  

respondenterne	  fremhæver,	  at	  italienerne,	  grundet	  det	  manglende	  

samfundsmæssige	  sikkerhedsnet,	  først	  og	  fremmest	  søger	  tryghed:	  ”Det	  handler	  

om	  utryghed.	  Det	  handler	  om	  borgernes	  utryghed,	  de	  er	  bange	  for	  at	  blive	  

arbejdsløse.”	  …	  ”…der	  er	  ikke	  noget	  system.	  Der	  er	  ikke	  noget	  system	  at	  læne	  sig	  

tilbage	  på	  i	  de	  situationer.”	  (DK4:6).	  	  

Det	  handler	  her	  i	  højere	  grad	  om	  at	  have	  et	  arbejde,	  så	  den	  månedlige	  indtægt	  og	  

familiens	  velbefindende	  er	  sikret,	  hvilket	  er	  et	  mere	  kollektivistisk	  

udgangspunkt.	  

	  	  

De	  italienske	  respondenters	  svar	  identificerer	  en	  sammensmeltning	  af	  egne	  

interesser	  og	  arbejdsgiverens	  interesser	  hos	  de	  danske	  samarbejdspartnere.	  Den	  

italienske	  mellemleder	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  	  
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…	  una	  delle	  cose	  che	  ho	  notato	  dall’inizio	  è	  innanzitutto	  il	  livello	  del	  

lavoro,	  è	  molto	  più	  alto	  rispetto	  all’Italia.	  Perché	  l’azienda	  ti	  mette	  

in	  condizione	  di	  lavorare	  in	  qualità.	  Mentre	  in	  Italia,	  lavori	  e	  basta,	  

è	  tutto	  molto	  disordinato,	  organizzazione	  pessima,	  quindi	  

difficilmente	  anche	  uno	  che	  ha	  voglia	  di	  dare	  al	  100%	  ci	  riesce,	  dopo	  

tre	  mesi	  che	  lavora	  lá	  ci	  rinuncia,	  dice	  va	  beh,	  faccio	  l’indispensabile	  

e	  vado	  avanti	  come	  gli	  altri.	  (IT1:2).	  	  

Denne	  respondent	  fremhæver	  her,	  at	  der	  ifølge	  hans	  erfaring	  ses	  en	  tendens	  til,	  

at	  virksomheden	  skaber	  de	  rette	  rammer.	  Medarbejderen	  har	  mulighed	  for	  at	  

tage	  et	  stort	  ansvar	  og	  dermed	  føle,	  at	  han/hun	  udfylder	  en	  meningsfuld	  

funktion	  på	  arbejdspladsen.	  Ligeledes	  ansættes	  man	  i	  Danmark	  primært	  i	  kraft	  af	  

sin	  uddannelse	  og	  erfaring,	  hvilket	  DK3	  påpeger:	  ”…herhjemme	  skal	  man	  jo	  helst	  

have	  mange	  års	  erfaring	  og	  en	  lang	  uddannelse.”	  (DK3:7).	  	  

På	  baggrund	  af	  dette	  får	  virksomheden	  en	  engageret	  medarbejder	  og	  

medarbejderne	  får	  opfyldt	  egne	  behov	  og	  således	  er	  der	  overensstemmelse	  

mellem	  egne	  og	  arbejdsgiverens	  interesser,	  hvilket	  netop	  kendetegner	  en	  

individualistisk	  arbejdskultur	  (jf.	  afsnit	  2.5.4.2).	  	  

	  

I	  en	  italiensk	  kontekst	  kan	  der	  ikke	  identificeres	  denne	  overensstemmelse	  

mellem	  medarbejderens	  og	  arbejdsgiverens	  interesser.	  En	  stor	  del	  af	  de	  

italienske	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder	  er	  familieejede	  virksomheder,	  og	  

de	  ansatte	  er	  primært	  familiemedlemmer.	  Dette	  bevirker,	  at	  man	  som	  individ	  

primært	  arbejder	  for	  gruppen	  snarere	  end	  for	  sig	  selv,	  hvilket	  er	  en	  

kollektivistisk	  tendens.	  Flere	  respondenter	  kommer	  ind	  på,	  at	  man	  i	  Italien	  ofte	  

bliver	  ansat	  i	  kraft	  af	  sit	  netværk,	  familien	  eller	  omgangskredsen,	  hvilket	  

Hofstede	  kalder	  egengruppen.	  Således	  udtaler	  DK4,	  da	  vi	  spørger	  hende,	  om	  det	  

er	  svært	  at	  få	  en	  uddannelse	  i	  Italien:	  ”Ja,	  og	  bagefter	  at	  få	  et	  job,	  og	  du	  kan	  

vitterligt	  ikke	  få	  noget	  med	  mindre…uden	  nepotisme.	  Det	  er	  stadigvæk	  sådan.”	  

(DK4:18).	  

Dette	  hænger	  formentlig	  sammen	  med	  den	  betydelige	  rolle,	  egengruppen	  spiller	  

i	  det	  italienske	  samfund.	  
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Der	  kan	  dermed	  identificeres	  en	  dansk	  individualistisk	  arbejdskultur,	  hvor	  

danskere	  primært	  arbejder	  for	  at	  få	  deres	  behov	  opfyldt.	  Ligeledes	  ses	  der	  en	  

overensstemmelse	  mellem	  arbejdsgiverens	  og	  medarbejderens	  behov.	  Derimod	  

kan	  der	  identificeres	  en	  italiensk,	  kollektivistisk	  arbejdskultur,	  hvor	  italienere	  

primært	  søger	  den	  tryghed,	  der	  er	  i	  at	  have	  et	  arbejde.	  Der	  kan	  ikke	  identificeres	  

en	  overensstemmelse	  mellem	  arbejdsgiverens	  og	  medarbejderens	  behov,	  hvilket	  

stemmer	  overens	  med,	  at	  der	  i	  kollektivistiske	  kulturer	  ikke	  er	  fokus	  på	  disse	  

behov.	  

	  

4.3.3	  Tendenser	  

Ovenstående	  analyse	  identificerer	  en	  række	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  

danskeres	  og	  italieneres	  henholdsvis	  kollektivistiske	  og	  individualistiske	  tilgang	  

til	  interaktionen.	  

	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  italienere	  anser	  relationen	  som	  en	  nødvendig	  del	  af	  

samarbejdet,	  og	  de	  har	  dermed	  en	  kollektivistisk	  tilgang	  til	  relationen.	  Dette	  ses	  

blandt	  andet	  i	  det	  faktum,	  at	  den	  digitale	  kommunikation	  ikke	  har	  vundet	  samme	  

indpas	  som	  i	  Danmark.	  Forholdet	  til	  egengruppen	  og	  den	  hierarkiske	  struktur	  på	  

arbejdspladsen	  bevirker,	  at	  den	  italienske	  arbejdskultur	  primært	  har	  

kollektivistiske	  tendenser.	  	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  anser	  relationen	  som	  sekundær	  i	  forhold	  til	  

selve	  opgaven.	  Det	  ses	  blandt	  andet	  i	  det	  faktum,	  at	  de	  digitale	  medier	  i	  mange	  

tilfælde	  kan	  erstatte	  den	  personlige	  kontakt.	  Den	  danske	  arbejdskultur	  bærer	  

præg	  af,	  at	  det	  er	  individets	  interesser,	  der	  er	  i	  fokus,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  i	  

en	  overensstemmelse	  mellem	  arbejdsgiverens	  og	  medarbejderens	  interesser.	  

Der	  ses	  dermed	  individualistiske	  tendenser	  i	  såvel	  tilgangen	  til	  relationen	  som	  i	  

arbejdskulturen.	  

	  

4.4	  Forholdet	  til	  tid	  

I	  dette	  afsnit	  tager	  analysen	  udgangspunkt	  i	  følgende	  arbejdsspørgsmål:	  

Ses	  der	  en	  kulturel	  betinget	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  til	  tid?	  	  
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4.4.1	  Fysisk	  tid	  

Forholdet	  til	  tid	  er	  væsentligt,	  fordi	  det	  ikke	  blot	  siger	  noget	  om,	  hvordan	  

parterne	  forholder	  sig	  til	  den	  fysiske	  tid,	  men,	  særligt	  med	  udgangspunkt	  i	  Halls	  

teoretiske	  opdeling	  i	  monokron	  og	  polykron	  kultur,	  også	  siger	  noget	  om	  

samarbejdspartneres	  kulturelt	  betingede	  tankemønstre	  og	  interaktionsmønstre.	  	  

	  

Alle	  respondenterne	  fremhæver,	  at	  de	  oplever	  at	  der	  er	  en	  forskel	  i	  danskeres	  og	  

italieneres	  opfattelse	  af	  den	  fysiske	  tid.	  Således	  udtaler	  den	  danske	  direktør:	  ”Tid	  

er	  et	  fuldstændig	  relativt	  begreb	  i	  Italien.	  Det	  er	  helt	  i	  modstrid	  med	  Danmark.”	  

(DK1:15).	  	  

Han	  fremhæver	  i	  den	  forbindelse,	  at	  hans	  erfaring	  med	  sine	  italienske	  

samarbejdspartnere	  er,	  at	  de	  har	  indført	  deres	  egne	  tidsregler,	  og	  at	  man	  derfor	  

ikke	  kan	  forvente	  samme	  punktlighed,	  som	  man	  normalt	  kan	  forvente	  i	  en	  dansk	  

kontekst.	  	  

DK1’s	  danske	  kollega	  erklærer	  sig	  delvis	  uenig	  i	  dette	  udsagn,	  idet	  han	  mener	  

der	  skal	  skelnes	  mellem	  det	  at	  komme	  til	  tiden	  og	  afleveringsfrister:	  ”Det	  synes	  

jeg	  nu	  egentlig,	  at	  de	  fleste	  af	  vores	  samarbejdspartnere	  respekterer…	  når	  vi	  taler	  

mødeaftaler.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  de	  ikke	  altid	  respekterer	  frister	  for	  aflevering	  af	  

en	  eller	  anden	  rapport	  eller	  sådan	  noget.”	  (DK2:15).	  	  

DK1	  mener	  ikke,	  at	  dette	  siger	  noget	  om	  en	  generel	  tilgang	  til	  tid,	  men	  mener	  

nærmere,	  at	  det	  afspejler,	  at	  det	  er	  lykkedes	  dem	  at	  påvirke	  deres	  italienske	  

samarbejdspartnere	  i	  det,	  han	  anser	  som	  en	  positiv	  retning:	  ”…	  jeg	  vil	  sige,	  som	  

DK2	  siger,	  at	  vores	  samarbejdspartnere	  har	  vi	  snart	  fået	  opdraget	  nogenlunde	  til	  

så	  nordisk	  disciplin,	  at	  de	  kommer	  til	  tiden	  (…)	  og	  man	  kan	  afslutte	  et	  møde	  inden	  

for	  de	  antal	  timer,	  man	  retfærdigvis	  har	  sat	  af	  til	  det	  møde.”	  (DK1:15).	  

Der	  afspejler	  sig	  her	  en	  etnocentrisk	  tilgang,	  idet	  respondenten	  giver	  udtryk	  for,	  

at	  han	  på	  trods	  af,	  at	  de	  befinder	  sig	  i	  en	  italiensk	  kulturramme,	  ikke	  mener,	  det	  

er	  ham,	  der	  skal	  tilpasse	  sig,	  men	  snarere	  forventer,	  at	  den	  italienske	  

samarbejdspartner	  afviger	  fra	  den	  struktur,	  han	  normalt	  lever	  under,	  og	  

tilpasser	  sig	  den	  tidsopfattelse,	  som	  den	  danske	  samarbejdspartner	  arbejder	  ud	  

fra.	  	  Den	  danske	  etnocentrisk	  tilgang	  understøttes	  i	  nogen	  grad	  af	  DK2,	  når	  han	  

vælger	  at	  bruge	  termen	  ’respekt’.	  Hvis	  dette	  er	  et	  bevidst	  ordvalg,	  understreger	  
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han,	  at	  deres	  italienske	  samarbejdspartnere	  kommer	  til	  tiden,	  ikke	  fordi	  det	  

falder	  dem	  naturligt,	  men	  fordi	  de	  tilpasser	  sig	  de	  danske	  samarbejdspartneres	  

forventninger.	  Såvel	  DK3	  og	  DK4	  understøtter,	  at	  tid	  i	  en	  italiensk	  kontekst	  er	  et	  

langt	  mere	  flydende	  begreb,	  end	  man	  normalt	  oplever	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  DK3	  

fremhæver,	  at	  det	  generelt	  er	  naturligt	  for	  italienere	  at	  have	  en	  mere	  afslappet	  

forhold	  til	  tid:	  	  

…	  det	  er	  deres	  måde	  at	  arbejde	  på	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  vores	  måde	  at	  

arbejde	  på,	  så	  derfor	  er	  man	  nødt	  til	  at	  tage	  den	  her	  dialog	  med	  dem	  

inden	  man	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde.	  Og	  det	  har	  jeg	  altså	  fundet	  

umuligt	  med	  de	  fleste	  syditalienere.	  (DK3:1).	  	  

Respondenten	  hævder	  på	  baggrund	  af	  sit	  dybtgående	  kendskab	  til	  både	  Syd-‐	  og	  

Norditalien,	  at	  der	  kan	  identificeres	  en	  geografisk	  forskel.	  Det	  er	  hendes	  

overbevisning,	  at	  norditalienere	  er	  mere	  vant	  til	  at	  skulle	  begå	  sig	  udenfor	  Italien	  

i	  kraft	  af	  deres	  mere	  udbredte	  kontakt	  til	  resten	  af	  Europa.	  Derfor	  er	  de	  mere	  

indstillet	  på	  at	  skulle	  tilpasse	  sig	  en	  udenlandsk	  samarbejdspartners	  

interaktionsmønstre,	  end	  det	  er	  tilfældet	  med	  syditalienerne	  (DK3:1).	  Der	  ses	  

altså	  ifølge	  DK3	  også	  en	  kulturelt	  betinget	  forskel	  i	  tidsbegrebet	  internt	  i	  Italien,	  

på	  trods	  af	  at	  såvel	  den	  sydlige	  del	  som	  den	  nordlige	  del	  af	  landet	  kan	  beskrives	  

som	  polykrone	  kulturer.	  	  	  

Med	  tanke	  på	  DK3’s	  udtalelse	  lader	  det	  dog	  til,	  at	  de	  interne	  strukturer	  bevirker,	  

at	  den	  nordlige	  del	  af	  landet	  er	  mere	  tilpasningsparat	  end	  den	  sydlige	  del:	  ”Jeg	  

tror,	  at	  Norditalien	  har	  mere	  kontakt	  til	  resten	  af	  Europa,	  og	  derfor	  er	  de	  vant	  til	  at	  

skulle	  begå	  sig	  udenfor	  Italien,	  så	  der	  er	  bare	  nogle	  ting	  der	  skal	  være	  på	  plads.”	  

(DK3:1).	  	  

Respondenten	  siger	  efterfølgende,	  at	  hun	  taler	  om	  italieneres	  generelle	  forhold	  

til	  at	  komme	  til	  tiden,	  idet	  hun	  sammenligner	  de	  tidsstrukturer,	  der	  hersker	  i	  

Italien,	  med	  den	  måde,	  hendes	  italienske	  venner	  altid	  kommer	  to	  timer	  senere	  

end	  det	  tidspunkt,	  de	  er	  inviteret	  til.	  	  

Hvorimod	  når	  de	  arbejder	  internt	  i	  Italien	  så	  tror	  jeg	  de	  er	  lidt	  mere…	  

Ligesom	  når	  jeg	  inviterede	  mine	  italienske	  venner	  til	  middag,	  hvis	  vi	  

skulle	  spise	  kl.	  20,	  så	  inviterede	  jeg	  dem	  til	  kl.	  18	  fordi	  så	  var	  jeg	  ret	  

sikker	  på	  at	  de	  ville	  være	  der	  til	  kl.	  20.	  Og	  det	  er	  jo	  lidt	  deres	  måde	  at	  

arbejde	  på.	  (DK3:1)	  	  	  
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Om	  danskernes	  forhold	  til	  tid	  giver	  respondent	  IT2	  udtryk	  for,	  at	  hans	  

forudforståelse	  af	  danskernes	  forhold	  til	  tid	  havde	  klare	  monokrone	  træk	  (jf.	  

afsnit	  2.5.5.2),	  idet	  han	  forventede,	  at	  hans	  danske	  samarbejdspartnere	  ville	  

være	  lige	  så	  præcise	  og	  effektive,	  som	  de	  er	  privat:	  	  

Alcune	  persone	  sono	  così,	  però	  posso	  dire	  la	  maggior	  parte	  non	  una	  

grande	  fetta.	  L’altra	  parte	  è	  come	  in	  Italia	  (…)	  forse	  ti	  sorprendi	  un	  

po’	  di	  più	  perché	  è	  la	  Danimarca	  (…)	  perché	  non	  si	  comportano	  come	  

dovrebbe	  essere,	  è	  una	  sorpresa.	  (IT2:1).	  

Han	  understreger	  her,	  at	  denne	  forventning	  ikke	  er	  blevet	  indfriet,	  idet	  han	  

oplever,	  at	  størstedelen	  af	  hans	  samarbejdspartnere	  i	  realiteten	  ikke	  er	  så	  

effektive,	  præcise	  og	  handlingsorienterede,	  som	  nordeuropæere	  generelt	  anses	  

for	  at	  være.	  Respondent	  IT3	  giver	  udtryk	  for	  samme	  forventning	  til	  Danmark	  

som	  et	  typisk	  skandinavisk	  land	  med	  monokrone	  kulturtræk:	  ”Questa	  

impressione	  che	  avevo	  della	  Scandinavia	  come	  un	  posto	  efficiente	  è	  un	  po’	  diversa	  

perché	  è	  efficiente	  come	  popolo,	  ma	  quando	  guardi	  la	  persona	  singola	  é	  una	  parte	  

solamente.	  (…)	  è	  un	  po’	  diverso	  rispetto	  a	  quello	  che	  aspetavo.”	  (IT3:1).	  	  

