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den ökade globaliseringen och interna
tionaliseringen av multinationella gemen
samma militära insatser i främmande län
der ställer höga krav på officerares och sol
daters sociala och kulturella förmåga att 
samverka tillsammans med andra natio
ners styrkor och aktörer i insatsområdet.1 
ett sätt att öka denna förmåga och förstå
else är att ta del av forskning inom det so
cial och kulturella området. 

I det följande ges dels en övergripan
de och generell beskrivning av ett urval av 
aspekter av kultur, dels en specifik redogö
relse för Geert Hofstedes kulturteori och 
modell för kulturanalys.2 Avslutningsvis 
ges exempel på hur de kan tillämpas vid 
förberedelse inför internationella insatser 
avseende social och kulturell förståelse av 
såväl samverkanspartners som aktörer i in
satsområde.3 Hofstede får i detta samman
hang utgöra ett exempel, bland flera möjli
ga, avseende denna typ av kulturforskning 
och dess möjliga tillämpning för kultur
analys i en militär kontext. 

Kulturkunskap i modulering 
och simulering
I forskning med ambitionen att ge mera ge
nerella insikter om nationella kulturer an
vänds främst kvantitativa studier. Störst 
och mest utbredd är förmodligen Geert 
Hofstedes forskning och teorier om natio
nella kulturer från 74 länder.4 

Hofstede har utifrån enkäter omfattan
de tiotusentals mellanchefer inom Ibm
koncernen mellan 19671973 identifie
rat fem universella kulturdimensioner ut
ifrån vilka han jämför de olika länder
na. Hofstede har haft, och har fortfaran
de mycket stort genomslag i andra liknan
de studier som exempelvis ”World Values 
Sur vey” av Ronald Inglehart m fl5 och den 
se naste stora forskningsinsatsen inom om
rådet ”GLobe” (Global Leadership and 
orga ni za tional behavior effectiveness 
research Project) med data från 62 länder/
sam hällen.6 GLobe har lagt särskilt fo
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kus mot sambandet mellan kultur och le
darskap. 

Validiteten i Hofstedes arbete kan kan
ske avspeglas i den mycket omfattande 
kurs och övningsverksamhet byggd på 
hans forskning och teori inom framför allt 
affärs världen där chefer och annan perso
nal som har att verka i främmande kulturer 
förbereds för att bättre förstå och hantera 
den kultur de ska verka i, där inte minst le
darskapsaspekten är av central betydelse. 

Kultur som mental 
programmering
Hofstede utgår från att människor inom sig 
bär på ett grundläggande kognitivt möns
ter som styr hur de kommer att uppfatta, 
tolka och handla i olika situationer. detta 
mönster lärs in under livets gång, fram
för allt i den tidiga barndomen då indivi
der är som mest mottagliga och formbara. 
Hofstede beskriver mönstret som en men
tal programmering (software of the mind). 
När den mentala programmeringen väl har 
etablerats kommer den att styra individens 
sätt att förstå och handla i omvärlden. 

Individer kan, och de facto gör, nya kre
ativa oväntade avvikelser från sin menta
la programmering. trots dessa möjligheter 
till avvikelser och förändring innebär den 
grundläggande mentala programmering
en en ökad sannolikhet och förutsägbarhet 
för individers, gruppers och nationers sätt 
förstå och hantera olika sociala och kul
turella fenomen. Hofstede beskriver det på 
följande sätt: 

the culture of a country – or other cat
egory of people – is not at combination 
of properties of the “average citizen” nor 
a “modal personality”. It is, among oth
er things, a set of likely reactions of cit
izens with a common mental program
ming. (Hofstede s. 167)

den nationella kulturen blir ofta avgöran
de för hur många människor i ett visst sam
hälle kommer att uppleva och handla i vis
sa situationer. Grunden till kulturella före
ställningar har många gånger vuxit fram 
utifrån icke rationella grunder som exem
pelvis religion, övernaturliga föreställning
ar, oreflekterad tradition etc. Detta gör att 
det många gånger är svårt för utomstå
ende att förstå hur människor från andra 
samhällen uppfattar och reagerar i olika 
situationer.

