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Hva skjer 

når vi flytter fra

vår egen kultur 

til en annen 

helt annerledes!

Vi vil snakke om…

ER DET VIRKELIG MULIG…
◦ Å føle seg hjemme i et nytt land?

◦ For å tilpasse seg en ny kultur?

◦ Å ha en følelse av tilhørighet i en ny 

kulturelt mangfoldig gruppe?

◦ Å spille en nøkkelrolle som medlem 

av vertssamfunnet ditt?

◦ For å høre fra våre verter: 'Du er en 

av oss’? HVOR LANG tid tar det før 

det skjer?
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Kursfokus

Prosessen mot 
kulturell 
justering 

Emosjonelle og 
mentale stadier 
vi går gjennom

Nødvendige 
ressurser for å 

justere godt

Forstå og 
kontrastere det nye 

kulturelle miljøet 
med din egen  

Ideer og eksempler 
på ting du kan gjøre 

for å justere godt

Vi har vært på denne 
veien 8 ganger 

1. Fra sør til nord Brasil. 

2. Et tiår i den unike kulturen i Senegal.

3. To år i ‘landet av de modige’: USA .

4. Retursjokk i Brasil etter femten år i utland.

5. Kultur jordskjelv i ‘Bella Italia’ 

6. Vær så snill, ikke til Norge!

7. To år i mor land av kaffe: Etiopia.

8. Tilbake til skogen i Norge!
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HVA SKJER 

NÅR  FOLK 

KRYSSER 

KULTURELLE 

GRENSER?

Vi går gjennom ulike 
stadier av justeringer

- Fascinasjonsfase 

- Irritabilitet og fiendtlighet på grunn av 
miljøe og kultursjokk. 

- Tilbaketrekking syndrom.

- Sjekke og endre vår emosjonelle bagasje 

- Bruk en metode for å forstå hva som   
forårsaker kulturstress

- Gradvise justeringer.

- Effektivt arbeid og rolle i samfunnet.
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ETAPPER I DEN TVERRKULTURELLE 
OPPLEVELSEN

TID

Kultur og 

Miljøsjokk

Justert Bikulturel PersonFascinasjon
TILFREDSSTILLELSES 

NIVÅ 

Ankomst

Kritiske valg

Kalt “Bryllupsreise" fase. Vi er fascinert av 
den nye.

Vi har en tendens til å legge merke til flere 
kulturelle likheter.  

Vi antar at folk i utgangspunktet er like 
overalt. 

Vi forventer at de skal oppføre seg som oss.

Dene fasen er dessverre kort. 

Fascinasjonsfase 
Fase 1 av kryss kulturelle opplevelse
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ETAPPER I DEN TVERRKULTURELLE 
OPPLEVELSEN

TID

Kultur og 

Miljøsjokk

Justert Bikulturel PersonFascinasjon
Nivå  Av 

SATISFATION

Ankomst

Kritiske valg

Fase 2

av 

Kryss-

Kulturelle 

Opplevelse

1.Irritabilitet og fiendtlighet på 
grunn av kultur og miljøsjokk

11

12



20.09.2021

7

Miljøsjokk: 
Står overfor det nye utfordrende fysiske miljøet

Forskjellig klima 

Mangel på materielle eiendeler 

Mangel på infrastruktur 

Tap av rutiner 

Vender mot ukjente ansikter

Kultursjokk
“…er den negative effekten den 

ukjente verden gjør på deg.” 

Sarah Lanier

“…er et resultat av frustrerte 

forventninger du har om 

oppførselen til 

lokalbefolkningen.” 

Gregg Storti
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… We carry with us our 
‘integrated system of 
learned behavior patterns 
that are characteristic  of 
the members of any given 
society: our culture. 