Respondent	  IT1	  supplerer	  med	  en	  væsentlig	  pointe,	  nemlig	  at	  der	  viser	  sig	  en	  

forskel	  alt	  efter,	  hvilken	  form	  for	  tidsramme	  man	  taler	  om:	  ”Sono	  molto	  più	  

precisi	  qua.	  È	  bello,	  non	  dico	  che	  succede	  sempre	  quello	  che	  dicono,	  però	  se	  dicono:	  

Faccio	  una	  cosa	  tale	  giorno,	  sei	  quasi	  certo	  che	  succede.	  Quindi	  sì,	  hai	  un	  senso	  di	  

sicurezza	  che	  è	  molto	  maggiore.”	  (IT1:14).	  	  

Han	  fremhæver	  her,	  at	  der	  i	  en	  dansk	  kontekst	  er	  en	  tendens	  til,	  at	  man	  er	  yderst	  

præcis,	  når	  det	  kommer	  til	  faktorer	  som	  at	  komme	  til	  tiden,	  betale	  til	  tiden	  og	  

gøre	  noget	  inden	  for	  den	  tidsramme,	  man	  har	  fastsat.	  Han	  understreger	  dog	  

samtidig,	  at	  han	  ser	  en	  klar	  forskel,	  når	  det	  kommer	  til	  den	  tidsrelaterede	  

effektivitet:	  ”Stranamente	  c’è	  molto	  meno	  fretta	  qua.	  Una	  cosa	  che	  in	  Italia	  fai	  in	  

un	  mese,	  qua	  la	  fai	  in	  tre	  mesi.	  (…)	  Sì,	  credo	  che	  la	  percezione	  del	  tempo	  sia	  molto	  

più	  lenta	  qua	  al	  livello	  professionale	  …”	  (IT1:14).	  	  

Ifølge	  IT1	  er	  de	  danske	  samarbejdspartnere	  og	  kollegaer	  så	  fokuserede	  på	  at	  

overholde	  den	  fastsatte	  tidsramme,	  at	  de	  ikke	  er	  mentalt	  indstillet	  på	  at	  justere	  

denne,	  hvis	  det	  skulle	  vise	  sig,	  at	  opgaven	  kan	  løses	  hurtigere.	  Dette	  hænger	  

sammen	  med	  Halls	  beskrivelse	  af	  en	  monokron	  kultur	  som	  er	  så	  fokuseret	  på	  

selve	  den	  fastsatte	  tidsramme	  eller	  deadline,	  at	  det	  nærmest	  fjerner	  fokus	  fra	  
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den	  opgave,	  der	  skal	  løses	  (jf.	  afsnit	  2.5.5.2).	  Ifølge	  respondenterne	  IT3	  og	  IT1	  

afspejler	  denne	  tilgang	  til	  tid	  sig	  også	  i	  de	  danske	  samarbejdspartneres	  og	  

kollegers	  klare	  opdeling	  af,	  hvornår	  arbejdsdagen	  starter	  og	  slutter,	  samt	  

hvornår	  der	  hygges	  eller	  spises	  frokost,	  og	  hvornår	  der	  bliver	  arbejdet	  (IT1:5	  og	  

IT3:5).	  	  

DK4	  understreger,	  at	  der	  fra	  dansk	  side	  kan	  mobiliseres	  en	  vis	  fleksibilitet	  i	  

forhold	  til	  at	  komme	  for	  sent	  og	  overskride	  betalings-‐	  og	  leveringsfrister.	  Men	  

når	  det	  kommer	  til	  deadlines,	  fastsatte	  omkostningsudgifter,	  arbejdsskemaer	  

mm.	  er	  der	  ikke	  tradition	  for	  nævneværdig	  fleksibilitet:	  	  

…	  de	  har	  en	  vis	  forventning	  om,	  at	  de	  kommer	  nok	  ikke	  [italienerne],	  

og	  bliver	  glædeligt	  overrasket,	  når	  de	  møder	  nogle,	  der	  kommer.	  Nej,	  

det	  er	  mere	  penge,	  det	  går	  på.	  De	  ved	  nøjagtig,	  hvad	  det	  koster,	  og	  det	  

må	  ikke	  gå	  uden	  for	  det.	  (DK4:9).	  	  

Samme	  respondent	  understreger,	  at	  denne	  tilgang	  afviger	  markant	  fra	  den	  

italienske	  tilgang:	  ”Sådan	  gider	  italienerne	  ikke	  at	  arbejde,	  og	  det	  er	  ikke,	  fordi	  de	  

vil	  snyde.	  Det	  er,	  fordi	  de	  ikke	  ved	  præcis,	  hvor	  lang	  tid	  det	  tager.	  De	  vil	  gerne	  have	  

lidt	  elastik.”	  (DK4:9).	  	  

Netop	  her	  fremkommer	  der	  kulturelt	  betingede	  træk,	  som	  kan	  være	  kilde	  til	  

konflikt,	  hvis	  ikke	  den	  ene	  part	  formår	  at	  afvige	  fra	  sin	  vante	  tilgang	  og	  omstille	  

sig	  til	  den	  anden	  parts	  tilgang.	  	  DK4	  understreger	  også,	  at	  danskerne	  i	  tråd	  med	  

at	  de	  er	  mindre	  fleksible	  end	  italienerne	  klart	  fremstår	  som	  den	  mindst	  

omstillingsparate	  part:	  ”	  …	  det	  er	  absolut	  danskerne	  der	  er	  mindst	  villige	  til	  at	  

tilpasse	  sig	  (…).	  De	  vil	  have	  det	  på	  deres	  måde	  og	  mener	  deres	  måde	  er	  den	  rigtige.	  

Og	  det	  er	  der	  konflikterne	  opstår.	  ”	  (DK4:9).	  	  

	  

4.4.2	  Mental	  tid	  

I	  det	  følgende	  undersøger	  vi,	  om	  der	  kan	  identificeres	  en	  sammenhæng	  i	  

parternes	  tilgang	  til	  tid	  og	  den	  samfundsstruktur	  og	  arbejdskultur,	  de	  bevæger	  

sig	  inden	  for.	  	  

	  

En	  af	  de	  italienske	  respondenter	  fortæller,	  at	  det	  på	  en	  italiensk	  arbejdsplads	  

ofte	  bliver	  anset	  for	  positivt	  at	  blive	  længere	  end	  de	  andre:	  ”…	  in	  Italia	  è	  
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importante	  farsi	  vedere	  tanto	  in	  uffico,	  è	  una	  cosa	  positiva.”	  (IT3:4).	  Hun	  

fortsætter	  med	  at	  forklare,	  at	  ”…	  adesso	  che	  il	  mercato	  in	  alcuni	  settori	  è	  diventato	  

semiprivato,	  c’è	  questa	  tendenza	  di	  stare	  al	  lavoro	  fino	  a	  tardi	  che	  è	  considerato	  

una	  cosa	  positiva.”	  (IT3:5).	  	  

Respondenten	  påpeger,	  at	  dette	  er	  en	  af	  de	  vigtigste	  faktorer,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  

gøre	  karriere	  på	  en	  italiensk	  arbejdsplads.	  Hun	  fremhæver	  samtidig,	  at	  hun	  ikke	  

oplever	  samme	  tidsmæssige	  arbejdsstruktur	  blandt	  hendes	  danske	  kolleger,	  som	  

typisk	  går	  hjem,	  når	  arbejdsdagen	  slutter	  efter	  normal	  dansk	  standard:	  ”…	  qui	  in	  

Danimarca,	  quando	  è	  finito	  l’orario	  di	  lavoro,	  molti	  dei	  miei	  colleghi	  vanno	  a	  casa	  

subito.”	  (IT3:1).	  Senere	  fremhæver	  samme	  respondent,	  at	  dette	  er	  et	  punkt,	  hvor	  

hun	  finder	  det	  svært	  at	  indordne	  sig	  den	  danske	  struktur,	  da	  hun	  ud	  fra	  sin	  

italienske	  selvforståelse	  er	  så	  vant	  til	  at	  tænke,	  at	  det	  er	  noget	  positivt	  at	  blive	  

længe	  på	  arbejde	  (IT3:5).	  Der	  ses	  i	  den	  forbindelse	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  danske	  

arbejdsstruktur	  er	  indrettet	  efter	  en	  samfundsstruktur,	  som	  i	  høj	  grad	  er	  

indrettet	  efter	  børnene	  og	  det	  manglende	  forhold	  til	  ens	  egengruppe.	  At	  en	  

arbejdsdag	  i	  Danmark	  ofte	  slutter	  mellem	  kl.	  16	  og	  17,	  kan	  bl.a.	  skyldes,	  at	  man	  

skal	  nå	  at	  hente	  børnene,	  inden	  de	  forskellige	  institutioner	  lukker.	  Dette	  er	  

markant	  forskelligt	  fra	  den	  italienske	  samfundsstruktur,	  hvor	  egengruppen	  er	  en	  

vigtig	  faktor	  for	  at	  få	  hverdagen	  til	  at	  gå	  op.	  	  

	  	  

Flere	  af	  de	  danske	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  i	  kraft	  af	  italienernes	  

cykliske	  forhold	  til	  tid	  altid	  går	  ind	  til	  interaktionen	  med	  den	  forudforståelse,	  at	  

de	  italienske	  samarbejdspartnere	  opererer	  med	  en	  elastisk	  tidsramme.	  

Respondent	  IT3	  påpeger,	  at	  dette	  er	  et	  kulturelt	  betinget	  karakteristikum,	  som	  

hænger	  sammen	  med	  de	  praktiske	  og	  mentale	  arbejdsstrukturer,	  som	  italienere	  

bevæger	  sig	  inden	  for:	  ”In	  Italia	  si	  rispettano	  di	  meno	  i	  tempi	  di	  scadenze,	  ma	  

questo	  è	  perché	  è	  più	  difficile	  mettersi	  d’accordo.”	  (IT3:8).	  	  

Samme	  respondent	  understreger,	  at	  de	  danske	  respondenters	  forudforståelse	  af	  

de	  italienske	  samarbejdspartnere	  og	  deres	  forhold	  til	  tid,	  stemmer	  overens	  med	  

den	  selvforståelse	  som	  de	  italienske	  respondenter	  alle	  giver	  udtryk	  for.	  Hun	  

fortæller	  om	  en	  berømt	  italiensk	  journalist,	  der	  har	  undersøgt,	  hvilket	  udtryk	  der	  

bedst	  karakteriserer	  den	  italienske	  befolkning:	  ”Beppe	  Severgnini	  (…)	  ha	  fatto	  un	  
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sondaggio:	  qual’è	  la	  frase	  che	  caratterizza	  il	  popolo	  italiano:	  Poi	  vediamo	  –	  questa	  

frase	  ha	  vinto.”	  (IT3:12).	  	  

Udtrykket	  poi	  vediamo	  har	  på	  dansk	  flere	  mulige	  betydninger,	  alt	  efter	  hvilken	  

kontekst	  det	  bruges	  i.	  Det	  kan	  betyde	  ”nu	  får	  vi	  se”	  med	  et	  indbygget	  forbehold,	  

hvilket	  underbygges	  af	  respondent	  DK1:	  	  

Man	  kan	  jo	  sige	  at	  den	  store	  forskel	  på	  Danmark	  og	  Italien	  er,	  at	  hvis	  

vi	  i	  Danmark	  laver	  et	  regelsæt,	  så	  er	  det	  rimelig	  klart	  og	  forståeligt	  

og	  alle	  folk	  kan	  forstå	  hvad	  der	  står	  i	  det.	  Det	  er	  jo	  slet	  ikke	  tilfældet	  i	  

Italien.	  Der	  er	  det	  jo	  skrevet	  med	  det	  modsatte	  formål.	  Der	  lader	  du	  

være	  med	  at	  blive	  for	  konkret	  fordi	  så	  kan	  du	  ikke	  lave	  løsninger.	  

(DK1:14).	  	  

Det	  kan	  også	  betyde	  ”vi	  får	  se”	  med	  en	  underforstået	  tidsforskydning.	  I	  den	  

forbindelse	  kan	  det	  i	  nogen	  grad	  sammenlignes	  med	  det	  spanske	  mañana,	  der	  

har	  den	  betydning,	  at	  noget	  bliver	  udført	  senere,	  uden	  at	  det	  nærmere	  

præciseres	  hvornår:	  “Dels	  har	  italienere	  al	  den	  tid	  i	  verden,	  som	  de	  synes,	  at	  de	  

med	  rimelighed	  kan	  tage	  sig.”	  (DK1:15).	  	  

Denne	  betydning	  af	  poi	  vediamo	  understreger,	  at	  italienerne	  indgår	  i	  en	  typisk	  

polykron	  kultur,	  hvor	  man	  ser	  tid	  som	  noget	  cyklisk	  og	  flydende,	  og	  man	  agerer	  

ud	  fra	  denne	  fleksible	  tidsopfattelse.	  Præcision	  er	  et	  relativt	  begreb,	  og	  man	  

afviger	  gerne	  fra	  fastsatte	  deadlines,	  tidsrammer	  og	  arbejdsskemaer.	  Ligeledes	  

kommer	  respondent	  DK4	  med	  en	  sammenligning,	  der	  understreger	  det,	  hun	  

tidligere	  i	  interviewet	  kalder	  for	  en	  typisk	  dansk	  rigiditet	  og	  firkantethed:	  ”…	  det	  

var	  den	  der	  [danske]	  firkantethed,	  som	  jeg	  også	  har	  snakket	  om.	  Den	  der	  rigide	  

opfattelse	  af,	  hvordan	  tingene	  skal	  være…”	  (DK4:17).	  	  

Denne	  opfattelse	  afspejler	  sig	  i	  danskeres	  handlemønstre:	  ”…	  danskerne	  de	  har…	  

det	  er	  samme	  måde,	  de	  kører	  bil	  på.	  De	  kører	  på	  deres	  rettigheder	  og	  ikke	  på,	  hvad	  

der	  er	  bedst	  i	  den	  situation.”	  (DK4:6).	  	  

DK4’s	  udtalelser	  underbygger,	  at	  danskere	  tilhører	  en	  typisk	  monokron	  kultur,	  

hvor	  tiden	  opfattes	  som	  noget	  lineært	  og	  målbart.	  Præcision	  vægtes	  meget	  højt,	  

og	  man	  foretrækker,	  at	  folk	  kommer	  til	  tiden,	  og	  at	  tingene	  bliver	  gjort	  inden	  for	  

den	  fastsatte	  tidsramme.	  Samme	  respondent	  illustrerer,	  hvordan	  disse	  

monokrone	  træk	  smitter	  af	  på	  såvel	  den	  danske	  selvopfattelse	  som	  de	  danske	  
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handlemønstre	  ved	  at	  sammenligne	  den	  danske	  og	  den	  italienske	  

håndværkerkultur:	  	  

Danske	  håndværkere	  er	  så	  kloge.	  De	  ved	  alting	  og	  har	  deres	  love,	  og	  

alting	  skal	  være	  inden	  for	  den	  lov,	  og	  de	  har	  slet	  ikke	  fantasi	  eller	  

fleksibilitet	  og	  dygtighed	  til	  at	  kunne	  gøre	  tingene	  lidt	  anderledes.	  

Mens	  italieneren,	  han	  kan	  tænke	  selv…	  og	  sådan	  arbejder	  vi	  os	  frem	  

til	  det,	  der	  er	  den	  perfekte	  løsning	  til	  det	  her	  problem.	  Og	  danskeren,	  

han	  går	  bare	  ind	  med	  skyklapper	  på,	  sådan	  skal	  det	  se	  ud,	  og	  det	  

passer	  overhovedet	  ikke	  til	  det	  problem,	  han	  skulle	  løse,	  og	  han	  løser	  

det	  ikke,	  og	  det	  hele	  ender	  i	  lort.	  (DK4:7).	  	  

Det	  kan	  altså	  forventes,	  at	  disse	  markante	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  ofte	  kan	  

være	  kilde	  til	  en	  kompliceret	  interaktion,	  da	  der	  kræves	  en	  vis	  forståelse	  og	  både	  

mental	  og	  praktisk	  omstilling	  til	  den	  anden	  parts	  handlemønstre.	  	  	  

	  

4.4.3	  Social	  sfære	  vs.	  privat	  sfære	  	  

I	  dette	  afsnit	  undersøger	  vi,	  om	  der	  kan	  identificeres	  en	  opdeling	  i	  arbejdstid	  og	  

privat	  tid,	  og	  hvordan	  denne	  opdeling	  er	  influeret	  af	  italieneres	  og	  danskeres	  

tilgang	  til	  tid,	  rum	  og	  relationer.	  	  	  

	  

Respondent	  IT3	  udtaler	  sig	  om	  sine	  erfaringer	  fra	  sin	  danske	  arbejdsplads:	  ”…	  

quello	  che	  vedo	  io	  della	  Danimarca,	  il	  lavoro	  è	  una	  cosa	  e	  poi	  la	  vita	  sociale	  è	  molto	  

separata.”	  (IT3:5).	  Denne	  betragtning	  underbygges	  af	  respondent	  IT1:	  ”La	  

divisione	  è	  quasi	  netta	  tra	  lavoro	  e	  privato	  in	  Danimarca.	  Questa	  cosa	  mi	  dispiace	  

molto.	  Perché	  molto	  spesso	  vedo	  gente	  che	  ha	  lavorato	  nello	  stesso	  reparto	  per	  

anni	  e	  non	  hanno	  mai	  preso	  un	  gelato	  insieme.”	  (IT1:13).	  	  

