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UVOD 

Najpogostejša kadrovska strategija za zapolnitev mednarodnih položajev v multinacionalnih 

korporacijah je, da se zaposleni iz matičnega podjetja preseli v tujo državo, kjer živi in dela vsaj eno 

leto, da bi zapolnil določeno vlogo in se nato vrnil nazaj v domovino (Shaffer, Kraimer, Chen in Bolino, 

2012).  

Zdomec je oseba, ki se začasno izseli v tujino zaradi dela, zaposlitve (Slovar slovenskega knjižnega 

jezika, 2014). Zakaj bi se kdo odločil za to, da bi bil zdomec? Za to odločitev se ljudje odločajo 

predvsem zaradi večjega obsega odgovornosti, ki ga ponuja mednarodno delo, same narave 

mednarodnega okolja, ki predstavlja tveganje in izziv, zaradi visoke stopnje avtonomije mednarodnih 

delovnih mest in kulturnih razlik (Suutari in Mäkelä, 2007). 

Zaposleni pogosto niso pripravljeni sprejeti mednarodnega dela, tisti, ki ga sprejmejo, pa se pogosto 

soočajo z velikimi osebnimi in poklicnimi izzivi (Bolino, 2007). Po podatkih (Black and Gregerson, 

2007, v Ho in Yang, 2011) skoraj tretjina zdomcev ni dosegla pričakovanj svojih nadrejenih. Zdomci 

namreč žrtvujejo svoje življenje doma in se morajo prilagoditi popolnoma novemu okolju, neuspeh 

pri prilagajanju lokalnemu okolju in kulturi pa med drugim lahko povzroči prezgodnji odhod. Tak 

neuspeh je za podjetje zelo drag. Za zdomce neuspeh lahko povzroči zmanjšan občutek 

samospoštovanja, prispeva k slabšim družinskim razmeram in nazadovanju v kariernem razvoju, 

lahko pa povzroči celo izgubo zaposlitve (Mendenhall in Oddou, 1985). 

Da bi se izognili ali zmanjšali izzive prilagajanja, ki jih ustvarja kulturna razdalja med domačo in tujo 

kulturo, podjetja vlagajo v različne vrste usposabljanj. Usposabljanje se običajno opravi pred nalogo 

(pred odhodom) ali takoj po prihodu na lokacijo (Velten, 2017). 

Medkulturno usposabljanje je širok koncept, ki zajema različne psihološke, sociološke in motivacijske 

teorije. Namenjeno je pomoči posamezniku, da postane bolj kulturno občutljiv: to pomeni, da je 

oseba sposobna nepristransko in učinkovito odkrivati in analizirati kulturne razlike med matično 

državo in državo, ki jo obiskuje. Medkulturno usposabljanje tako ni namenjeno temu, da bi ob selitvi 

spremenili svoje vrednote ali pogled na življenje, da bi se lahko vključili – omogoči le, da se ljudje 

naučijo spretnosti, ki jim omogočajo interakcijo z drugimi iz različnih kulturnih in socialnih okolij 

(Hofstede, 1984, v Polon, 2017). 

 

ZGODOVINSKI PREGLED NASTANKA METODE 

Mendenhall, Dunbar in Oddou (1987) so v pregledu literature na temo selekcije, usposabljanja in 

usmerjanja kariere zdomcev ugotovili, da večina podjetij v tistem času ni usposabljala posameznikov, 

ki so jih poslali v tujino, saj so menila, da usposabljanja niso učinkovita, ker so bili udeleženci z njimi 

https://www.emeraldinsight.com/author/M%C3%A4kel%C3%A4%2C+Kristiina
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nezadovoljni, ker ni bilo dovolj časa za kvalitetno usposabljanje (Mendenhall in Oddou, 1985), ker se 

jim je zdelo, da stroški ne upravičijo prednosti in ker večkrat zaposlujejo domačine (Tung, 1981, v 

Mendenhall idr., 1987) in ker management ni videl potrebe o usposabljanju (Runzheimer, 1984, v 

