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Det moderne arbejdsliv foregår i en global kontekst, næsten uanset hvor vi er og hvem vi er. Desværre er
vores hjerner konstrueret til at fungere i stenalderlandsby og ikke på et komplekst, internationalt

arbejdsmarked. 

Bogen beskriver denne udfordring og viser, hvordan vi øger vores kulturelle intelligens trods de psykologiske
rygmarvsreaktioner. Kulturforståelse for stenalderhjerner er en motiverende og humoristisk selvhjælpsbog

med to ret store målgrupper: nemlig de danskere, som har brug for at lære sig selv bedre at kende for at kunne
agere kulturelt intelligent, når jobbet fører dem ind i flerkulturelle sammenhænge - og de udlændinge, som

enten i deres eget land eller som expats i Danmark skal arbejde sammen med disse danskere. 

Dennis Nørmark gennemgår de træk, som karakteriserer den danske kultur og danskernes opfattelse af, hvad
det er at være dansker, især set ud fra en arbejdsmarkedskontekst. Med enkle og underholdende eksempler

klæder han læseren på til at kunne at begå sig bedre i interkulturelle sammenhænge.
Og hans budskab er, at især danskerne skal blive bedre til at forstå både sig selv og de andre:

»Kulturforståelse handler om at ændre mind-set, det handler om at gå til tingene uden om automatpiloten,
tænke sig lidt bedre om og at udvide sine forklarings- og forståelsesmodeller. Det er et spørgsmål om vane og
disciplin, om at gøre sig lidt mere umage med at forstå sin omverden at udvide horisonten og gøre rammerne
større. Det kræver viden, men også vilje, forside en hundredtusindårig, stammeorienteret stenalderhjerne ofte

står i vejen.«

 Bogen rummer en række beskrivelser af erhvervs- og forhandlingskulturen i forskellige lande og kontinenter,
især med udgangspunkt i magtstruktur og de såkaldt feminine/maskuline værdier. Læseren får gode råd til,

hvordan man med sin danske kultur i bagagen kan håndtere kulturforskellene og der er masser af anbefalinger
af konkrete færdigheder, der skal til, for at lykkes i en interkulturel kontekst. Med andre ord: Fremtidens
globale super-kompetence hedder Kulturel Intelligens - denne bog er en step-by-step guide til, hvordan det

lykkes!

Kulturforståelse for stenalderhjerner er en gennemredigeret og opdateret version af førsteudgaven, som
udkom i 2011. Bogen henvender sig især til ledere, HR-folk, og alle, hvis erhvervsmæssige succes afhænger

af evnen til at kunne begå sig interkulturelt - herhjemme eller ude i verden. 
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