Umiddelbart	  kan	  der	  være	  to	  årsager	  til	  denne	  skarpe	  opdeling.	  Den	  ene	  er,	  at	  

danskere	  i	  kraft	  af	  deres	  trang	  til	  meget	  ordnede	  forhold	  ikke	  finder	  det	  naturligt	  

at	  blande	  deres	  arbejdsfære	  med	  den	  private	  sfære,	  da	  disse	  to	  består	  af	  to	  

forskellige	  strukturer.	  Den	  anden	  grund	  følger	  Halls	  tanke	  om,	  at	  det	  private	  rum	  

i	  en	  monokron	  kultur	  fungerer	  som	  en	  forlængelse	  af	  individets	  Jeg.	  Dette	  

medfører	  en	  forsigtighed	  ved	  at	  bevæge	  sig	  ind	  i	  den	  anden	  parts	  private	  sfære,	  

da	  man	  ikke	  ønsker	  at	  udsætte	  hverken	  sig	  selv	  eller	  den	  anden	  part	  for	  en	  face-‐
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trussel	  ved	  at	  pålægge	  forventninger	  eller	  krav,	  som	  den	  anden	  part	  ikke	  ønsker	  

eller	  ser	  sig	  i	  stand	  til	  at	  leve	  op	  til	  (jf.	  2.5.3.2).	  De	  italienske	  respondenter	  giver	  

udtryk	  for	  en	  undren	  over	  denne	  meget	  tydelige	  opdeling,	  idet	  den	  er	  så	  ulig	  de	  

tendenser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  en	  italienske	  kontekst,	  hvor	  man	  i	  højere	  grad	  

socialiserer	  med	  sine	  kolleger	  både	  i	  arbejdstiden	  og	  udenfor	  arbejdstiden.	  Flere	  

respondenter	  kommer	  ind	  på,	  at	  denne	  forskel	  i	  tilgangen	  til	  henholdsvis	  den	  

private	  og	  den	  sociale	  sfære	  kan	  hænge	  sammen	  med	  en	  forskel	  i	  

arbejdsstrukturen.	  Hvor	  danskere	  ofte	  har	  en	  arbejdsdag	  fra	  8	  til	  16,	  har	  

italienere	  ofte	  en	  meget	  længere	  arbejdsdag.	  Den	  ene	  af	  de	  danske	  respondenter	  

beskriver	  selv,	  hvordan	  hun	  i	  Italien	  var	  vant	  til	  en	  længere	  arbejdsdag:	  ”Jeg	  

mødte	  på	  arbejde	  ved	  en	  9-‐tiden	  og	  så	  kørte	  jeg	  hjem	  igen	  ved	  en	  21-‐tiden!	  Og	  det	  

var	  meget	  normalt.”	  (DK3:20).	  	  

Hun	  forklarer	  efterfølgende,	  at	  en	  naturlig	  konsekvens	  af	  disse	  lange	  arbejdsdage	  

er,	  at	  man	  tilbringer	  mange	  timer	  sammen	  med	  sine	  kolleger,	  og	  at	  man	  i	  den	  

forbindelse	  må	  finde	  en	  måde	  at	  hygge	  sig	  på	  sammen:	  ”Og	  det	  er	  jo	  også	  på	  den	  

måde,	  at	  ens	  forretningsliv	  bliver	  lidt	  anderledes.	  Når	  det	  fylder	  så	  meget	  af	  ens	  

dag,	  er	  man	  nødt	  til	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  få	  lidt	  sjov	  og	  hygge	  ind.”	  (DK3:20).	  	  

Flere	  italienske	  respondenter	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  sociale	  liv	  på	  en	  dansk	  

arbejdsplads	  er	  forskellig	  fra	  det	  sociale	  liv,	  der	  typisk	  gør	  sig	  gældende	  på	  en	  

italiensk	  arbejdsplads.	  De	  kommer	  alle	  ind	  på,	  at	  man	  i	  Danmark	  har	  en	  form	  for	  

struktureret	  hygge,	  der	  automatisk	  sætter	  både	  en	  mental	  og	  en	  tidsmæssig	  

begrænsning,	  mens	  der	  i	  Italien	  er	  tradition	  for	  en	  mere	  impulsiv	  og	  mindre	  

struktureret	  form	  for	  socialt	  samvær.	  De	  to	  italienske	  respondenter,	  der	  er	  

ansatte	  i	  danske	  virksomheder,	  understreger	  begge	  at	  de	  ikke	  helt	  kan	  følge	  

ideen	  i,	  at	  der	  på	  deres	  danske	  arbejdspladser	  er	  skemalagt	  fast	  hygge	  i	  form	  af	  

fredagsmorgenmad	  (IT3:5)	  og	  fødselsdagskage	  (IT1:5).	  På	  deres	  italienske	  

arbejdspladser	  var	  de	  vant	  til	  en	  mere	  uplanlagt	  og	  mindre	  tidsbegrænset	  form	  

for	  ’hygge’	  med	  deres	  kolleger:	  

…	  magari	  andavamo	  un’ora	  e	  mezzo	  a	  pranzo	  con	  i	  colleghi	  e	  poi	  

ritorni	  in	  ufficio	  e	  poi	  stai	  fino	  a	  tardi.	  Anche	  se	  hai	  lavorato	  8	  ore	  c’è	  

una	  lunga	  pausa	  al	  centro	  che	  è	  una	  pausa	  sociale	  con	  i	  colleghi	  

invece	  in	  Danimarca	  non	  facciamo	  questa	  cosa	  (…)	  la	  pausa	  pranzo	  è	  

anche	  molto	  più	  corta	  e	  quindi	  anche	  le	  occasioni	  per	  parlare	  sono	  
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molto	  meno.	  Poi	  dopo	  ognuno	  va	  a	  casa	  sua	  e	  fa	  la	  vita	  sociale	  che	  

vuole	  fare.	  (IT3:5).	  	  

Denne	  	  forskel	  hænger	  ifølge	  IT3	  selv	  sammen	  med,	  at	  man	  i	  Danmark	  har	  en	  

helt	  anden	  indstilling	  til,	  hvordan	  arbejdstiden	  skal	  bruges:	  ”È	  un’idea	  diversa,	  

non	  ci	  si	  deve	  divertire	  al	  lavoro	  in	  Danimarca,	  in	  Italia	  uno	  deve	  anche	  divertirsi	  

un	  po’.	  È	  un’idea	  molto	  diversa	  della	  società,	  secondo	  me.”	  (IT3:5).	  	  

Respondent	  IT3	  illustrerer	  her,	  hvordan	  danskeres	  skarpe	  opdeling	  af	  arbejdstid	  

og	  den	  tid,	  der	  er	  helliget	  det	  private	  liv,	  hænger	  sammen	  med	  den	  generelle	  

trang	  til	  velordnede	  forhold	  og	  en	  tradition	  for	  at	  gøre	  en	  ting	  ad	  gangen.	  På	  

samme	  måde	  er	  social	  hygge	  skemalagt	  på	  danske	  arbejdspladser,	  sammenlignet	  

med	  Italien.	  Ligeledes	  er	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  på	  den	  ene	  side	  

italienernes	  flydende	  tidsbegreb	  og	  sammensmeltning	  af	  arbejdstid	  og	  privat	  tid	  

og	  på	  den	  anden	  side	  italienernes	  tendens	  til	  at	  afvige	  fra	  de	  fastsatte	  rammer	  og	  

tradition	  for	  at	  gøre	  flere	  ting	  på	  en	  gang.	  	  

	  

4.4.4	  Tendenser	  

Ovenstående	  analyse	  viser	  en	  række	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  danskeres	  og	  

italieneres	  forhold	  til	  tid,	  herunder	  hvordan	  forskelle	  i	  forholdet	  til	  tid	  har	  en	  

afsmitning	  på	  de	  kulturbestemte	  tanke-‐	  og	  interaktionsmønstre.	  

	  

Italienerne	  har	  et	  mere	  flydende	  tidsbegreb,	  og	  der	  ses	  i	  den	  forbindelse	  en	  

tendens	  til,	  at	  de	  prioriterer	  arbejdsprocessen	  frem	  for	  at	  leve	  op	  til	  den	  fastsatte	  

tidsramme.	  	  

Danskerne	  har	  et	  mere	  lineært	  tidsbegreb,	  og	  der	  ses	  i	  den	  forbindelse	  en	  

tendens	  til,	  at	  de	  prioriterer	  den	  fastsatte	  tidsramme	  frem	  for	  selve	  

arbejdsprocessen.	  Endvidere	  fremstår	  danskerne	  i	  kraft	  af	  deres	  forhold	  til	  tid	  

som	  individer	  med	  effektive,	  handlingsorienterede	  og	  firkantede	  tanke-‐	  og	  

interaktionsmønstre.	  Italienerne	  derimod	  fremstår	  i	  kraft	  af	  deres	  afslappede	  

forhold	  til	  tid	  som	  mindre	  effektive	  og	  knap	  så	  handlingsorienterede	  i	  deres	  

tanke-‐	  og	  interaktionsmønstre,	  men	  mere	  fleksible.	  	  
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”L’unica	  cosa	  che	  faccio	  in	  maniera	  diversa	  è	  ascoltare	  
pazientemente.	  Quello	  purtroppo	  lo	  devo	  fare.”	  
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5.	  Fortolkning	  af	  analyseresultater	  
I	  dette	  kapitel	  fortolkes	  de	  resultater,	  som	  er	  fremkommet	  i	  analysen	  med	  

udgangspunkt	  i	  den	  udvalgte	  teori	  og	  den	  indsamlede	  empiri.	  Det	  gør	  vi	  med	  

henblik	  på	  at	  afdække,	  om	  analyseresultaterne	  afviger	  fra	  eller	  understøtter	  det	  

teoretiske	  udgangspunkt.	  Ligeledes	  vil	  vi	  vise,	  hvorledes	  fokusområderne	  

indbyrdes	  påvirker	  hinanden.	  Eftersom	  specialets	  målgruppe	  er	  danskere,	  der	  

befinder	  sig	  i	  en	  erhvervsrelateret	  kontekst	  med	  italienere,	  er	  kapitlets	  primære	  

fokus	  den	  danske	  part.	  	  

	  

5.1	  Face	  

Det	  fremgår	  af	  analyseresultaterne,	  at	  der	  mellem	  italienere	  og	  danskere	  

eksisterer	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  på,	  hvad	  en	  facetrussel	  er.	  Dette	  kommer	  	  

til	  udtryk	  i	  kommunikationsstilen	  og	  i	  den	  form	  for	  respekt,	  der	  forventes	  af	  den	  

modsatte	  part.	  

	  

5.1.1	  Kommunikationsstil	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  generelt	  har	  en	  direkte	  kommunikationsstil.	  

Dette	  kan	  i	  starten	  af	  relationen	  kollidere	  med	  italieneres	  behov	  for	  at	  opbygge	  

en	  tillid	  til	  den	  anden	  part,	  fordi	  de	  både	  har	  fokus	  på	  relationen	  og	  opgaven.	  

Indtil	  denne	  tillid	  er	  opbygget,	  foretrækker	  italienere	  en	  høflig	  distance.	  

Danskere	  kan	  i	  den	  forbindelse	  komme	  galt	  af	  sted	  ved	  at	  tro,	  at	  de	  ved	  første	  

møde	  med	  deres	  italienske	  samarbejdspartner	  kan	  få	  en	  aftale	  i	  stand	  og	  få	  

underskrevet	  en	  kontrakt.	  Denne	  forskel	  kan	  resultere	  i	  en	  forlænget	  

opstartsfase,	  da	  den	  effektive	  og	  resultatorienterede	  danske	  facon	  af	  italienere	  

kan	  opleves	  som	  en	  facetrussel.	  Denne	  skal	  dermed	  bruge	  længere	  tid	  for	  at	  få	  

opbygget	  tilliden	  til	  den	  danske	  part.	  	  

Den	  modsatte	  tendens	  ses	  i	  de	  situationer,	  hvor	  der	  opstår	  

kommunikationsvanskeligheder.	  Her	  tyder	  det	  på,	  at	  danskere	  har	  en	  langt	  mere	  

indirekte	  kommunikationsstil,	  mens	  italienere	  har	  en	  meget	  direkte	  

kommunikationsstil.	  Det	  ser	  ud	  til,	  at	  danskere	  opfatter	  konflikter	  som	  en	  
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personlig	  ting,	  der	  foregår	  mellem	  dem	  og	  samarbejdspartneren,	  og	  de	  føler	  sig	  

ubehageligt	  til	  mode.	  Selv	  en	  mindre	  uoverensstemmelse	  eller	  misforståelse	  er	  

ofte	  nok	  til	  at	  skabe	  en	  anspændt	  situation	  for	  danskere,	  og	  de	  føler	  meget	  

hurtigt,	  at	  deres	  face	  er	  truet.	  Dette	  er	  i	  modstrid	  med	  Ting-‐Toomeys	  beskrivelse	  

af	  individualistiske	  m-‐time	  kulturer,	  der	  beskrives	  som	  kulturer,	  der	  primært	  har	  

fokus	  på	  en	  effektiv	  konfliktløsning	  og	  dermed	  gør	  brug	  af	  en	  direkte	  

kommunikationsstil.	  Derimod	  tyder	  det	  på,	  at	  italienere	  har	  en	  meget	  direkte	  

måde	  at	  håndtere	  kommunikationsvanskeligheder	  på.	  De	  adskiller	  konflikten	  og	  

relationen	  og	  undgår	  dermed	  facetab.	  Uoverensstemmelser	  forekommer	  dem	  en	  

naturlig	  del	  af	  samarbejdet,	  hvis	  der	  bliver	  taget	  hånd	  om	  konflikten	  på	  en	  

direkte	  måde.	  Italienere	  har	  således	  på	  trods	  af	  deres	  fokus	  på	  relationen	  og	  den	  

mere	  nære	  kontakt	  klare	  individualistiske	  tendenser,	  når	  det	  kommer	  til	  

konfliktsituationer.	  Dette	  kan	  hænge	  sammen	  med	  at	  italienere	  dyrker	  en	  mere	  

konfrontatorisk	  samtaleform,	  mens	  danskere	  ofte	  synes	  at	  tale	  sammen	  for	  at	  

blive	  bekræftet	  i	  deres	  fælles	  holdninger	  og	  nødigt	  skilles	  i	  uenighed	  (Harder	  

2008:175).	  Den	  konfrontatoriske	  stil	  ses	  ligeledes	  i	  form	  af	  en	  talestil,	  hvor	  man	  

taler	  ind	  over	  hinanden,	  bruger	  en	  mere	  passioneret	  argumentation	  og	  hæver	  

stemmen.	  Det	  er	  således	  helt	  naturligt	  for	  italienere,	  at	  interaktion	  indebærer	  et	  

element	  af	  konfrontation,	  mens	  det	  for	  danskere	  er	  meget	  unaturligt.	  Det	  kunne	  

tyde	  på,	  at	  danskere,	  bl.a.	  i	  kraft	  af	  deres	  konsensussøgende	  kommunikationsstil,	  

er	  helt	  overbeviste	  om,	  at	  kommunikationsvanskeligheder	  også	  vil	  lede	  til	  

facetab	  hos	  italienere.	  De	  tager	  således	  et	  unødvendigt	  hensyn,	  idet	  de	  tror,	  at	  

den	  indledningsvise	  høflighed	  er	  påkrævet	  under	  hele	  samarbejdet.	  Tværtimod	  

tyder	  det	  på,	  at	  danskeres	  forsøg	  på	  at	  undgå	  direkte	  konfrontation	  for	  

italienerne	  kan	  være	  en	  stor	  kilde	  til	  frustration.	  Italienerne	  er	  forholdsvis	  

hurtige	  til	  at	  få	  talt	  om	  tingene	  og	  derefter	  komme	  videre	  i	  samarbejdet,	  og	  

derfor	  er	  det	  problematisk	  for	  dem,	  at	  det	  ofte	  ikke	  er	  muligt	  at	  have	  en	  direkte	  

kommunikation,	  hvor	  parterne	  taler	  direkte	  om	  tingene.	  I	  disse	  situationer	  tyder	  

det	  på,	  at	  danskere	  går	  ind	  og	  bremser	  deres	  egen	  normalt	  effektive	  og	  

målrettede	  tilgang	  til	  samarbejdet,	  idet	  konfliktsituationerne	  kan	  risikere	  at	  

trække	  ud.	  Danskere	  skal	  derfor	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  den	  indirekte	  

konflikthåndtering	  kan	  påvirke	  samarbejdet	  i	  en	  negativ	  retning.	  
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5.1.2	  Respekt	  

Som	  tidligere	  beskrevet	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  forskellen	  i	  magtdistancen	  i	  

Danmark	  og	  Italien	  kan	  skabe	  problemer	  i	  samarbejdet.	  Forskellen	  i	  

magtdistance	  ses	  bl.a.	  i	  forskelle	  i	  forholdet	  mellem	  over-‐	  og	  underordnet	  i	  

Danmark	  og	  Italien.	  	  

Den	  afslappede	  danske	  facon	  med	  et	  meget	  ligeværdigt	  forhold	  mellem	  over-‐	  og	  

underordnede	  kan	  af	  italienere	  opfattes	  som	  respektløst	  og	  fører	  ofte	  ikke	  noget	  

godt	  med	  sig.	  Det	  nytter	  ikke	  noget,	  at	  man	  som	  dansker	  prøver	  at	  opbygge	  et	  

ligeværdig	  forhold	  til	  sine	  italienske	  underordnede,	  da	  de	  meget	  hurtigt	  mister	  

respekten,	  hvis	  de	  ikke	  føler,	  at	  det	  er	  chefen,	  der	  tager	  beslutningerne,	  eller	  de	  

oplever,	  at	  vedkommende	  ikke	  er	  sikker	  i	  sin	  beslutning.	  Dette	  er	  i	  fin	  

overensstemmelse	  med	  Hofstedes	  ranking	  af	  lande	  efter	  magtdistance.	  De	  frie	  

rammer,	  som	  en	  medarbejder	  ofte	  har	  i	  en	  dansk	  flad	  virksomhedsstruktur,	  kan	  

af	  den	  italienske	  medarbejder	  blive	  opfattet	  som	  utrygge,	  da	  vedkommende	  er	  

vant	  til	  at	  have	  nogle	  helt	  faste	  rammer	  at	  orientere	  sig	  ud	  fra.	  	  