(R. Kohls)

Problemet med vår kulturelle bagasje

-Manerer og skikker 

-Tro og tabuer 

-Verdenssyn og religion 

-Begrepet rett og galt           

-Verdier 

-Kunst og gjenstander

-Verktøy, instrumenter 

-Konvensjonell gastronomi  

-Sosiale institusjoner 

-Kunnskapsområder 

-Moral og idealer 

-Aksepterte måter å oppføre 

seg på 

En del av vår kulturelle bagasje

15

16



20.09.2021

9

Hva 

utløser 

kultursjokk?

1. Vi forventer folk til 
å oppføre seg 

som oss 

2. Kulturelle ubehagelig
hendelser skje 

3. Våre forventninger 
er frustrert og 

negativ reaksjoner 
oppstår

Den 

andre 

siden 

av 

kultursjokk

1. Folk forventer 
oss til å oppføre

oss som dem

2. Ubehagelig hulturelle 
hendelser skje

3. Deres forventninger 
er frustrert og 

negativ reaksjoner 
oppstår
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Gernerelle Tilbaketrekning Aggressiv

Engstelse Fysisk/emosjonell Tvangsmessig spising

Hjelpeløshet Overdreven lesing Tvangsmessig drikking

Kjedsomhet Overdreven søvn Obsessiv renslighet

Depresjon, skyldfølelse Kulturell unngåelse Irritabilitet

Tretthet Kort oppmerksomhet Familie spenninger

Forvirring Redusert produktivitet Ekteskapelig stress

Utilstrekkelighet Tap av arbeidsevne Sjåvinisme

Anfall av gråt Tap av studieevne Fiendtlighet/aggressivitet

Paranoia Avslutte tidlig Blir, men hater

Reaksjoner og Resultat fra kultursjokk

The greater the 

cultural gap between 

the participants 

of an 

intercultural encounter, 

the 

more difficulties they 
will experience.

Cultural distance hypothesis

Number of incidents a week

Number of incidents a day
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Stadier 3 av tverrkulturell tilpasning...

Tilbaketrekking 
syndrom

1. Vi forventer folk til 
å oppføre seg 

som oss 

3. Våre forventninger 
er frustrert og 

negativ reaksjoner 
oppstår

4. Vi søker å trekke
oss tilbake fra den 

lokale kulturen 

2. Ubehagelig kulturelle
hendelser skje 

Tilbaketrekking syndrom
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Vend deg mot den lokale kulturen 

Fra midlertidig til fast tilbaketrekking 

til deres kulturel getto.

Et første sted å gjemme seg for en 

stund 

Kan bli et sted å unngå vertskulturen 

fullstendig 

Vi trenger den rette balansen mellom 

de to verdenene

Tilbaketrekking syndrom

Jo mer vi trekker oss tilbake fra kulturen 
og lokarbefolkingen, jo mindre lærer vi 
om dem.         

Jo mindre vi vet om dem, jo mer ubehagelig 
føler vi oss blant dem. 

Jo mer ubehagelig vi føler oss blant dem, jo 
mer tilbøyelige er vi til å trekke oss 
tilbake. 

Craig Storti

Tilbaketrekking syndrom
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Gjenkjenne reaksjonene dine

Være snill mot deg selv

Ha en god sans for humor

Diskuter din erfaring med noen

Konsentrer deg om å finne godt i det nye 
stedet og kulturen

Forvent at folk skal være seg selv

Bestem deg aldri for å ut og hjem under 
kultursjokk

Prøv å forstå den lokale kulturen

Hvordan Takle Kultursjokk...

Stadier 4 av tverrkulturell tilpasning...

Sjekke og endre 

vår 

emosjonelle bagasje 
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I tillegg til kulturene våre, vi bring med oss 

også noen holdninger til mennesker fra 

andre kulturer som påvirker utfallet av vår 

tverrkulturell erfaring.

Problemet med bagasjen vi tar med…

Negativ holdninger : Frykt, etnosentrisme, 

mistanke, ufleksibilitet, intoleranse ...

Positiv holdninger : Åpenhet, aksept, tillit, 

interesse, varme, humor ...