Mendenhall idr., 1987). Tista podjetja, ki so nudila usposabljanja, so nudila takšna, ki niso bila 

temeljita – vključevala so površinsko znanje o okolju, osnovno znanje o kulturi in jeziku (Tung, 1981, v 

Mendenhall idr., 1987). Tako so podali svoje predloge za usposabljanje zdomcev, kjer so poudarili, da 

bi moralo biti usposabljanje sestavljeno iz več pristopov – kognitivnega oziroma informacijskega, 

afektivnega oziroma pristopa, ki izboljša vpogled v kulturo, in vedenjskega pristopa, ki vključuje 

simulacije realističnih situacij. Pomemben faktor pri usposabljanju bi bila količina časa, ki ga bo 

zdomec preživel v tujini in v kakšni meri se mora vključiti v kulturo, da uspešno konča svojo nalogo. S 

potrebo po integraciji v kulturo narašča tudi poglobljenost usposabljanja. Menijo, da bi se z zdomcem 

morala usposabljati tudi njegova družina, če se mu bo ta v tujini pridružila (Mendenhall idr., 1987). 

 

UPORABNOST METODE SKOZI ZNANSTVENE RAZISKAVE 

Leta 2011 je v raziskavi 118-ih organizacij po svetu, 74 % podjetij zdomcem nudilo formalno 

medkulturno usposabljanje, od tega je 49 % nudilo usposabljanje za vso družino. V podjetjih, ki so 

izvajala medkulturno usposabljanje, je 89 % udeležencev le-tega izjavilo, da ima usposabljanje visoko 

vrednost in je bilo pomembno, v smislu vplivanja na uspeh zdomstva (Brookfield Global Relocation 

Services, 2011). 

Kognitivno učenje vključuje deklarativno, proceduralno in strateško znanje (Kraiger, Ford in Salas, 

1993). Vse te tri vrste kognitivnih učnih rezultatov so pomembni predhodniki adaptivnega prenosa 

kompleksnih veščin (Keith in Frese, 2005). 

Medkulturno usposabljanje uporablja modele kulturno primernega vedenja, saj se pričakuje, da bodo 

udeleženci lahko ohranili in reproducirali to vedenje po koncu usposabljanja (Wurtz, 2014). To se 

izvaja v igrah vlog in različnih scenarijih pri delu. Vendar pa učinkovitost reprodukcije vedenja 

pogosto kaže, da posamezniki uporabljajo zelo malo pozornosti in kognitivnih virov in tako ne 

spremljajo zavestno svojega vedenja. Taylor, Russ-Eft in Chan (2005) so poudarili, da je manj 

verjetno, da bi bilo mogoče učenje veščin na podlagi vedenjskih modelov posplošiti na situacije v 

različnih pogojih.  

Še eno področje, ki ga pokriva medkulturno usposabljanje, je afektivni del, ki vključuje vedenje in 

motivacijo, ki sta povezana z določenim objektom (npr. medkulturna srečanja; Kraiger idr., 1993). 

Zaradi negotovosti in morebitnih nesporazumov lahko zdomci čutijo anksioznost, frustracijo, strah, 

jezo in pomanjkanje zaupanja ter nadzora (Kassar, Rouhana in Lythreatis, 2015). Medkulturno 

usposabljanje skuša zmanjšati negativni afekt in spodbuditi pozitivna motivacijska stanja (npr. 
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samoučinkovitost) in tako lahko ublaži kulturni šok (Caligiuri, Phillips, Lazarova, Tarique in Burgi, 

2001). Vendar pa lahko medkulturno usposabljanje povzroči tudi preveliko senzibilizacijo 

pripravnikov in povzroči dvig anksioznosti in maladaptivnega vedenja (Bhawuk in Brislin, 2000). 