Det	  tyder	  på,	  at	  der	  i	  de	  fleste	  italienske	  virksomheder	  eksisterer	  en	  klar	  

opmærksomhed	  på,	  hvor	  i	  virksomhedshierarkiet	  man	  befinder	  sig.	  Selvom	  

italienere	  generelt	  må	  siges	  at	  blande	  privat-‐	  og	  arbejdsliv,	  så	  sker	  det	  normalt	  

ikke	  vertikalt	  i	  virksomheden,	  på	  tværs	  af	  hierarkiske	  skel,	  men	  snarere	  

horisontalt.	  Dette	  betyder	  også,	  at	  man	  som	  underordnet	  med	  en	  italiensk	  chef	  

skal	  være	  opmærksom	  på	  måden,	  hvorpå	  man	  omgås	  og	  tiltaler	  sin	  chef.	  Mange	  

danskere	  vil	  være	  tilbøjelige	  til	  at	  tage	  en	  uformel	  snak	  med	  chefen	  om	  en	  

arbejdsproblematik	  eller	  udtrykke	  sin	  egen	  holdning	  til	  en	  given	  problemstilling.	  

Dette	  er	  ofte	  anledning	  til	  facetab	  i	  en	  italiensk	  kontekst,	  da	  det	  frem	  for	  at	  vise	  

respekt	  devaluerer	  det	  krav	  om	  respekt,	  der	  udspringer	  af	  den	  hierarkiske	  

struktur.	  Der	  ses	  således	  en	  forskel	  i	  måden,	  hvorpå	  der	  vises	  respekt.	  I	  Italien	  er	  

der	  primært	  tale	  om	  en	  form	  for	  respekt,	  der	  kun	  går	  en	  vej,	  fra	  den	  

underordnede	  til	  den	  overordnede,	  og	  som	  udtrykkes	  ved	  en	  efter	  danske	  

standarder	  noget	  underdanig	  opførsel.	  	  Derimod	  er	  der	  i	  Danmark	  primært	  fokus	  

på	  gensidig	  respekt	  mellem	  den	  over-‐	  og	  underordnede.	  

I	  forholdet	  til	  den	  italienske	  overordnede	  kan	  der	  derfor	  meget	  vel	  opstå	  

kommunikationsvanskeligheder,	  idet	  danskere	  på	  grund	  af	  den	  meget	  lille	  

magtdistance,	  der	  generelt	  er	  i	  Danmark,	  kan	  have	  meget	  svært	  ved	  at	  udfylde	  
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den	  påkrævede	  underdanige	  rolle.	  Danskeres	  udprægede	  individualistiske	  

tendenser	  på	  dette	  punkt	  kan	  også	  komplicere	  kommunikationen,	  da	  de	  er	  vant	  

til,	  at	  der	  ikke	  kun	  er	  fokus	  på	  arbejdslederens	  behov.	  Ligeledes	  er	  det	  ikke	  

naturligt	  for	  danskere	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  deres	  effektivitetsprincip,	  og	  

derfor	  er	  det	  svært	  for	  dem	  at	  acceptere,	  at	  de	  ikke	  kan	  gå	  direkte	  til	  chefen,	  men	  

må	  følge	  de	  hierarkiske	  organisationsstrukturer.	  

	  

5.2	  Magt	  

Analyseresultaterne	  viser	  en	  markant	  forskel	  i	  danskeres	  og	  italieneres	  forhold	  

til	  begrebet	  magt.	  Mens	  magtdistancen	  er	  forholdsvis	  stor	  i	  Italien,	  er	  den	  

omvendt	  meget	  lille	  i	  Danmark.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  Hofstedes	  

resultater	  (jf.	  afsnit	  2.5.4.3	  og	  2.5.4.4).	  	  

	  

5.2.1	  Samfundsstruktur	  

Det	  fremgår	  af	  analyseresultaterne,	  at	  den	  hierarkiske	  italienske	  og	  den	  lineære	  

danske	  samfundsstruktur	  skaber	  kulturelt	  betingede	  forskelle,	  der	  kan	  give	  

anledning	  til	  kommunikationsvanskeligheder	  mellem	  danskere	  og	  italienere.	  

Dette	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  italieneres	  forsøg	  på	  at	  skille	  sig	  ud	  i	  form	  af	  

påklædning	  eller	  ambitioner.	  Dette	  er	  ifølge	  respondenterne	  positivt	  i	  Italien,	  

hvor	  eliten	  bliver	  fremhævet	  som	  noget	  meget	  positivt.	  Den	  hierarkiske	  

samfundsstruktur	  understøtter	  dette	  aspekt.	  Danskere	  har	  derimod	  en	  tendens	  

til	  at	  stræbe	  efter	  at	  ligne	  hinanden,	  hvilket	  understreges	  af	  den	  lineære	  

samfundsstruktur.	  Ifølge	  respondenternes	  udtalelser	  opfattes	  det	  ikke	  som	  

positivt	  at	  skille	  sig	  ud,	  fx	  ved	  at	  have	  en	  smart	  bil,	  og	  Janteloven	  synes	  at	  have	  

indflydelse	  på	  danskeres	  selvforståelse	  og	  måden,	  hvorpå	  de	  præsenterer	  sig	  

selv	  og	  bedømmer	  andre.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  danskere	  ikke	  stræber	  efter	  at	  

være	  noget	  særligt,	  det	  er	  bare	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  i	  Italien	  accepteret,	  at	  

man	  giver	  udtryk	  for	  det.	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  italienere	  generelt	  fremstiller	  sig	  selv	  på	  en	  langt	  mere	  

positiv	  måde	  end	  danskere	  gør.	  Danskere	  har	  en	  tendens	  til	  at	  underdrive,	  når	  de	  

fremstiller	  sig	  selv.	  	  
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Denne	  tilgang	  vil	  danskere	  ikke	  have	  held	  med	  at	  bruge	  i	  forhold	  til	  deres	  

italienske	  samarbejdspartnere.	  Danskeres	  afslappede	  påklædning	  kan	  allerede	  

ved	  første	  møde	  give	  italienere	  et	  indtryk	  af,	  at	  vedkommende	  ikke	  prioriterer	  

samarbejdet.	  Ligeledes	  kan	  danskeres	  nedtonede	  fremstilling	  af	  deres	  

kompetencer	  opfattes	  som	  devaluerende	  af	  italienere,	  der	  i	  højere	  grad	  er	  vant	  

til	  at	  omtale	  sig	  selv	  i	  langt	  mere	  positive	  toner,	  og	  det	  kan	  dermed	  være	  med	  til	  

at	  skabe	  tvivl	  om	  danskeres	  kompetencer	  hos	  italienske	  samarbejdspartnere.	  

	  

5.2.2	  Netværk	  

Netværk	  er	  i	  Italien	  af	  meget	  større	  betydning	  end	  i	  Danmark,	  og	  italieneren	  har	  

en	  langt	  større	  afhængighed	  af	  netværket	  end	  danskere,	  hvilket	  gør	  netværk	  til	  

en	  betydelig	  magtfaktor	  i	  en	  italiensk	  kontekst.	  Det	  tyder	  ikke	  på,	  at	  de	  kulturelt	  

betingede	  forskelle,	  der	  eksisterer	  i	  forhold	  til	  netværkets	  betydning,	  direkte	  kan	  

være	  kilde	  til	  konflikt,	  men	  hvis	  danskere	  ikke	  accepterer	  vigtigheden	  og	  

nødvendigheden	  af	  netværket,	  kan	  de	  risikere	  at	  blive	  sat	  af	  i	  mange	  situationer,	  

både	  i	  samarbejdet	  med	  italienere	  og	  i	  forhold	  til	  det	  italienske	  bureaukratiske	  

system.	  Igen	  kan	  det	  danske	  effektivitetsprincip	  være	  en	  indstilling,	  der	  bevirker,	  

at	  de	  omveje,	  de	  hierarkiske	  strukturer	  kræver,	  ikke	  imødekommes,	  fordi	  det	  

anses	  som	  tidsspilde,	  og	  fordi	  det	  ifølge	  dansk	  mentalitet	  og	  ud	  fra	  et	  

etnocentrisk	  synspunkt	  ikke	  kan	  være	  rigtigt,	  at	  man	  ikke	  kan	  få	  noget	  gjort	  uden	  

de	  rigtige	  kontakter.	  

	  

5.3	  Individualisme	  og	  kollektivisme	  

Analyseresultaterne	  viser,	  at	  italienere	  primært	  har	  kollektivistiske	  træk,	  hvilket	  

ses	  i	  deres	  tilgang	  til	  relationen	  og	  i	  arbejdskulturen.	  Dog	  ses	  der	  en	  tendens	  til	  

klare	  individualistiske	  tegn	  i	  italieneres	  kommunikationsstil.	  Hofstede	  betegner	  

italienere	  som	  individualistiske,	  mens	  Hall	  og	  Ting-‐Toomey	  betegner	  dem	  som	  

kollektivistiske.	  Danskere	  fremstår	  ifølge	  analyseresultaterne	  som	  primært	  

individualistiske,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  de	  udvalgte	  teoriers	  fremstilling.	  

I	  forhold	  til	  den	  italienske	  kultur	  afviger	  analyseresultaterne	  fra	  Hofstedes	  

fremstilling,	  idet	  han	  beskriver	  Italien	  som	  et	  individualistisk	  land.	  Som	  

beskrevet	  i	  afsnit	  2.5.4.4	  kan	  denne	  afvigelse	  hænge	  sammen	  med	  de	  store	  
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interne	  forskelle,	  der	  eksisterer	  i	  Italien.	  Respondenterne	  og	  de	  omtalte	  

samarbejdspartnere	  repræsenterer	  såvel	  Nord-‐	  som	  Syditalien.	  På	  baggrund	  af	  

dette	  mener	  vi,	  at	  der	  ikke	  kun	  ses	  tegn	  på	  kollektivistiske	  træk	  i	  Syditalien,	  men	  

at	  vi	  ligeledes	  ser	  nogle	  fremtrædende	  kollektivistiske	  træk	  i	  Central-‐	  og	  

Norditalien.	  Således	  kan	  analyseresultaternes	  afvigelse	  fra	  Hofstedes	  teori	  

skyldes	  den	  store	  diversitet	  i	  Italien,	  dog	  mener	  vi,	  at	  det	  også	  kan	  skyldes,	  at	  

Italien	  på	  mange	  områder	  fremstår	  kollektivistisk	  og	  ikke	  kun	  individualistisk,	  

som	  Hofstede	  er	  kommet	  frem	  til	  i	  sin	  undersøgelse.	  	  

Analysens	  resultater	  understreger,	  at	  de	  interkulturelle	  forskelle	  særligt	  gør	  sig	  

gældende	  i	  forholdet	  til	  relationen	  mellem	  samarbejdspartnere	  samt	  de	  to	  

parters	  vante	  arbejdskultur.	  	  

	  

5.3.1	  Relation	  

Analyseresultaterne	  indikerer	  en	  tendens	  til,	  at	  italienere	  har	  fokus	  på	  selve	  

relationen	  til	  samarbejdspartneren,	  og	  de	  synes	  derved	  primært	  styret	  af	  

kollektivistiske	  faktorer.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  de	  fortrinsvis	  vægter	  

subjektive	  værdier	  defineret	  af	  et	  følelsesmæssigt	  aspekt,	  så	  som	  den	  personlige	  

relation	  og	  processen.	  Disse	  tendenser	  står	  i	  kontrast	  til	  de	  tendenser,	  der	  

primært	  gør	  sig	  gældende	  hos	  danskere.	  Danskere	  synes	  i	  mere	  udtalt	  grad	  

styret	  af	  individualistisk	  betingede	  objektive	  faktorer	  defineret	  af	  et	  rationelt	  

aspekt,	  så	  som	  selve	  resultatet	  eller	  overholdelse	  af	  den	  fastsatte	  mentale	  

tidsramme.	  I	  kraft	  af	  dette	  er	  der	  en	  risiko	  for,	  at	  interaktionen	  kompliceres,	  hvis	  

ikke	  den	  danske	  part	  formår	  at	  omstille	  sig	  til	  det	  mere	  kollektivistiske	  tanke-‐	  og	  

handlemønster,	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  ofte	  gør	  sig	  gældende.	  Flere	  af	  

respondenterne	  fremhæver	  i	  den	  forbindelse,	  at	  en	  forståelse	  for	  relationen	  er	  

en	  af	  de	  vigtigste	  parametre.	  Begrundelsen	  for	  dette	  er,	  at	  den	  personlige	  kontakt	  

i	  mange	  italieneres	  bevidsthed	  udgør	  den	  tillidsbase,	  som	  det	  videre	  samarbejde	  

skal	  bygges	  på,	  samt	  at	  en	  forståelse	  for,	  at	  de	  rette	  relationer	  i	  en	  italiensk	  

kontekst	  ofte	  er	  den	  udslagsgivende	  faktor	  for,	  at	  interaktionen	  lykkes.	  Det	  

fremgår	  af	  analysen,	  at	  dette	  behov	  for	  en	  personlig	  kontakt	  kan	  forklares	  med,	  

at	  det	  offentlige,	  staten	  og	  samfundet	  i	  Italien	  ikke	  repræsenterer	  samme	  

tryghed	  som	  disse	  instanser	  repræsenterer	  i	  en	  dansk	  kontekst.	  Som	  en	  naturlig	  

konsekvens	  af,	  at	  den	  danske	  velfærdsstat	  ikke	  er	  sammenlignelig	  med	  det	  
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italienske	  velfærdssystem,	  ses	  der	  en	  forskel	  i,	  hvilke	  faktorer	  der	  forbindes	  med	  

tillid.	  I	  en	  italiensk	  kontekst	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  familien	  eller	  andre	  

medlemmer	  af	  egengruppen	  fremstår	  som	  det	  faste	  og	  tryghedsgivende	  

holdepunkt.	  I	  en	  dansk	  kontekst	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  en	  god	  arbejdsrelation	  

forbindes	  med	  værdier	  som	  en	  åben,	  kortfattet	  og	  direkte	  dialog.	  Denne	  danske	  

forventning	  til,	  hvilke	  værdier	  en	  relation	  bør	  bestå	  af,	  kan	  hænge	  sammen	  med,	  

at	  danskere	  anser	  det	  at	  stole	  på	  hinanden,	  myndighederne,	  domstole,	  politi,	  

forvaltning	  og	  politikere	  som	  en	  naturlig	  præmis.	  Denne	  præmis	  går	  igen	  i	  et	  

dansk	  værdifællesskab,	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  en	  transparent	  og	  velfungerende	  

samfundsstruktur.	  	  

	  

Italienernes	  forhold	  til	  den	  personlige	  relation	  kan	  ligeledes	  siges	  at	  være	  en	  

indirekte	  årsag	  til	  den	  markante	  forskel,	  der	  ses	  i	  brugen	  af	  internettet	  i	  

henholdsvis	  Danmark	  og	  Italien.	  I	  Danmark	  er	  netværk	  i	  mange	  sammenhænge	  

erstattet	  af	  internettet.	  Dette	  gør	  sig	  ikke	  gældende	  i	  Italien,	  hvor	  brugen	  af	  

internettet	  er	  begrænset,	  både	  i	  forhold	  til	  det	  fysiske	  netværk	  og	  i	  forhold	  til	  

den	  digitale	  kommunikation.	  En	  årsag	  til	  dette	  kan	  være	  det	  statiske	  italienske	  

samfund,	  der	  ikke	  er	  med	  inden	  for	  den	  seneste	  digitale	  

kommunikationsudvikling	  og	  dermed	  i	  langt	  mindre	  grad	  sætter	  borgerne	  i	  

stand	  til	  at	  udnytte	  de	  fordele,	  internettet	  måtte	  have.	  En	  anden	  årsag	  til	  den	  

begrænsede	  brug	  af	  nettet	  kan	  være	  italienernes	  mistillid	  til	  folk,	  de	  ikke	  kender.	  

Mistilliden	  kommer	  også	  til	  udtryk	  i	  den	  personlige	  kontakt,	  jf.	  afsnit	  4.3.1,	  der	  

ikke	  kan	  erstattes	  af	  den	  digitale	  kommunikation,	  som	  det	  er	  tilfældet	  i	  Danmark.	  

Italienere	  har	  derfor	  et	  større	  behov	  for	  en	  face-‐to-‐face	  kontakt.	  

	  

Danskere	  skal	  særligt	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  hvor	  man	  i	  en	  dansk	  kontekst	  

finder	  det	  uproblematisk	  at	  indgå	  aftaler	  med	  personer,	  man	  ikke	  har	  noget	  

personligt	  kendskab	  til,	  vil	  en	  italiener	  ofte	  finde	  det	  nødvendigt	  først	  at	  opbygge	  

en	  personlig	  relation.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  italienere	  kun	  sjældent	  har	  

den	  nødvendige	  tillid	  til	  personer,	  som	  de	  ikke	  kender.	  Dette	  kolliderer	  både	  

med,	  at	  danskere	  finder	  det	  mindre	  naturligt	  at	  blande	  privatliv	  med	  arbejdsliv,	  

og	  med	  det	  danske	  effektivitetsprincip	  og	  kan	  derfor	  udgøre	  en	  problematisk	  

indgangsvinkel	  til	  interaktionen,	  hvis	  ikke	  man	  fra	  dansk	  side	  er	  opmærksom	  på	  
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denne	  forskel.	  	  

	  

5.3.2	  Arbejdskultur	  

Analyseresultaterne	  identificerer	  en	  forskel	  i	  parternes	  individualistiske	  og	  

kollektivistiske	  tilgang	  til	  arbejdskulturen.	  Denne	  forskel	  ses	  primært	  i,	  hvorvidt	  

det	  er	  gruppens	  eller	  individets	  interesser,	  der	  er	  i	  fokus,	  og	  dermed	  hvilke	  

værdier	  og	  forventninger,	  der	  er	  mest	  fremherskende.	  	  	  

Ud	  fra	  respondenternes	  svar	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  i	  Danmark	  primært	  

hersker	  en	  	  individualistisk	  arbejdskultur,	  hvor	  der	  i	  Italien	  primært	  hersker	  en	  

kollektivistisk	  arbejdskultur.	  	  