Kultur
ett mera använt och vedertaget begrepp än 
mental programmering är begreppet kul
tur. kulturbegreppet ska i detta samman
hang i första hand förstås i dess bredare 
mening utifrån dess betydelse inom so
cial och kultur antropologi och sociolo
gi. Socialantropologen Hylland eriksens7 
beskriver kultur som förmågor, föreställ
ningar och beteenden som människor till
ägnat sig som medlemmar av ett samhälle. 
Hofstede beskriver det som att människor 
inom sig bär ett grundläggande kognitivt 
mönster som styr hur de kommer att upp
fatta, tolka och handla i olika situationer, 
medan sociologen Anthony Giddens8 be
skriver kultur som det som rör människors 
livssätt i ett samhälle eller samhällsgrupp. 
Hur de klär sig, hur de arbetar, seder, bruk, 
religiösa riter och fritidsvanor.

Gemensamt för alla definitioner av kul
tur är att det ses som ett kollektivt feno
men som enbart kan uppstå och delas mel
lan människor i en specifik socialt sam
manhang. kultur består av både skrivna 
och oskrivna lagar som reglerar det sociala 
spelet mellan individer i en grupp och som 
skiljer en grupp från andra grupper. kultur 
är således inte något medfött utan något 
som lärs in genom socialisation i respekti
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ve social och kulturell miljö där den upp
stått. 

Kulturen utgörs av de sociala och kul
turella mönster (kognitiva universum), för 
levnad som konstrueras, byggs upp, upp
rätthålls, överförs och återskapas i respek
tive samhälle eller social grupp. Alla indivi
der föds i en specifik kultur med sina skriv
na och oskrivna regler för hur man ska va
ra och hur man ska tolka och förstå om
världen. Kulturer finns på många olika ni
våer från familjens mikronivå till samhäl
lens och nationers makronivå. Individerna 
i respektive kultur impregneras i djupet av 
sina medvetanden av den egna kulturens 
sätt att uppfatta och förstå omvärlden vil
ket gör att de i vissa avseenden kommer att 
tänka, känna och handla på andra sätt än 
individer från andra kulturer. 

Personligheten är individens unika, per
sonliga och medfödda uppsättning av 
mental programmering som till viss del 
är unik och bestämt av det genetiska ar
vet. Personligheten påverkas till viss del av 
den gemensamma och kollektiva kulturen. 
mix en av den mänskliga naturen, kultu
ren och personligheten ger individen dels 
en gemensam och kollektiv upplevelse och 
förståelse av världen, dels en högst person
lig och fenomenologisk upplevelse. 

Kulturella uttryck
Hofstede beskiver fyra kategorier och ni
våer av begreppet kultur: symboler, hjältar, 
ritualer och värdegrund.

Symboler är bland annat ord, uttryck, 
ges ter, kroppsspråk, bilder, tecken, smyck
en, tatueringar, kläder, frisyrer, musik
smak, fordon och oändligt många flera 

”ting” som signalerar en särskild mening 
och innebörd för alla dem som lever i en 
viss kultur. många, men inte alla, symbo
ler har en tendens att kunna bytas ut eller 

för ändras över tid. Nya symboler skapas 
lätt genom exempelvis skiftningar i mo
de och musik och blir mycket tidstypiska. 
Sym boler från en kulturgrupp kan övertas 
och kopieras av en annan kulturgrupp och 
ges en delvis eller helt ny innebörd. ett ex
empel är svastikan som i europa uppfat
tas som ett hakkors och symboliserar na
zismen och Hitler, medan det i religiösa 
sammanhang bland hinduer är en mycket 
gammal symbol som bland annat symboli
serar motsatsernas förening, särskilt fören
ingen mellan himmel och jord eller mellan 
ande och materia. människor kan relativt 
lätt lägga sig till med nya symboler och gö
ra sig av med andra.

Hjältar9 kan vara levande eller döda, 
verkliga eller påhittade individer med egen
skaper och karaktärer som värderas högt i 
en kultur. Hjältar hör intimt samman med 
berättelser, ofta mytiska historiska berät
telser om händelser innehållande hjältar 
och hjältedåd, segrar, oförrätter och tragis
ka händelser som formar individernas fö
reställningar om sig själva och andra, of
ta normativt. Individerna i en kultur vill 
identifiera sig med sina hjältar och hjältar
na fungerar som förebilder för människors 
beteenden. 