Virkningen av Positive Holdninger

Ønsker å gå ut
TID

Justert Bikulturel Person

Fascinasjon

Nivå  Av 
SATISFATION

Ønsker å bo

Ankomst

Åpenhet

Godkjennelse

Tillit

Kultur og Miljøsjokk

Ubehagelig 
Hendelser

Kritiske 
Valg

Forståelse
og

Justering

Frykt

Mistanke

Ufleksibilitet
Isolasjon

og

Fiendtlighet

Søk etter
å lytte,        
lære og
koble til

Kritisere

Sammenligne

Dømme
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1. Kjemp: for endring!

2. Fly: røm, dra hjem!

3. Filtrer: se bare det dårlige i den 
nåværende kulturen!

4. Flex: work trodde det!!!

Hva Skall Du Gjøre?

Fleksibilitet, tilpasningsevne

Sans for humor

Varme i menneskelige relasjoner

Toleranse for tvetydighet og forskjeller

Ikke-dømmende

Kommunikasjon

Nysgjerrighet og oppfatning

Ferdigheter for å muliggjøre kulturell tilpasning
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1. We expect 
people to behave

like us 

4. Awareness
of our reactions

5. Realization of the
cause: our expectations

6. Motivation to 
understand and adjust  

to the host culture
2. Cultural incidents

takes place

3. Our expectations are
frustrated and negative 

reactions emerge

The process 

of cultural 

adjustment

Vi går gjennom ulike 
stadier av justeringer

- Fascinasjonsfase 

- Irritabilitet og fiendtlighet på grunn av 
miljøe og kultursjokk. 

- Tilbaketrekking syndrom.

- Sjekke og endre vår emosjonelle bagasje 

- Bruk en metode for å forstå hva som   
forårsaker kulturstress
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Hendelse kontra Tid
Hendelseorientert
Not clock oriented, Event 

oriented
Spontaneous and flexible 

approach to life
Respond to what life brings
Find some structure 

important 
Saving time is not important 

as experiencing the 
moment. 

Exhaustive consideration of 
a problem until resolved 

Tidsoriertert
Structured in their approach 

to life, tightly scheduled

Concern for punctuality and 
amount of time spent

Saving time is a highly 
regarded value

Expect the event to begin and 
finish on the time announced

Divide meetings in well 
divided slots of time  

Mennesker kontra Oppgave

Menneskeorientert

Focuses on persons and 
relationships

Feel-good atmosphere for 
communication

Feeling oriented society and 
culture

Person has priority over 
efficiency and time

We don’t talk business upon 
arrival

Oppgaveorientert
Focuses on tasks and principles
Accurate information in 

communications
Society is logic oriented

Efficiency and time are high 
priorities and a statement of 
respect for other people

Work and schedules seems more 
important than people
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Gruppe kontra individ
Gruppeorientert
I belong, therefore I am: Maori

My identity is tied up with the group 
(family, tribe, clan) 

The group protests & provides for me

Taking initiative within the group can 
be greatly determine by my role

I don’t expect to have to stand alone

My behavior reflects on the whole 
group

The members expect direction from a 
leader

Individorientert
I am self standing with my own 

identity
Anyone has its own opinion and can 

express it freely
Taking initiative in a group is good 

and expected

One must know how to make one’s 
choices and decisions

My behavior reflects on me not in 
the group. 

Indirekte kontra Direkte Kommunikasjon

Direct Kommunikasjon

Short direct questions show 
respect for the person's time and 
professionalism

A yes is a yes, a no is a no 

No hidden meaning

An honest and direct answer is 
information only and has nothing 
to do with how the person feels 
about you

You can say what you think 

Indirect Kommunikasjon

It’s all about being friendly

Questions must be well phrased to 
not offend by its directness

Use a third party to avoid the 
impression of being to harsh

A yes may be the fist step in starting 
friendly interchange

Avoid embarrassing people
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Inkludering kontra Personvern
Inclusion oriented
Group oriented

Individuals are automatically 
included in meals, events, 
conversation, planning…

Possessions are to be freely used by 
all: tools, food, etc

It’s not desirable to be left to oneself

It’s rude to exclude others from  
conversation & planning

Privacy oriented
People enjoy having time and space 

for themselves

Asks permission to get something or 
to interrupt conversation

Each one is a steward of his 
possessions and responsible to 
maintain and protect them

It’s acceptable to hold private 
conversation or make exclusive 
plans with few people. 