Nekatere študije so pokazale pozitivno povezavo med medkulturnim usposabljanjem in prilagoditvijo 

zdomcev ter njihovo splošno delovno uspešnostjo. Trdijo, da medkulturno usposabljanje olajša 

proces prilagajanja v novo lokalno kulturo, prav tako pa poveča splošno raven uspešnosti pri delu in 

zadovoljstvo z delom v tujini (Black and Mendenhall, 1990). Kassar idr. (2015) so v svoji študiji 

ugotovili, da je pomanjkanje medkulturnega usposabljanja pojav, ki najbolj povečuje odstotek 

prezgodnjih odhodov. Okpara in Kabongo (2010) sta po drugi strani ugotovila, da ima medkulturno 

usposabljanje šibko povezavo s procesom prilagajanja zdomcev, če pa so usposabljanja specifična in 

se osredotočajo na vnaprej določene scenarije in naloge, pa obstaja pomembna pozitivna povezava s 

prilagajanjem.  

Gretchen (2004; v Polon, 2017) ugotavlja, da ima prilagojeno usposabljanje, ki je slabo izvedeno, 

lahko tudi negativne posledice, saj ima potencial za povečanje stereotipov, ki bi jih lahko imel 

kandidat glede bodoče kulture gostitelja. Avtor trdi, da lahko medkulturno usposabljanje povzroči več 

škode kot dobrega, v smislu kulturne prilagoditve. 

Stopnja intenzivnosti usposabljanja ima zelo pomemben vpliv na učinkovitost posameznih 

protokolov, vse omenjene študije pa ne upoštevajo specifičnih odtenkov različnih protokolov 

usposabljanja in združujejo vse treninge v isti kategoriji, kar so močne omejitve za specifičen model. 

 

PREDSTAVITEV METODE 

Medkulturno usposabljanje lahko v grobem razdelimo na tri ravni: nizko intenzivno, zmerno 

intenzivno in visoko intenzivno. Izbrana raven izobraževalnega protokola vpliva na izbiro metod in 

časa, ki ga namenimo usposabljanju (Mendenhall idr., 1987). 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Prikaz modela medkulturnega usposabljanja po Mendenhall, Dunbar in Oddou (1987) 
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Na Sliki 1 vidimo, da je nizko intenzivno usposabljanje najbolje uporabiti, ko mora podjetje poslati 

zdomca na nalogo hitro, dolžina obiska druge države pa je kratka. Usposabljanje je sestavljeno iz zelo 

splošnih srečanj in vaj, ki potekajo na informativni (kognitivni) ravni, njihov namen pa je omogočiti 

osnovno znanje o posamezni kulturi, da bi posameznik dosegel minimalno raven razumevanja glede 

navad, jezika in uradnih informacij v državi, v katero odhaja. Nizko intenzivno usposabljanje običajno 

vključuje tudi samoiniciativno pripravo preko knjig in videoposnetkov, z možnostjo nekaterih srečanj, 

ki potekajo individualno ali v skupini (Mendenhall idr., 1987). Običajno traja manj kot teden dni, 

včasih pa lahko poteka celo skozi eno večurno srečanje. 

Zmerno intenzivno usposabljanje se uporabi, kadar je dolžina naloge razmeroma dolga (do enega 

leta) in ima podjetje, ki zaposlenega pošilja, več časa in sredstev, ki jih lahko nameni usposabljanju. 

Slednje v tem primeru vključuje vaje, kot so jezikovni tečaj na srednji ravni, vaje za kulturno 

asimilacijo, študije primerov, igro vlog in usposabljanje za zmanjševanje stresa. V primerjavi z nizko 

intenzivnim usposabljanjem so zmerno intenzivna usposabljanja veliko bolj obširna in v večji meri 

izboljšujejo pripravljenost bodočih zdomcev na prehod v tujino. Zmerno intenzivno usposabljanje 

tudi vključuje več skupinskih dejavnosti in različnih načinov poučevanja (Mendenhall in Oddou, 

1985). 