Ifølge	  analyseresultaterne	  ses	  den	  største	  forskel	  i	  den	  individualistiske	  og	  

kollektivistiske	  tilgang	  i	  den	  sammensmeltning,	  der	  ses	  mellem	  arbejdsgiverens	  

og	  medarbejderens	  interesser.	  I	  Danmark	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  man	  følger	  

human	  ressource	  management-‐princippet	  om,	  at	  glade	  medarbejdere	  er	  

effektive	  medarbejdere,	  og	  man	  prioriterer	  derfor	  at	  skabe	  de	  rette	  

arbejdsrammer	  for	  medarbejderne.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  den	  italienske	  

kontekst,	  hvor	  der	  ikke	  kan	  identificeres	  samme	  interesseoverensstemmelse	  

mellem	  ansatte	  og	  ledelse.	  Således	  refererer	  flere	  af	  respondenterne	  til	  de	  

problematiske	  arbejdsbetingelser	  og	  strukturer,	  der	  ofte	  hersker	  på	  en	  italiensk	  

arbejdsplads.	  Dette	  hænger	  formentlig	  sammen	  med,	  at	  den	  hierarkiske	  

samfundsopbygning	  i	  Italien	  ofte	  går	  igen	  i	  den	  italienske	  virksomhedsstruktur	  

(jf.	  afsnit	  5.1.2).	  	  	  

Analyseresultaterne	  indikerer	  i	  den	  forbindelse	  også	  en	  forskel	  i	  de	  

forventninger,	  der	  er	  til	  arbejdslivet,	  alt	  efter	  om	  man	  befinder	  sig	  i	  en	  dansk	  

eller	  en	  italiensk	  kontekst.	  Disse	  forventninger	  kan	  siges	  at	  være	  påvirket	  af	  

arbejdskulturen,	  idet	  de	  hænger	  sammen	  med,	  hvorvidt	  det	  primært	  er	  

kollektivistiske	  eller	  individualistiske	  værdier,	  som	  er	  mest	  fremherskende	  på	  

arbejdspladsen.	  Respondenterne	  fremhæver,	  at	  der	  i	  en	  dansk	  kontekst	  ses	  en	  

tendens	  til,	  at	  man	  i	  høj	  grad	  bliver	  ansat	  i	  kraft	  af	  sine	  kompetencer,	  hvor	  der	  i	  

Italien	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  der	  er	  et	  større	  fokus	  på	  det	  personlige	  

tilhørsforhold	  i	  forbindelse	  med	  en	  ansættelse.	  Dette	  hænger	  sammen	  med,	  at	  

man	  i	  Italien	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  det	  er	  tilfældet	  i	  Danmark	  bliver	  ansat	  i	  



KAPITEL	  5	  

	  |	  5.	  Fortolkning	  af	  analyseresultater	   101	  
	  

familiens	  virksomhed	  eller	  i	  kraft	  af	  sit	  netværk.	  Dette	  skaber	  en	  naturlig	  forskel	  

i,	  hvilke	  forventninger	  man	  søger	  at	  få	  indfriet	  via	  sit	  arbejde.	  

Analyseresultaterne	  indikerer,	  at	  der	  i	  Danmark	  ses	  en	  individualistisk	  tendens,	  

idet	  man	  i	  særlig	  grad	  vægter	  at	  få	  understøttet	  sit	  eget	  face	  og	  derfor	  lægger	  en	  

stor	  værdi	  i	  at	  have	  et	  arbejde,	  som	  understøtter	  den	  personlige	  identitet.	  I	  

Italien	  ses	  der	  derimod	  en	  kollektivistisk	  tendens,	  idet	  man	  primært	  sigter	  efter	  

en	  personlig	  økonomisk	  sikring.	  Flere	  af	  respondenterne	  nævner,	  at	  dette	  

formentlig	  hænger	  sammen	  med,	  at	  man	  i	  Italien	  ikke	  har	  samme	  

velfærdssamfund,	  som	  man	  har	  i	  Danmark.	  

	  	  	  

Ud	  fra	  analysens	  resultater	  synes	  det	  væsentligt,	  at	  en	  dansk	  samarbejdspartner	  

har	  en	  vis	  forståelse	  for	  de	  kollektivistiske	  aspekter,	  der	  indgår	  i	  den	  italienske	  

arbejdskultur.	  Går	  de	  ind	  til	  interaktionen	  udelukkende	  på	  baggrund	  af	  egne	  

individualistiske	  værdier,	  kan	  det	  blive	  svært	  for	  dem	  at	  opfylde	  målsætningen	  

med	  interaktionen.	  Besidder	  de	  ikke	  den	  rette	  forståelse	  for,	  hvordan	  den	  til	  

tider	  dysfunktionelle	  og	  hierarkiske	  italienske	  samfundsstruktur	  afspejler	  sig	  i	  

arbejdskulturen	  og	  de	  begrænsninger,	  det	  medfører,	  kan	  det	  være	  svært	  at	  få	  

interaktionen	  til	  at	  lykkes.	  	  

	  

5.4	  Tid	  

Analyseresultaterne	  identificerer	  en	  række	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  

danskere	  og	  italieneres	  opfattelse	  af	  tid.	  Disse	  forskelle	  afspejler	  sig	  i	  såvel	  de	  

danske	  som	  de	  italienske	  tanke-‐	  og	  interaktionsmønstre.	  	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  

teorien,	  idet	  det	  fremgår	  af	  vores	  resultater,	  at	  de	  mest	  udtalte	  forskelle	  i	  

parternes	  tilgang	  til	  tid	  hænger	  sammen	  med,	  at	  danskere	  tidsorienterer	  sig	  ud	  

fra	  en	  monokron,	  lineær	  tilgang,	  hvor	  italienere	  tidsorienterer	  sig	  ud	  fra	  en	  

polykron,	  cyklisk	  tilgang	  (jf.	  afsnit	  2.5.5.2).	  Disse	  to	  tilgange	  har	  så	  forskellige	  

karakteristika,	  at	  de	  ofte	  udgør	  en	  kilde	  til	  problemer	  i	  den	  interkulturelle	  

interaktion.	  	  
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5.4.1	  Fysisk	  tid	  

Ud	  fra	  analyseresultaterne	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  italienske	  

forudforståelse	  er,	  at	  danskere	  typisk	  interagerer	  ud	  fra	  et	  effektivt	  og	  præcist	  

handle-‐	  og	  tankemønster.	  Dette	  hænger	  formentlig	  sammen	  med	  de	  monokrone	  

træk,	  som	  ligger	  til	  grund	  for	  det	  generelle	  billede	  af	  danskere	  som	  effektive	  og	  

præcise.	  Dette	  billede	  understøtter	  også	  den	  stereotype	  italienske	  

forudforståelse	  af	  danskere.	  Således	  fremgår	  det,	  at	  den	  typiske	  opfattelse	  af	  

danskere	  er,	  at	  de	  primært	  bevæger	  sig	  inden	  for	  en	  regelret,	  firkantet	  og	  til	  tider	  

rigid	  tanke-‐	  og	  interaktionsramme.	  Ligeledes	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  

italienernes	  mere	  flydende	  tilgang	  til	  tid	  er	  en	  medvirkende	  årsag	  til	  den	  

stereotype	  opfattelse,	  som	  danskere	  ofte	  har	  af	  italienere.	  Således	  giver	  flere	  

respondenter	  udtryk	  for,	  at	  italienerne	  er	  underlagt	  en	  forudforståelse	  som	  et	  

ineffektivt,	  uarbejdsomt	  folk,	  der	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  komme	  til	  tiden.	  Manglende	  

bevidsthed	  om	  denne	  stereotype	  forudforståelse	  fra	  såvel	  dansk	  som	  italiensk	  

side	  kan	  være	  kilde	  til	  en	  problematisk	  interaktion,	  idet	  den	  kan	  forårsage	  en	  

uheldig	  og	  fornærmende	  genspejling	  af	  den	  italienske	  parts	  face.	  	  	  

Det	  fremgår	  af	  analyseresultaterne,	  at	  begge	  parter	  er	  blevet	  overrasket	  over,	  at	  

virkeligheden	  ikke	  har	  levet	  helt	  op	  til	  deres	  stereotype	  forudforståelse	  af	  

hinanden,	  om	  end	  den	  synes	  at	  have	  en	  vis	  sandhedsværdi.	  Det	  fremgår,	  at	  

italienere	  generelt	  fungerer	  efter	  en	  mere	  helhedsorienteret	  og	  elastisk	  

tidsorientering,	  samt	  at	  en	  vis	  åbenhed	  kan	  være	  påkrævet	  i	  en	  italiensk	  

kontekst,	  idet	  systemet	  ofte	  arbejder	  imod	  en	  frem	  for	  med	  en.	  Den	  mindre	  

flatterende	  stereotype	  fremstilling	  af	  italienere	  synes	  dog	  at	  hænge	  sammen	  med	  

deres	  polykrone	  tidsorientering.	  Billedet	  af	  de	  ineffektive	  italienere	  synes	  dog	  at	  

blive	  delvist	  dementeret,	  idet	  flere	  af	  respondenterne	  fremhæver,	  hvor	  

arbejdsomt	  et	  folk,	  de	  oplever,	  at	  italienerne	  er.	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  danskere,	  

der	  i	  kraft	  af	  de	  monokrone	  karakteristika	  fremstår	  som	  et	  folk,	  der	  finder	  det	  

mest	  naturligt	  at	  agere	  ud	  fra	  en	  struktureret	  og	  effektiv	  tilgang	  med	  fokus	  på	  

den	  fastsatte	  tidsramme,	  hvilket	  igen	  hænger	  sammen	  den	  danske	  tendens	  til	  at	  

orientere	  sig	  mod	  resultatet	  frem	  for	  selve	  processen.	  Som	  det	  fremgår	  af	  

respondenternes	  svar,	  er	  de	  italienske	  respondenter	  overraskede	  over,	  at	  deres	  



KAPITEL	  5	  

	  |	  5.	  Fortolkning	  af	  analyseresultater	   103	  
	  

forudforståelse	  af	  danskere	  har	  vist	  sig	  kun	  at	  blive	  delvist	  indfriet.	  Derved	  ses	  

der	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  stereotype	  forudforståelse	  af	  danskere	  ligeledes	  

hænger	  sammen	  med	  deres	  monokrone	  tidsorientering.	  	  

Er	  man	  som	  dansk	  samarbejdspartner	  ikke	  opmærksom	  på	  at	  tilpasse	  sin	  

monokrone	  tidsorientering	  til	  en	  italiensk	  polykron	  tidsorientering,	  er	  det	  

muligt,	  at	  der	  opstår	  en	  utilsigtet	  facetrussel,	  idet	  italienerne	  ofte	  vil	  opfatte	  den	  

danske	  tilgang	  som	  overfladisk,	  ufleksibel	  og	  respektløs.	  	  

Der	  kan	  altså	  identificeres	  en	  forskel	  i	  de	  tidsbetingede	  forventninger,	  som	  

parterne	  har	  med	  sig	  ind	  i	  interaktionen.	  Formår	  danskerne	  ikke	  at	  nedtone	  

deres	  effektive	  tilgang,	  kan	  danskeres	  og	  italieneres	  meget	  forskellige	  

tidsorientering	  være	  kilde	  til	  uoverensstemmelser,	  idet	  deres	  indbyrdes	  

forventninger	  kan	  udgøre	  et	  problem	  for	  interaktionen.	  Således	  opsumerer	  en	  af	  

respondenterne	  denne	  tilgang	  med	  følgende	  udtalelse:	  ”De	  vigtigste	  regler	  er	  det	  

der	  med	  at	  have	  tid.”	  (DK4:18).	  	  

	  

5.4.2	  Mental	  tid	  

På	  baggrund	  af	  analysens	  resultater	  kan	  der	  identificeres	  en	  tendens	  til	  at	  

parternes	  monokrone	  og	  polykrone	  træk	  ligeledes	  skaber	  forskelle	  i	  deres	  

tilgang	  til	  den	  mentale	  tid	  i	  form	  af	  de	  personlige	  grænser	  og	  opdelingen	  af	  privat	  

tid	  i	  forhold	  til	  arbejdstid.	  Dette	  punkt	  kan	  udgøre	  en	  udfordring	  for	  

interaktionen,	  idet	  der	  ses	  en	  markant	  forskel	  i,	  hvilke	  grænser	  der	  gør	  sig	  

gældende.	  Hvor	  der	  i	  en	  italiensk	  kontekst	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  flydende	  

tidsforhold	  afspejler	  sig	  i	  den	  mere	  flydende	  opdeling	  mellem	  den	  private	  sfære	  

og	  den	  sociale	  og	  arbejdsmæssige	  sfære,	  fremstår	  danskerne	  som	  mere	  

protektionistiske	  i	  forhold	  til	  deres	  privatsfære.	  Respondenterne	  fremhæver,	  at	  

det	  i	  Italien	  bliver	  forventet,	  at	  man	  går	  ud	  og	  spiser	  sammen,	  giver	  sig	  tid	  til	  at	  

drikke	  en	  kop	  kaffe	  sammen	  samt	  udviser	  en	  generel	  personlig	  interesse.	  Dette	  

står	  i	  kontrast	  til	  den	  danske	  tilgang,	  hvor	  man	  ikke	  har	  samme	  naturlighed	  

omkring	  at	  inkludere	  en	  arbejdsrelation	  i	  den	  private	  sfære.	  Hvor	  danskere	  

kræver	  tid,	  før	  de	  føler	  sig	  trygge	  ved	  at	  lukke	  personer	  ind	  i	  deres	  private	  rum,	  

føler	  italienere	  sig	  forholdsvis	  hurtigt	  parate	  til	  en	  mere	  personlig	  kontakt.	  En	  

årsagsforklaring	  på	  dette	  kan	  være,	  at	  der	  i	  en	  dansk	  kontekst	  ses	  en	  tendens	  til,	  

at	  det	  monokrone	  tankemønster	  skaber	  en	  strukturopdeling,	  som	  afspejler	  sig	  i	  
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den	  personlige	  kontakt.	  Danskere	  strukturer	  i	  højere	  grad	  end	  italienere	  deres	  

relationen	  efter	  i	  hvilken	  kontekst	  de	  forskellige	  kontakter	  hører	  hjemme.	  Dette	  

adskiller	  sig	  fra	  den	  italienske	  kontekst,	  hvor	  deres	  polykrone	  tankestruktur	  og	  

deres	  kollektivistiske	  forhold	  til	  egengruppen	  synes	  at	  medføre	  en	  større	  

tryghedsfølelse	  ved	  at	  blande	  kontakter	  fra	  en	  arbejdsmæssig	  kontekst	  med	  den	  

private	  kontekst	  og	  omvendt.	  Det	  kan	  derved	  tyde	  på,	  at	  den	  store	  forskel	  ligger	  

i,	  at	  danskere	  finder	  tryghed	  i	  den	  tydelige	  opdeling	  af	  de	  mentale	  grænser,	  	  

mens	  italienere	  finder	  tryghed	  i	  den	  tætte	  relation.	  Dette	  kan	  udgøre	  et	  problem	  

for	  interaktionen,	  hvis	  danskere	  ikke	  indstiller	  sig	  på	  at	  overskride	  deres	  vante	  

grænser	  og	  prioriterer	  tid	  til	  at	  opbygge	  relationen.	  	  

	  

5.5	  Etnocentrisme	  

Dette	  afsnit	  er	  baseret	  på	  analysens	  samlede	  resultater	  samt	  teorien	  om	  

etnocentrisme	  og	  begreberne	  kulturel	  forudforståelse	  og	  kulturel	  selvforståelse.	  Vi	  

er	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  ses	  en	  forskel	  i	  den	  grad	  af	  etnocentrisme,	  som	  er	  

indlejret	  i	  de	  danske	  og	  italienske	  samarbejdspartnere.	  Vi	  er	  ligeledes	  kommet	  

frem	  til,	  at	  det	  etnocentriske	  udgangspunkt	  påvirkes	  af	  de	  interagerende	  parters	  

selvforståelse	  såvel	  som	  deres	  forudforståelse	  af	  den	  anden	  part.	  Dette	  resultat	  

understøttes	  af	  specialets	  teoretiske	  udgangspunkt,	  som	  hævder,	  at	  individet	  

ikke	  kan	  frasige	  sig	  en	  vis	  grad	  af	  etnocentrisme,	  og	  derfor	  altid	  går	  ind	  til	  

interaktionen	  med	  en	  overbevisning	  om,	  at	  deres	  velkendte	  normsæt	  er	  det	  mest	  

rigtige	  (jf.	  afsnit	  2.5.1).	  	  

	  

5.5.1	  Det	  etnocentriske	  udgangspunkt	  

På	  baggrund	  af	  respondenternes	  svar	  samt	  den	  teoretiske	  tilgang	  kan	  der	  

identificeres	  etnocentriske	  træk	  hos	  alle	  individer.	  Men	  hvor	  de	  etnocentriske	  

træk	  i	  en	  dansk	  kultur	  synes	  at	  kunne	  forbindes	  med	  de	  monokrone	  kulturtræk,	  

ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  etnocentriske	  træk	  i	  en	  italiensk	  kultur	  skal	  findes	  i	  

en	  anden	  kontekst.	  Således	  understreger	  både	  de	  italienske	  og	  de	  danske	  

respondenter	  væsentligheden	  i,	  at	  man	  forstår	  og	  anerkender	  den	  generelle	  

italienske	  nidkærhed,	  der	  omgiver	  deres	  udtalte	  lokale	  tilhørsforhold	  samt	  den	  

positive	  symbolværdi,	  der	  tillægges	  den	  italiensk	  mad-‐	  og	  vinkultur.	  	  Der	  kan	  
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derved	  identificeres	  en	  tendens	  til,	  at	  de	  etnocentriske	  træk	  i	  en	  italiensk	  

kontekst	  afspejler	  sig	  i	  netop	  disse	  punkter.	  Denne	  italienske	  etnocentrisme	  kan	  

være	  problematisk	  for	  interaktionen,	  da	  den	  opstiller	  nogle	  sociale	  regler,	  som	  

den	  danske	  part	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  overholde,	  da	  der	  ellers	  er	  større	  risiko	  

for,	  at	  danskere	  vil	  udføre	  et	  facework,	  der	  ikke	  passer	  ind	  i	  den	  italienske	  

kontekst	  med	  konflikt	  til	  følge.	  Dette	  afspejler	  sig	  særligt	  i	  de	  opstillede	  sociale	  

normer,	  som	  i	  Italien	  netop	  består	  af	  emner,	  som	  man	  bør	  berøre	  eller	  på	  den	  

anden	  side	  bør	  holde	  sig	  fra,	  når	  man	  interagerer	  med	  italienere.	  