Spontan kontra planlagt gjestfrihet
Spontan gjestfrihet
Impromptu, without advanced 
invitation

The context for relationship 
(business included)

Takes place at home

Takes care fully of the guests needs 
with no payment

A gift is expected

Food and drinks are involved

Travelers taken in and provided for

Planlagt gjestfrihet

Taken very seriously and planned 
for

Not spontaneous usually –
advanced notice

Travelers make their own 
arrangements

Guests pay for restaurants, visits

Special occasion, taking full 
attention of the host
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Høy mot lav kontekstkultur

High context   

Who you are related to and who you 
know matters 

Better to overdress 

Watch how others behave to apply 
appropriate behavior

Honor people you are dealing with –
too casual may insult them

Use manners, respect rules

Give attention to appropriate 
greetings 

Low context
What you know is more 

important

Prefers casual atmosphere

Lacks protocols, but does not 
have a disrespectful attitude

Not concern with titles

Informal

Lav mot Høy

Kontekstkultur
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Holistiske kontra Dikotomist Synspunkter

Dichotomistic Synspunkter
Judgements are black/white

Attitudes and values are either right 
or wrong

Rules are to be followed strictly
Struggles with cultural 

identification as being 
hypocritical  

Information and experiences are 
systematically organized – details 
sorted and ordered to form a clear 
pattern.

Holistic Synspunkter

Judgments are open-end. The whole 
person and all circumstances are 
taking into account. There are grey 
areas

Some things are not necessarily right 
or wrong depending on the context

Rules can be broken without no 
problem depending on the situation

Information and experiences are 
apparently disorganized – details 
(narratives, events) are complete in 
themselves 

Kriser kontra Ikke-kriser Orientert

Kriser Orient

Tries to predict and anticipate 
crises 

Plans how to address possible 
crises

Has different plans and options 
to handle them

Organizes in details al the steps to 
take during crises

Seeks expert advice

Ikke-Kriser Orientert

Waits until it happens 

Decides in the spur of the moment 
what to do

Consults with different people to 
find the best way to handle the 
crises

After one step is concluded they will 
decide what to do next.

Distrusts expert advice
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Spørsmål til samtale 

Kulturelle hendelser vil være hyppigere på de 

stedene du bruker mesteparten av tiden din 

på å samhandle med medlemmene av den 

lokale KULTUREN. 

Hvor vil du tilbringe mer tid blant nordmenn?

Hvordan er din 
kultur på 
arbeidsplassen?

Arbeid og arbeidstakere

Kommunikasjonsregler

Åpenhet og direktehet

Ledelse og beslutningstaking

Hierarki og titler

Tid og punktlighet

Diplomati

Familie
Hvilken kulturelle 
hendelser kan skje i 
norsk arbeidsplass? 
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Hvordan er din 
kultur på 
arbeidsplassen?

Øye og fysisk kontakt

Endring, nye ideer

Risikotaking

Kroppsspråk, stemmetone og kleskode

Gjestfrihet og spising

Humor

Tradisjon

Effektivitet
Hvilken kulturelle 
hendelser kan skje i 
norsk arbeidsplass? 

Things that you admire in the local cultural 
behavior and may even adopt to yourself.

Local behaviors that you normally wouldn’t 
do but you can learn to live with it. There is 
no ethical or moral conflict with you values. 
They are abnormal but not immoral. 

Behaviors that violate values that are 
fundamental to your personal and moral 
identity. They always create cultural 
incidents, and you must reject them. 

Kategorier av tverrkulturell atferd
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Relax! 

You can do it!!!

Mine Siste ord til

Dere:

Gerson Celeti
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