I Sverige har ofta anspråkslösa och följ
samma personer som exempelvis Ingemar 
Stenmark (världens bästa slalomåkare ge
nom tiderna), carolina klüft (Sveriges bäs
ta friidrottare genom tiderna) och vår nu
varande kung blivit folkets hjältar medan 
andra mera kaxiga eller motsträviga per
soner som exempelvis björn borg (Sveriges 
och en av världens bästa tennisspelare ge
nom tiderna) eller höjdhopparen Patrick 
Sjö berg (en av Sveriges och världen bästa 
höjdhoppare genom tiderna) aldrig på sam
ma sätt blev nationens hjältar, de blev till 
och med tidvis delvis nästan mobbade av 
medierna. I USA kan hjälten vara motsat
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sen till den svenska hjälten som exempel
vis tungviktsboxaren muhammed Ali som 
minst av allt kan sägas ha varit anspråks lös 
och följsam. Hjältar kan också vara påhit
tade figurer som Nalle Puh, Asterix, Bamse, 
batman eller terminator. Inte minst fung
erar individer från populär kulturen som 
hjäl tar för ungdomar världen över vilka 
kan ses som en blandning av verkliga män
niskor och den roll de spelar när de upp
träder. 

med den ökade globaliseringen som bl a 
innebär att människor ser mer av världen 
än tidigare genom att de reser mera och 
har tillgång till It och tevekanaler från 
världens alla hörn kan hjältarna få större 
geografisk spridning nu än tidigare vilket 
av många människor kan upplevas som ett 
rejält hot mot den egna kulturens fortlev
nad.10

Ritualer är handlingar, ceremonier och 
ri ter som utförs på ett visst sätt med en viss 
innebörd. det kan vara formella och hög
tidliga ceremonier, som vid bröllop, dop 
eller begravningar. men det kan lika gär
na vara alldagliga beteenden som hur man 
hälsar på varandra, med handlag, pussar 
på kind eller bara ett hej, eller vilken res
pekt man visar en lärare eller överordnad 
som kommer in i ett rum. ritualer är kol
lektiva handlingar som inte nödvändigt
vis enbart fyller den funktion de utger sig 
för att fylla som till exempel när man kal
lar till möten för att diskutera och plane
ra en verksamhet men där den egentliga 
funktionen är att öka sammanhållningen i 
gruppen.11 ritualer inkluderar också olika 
gruppers språkanvändning i tal och skift 
som exempelvis slangord, fackspråk och 
byråkratispråk.12

Värdegrunden är det djupaste och mest 
svåråtkomliga i kulturer. Värdegrunden är 
normativ och förknippad med positiva el
ler negativa känslor och omdömen. Värde

grunden avgör vad som anses: ontgott, 
smutsigtrent, farligtofarligt, förbjudettil
låtet, passandeopassande, moralisktomo
raliskt, fultvackert, onaturligtnaturligt, 
onor maltnormalt, paradoxaltlogiskt, ir
rationellt-rationellt o s v. Det finns dels ver
baliserade och synliga normer som alla kan 
förhålla sig till, dels fullt internaliserade 
normer som är så självklara att individen 
själv har mycket svårt att upptäcka dem. 
majoriteten av värdegrundens normer blir 
endast blir synliga i mötet med andra kul
turer. Allt som människor gör har en kul
turell prägel, hur vi äter, sover, talar, han
terar konflikter, friar, kör bil och oändligt 
mycket mer. Genom att konfronteras med 
andras kulturer kan vi lära oss mera om 
såväl den egna som andras kulturer, s k re
flexivitet.13

Värdegrunden formas och grundläggs i 
de tidigare åldrarna i den, s k primära so
cialisationen i relation till de signifikanta 
andra (mamman, familjen och andra när
stående). den mest receptiva åldern är de 
första 10–12 åren av livet då människor 
både snabbt och omedvetet tillägnar sig 
nödvändiga kunskaper om den miljö och 
kultur de växer upp i inklusive symboler, 
hjältar, ritualer och viktigast av allt, värde
grunden. I slutet av denna period börjar lä
rande successivt övergå till medvetet läran
de och primärt lärande av nytt praktiskt 
handlande och praxis, medan värdegrun
den i stort förblir intakt. 