Analysens	  resultater	  tyder	  ikke	  umiddelbart	  på,	  at	  denne	  forskel	  i	  den	  

etnocentriske	  tilgang	  til	  interaktionen	  kan	  forklares	  udelukkende	  ud	  fra	  et	  

monokront	  og	  polykront	  perspektiv.	  Der	  synes	  ikke	  at	  kunne	  laves	  samme	  

kobling	  mellem	  den	  italienske	  etnocentrisme	  og	  de	  polykrone	  kulturtræk,	  som	  

der	  kan	  mellem	  den	  danske	  etnocentrisme	  og	  de	  monokrone	  kulturtræk.	  

Derimod	  kan	  forskellen	  i	  de	  to	  parters	  etnocentriske	  udgangspunkt	  forklares	  ud	  

fra	  den	  forskel,	  som	  kan	  identificeres	  i	  de	  to	  landes	  herskende	  

samfundsmekanismer.	  Danmark	  fremstår	  som	  et	  homogent	  land,	  hvor	  man	  i	  

store	  træk	  er	  vant	  til	  at	  kunne	  spejle	  sig	  i	  hinanden.	  Stort	  set	  alle	  agerer	  ud	  fra	  

det	  samme	  monokrone	  normsæt	  og	  har	  som	  fælles	  mission	  at	  understøtte	  

homogeniteten,	  hvilket	  særligt	  understreges	  af	  den	  danske	  Jantelov,	  som	  flere	  af	  

respondenterne	  kommer	  ind	  på.	  Italien	  fremstår	  derimod	  som	  et	  mere	  

heterogent	  land,	  hvor	  der	  ses	  en	  mere	  udbredt	  diversitet.	  Forklaringen	  på	  denne	  

forskel	  kan	  findes	  i,	  at	  Danmark	  er	  et	  lille	  trygt	  land,	  hvor	  de	  samfundshistoriske	  

faktorer	  er	  med	  til	  at	  understøtte	  den	  homogene	  selvforståelse.	  Italien	  er	  

geografisk	  langt	  større	  og	  rummer	  store	  afstande,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  kan	  gøre	  det	  

sværere	  at	  opbygge	  en	  fælles	  selvforståelse.	  Samtidig	  er	  Italien	  et	  land,	  der	  på	  

baggrund	  af	  samfundsmæssige	  og	  historiske	  faktorer	  fremstår	  mere	  

fragmenteret.	  	  	  

De	  netop	  beskrevne	  faktorer	  fremhæver	  og	  forklarer,	  hvordan	  individets	  

etnocentriske	  udgangspunkt	  ofte	  kan	  være	  kilde	  til	  en	  problematisk	  interaktion,	  

idet	  disse	  faktorer	  naturligt	  opsætter	  en	  barriere	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  den	  

kulturelt	  betingede	  ramme,	  som	  den	  anden	  part	  agerer	  ud	  fra.	  For	  at	  komme	  ud	  

over	  denne	  barriere	  er	  det,	  som	  Hall	  hævder,	  nødvendigt	  at	  besidde	  en	  god	  

kulturel	  selvforståelse	  da	  dette	  er	  grundlaget	  for,	  at	  man	  fuldt	  ud	  kan	  tilpasse	  sin	  



KAPITEL	  5	  

	  |	  5.	  Fortolkning	  af	  analyseresultater	   106	  
	  

måde	  at	  agere	  på	  til	  et	  andet	  normsæt	  (jf.	  afsnit	  2.4.1)	  og	  derved	  sætte	  sig	  ud	  

over	  sin	  kulturelt	  betingede	  etnocentrisme.	  Skal	  man	  interagere	  i	  en	  italiensk	  

kontekst,	  er	  det	  væsentligt	  at	  have	  forståelse	  for,	  at	  den	  italienske	  selvforståelse	  

ikke	  bygger	  på	  samme	  værdier	  som	  den	  danske	  selvforståelse.	  	  

	  

5.6	  Statisk	  og	  dynamisk	  

Ud	  fra	  analyseresultaterne	  og	  afsnittene	  i	  dette	  kapitel	  kan	  der	  konstateres	  to	  

umiddelbare	  tendenser	  vedrørende	  danskere	  og	  italienere	  og	  det	  danske	  og	  

italienske	  samfund.	  

	  

I	  forhold	  til	  respondenternes	  beskrivelse	  af	  graden	  af	  åbenhed	  over	  for	  nye	  

måder	  at	  gøre	  tingene	  på	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  er	  meget	  lidt	  åbne,	  

de	  foretrækker	  at	  gøre	  tingene	  på	  deres	  måde	  og	  synes,	  det	  er	  den	  mest	  rigtige	  

måde	  at	  gøre	  tingene	  på.	  Der	  ses	  ligeledes	  en	  tendens	  til,	  at	  danskeres	  

monokrone	  tidsopfattelse	  er	  med	  til	  at	  skabe	  nogle	  grundlæggende	  og	  

forholdsvis	  ufleksible	  strukturer	  i	  den	  måde,	  hvorpå	  de	  tænker	  og	  interagerer.	  

Ifølge	  respondenterne	  er	  det	  vigtigt	  for	  danskere	  at	  overholde	  den	  fastsatte	  

tidsramme	  og	  de	  fastsatte	  regelsæt	  og	  at	  have	  klare	  grænser	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  

opdeling	  af	  arbejde	  og	  privatliv	  samt	  arbejdstid.	  	  

	  

Derimod	  ses	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  italienere	  er	  forholdsvis	  åbne	  og	  mere	  villige	  

til	  at	  gøre	  tingene	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  de	  plejer.	  Italieneres	  polykrone	  

tidsopfattelse	  synes	  at	  skabe	  en	  tendens	  til	  en	  mere	  fleksibel	  tilgang	  til	  tingene,	  

hvilket	  bl.a.	  illustreres	  af	  det	  meget	  brugte	  italienske	  udtryk	  poi	  vediamo.	  

Italienernes	  tidsopfattelse	  er	  meget	  flydende,	  og	  man	  kan	  sige,	  at	  de	  italienske	  

”strukturer”	  netop	  består	  af	  fraværet	  af	  struktur.	  Tidsrammer	  og	  regler	  ses	  som	  

relative	  og	  definerer	  ikke	  måden,	  hvorpå	  italienere	  forholder	  sig	  til	  tingene	  i	  

samme	  grad,	  som	  det	  er	  tilfældet	  for	  danskere.	  

	  

I	  forhold	  til	  respondenternes	  beskrivelse	  af	  det	  danske	  og	  det	  italienske	  samfund	  

ses	  der	  en	  modsat	  tendens,	  idet	  det	  danske	  samfund,	  bl.a.	  i	  kraft	  af	  en	  lineær	  

samfundsstruktur,	  ses	  som	  fleksibelt	  og	  dynamisk	  og	  i	  høj	  grad	  er	  indrettet	  efter	  
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det	  enkelte	  individ,	  mens	  det	  italienske	  samfund,	  bl.a.	  i	  kraft	  af	  en	  hierarkisk	  

samfundsstruktur,	  ses	  som	  stivnet	  og	  statisk	  og	  i	  meget	  ringe	  grad	  er	  indrettet	  

efter	  det	  enkelte	  individ.	  

	  

Der	  tegner	  sig	  således	  en	  tendens	  til,	  at	  danskere	  fremtræder	  forholdsvis	  

ufleksible,	  mens	  det	  danske	  samfund	  og	  det	  danske	  system	  betegnes	  som	  

fleksibelt	  og	  dynamisk.	  Italienere	  derimod	  fremtræder	  forholdsvis	  fleksible,	  

mens	  det	  italienske	  samfund	  og	  det	  italienske	  system	  betegnes	  som	  stivnet	  og	  

statisk.	  Disse	  kulturelt	  betingede	  forskelle	  kan	  på	  mange	  områder	  være	  en	  

forklarende	  faktor	  i	  forhold	  til	  de	  kommunikationsvanskeligheder,	  italienske	  og	  

danske	  samarbejdspartnere	  kan	  støde	  på,	  og	  det	  er	  derfor	  en	  vigtig	  årsag	  at	  have	  

in	  mente,	  når	  man	  som	  dansker	  samarbejder	  med	  italienere.	  

	  

En	  forklaring	  på	  danskeres	  og	  italieneres	  henholdsvis	  ufleksible	  og	  fleksible	  

fremtræden	  kan	  muligvis	  findes	  i	  de	  samfund,	  de	  befinder	  sig	  i.	  Det	  danske	  

samfund	  er,	  ifølge	  respondenterne,	  dynamisk,	  og	  danskere	  behøver	  derfor	  ikke	  

at	  være	  så	  fleksible,	  da	  samfundet	  i	  høj	  grad	  er	  indrettet	  efter	  at	  varetage	  

borgernes	  behov.	  Det	  dynamiske,	  danske	  samfund	  og	  den	  lineære	  

samfundsstruktur	  tillader	  dermed	  et	  ufleksibelt	  udgangspunkt.	  Det	  italienske	  

samfund	  er,	  ifølge	  respondenterne,	  statisk	  og	  stivnet,	  og	  samfundsstrukturen	  er	  

hierarkisk,	  hvilket	  medfører,	  at	  italienere	  må	  udvise	  en	  høj	  grad	  af	  fleksibilitet	  

for	  at	  få	  løst	  deres	  problemer	  og	  få	  hverdagen	  til	  at	  fungere.	  	  

Det	  danske	  samfund	  er	  sammenlignet	  med	  det	  italienske	  et	  velfungerende	  og	  

homogent	  velfærdssamfund,	  hvilket	  	  kan	  være	  en	  årsag	  til	  den	  større	  grad	  af	  

etnocentrisme,	  der	  ifølge	  analyseresultaterne	  ses	  blandt	  danskere.	  Danskere	  vil	  

gerne	  bevidst	  eller	  ubevidst	  overføre	  den	  effektive	  og	  regelrette	  struktur	  til	  

andre	  kulturer,	  fordi	  det	  fungerer	  i	  Danmark.	  

Derimod	  er	  det	  italienske	  samfund	  heterogent	  og	  fungerer	  ikke	  optimalt,	  hvilket	  

kan	  siges	  at	  medføre	  en	  mindre	  grad	  af	  etnocentrisme.	  

	  

Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng	  vigtigt,	  at	  danskere	  accepterer,	  at	  deres	  effektive	  og	  

regelrette	  strukturer	  ikke	  kan	  fungere	  i	  Italien	  pga.	  det	  italienske	  samfunds	  
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statiske	  karakter.	  Netop	  pga.	  det	  statiske	  samfund	  vil	  det	  være	  en	  fordel,	  hvis	  

danskere	  har	  en	  mere	  fleksibel	  tilgang	  til	  interaktionen.	  

	  

5.7	  Overvejelser	  vedrørende	  respondenterne	  

Det	  har	  vist	  sig,	  at	  hovedparten	  af	  respondenterne	  er	  så	  godt	  inde	  i	  den	  anden	  

kultur,	  at	  mange	  af	  de	  vanskeligheder,	  som	  det	  kan	  forventes	  at	  danskere	  og	  

italienere	  kommer	  ud	  i	  på	  grund	  af	  de	  kulturelt	  betingede	  

kommunikationsforskelle,	  ikke	  gør	  sig	  gældende	  for	  respondenterne.	  De	  føler	  sig	  

hjemme	  i	  begge	  kulturer	  og	  har	  på	  baggrund	  af	  deres	  mangeårige	  erfaring	  

tilpasset	  deres	  opførsel	  til	  den	  anden	  kultur.	  De	  undgår	  dermed	  mange	  

misforståelser	  og	  konflikter.	  Dog	  støder	  de	  stadig	  på	  

kommunikationsvanskeligheder,	  hvilket	  understreger,	  hvor	  svært	  det	  er	  at	  møde	  

andre	  med	  udgangspunkt	  i	  deres	  kultur,	  selv	  efter	  mange	  års	  erfaring	  med	  den	  

specifikke	  kultur.	  Det	  har	  dog	  været	  en	  positiv	  ressource	  for	  os	  at	  have	  adgang	  til	  

så	  kulturelt	  velbevandrede	  respondenter	  inden	  for	  den	  danske	  og	  italienske	  

kultur,	  idet	  de	  har	  givet	  os	  en	  betydelig	  indsigt	  i	  den	  dansk-‐italienske	  kontekst	  i	  

kraft	  af	  deres	  indgåede	  kendskab	  til	  den	  anden	  kultur.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  påpege,	  at	  

netop	  respondenternes	  indgående	  kendskab	  til	  den	  anden	  kultur	  har	  gjort,	  at	  de	  

har	  fået	  en	  bedre	  forståelse	  for	  deres	  egen	  kultur,	  hvilket	  er	  en	  vigtig	  faktor	  for	  at	  

kunne	  kommunikere	  kulturelt	  intelligent.	  
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6.	  Konklusion	  
I	  dette	  kapitel	  fremlægger	  vi	  vores	  resultater	  og	  svarer	  derved	  på	  specialets	  

forskningsspørgsmål,	  der	  lyder:	  

	  

Hvilke	  kulturelt	  betingede	  kommunikationsforskelle	  gør	  sig	  gældende	  

mellem	  danskere	  og	  italienere,	  som	  befinder	  sig	  i	  en	  virksomhedsrelation?	  

Hvad	  kan	  danskere	  med	  fordel	  være	  opmærksomme	  på,	  når	  disse	  kulturelt	  

betingede	  kommunikationsforskelle	  viser	  sig	  i	  interaktionen?	  

	  

Formålet	  med	  dette	  speciale	  er	  at	  udpege	  de	  væsentligste	  kulturelt	  betingede	  

kommunikationsforskelle,	  som	  kan	  være	  årsag	  til	  

kommunikationsvanskeligheder	  mellem	  danskere	  og	  italienere,	  der	  ønsker	  at	  

samarbejde.	  Ligeledes	  er	  formålet	  at	  informere	  danskere	  om,	  hvad	  de	  med	  fordel	  

kan	  være	  opmærksomme	  på,	  når	  disse	  forskelle	  viser	  sig	  i	  interaktionen.	  Dette	  

gøres	  i	  håb	  om	  at	  forebygge	  kulturkonflikter	  og	  dermed	  optimere	  

kommunikationen	  og	  derved	  samhandlen	  mellem	  Danmark	  og	  Italien.	  Det	  er	  i	  

den	  forbindelse	  vigtigt	  at	  have	  kendskab	  til	  den	  anden	  kultur,	  men	  mindst	  lige	  så	  

vigtigt	  at	  være	  bevidst	  om	  sin	  egen	  kultur.	  

	  
Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  både	  de	  danske	  og	  de	  italienske	  respondenter	  gør	  sig	  

mange	  overvejelser	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  de	  skal	  interagere	  med	  den	  modsatte	  

part	  på	  den	  mest	  hensigtsmæssige	  måde.	  På	  trods	  af	  dette	  opstår	  der	  ofte	  

kommunikationsvanskeligheder	  i	  interaktionen	  som	  et	  resultat	  af	  de	  kulturelt	  

betingede	  kommunikationsforskelle.	  Disse	  vanskeligheder	  skyldes	  danskeres	  og	  

italieneres	  forskellige	  etnocentriske	  udgangspunkt,	  forskellen	  i	  magtdistance,	  

opfattelse	  af	  tid,	  grad	  af	  individualisme	  og	  kollektivisme	  og	  dermed	  også	  	  

forskellen	  i	  brugen	  og	  fortolkningen	  af	  face	  og	  facework.	  Det	  teoretiske	  

udgangspunkt	  har	  dermed	  vist	  sig	  at	  være	  relevant	  i	  forhold	  til	  at	  udpege	  de	  

kulturelt	  betingede	  forskelle	  i	  kommunikationen	  mellem	  danske	  og	  italienske	  

samarbejdspartnere.	  Som	  nævnt	  i	  indledningen	  påvirker	  fokusområderne	  

indbyrdes	  hinanden,	  og	  de	  skal	  derfor	  ses	  som	  delelementer,	  der	  udgør	  en	  

helhed,	  hvilket	  understreger	  princippet	  i	  den	  hermeneutiske	  fortolkningsproces.	  
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A)	  Det	  danske	  samfund	  og	  det	  danske	  system	  fremstår	  som	  forholdsvis	  

dynamisk	  og	  fleksibelt,	  hvor	  det	  italienske	  samfund	  og	  det	  italienske	  system	  

fremstår	  som	  forholdsvis	  stivnet	  og	  statisk.	  Dette	  medfører,	  at	  italienere	  må	  

udvise	  en	  høj	  grad	  af	  fleksibilitet	  for	  at	  tilpasse	  sig	  samfundet,	  mens	  det	  danske	  

samfund	  tillader	  et	  mere	  ufleksibelt	  udgangspunkt.	  	  	  

Der	  ses	  en	  tendens	  til,	  at	  den	  danske	  etnocentrisme	  er	  tæt	  forbundet	  med	  det	  

homogene	  samfund	  og	  de	  monokrone	  træk,	  danskere	  typisk	  interagerer	  ud	  fra,	  

mens	  den	  italienske	  etnocentrisme	  er	  tæt	  forbundet	  med	  det	  heterogene	  

samfund.	  Ovenstående	  træk	  skaber	  en	  forskel	  i	  parternes	  tilgang	  til	  

interaktionen	  og	  er	  derved	  vigtige	  at	  have	  in	  mente,	  når	  man	  som	  dansker	  

samarbejder	  med	  italienere.	  	  