Visoko intenzivna usposabljanja se uporabljajo za selitve, ki trajajo razmeroma dolgo, eno leto ali 

dlje, matično podjetje pa ima veliko časa in sredstev, ki jih lahko namenijo usposabljanju. Tovrstno 

usposabljanje se zato večinoma uporablja, kadar je izselitev ključnega pomena za uspeh podjetja, 

in/ali je dolžina naloge zelo dolga (več let) (Andreason, 2003). Visoko intenzivno usposabljanje je 

veliko bolj kompleksno v primerjavi z dvema nižjima ravnima intenzivnosti. Tu se usposabljanja 

običajno začnejo v matični državi, nadaljujejo pa se v državi gostiteljici (Eschbach, Parker in Stoeberl, 

2001). Namenjena so temu, da izseljencem zagotovijo vso ekspertizo in znanje, ki jih bodo lahko 

potrebovali med svojim delom, ter na splošno izboljšajo sposobnosti kandidata za prilagajanje 

različnim kulturam. Visoko intenzivno usposabljanje se običajno izvaja v zunanji ustanovi, sestavljeno 

pa je iz vaj, kot so vaje za občutljivost, poskusi na terenu, simulacije, napredno jezikovno 

usposabljanje in preživljanje časa z državljani tiste države, v katero odhaja. To je edino usposabljanje, 

katerega cilj je povečati kulturno občutljivost zdomcev, medtem ko se manj intenzivna usposabljanja 

osredotočajo le na to, da kandidatu zagotovijo osnovne spretnosti, ki jih potrebuje za preživetje v 

določeni kulturi (Mendenhall idr., 1987).  

 

MOJ POGLED NA METODO 

Menim, da so omejitve metode v tem, da bi izvajanje metode, sploh za tiste posameznike, ki bi bili 

deležni visoko intenzivnega usposabljanja, bila ogromen strošek za podjetje. To velja še posebej zato, 
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ker mora biti vsako usposabljanje, če hočemo, da je učinkovito, zelo specifično, tj. prilagojeno državi, 

v katero se posameznik odpravlja. Prav tako bi moralo biti usposabljanje prilagojeno posameznikovi 

stopnji znanja in veščinam, kar pomeni, da so vsa visoko intenzivna usposabljanja zelo individualna. 

Če bi torej želeli, da se posameznik, ki opravlja v podjetju pomembno funkcijo, dobro pripravi na 

odhod v tujino za več let, bi se moral za to usposabljati 1-2 meseca, z njim pa bi se ukvarjala oseba, ki 

bi mu osebno prilagodila program in z njim individualno delala. Stroški za podjetje bi tako vključevali 

plačilo in oportunitetni strošek (izgubo dobička, ki bi ga sicer prinesel podjetju, pa ga ne, ker čas 

posveča usposabljanju) posameznika, ki odhaja v tujino in plačilo osebe, ki bi to usposabljanje 

izvajala. Tako je res primerno le za posameznike, ki so ključni za podjetje (npr. managerji). Vseeno 

menim, da je tovrstno usposabljanje koristno – če se gre za ključne kadre in bo podjetje v vsakem 

primeru vložilo veliko v to, da gre posameznik v tujino, lahko naredi veliko na način, da ga pripravi in 

se izogne neuspehu pri kulturni prilagoditvi ali celo predčasni vrnitvi posameznika. Podjetje mora 

tako res zaupati v to, da je usposabljanje koristno, kar pa ni povsem razvidno iz raziskav. Obstaja 

namreč tudi možnost, da je usposabljanje škodljivo ali nima učinkov. Problem bi bil tudi v tem, kje 

najti osebo, ki bi izvajalo kakovostno storitev usposabljanja. Menim, da bi bilo za podjetje, ki v tujino 

večkrat pošilja svoje zaposlene, smiselno zaposliti osebo, ki bi se ukvarjala samo z medkulturnim 

usposabljanjem.  

Vloga psihologa pri tej metodi je predvsem v zmerno intenzivnem ali visoko intenzivnem 

usposabljanju. Na teh področjih se namreč začnemo osredotočati na afektivne vidike in na povečanje 

kulturne občutljivosti. Menim, da so psihologi najbolj usposobljeni za delo na področju zmanjševanja 

stresa, simulacije resničnih situacij, igre vlog, iskanja kompetenc, ki bi jih posameznik potreboval v 

tujini in moral razvijati. Zato menim, da je za delovno mesto nekoga, ki izvaja medkulturno 

usposabljanje, najbolj primeren psiholog.  Prav tako je naloga psihologa v kadrovski službi v podjetju, 

da opozarja na pomembnost takih usposabljanj, tako za zaposlenega kot za podjetje. 
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