Det	  italiensk	  samfunds	  statiske	  og	  hierarkiske	  karakter	  er	  på	  mange	  måder	  det	  

danske	  dynamiske	  samfunds	  modsætning.	  Den	  danske	  samarbejdspartner	  skal	  i	  

den	  forbindelse	  omstille	  sig	  fra	  sit	  vante	  effektive,	  regelrette	  og	  

resultatorienterede	  handlemønster	  til	  en	  mere	  tålmodig	  og	  procesorienteret	  

tilgang	  til	  interaktionen.	  	  

Ligeledes	  kan	  danskere	  med	  fordel	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  den	  homogene	  

selvforståelse,	  der	  ofte	  kendetegner	  danskere,	  ikke	  afspejler	  værdier,	  der	  

umiddelbart	  kan	  forenes	  med	  den	  selvforståelse,	  der	  ofte	  kendetegner	  italienere.	  	  

	  

B)	  Italien	  har	  en	  hierarkisk	  samfundsstruktur,	  og	  i	  den	  forbindelse	  anses	  det	  for	  

positivt	  at	  skille	  sig	  ud,	  og	  italienere	  har	  derfor	  en	  mere	  positiv	  måde	  at	  

fremstille	  sig	  selv	  på	  sammenlignet	  med	  danskere.	  Samfundsstrukturen	  og	  det	  

statiske	  system	  bevirker,	  at	  italienere	  i	  højere	  grad	  er	  afhængige	  af	  netværket,	  og	  

netop	  derfor	  udgør	  netværk	  en	  magtfaktor.	  	  Danmark	  har	  en	  lineær	  

samfundsstruktur,	  og	  i	  den	  forbindelse	  anses	  det	  for	  positivt	  ikke	  at	  skille	  sig	  ud,	  

og	  danskere	  har	  derfor	  en	  mere	  afdæmpet	  måde	  at	  fremstille	  sig	  selv	  på.	  

Samfundsstrukturen	  og	  det	  dynamiske	  system	  bevirker,	  at	  netværket	  ikke	  i	  

samme	  grad	  har	  afgørende	  betydning	  i	  Danmark.	  De	  hierarkiske	  og	  lineære	  

strukturer	  afspejler	  sig	  ligeledes	  i	  organisationsstrukturen,	  hvilket	  fører	  til	  en	  

forskel	  i	  måden,	  hvorpå	  der	  udvises	  respekt	  i	  forholdet	  mellem	  over-‐	  og	  

underordnede.	  	  	  
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Disse	  forskelle	  medfører,	  at	  danskere	  med	  fordel	  kan	  gøre	  sig	  klart,	  at	  

magtdistancen	  i	  Italien	  er	  langt	  større	  end	  i	  Danmark.	  	  

Danskere	  kan	  i	  den	  forbindelse	  med	  fordel	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  i	  kraft	  

af	  deres	  naturlige	  og	  afslappede	  tilgang	  kan	  komme	  til	  at	  præsentere	  sig	  selv	  på	  

en	  måde,	  der	  kan	  virke	  devaluerende	  i	  en	  italieners	  øjne.	  Eftersom	  netværket	  

udgør	  en	  magtfaktor	  i	  Italien,	  vil	  det	  være	  en	  fordel,	  hvis	  danskere	  formår	  at	  give	  

slip	  på	  effektivitetsprincippet	  og	  se	  netværkets	  store	  betydning	  som	  en	  

ressource.	  Formår	  man	  at	  skabe	  et	  netværk,	  kan	  det	  vise	  sig	  at	  have	  en	  positiv	  

indvirkning	  på	  ens	  foretagende.	  Ligeledes	  kan	  den	  danske	  samarbejdspartner	  

med	  fordel	  være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  i	  Italien	  ofte	  forventes	  en	  mere	  udtalt	  

respekt	  for	  overordnede.	  

	  

C)	  Den	  danske	  kultur	  fremstår	  primært	  	  som	  individualistisk,	  hvor	  den	  italienske	  

kultur	  primært	  fremstår	  som	  kollektivistisk.	  Dette	  afspejles	  i	  den	  personlige	  

kontakt,	  hvor	  danskere	  har	  fokus	  på	  opgaven,	  mens	  italienere	  har	  fokus	  på	  

relationen.	  Det	  viser	  sig	  også	  i	  arbejdskulturen,	  hvor	  der	  ses	  en	  forskel	  i	  hvilke	  

forventninger	  parterne	  primært	  ønsker	  at	  få	  indfriet	  via	  deres	  arbejde,	  og	  i	  

kommunikationsstilen,	  hvor	  der	  ses	  en	  forskel	  i,	  hvornår	  parterne	  er	  henholdsvis	  

direkte	  og	  indirekte.	  	  

Disse	  forskelle	  betyder,	  at	  danskere	  med	  fordel	  kan	  indstille	  sig	  på	  at	  prioritere	  

tid	  til	  at	  pleje	  den	  personlige	  kontakt,	  idet	  italienere	  finder	  tryghed	  i	  den	  tætte	  

relation.	  Den	  danske	  samarbejdspartner	  bør	  ligeledes	  være	  opmærksom	  på,	  at	  

italienere	  generelt	  har	  en	  konfrontativ	  kommunikationsstil,	  og	  at	  de,	  på	  trods	  af	  

en	  forventning	  om	  en	  vis	  høflighed,	  mens	  relationen	  etableres,	  sætter	  pris	  på	  en	  

direkte	  dialog	  ved	  konfliktsituationer.	  	  

	  

D)	  Danskere	  fungerer	  ud	  fra	  et	  monokront	  og	  dermed	  forholdsvis	  ufleksibelt	  

tidsbegreb,	  mens	  italienere	  fungerer	  ud	  fra	  et	  polykront	  og	  dermed	  forholdsvis	  

fleksibelt	  tidsbegreb.	  Dette	  afspejles	  i	  den	  fysiske	  tid,	  dvs.	  den	  målte	  tid,	  hvor	  

danskere	  går	  op	  i	  at	  opfylde	  den	  fastsatte	  tidsramme,	  mens	  italienere	  har	  en	  

mere	  flydende	  tidsramme.	  I	  forhold	  til	  den	  mentale	  tid,	  dvs.	  den	  måde	  tid	  

opleves,	  har	  danskere	  primært	  fokus	  på	  resultatet,	  mens	  italienere	  primært	  har	  

fokus	  på	  processen.	  	  
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Forskelle	  i	  parternes	  tilgang	  til	  såvel	  den	  fysiske	  som	  den	  mentale	  tid	  medfører,	  

at	  danskere	  med	  fordel	  kan	  være	  opmærksomme	  på,	  at	  deres	  vante	  

effektivitetsprincip	  ikke	  vil	  fungere	  i	  Italien.	  Den	  danske	  samarbejdspartner	  kan	  

derfor	  med	  fordel	  indstille	  sig	  på,	  at	  mange	  ting	  generelt	  tager	  længere	  tid	  i	  

Italien.	  

	  

På	  baggrund	  af	  analysen	  og	  fortolkningen	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  findes	  nogle	  	  

kulturelt	  betingede	  kommunikationsforskelle,	  som	  danskere	  bør	  være	  

opmærksomme	  på,	  når	  de	  befinder	  sig	  i	  en	  virksomhedsrelation	  med	  italienere	  

eller	  ønsker	  at	  starte	  en	  sådan	  relation.	  I	  den	  forbindelse,	  er	  vores	  anbefaling	  til	  

danskere	  i	  en	  virksomhedsrelation	  overordnet.	  Den	  skal	  derfor	  tages	  med	  

forbehold	  for	  parternes	  individuelle	  situation	  i	  de	  enkelte	  

interaktionssituationer.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  den	  interkulturelle	  

interaktion	  vil	  fungere	  bedst,	  hvis	  der	  er	  en	  gensidig	  tilpasning	  fra	  begge	  parters	  

side.	  	  
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Bilagsliste	  

1.	  Dansk	  interviewguide	  
	  
	  
1.	  Angående	  virksomheden	  
	  

1. Virksomhedens	  navn,	  adresse,	  telefonnummer	  
2. Branche	  
3. Antal	  ansatte	  
4. Forbindelse	  til	  Italien	  

	  
	  
2.	  Angående	  respondenten	  
	  

5. Stillingsbetegnelse	  
6. Kort	  beskrivelse	  af	  stillingen	  
7. Hvor	  længe	  har	  du	  arbejdet	  professionelt	  med	  italienere?	  

	  
	  
3.	  Indledende	  spørgsmål	  
	  

8. Hvilket	  sprog	  tales	  der	  typisk	  når	  du	  mødes	  med	  dine	  
samarbejdspartnere?	  
	  

9. Hvilke	  forventninger	  havde	  du	  til	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere	  
inden	  du	  indledte	  forretningsforbindelsen?	  

	  
10. Viste	  de	  sig	  at	  være	  i	  overensstemmelse	  med	  virkeligheden?	  

	  
	  
4.	  Face	  
	  

11. Kan	  du	  beskrive	  sidste	  gang	  du	  oplevede,	  at	  der	  opstod	  misforståelser	  
i	  kommunikationen	  med	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere?	  
	  

12. Hvad	  var	  årsagen	  til	  disse	  misforståelser?	  Er	  det	  en	  typisk	  årsag?	  
	  

13. Har	  du	  oplevet	  at	  misforståelser	  har	  udviklet	  sig	  til	  en	  konflikt?	  
(konflikt:	  en	  situation	  der	  har	  påvirket	  relationen	  i	  en	  negativ	  retning	  
eller	  har	  været	  årsag	  til	  at	  relationen	  blev	  afbrudt)	  

	  
14. Hvis	  ja,	  kan	  du	  beskrive	  den	  sidste	  konflikt	  du	  har	  været	  i?	  

	  
15. Hvordan	  havde	  du	  det	  med	  at	  være	  en	  del	  af	  den	  konflikt?	  Hvordan	  

har	  du	  det	  generelt	  med	  at	  være	  i	  en	  konflikt?	  
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16. Løses	  misforståelserne/konflikterne	  generelt?	  
	  

17. Hvis	  ja,	  hvordan?	  
	  

18. Hvis	  nej,	  hvorfor	  ikke?	  
	  

19. Hvilken	  indflydelse	  har	  omtalte	  misforståelse/konflikt	  haft	  på	  
relationen?	  

	  
20. Er	  der	  typisk	  en	  formel	  eller	  uformel	  stemning	  mellem	  dig	  og	  dine	  

italienske	  samarbejdspartnere?	  
	  
	  
5.	  Kommunikationsadfærd	  
	  

21. Kan	  du	  beskrive	  sidste	  gang	  du	  tilpassede	  din	  arbejdsmæssige	  
opførsel	  til	  italienske	  forhold?	  
	  

22. Foretrækker	  du	  at	  sige	  tingene	  direkte	  eller	  vælger	  du	  ofte	  at	  pakke	  
budskabet	  ind?	  

	  
23. Kan	  du	  beskrive	  sidste	  møde	  hvor	  dette	  skete?	  

	  
24. Er	  det	  din	  erfaring	  at	  dine	  samarbejdspartnere	  foretrækker	  at	  sige	  

tingene	  direkte	  eller	  pakker	  de	  gerne	  budskabet	  ind?	  
	  

25. Kan	  du	  beskrive	  sidste	  møde	  hvor	  dette	  skete?	  
	  

26. I	  kommunikationen	  med	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere,	  føler	  du	  
da,	  at	  de	  er	  åbne	  over	  for	  nye	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på?	  

	  
27. Hvis	  ja,	  kan	  du	  beskrive	  sidste	  gang	  dine	  italienske	  

samarbejdspartnere	  var	  åbne	  for	  nye	  måder	  at	  gøre	  tingene	  på?	  
	  

28. Hvis	  nej,	  kan	  du	  beskrive	  sidste	  gang	  det	  skete?	  
	  

29. Kan	  	  du	  huske	  hvilke	  argumenter	  du	  brugte	  i	  denne	  situation?	  
	  

30. Hvordan	  argumenterede	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere?	  
	  
	  
6.	  Kollektivisme/individualisme	  
	  

31. Hvordan	  foregår	  det	  rent	  praktisk,	  når	  du	  indgår	  en	  aftale	  med	  dine	  
samarbejdspartnere?	  (mundtlig	  eller	  skriftlig)	  
	  

32. Træffes	  beslutninger	  under	  mødet	  eller	  kan	  de	  også	  træffes	  i	  mere	  
uformelle	  sammenhæng?	  
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33. Har	  du	  nogensinde	  oplevet,	  at	  du	  med	  den	  rette	  snilde	  eller	  de	  rette	  
kontakter,	  har	  opnået	  noget	  som	  normalt	  ikke	  er	  muligt	  i	  forhold	  til	  
dine	  italienske	  samarbejdspartnere?	  

	  
34. Gælder	  de	  samme	  regler	  for	  alle	  eller	  kan	  der	  være	  forskel	  alt	  efter	  

hvem	  man	  er	  eller	  hvem	  man	  kender?	  
	  

35. Er	  der	  en	  markant	  forskel	  mellem	  Danmark	  og	  Italien	  på	  dette	  punkt?	  
	  

36. Har	  du	  oplevet	  at	  gå	  fra	  et	  møde,	  hvor	  du	  har	  haft	  en	  klar	  
fornemmelse	  af,	  at	  I	  er	  blevet	  enige	  og	  dette	  efterfølgende	  har	  vist	  sig	  
ikke	  at	  være	  tilfældet?	  

	  
37. Hvis	  ja,	  kan	  du	  beskrive	  én	  eller	  flere	  situationer?	  

	  
38. Hvad	  tror	  du	  er	  gået	  galt?	  

	  

	  
7.	  Magt	  
	  

39. Synes	  du,	  at	  der	  er	  en	  forskel	  på,	  hvor	  meget	  begreber	  som	  position	  
og	  status	  fylder	  i	  Danmark	  og	  i	  Italien?	  

	  
40. Hvordan	  kommer	  dette	  til	  udtryk?	  Ses	  det	  fx	  i	  forholdet	  mellem	  over-‐	  

og	  underordnede?	  
	  

41. Hvor	  vigtigt	  er	  det	  for	  dig	  at	  få	  alle	  dine	  krav	  igennem?	  
	  

42. Hvordan	  synes	  du	  at	  dine	  samarbejdspartnere	  typisk	  forholder	  sig	  til	  
dette?	  

	  
43. Træffer	  du	  normalt	  beslutninger	  med	  det	  samme	  eller	  vil	  du	  typisk	  

gerne	  vende	  tilbage	  og	  træffe	  den	  endelige	  beslutning?	  
	  

44. Hvis	  ja,	  hvad	  er	  grunden?	  
	  

45. Hvad	  gør	  sig	  gældende	  for	  dine	  samarbejdspartnere?	  
	  

46. Hvorfor	  tror	  du	  at	  de	  vælger	  at	  gøre	  sådan?	  
	  
	  
8.	  Tid	  
	  

47. Synes	  du	  at	  dine	  samarbejdspartnere	  skaber	  et	  tydeligt	  skel	  mellem	  
arbejde	  og	  det	  private?	  

	  
48. Har	  du	  lagt	  mærke	  til	  om	  du	  og	  dine	  samarbejdspartnere	  har	  

forskellig	  opfattelse	  af	  tid?	  Kan	  du	  komme	  med	  et	  eksempel?	  
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49. Er	  der	  ofte	  modsatrettede	  opfattelser	  af,	  hvor	  længe	  hele	  

beslutningsprocessen	  skal	  tage?	  
	  

50. Hvordan	  indledes	  møder	  typisk	  når	  du	  mødes	  med	  dine	  
samarbejdspartnere?	  

	  
51. Når	  du	  mødes	  med	  dine	  samarbejdspartnere,	  foregår	  det	  så	  typisk	  

med	  eller	  uden	  brug	  af	  en	  dagsorden?	  Hvad	  foretrækker	  du?	  
	  

52. Hvis	  du	  gør	  brug	  af	  en	  dagsorden,	  er	  dine	  punkter	  da	  typisk	  fastlagte	  
og	  tidsafgrænsede	  eller	  foretrækker	  du	  at	  arbejde	  efter	  en	  mere	  
fleksibel	  tidsramme?	  

	  
53. Er	  dette	  generelt	  for	  dig	  i	  en	  arbejdshenseende?	  

	  
54. Hvad	  gør	  sig	  gældende	  for	  dine	  samarbejdspartnere?	  

	  
	  
9.	  Sociale	  normer	  
	  

55. Kan	  du,	  med	  udgangspunkt	  i	  følgende	  punkter,	  komme	  i	  tanke	  om	  
nogle	  konkrete	  situationer,	  hvor	  de	  har	  været	  kilde	  til	  misforståelse?	  
	  
a) Mener	  du	  at	  manglende	  kendskab	  til	  kropssprog	  har	  været	  kilde	  

til	  misforståelser?	  
	  

b) Mener	  du	  at	  manglende	  kendskab	  til	  tonefald	  har	  været	  kilde	  til	  
misforståelser?	  

	  
c) Mener	  du	  at	  manglende	  kendskab	  til	  øjenkontakt	  har	  været	  kilde	  

til	  misforståelser?	  
	  

56. Har	  du	  nogensinde	  oplevet	  at	  dine	  samarbejdspartnere	  har	  gjort	  brug	  
af	  særlig	  påklædning,	  restauranter,	  forbindelser	  i	  arbejdsøjemed?	  
	  

57. Kan	  du	  beskrive	  én	  eller	  flere	  konkrete	  situationer?	  
	  

58. Hvad	  tror	  du	  formålet	  har	  været?	  
	  

59. Har	  du	  nogensinde	  benyttet	  dig	  af	  disse	  ting	  i	  arbejdsøjemed?	  
	  

60. Kan	  du	  beskrive	  én	  eller	  flere	  konkrete	  situationer?	  
	  

61. Hvad	  har	  formålet	  været?	  
	  

62. Mener	  du	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  bredt	  kendskab	  til	  italienske	  
forhold	  eller	  er	  det	  nok	  med	  ren	  arbejdsrelateret	  viden?	  
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63. Hvis	  ja,	  hvorfor?	  
	  

64. Er	  det	  din	  opfattelse,	  at	  dine	  samarbejdspartnere	  finder	  det	  relevant	  
at	  have	  et	  kendskab	  til	  andet	  end	  arbejdsrelateret	  viden	  om	  
Danmark?	  

	  
65. Har	  du	  et	  billede	  af	  om	  der	  er	  forskel	  på	  mængden	  og	  karakteren	  af	  

uskrevne	  regler	  i	  Danmark	  og	  Italien?	  
	  

66. Kan	  du	  beskrive	  én	  eller	  flere	  konkrete	  situationer,	  hvor	  du	  har	  mødt	  
disse	  uskrevne	  regler?	  

	  
67. Er	  det	  din	  opfattelse	  at	  du	  og	  dine	  samarbejdspartnere	  følger	  samme	  

samtaleregler	  i	  forhold	  til	  følgende	  punkter?	  
	  
a) Hvis	  tur	  det	  er	  til	  at	  tale?	  
	  
b) Hvor	  lang	  tid	  den	  enkelte	  taler?	  

	  
c) Hvornår	  man	  må	  afbryde/overlappe?	  

	  
	  
10.	  Tillid	  

	  
68. Er	  der	  forskel	  på	  hvor	  stor	  en	  rolle	  begrebet	  tillid	  spiller	  i	  henholdsvis	  

Italien	  og	  Danmark?	  
	  
69. Hvordan	  viser	  du	  at	  du	  har	  tillid	  til	  dine	  samarbejdspartnere?	  

	  
70. Hvordan	  fornemmer	  du	  at	  de	  giver	  udtryk	  for	  at	  de	  har	  tillid	  til	  dig?	  

	  
	  
11.	  Afsluttende	  spørgsmål	  
	  

71. Set	  fra	  et	  sprogligt	  synspunkt,	  hvordan	  synes	  du	  at	  kommunikationen	  
med	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere	  typisk	  forløber?	  

	  
72. Hvis	  du	  tænker	  på	  deres	  væremåde	  og	  deres	  måde	  at	  kommunikere,	  

hvilke	  træk	  undrer	  du	  dig	  oftest	  over	  ved	  dine	  italienske	  
samarbejdspartnere?	  

	  
73. Hvilke	  træk	  ved	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere	  sætter	  du	  størst	  

pris	  på?	  
	  

74. Hvad	  er,	  ifølge	  dig,	  de	  vigtigste	  parametre	  for	  succesfuld	  
kommunikation	  med	  dine	  italienske	  samarbejdspartnere?	  

	  
75. 	  Hvad	  er,	  ifølge	  dig,	  de	  vigtigste	  parametre	  for	  succesfuld	  samhandel	  

med	  Italien?	  
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76. Er	  der	  andre	  ting	  du	  mener	  har	  betydning,	  som	  vi	  ikke	  har	  været	  inde	  

på?	  
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2.	  Italiensk	  interviewguide	  
	  
	  
1.	  L’azienda	  
	  

1. 	  Nome	  dell’azienda,	  indirizzo,	  telefono	  
2. Settore	  
3. Numero	  d’impiegati	  
4. Rapporto	  con	  la	  Danimarca	  

	  
	  
2.	  L’intervistato	  
	  

5. Tipo	  di	  professione	  
6. Descrizione	  breve	  del	  lavoro	  svolto	  
7. Quanto	  tempo	  hai	  lavorato	  professionalmente	  con	  i	  danesi?	  

	  
	  
3.	  Domande	  iniziali	  
	  

8. Quale	  lingua	  si	  parla	  tipicamente	  quando	  incontri	  i	  tuoi	  business-‐
partner?	  

	  
9. Che	  idea	  avevi	  sui	  danesi	  prima	  di	  iniziare	  il	  rapporto	  professionale?	  

	  
10. Quelle	  idee	  hanno	  trovato	  un	  riscontro?	  

	  
	  
4.	  Face	  
	  

11. Ci	  puoi	  raccontare	  l’ultima	  volta	  che	  è	  sorto	  un	  malinteso	  con	  i	  tuoi	  
business-‐partner	  danesi?	  

	  
12. Quale	  è	  stata	  la	  causa	  di	  questo	  malinteso?	  È	  una	  motivazione	  tipica?	  

	  
13. Ti	  è	  capitato	  che	  malintesi	  abbiano	  causato	  un	  rapporto	  conflittuale?	  

(conflitto:	  una	  situazione	  che	  può	  portare	  a	  danneggiare	  o	  
interrompere	  il	  rapporto	  lavorativo)	  

	  
14. Se	  sì,	  puoi	  descrivere	  la	  situazione	  di	  quest’ultimo	  conflitto?	  

	  
15. Come	  ti	  sei	  sentito	  in	  questa	  situazione?	  In	  generale,	  quali	  sensazioni	  

ti	  portano	  le	  situazioni	  di	  conflitto?	  
	  

16. In	  generale	  i	  malintesi/conflitti	  si	  risolvono?	  
	  

17. Se	  sì,	  come	  si	  sono	  risolti?	  
	  

18. Se	  no,	  perché	  non	  si	  sono	  risolti?	  
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19. In	  quale	  maniera	  ha	  influenzato	  la	  vostra	  relazione	  il	  

malinteso/conflitto?	  
	  

20. Di	  solito,	  l’atmosfera	  è	  formale	  o	  informale	  con	  i	  tuoi	  business-‐partner	  
danesi?	  

	  
	  
5.	  Comportamento	  comunicativo	  
	  

21. Puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta,	  che	  hai	  dovuto	  adattare	  le	  tue	  abitudini	  
professionali	  all’ambiente	  danese?	  

	  
22. Preferisci	  essere	  diretto	  o	  scegli	  spesso	  di	  comunicare	  in	  modo	  

indiretto?	  
	  

23. Mi	  puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta	  che	  è	  successo?	  
	  

24. Secondo	  te,	  i	  tuoi	  business-‐partner	  preferiscono	  comunicare	  in	  modo	  	  	  	  	  	  	  	  
diretto	  oppure	  in	  maniera	  indiretta?	  

	  
25. Mi	  puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta	  che	  è	  successo?	  

	  
26. Comunicando	  con	  i	  tuoi	  business-‐partner	  danesi,	  credi	  che	  sono	  aperti	  

ad	  altri	  punti	  di	  vista?	  
	  

27. Se	  sì,	  mi	  puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta	  che	  i	  tuoi	  business-‐partner	  
danesi	  sono	  stati	  aperti?	  

	  
28. Se	  no,	  puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta	  che	  non	  sono	  stati	  aperti?	  

	  
29. Ti	  ricordi	  come	  hai	  argomentato	  in	  questa	  situazione?	  

	  
30. I	  tuoi	  business-‐partner	  danesi	  come	  hanno	  esposto	  i	  loro	  fatti?	  

	  
	  

6.	  Collettivismo/individualismo	  
	  

31. In	  modo	  pratico	  come	  si	  conclude	  un	  affare	  con	  i	  tuoi	  business-‐
partner?	  (verbale	  o	  scritto)	  

	  
32. Le	  decisioni	  sono	  prese	  durante	  le	  riunioni	  o	  possono	  anche	  essere	  

prese	  in	  ambienti	  informali?	  
	  

33. Utilizzando	  i	  tuoi	  contatti	  o	  con	  scaltrezza,	  ti	  è	  mai	  successo	  che	  hai	  
ottenuto	  una	  cosa	  che	  normalmente	  non	  avresti	  ottenuto	  dai	  tuoi	  
business-‐partner	  danesi?	  

	  
34. Le	  regole	  sono	  uguali	  per	  tutti	  o	  dipende	  da	  chi	  sei	  e	  da	  chi	  conosci?	  
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35. Esiste	  una	  differenza	  notevole	  tra	  la	  Danimarca	  e	  l’Italia	  riguardo	  a	  

questo	  tema?	  
	  

36. È	  mai	  successo	  che	  al	  termine	  di	  una	  riunione	  sei	  uscito	  pensando	  di	  
aver	  raggiunto	  un	  accordo,	  per	  poi	  capire	  che	  non	  era	  così?	  

	  
37. Se	  sì,	  mi	  puoi	  descrivere	  una	  o	  più	  situazioni?	  

	  
38. Secondo	  te,	  cos’è	  andato	  storto?	  

	  

	  
7.	  Potere	  
	  

39. Pensi	  che	  posizione	  e	  status	  sono	  più	  importanti	  in	  Italia	  o	  in	  
Danimarca?	  

	  
40. In	  quali	  situazioni	  è	  più	  evidente?	  Si	  vede	  ciò	  nella	  relazione	  tra	  

subordinato	  e	  superiore?	  
	  

41. Quanto	  è	  importante	  per	  te	  ottenere	  ciò	  che	  chiedi?	  
	  

42. Quanto	  è	  importante	  per	  i	  tuoi	  business-‐partner	  ottenere	  ciò	  che	  
vogliono?	  

	  
43. Prendi	  decisioni	  rapidamente	  o	  prendi	  tempo	  per	  riflettere?	  

	  
44. Se	  sì,	  per	  quale	  motivo	  prendi	  tempo?	  

	  
45. I	  tuoi	  business-‐partner,	  come	  si	  comportano	  quando	  prendono	  le	  

decisioni?	  
	  

46. Perché	  credi	  che	  si	  comportano	  così?	  
	  
	  

8.	  Tempo	  
	  

47. Secondo	  te,	  i	  tuoi	  business-‐partner	  hanno	  una	  divisione	  netta	  tra	  
lavoro	  e	  privato?	  

	  
48. Hai	  notato	  se	  la	  percezione	  del	  tempo	  è	  diversa	  nei	  tuoi	  business-‐

partner?	  Mi	  puoi	  fare	  un	  esempio?	  
	  

49. Capita	  spesso	  di	  avere	  idee	  diverse	  sui	  tempi	  necessari	  per	  prendere	  
una	  decisione?	  

	  
50. Di	  solito	  come	  iniziano	  le	  riunioni	  quando	  incontri	  i	  tuoi	  business-‐

partner?	  
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51. Di	  solito,	  quando	  ti	  incontri	  con	  i	  tuoi	  business-‐partner	  danesi	  hai	  

un’agenda	  da	  discutere	  o	  non	  usi	  l’agenda?	  Cosa	  preferisci?	  
	  

52. Se	  usi	  un’agenda,	  i	  punti	  da	  discutere	  sono	  preparati	  in	  maniera	  
precisa	  e	  con	  un	  limite	  di	  tempo	  oppure	  li	  discuti	  a	  mano	  libera?	  

	  
53. È	  sempre	  così	  nei	  tuoi	  rapporti	  professionali?	  

	  
54. Cosa	  preferiscono	  di	  solito	  i	  tuoi	  business-‐partner?	  

	  
	  
9.	  Regole	  sociali	  
	  

55. Guardando	  i	  seguenti	  punti,	  mi	  puoi	  dare	  qualche	  esempio	  concreto	  
per	  cui	  sono	  stati	  motivo	  di	  malintesi:	  
	  
d) Credi	  che	  la	  mancanza	  della	  conoscenza	  del	  linguaggio	  non	  parlato	  

abbia	  portato	  a	  malintesi?	  
	  

e) Credi	  che	  la	  mancanza	  della	  conoscenza	  del	  tono	  di	  voce	  da	  usare	  
abbia	  portato	  a	  malintesi?	  

	  
f) Credi	  che	  la	  mancanza	  della	  conoscenza	  di	  come	  guardarsi	  negli	  

occhi	  o	  nel	  non	  farlo	  abbia	  portato	  a	  malintesi?	  
	  

56. Ti	  è	  mai	  capitato	  che	  i	  tuoi	  business-‐partner	  hanno	  utilizzato	  il	  loro	  
abbigliamento,	  ristoranti,	  contatti	  sociali	  nelle	  relazioni	  professionali?	  

	  
57. Puoi	  descrivere	  una	  o	  più	  situazioni?	  

	  
58. Secondo	  te,	  qual’era	  lo	  scopo?	  

	  
59. Tu	  lo	  hai	  mai	  fatto?	  

	  
60. Mi	  puoi	  fare	  uno	  o	  più	  esempi?	  

	  
61. Qual’era	  lo	  scopo?	  

	  
62. Credi	  che	  sia	  importante	  avere	  una	  conoscenza	  ampia	  della	  cultura	  e	  

società	  danese	  o	  è	  sufficiente	  una	  conoscenza	  professionale?	  
	  

63. Se	  sì,	  perché?	  
	  

64. Credi	  che	  i	  tuoi	  business-‐partner	  pensano	  che	  è	  importante	  avere	  una	  
conoscenza	  dell’Italia	  che	  va	  oltre	  quella	  professionale?	  
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65. Nella	  tua	  esperienza,	  con	  i	  tuoi	  business-‐partner	  danesi	  ci	  sono	  cose	  
che	  loro	  si	  aspettano	  che	  tu	  faccia	  o	  altre	  che	  sono	  assolutamente	  da	  
non	  fare?	  

	  
66. Mi	  puoi	  descrivere	  l’ultima	  volta	  che	  l’hai	  notato?	  

	  
67. Sei	  dell’impressione	  che	  tu	  e	  i	  tuoi	  business-‐partner	  seguite	  le	  stesse	  

regole	  di	  conversazione	  in	  relazione	  ai	  seguenti	  punti:	  
	  
d) A	  chi	  tocca	  parlare?	  
	  
e) Per	  quanto	  tempo	  parlare?	  

	  
f) Quando	  si	  può	  interrompere/sovrapporsi?	  

	  
	  
10.	  Fiducia	  

	  
68. Esiste	  una	  grande	  differenza	  tra	  l’Italia	  e	  la	  Danimarca	  nel	  ruolo	  

giocato	  dalla	  fiducia?	  
	  
69. Come	  dimostri	  di	  avere	  fiducia	  nei	  tuoi	  business-‐partner?	  

	  
70. Come	  capisci	  che	  si	  fidano	  di	  te?	  

	  
	  
11.	  Domande	  di	  chiusura	  
	  

71. Da	  un	  punto	  di	  vista	  linguistico	  come	  si	  svolge	  la	  comunicazione	  di	  
solito	  tra	  te	  ed	  i	  tuoi	  business-‐partner?	  

	  
72. Quali	  aspetti	  comunicativi	  e	  comportamentali	  ti	  sorprendono	  di	  più	  

nei	  tuoi	  business-‐partner?	  
	  

73. Quali	  aspetti	  apprezzi	  di	  più	  nei	  tuoi	  business-‐partner?	  
	  

74. Quali	  sono,	  secondo	  te,	  i	  punti	  chiave	  più	  importanti	  per	  avere	  una	  
comunicazione	  di	  successo	  con	  i	  tuoi	  business-‐partner?	  

	  
75. 	  Quali	  sono,	  secondo	  te,	  i	  punti	  chiave	  più	  importanti	  per	  ottenere	  

successo	  nelle	  relazioni	  commerciali	  tra	  l’Italia	  e	  la	  Danimarca?	  
	  

76. Ci	  sono	  altre	  cose	  importanti	  di	  cui	  non	  abbiamo	  parlato?	  
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3.	  Dialogbaseret	  kommunikationsmodel	  
	  

	  
Figur	  2:	  Dialogbaseret	  kommunikationsmodel	  
Kilde:	  Sejr	  Meldgaard:	  360	  graders	  procesanalyse,	  Jurist	  og	  økonomforbundets	  forlag.	  2003.	  
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4.	  Danmark	  og	  Italien	  i	  henhold	  til	  Hofstedes	  kulturdimensioner	  
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5.	  Danmark	  og	  Italien	  i	  henhold	  til	  Halls	  tidsdimension	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skema	  2:	  Dansk	  monokron-‐	  og	  italiensk	  polykron	  kultur	  ifølge	  Halls	  tidsdimension	  
	  
	  

Monokron	  (dansk)	  kultur	  
	  

Polykron	  (italiensk)	  kultur	  

Man	  udfører	  kun	  en	  ting	  ad	  
gangen	  og	  koncentrerer	  sig	  100	  
procent	  om	  den	  igangværende	  
opgave.	  
	  

Man	  udfører	  mange	  ting	  ad	  gangen.	  	  

Man	  følger	  nøje	  de	  fastlagte	  
planer	  så	  som	  deadlines,	  
mødetider,	  tidsrammer,	  
arbejdsskemaer	  etc.	  
	  

Planer	  ændres	  ofte	  og	  man	  afviger	  
gerne	  fra	  fastsatte	  deadlines,	  
tidsrammer,	  mødetider,	  
arbejdsskemaer	  etc.	  

Projektet	  eller	  opgaven	  
prioriteres	  højere	  end	  de	  
menneskelige	  relationer.	  
	  

De	  sociale	  relationer	  prioriteres	  
højere	  end	  den	  igangværende	  
opgave.	  

Man	  er	  opmærksom	  på	  ikke	  at	  
overskride	  den	  private	  sfære.	  
Man	  udviser	  stor	  respekt	  for	  
andres	  ejendom,	  er	  opmærksom	  
på	  ikke	  at	  forstyrre	  andre	  og	  
venskab	  og	  forretning	  
kombineres	  sjældent.	  	  
	  

Der	  lægges	  vægt	  på	  de	  nære	  
relationer.	  Man	  overskrider	  gerne	  
den	  private	  sfære	  og	  kombinerer	  
gerne	  venskab	  med	  forretning.	  

Tendens	  til	  at	  være	  utålmodig,	  
effektiv,	  resultat	  -‐	  og	  
handlingsorienteret.	  	  
	  

Tendens	  til	  at	  være	  meget	  tålmodig,	  
tage	  sig	  god	  tid	  hvis	  nødvendigt,	  
knap	  så	  resultat	  –og	  
handlingsorienteret.	  	  
	  

Præcision	  vægtes	  højt.	  
	  

Præcision	  er	  et	  relativt	  begreb.	  

Sigter	  efter	  korttidsrelationer.	  	   Man	  opbygger	  gerne	  
langtidsrelationer.	  