Praktiskt handlande och praxis ligger 
inte lika djupt i människors mentala pro
grammering som värdegrunden, utan kan 
precis som symboler, hjältar och ritua
ler förändras över tid. de är synliga och 
kan därmed observeras av utomstående 
även om handlandets och beteendets kul
turella innebörd inte kan förstås fullt ut av 
andra än de initierade (insiders). men det 
är främst genom att observera och stude
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ra andra människors praktiska handling
ar och praxis som vi över huvud taget har 
möjlighet att tränga i andra kulturers vär
degrund. 

Kulturer reproducerar sig 
själva
kulturer reproducerar sig själv genom so
cialisation som kan beskrivas som den pro
cess under vilken man förvärvar den kun
skap och de färdigheter som erfordras för 
att man ska fungera som en legitim med
lem av samhället.14 Genom den processen 
för lärande (socialisering) av kulturens oli
ka skikt med början i familjen via skola till 
arbetsliv tillsammans med alla övriga soci
ala sammanhang sker en kontinuerlig, och 
många gånger omedveten, reproduktion av 
den egna kulturen inom olika grupper allt 
från lokal nivå ända upp till nationell nivå. 
För de som inte växt upp i en specifik kul
tur är det svårt, för att inte säga omöjligt 
att uppfatta kulturens innersta värdegrund. 
den kan för det mesta endast upptäckas 
genom noggranna observationer av män
niskors reaktioner och handlande i olika 
situationer.

Olika kulturella skikt
Varje individ har många olika tillhörigheter 
samtidigt på olika nivåer i samhället med 
sina respektive specifika kulturer, bl a fa
miljen och släkt, by och samhälle, natio
nellt och regionalt, religiöst och/eller et
niskt, språkligt, social klass, generationer, 
kön, yrke och status m fl. Värderingarna i 
de olika kulturerna harmoniserar inte nöd
vändigtvis med varandra, många gånger 
uppstår det konflikter mellan de olika kul
terna som exempelvis mellan religiösa och 
sekulariserade värderingar eller mellan na
tionella värderingar kontra regionala el ler 

etniska värderingar. detta innebär att det 
svårt att avgöra hur människor kommer 
att agera i olika situationer eftersom det 
inte säkert går att förutse vilka värdering ar 
som kommer att betyda mest i varje situa
tion.

Kulturförändringar
kulturella förändringar i praktiskt handla
de och praxis kan ske relativt snabbt. detta 
går lätt att upptäcka om man ser tillbaka 
på utvecklingen som skett i det egna sam
hället de senaste femtio till hundra åren. 
Under denna tid har elektriciteten blivit 
allmän, bilar har uppfunnits och blivit till
gängliga för de flesta i västvärlden, resor 
över hela världen har blivit en möjlighet 
för många genom flygets tillkomst, radio 
och teve finns i de flesta hem, vi har fått 
ungdomskulturen som uppstod på femtio
talet genom uppkomsten av populärkul
turen i form av musik, film och magasin 
för ungdomar, datorn har uppfunnits och 
människor kan surfa ut i världen via World 
Wide Web. många människor byter sym
boler, hjältar och ritualer under livets gång 
utan att de för den skull i grunden föränd
rar sina värderingar. Förändringar av de 
grundläggande värderingarna är en mycket 
långsam process. det är förmodligen säll
synt att människor i grunden helt överger 
sina ursprungliga värderingar och byter till 
helt motsatta värderingar. de snabba för
ändringar som sker i den yttre världen på
verkar inte lika snabbt den inre värdegrun
den eller med Hofstede: 

most changes concern the toys we use in 
playing the game. (s. 13) While change 
sweeps the surface, the deeper layers re
main stable, and the culture rises from 
its ashes like the phoenix. culture is the 
unwritten book with rules of the social 
game that is passed on to newcomers by 
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its members, nesting itself in their minds. 
(Hofstede s. 36)

Värdegrundens oskrivna lagar för det so
ciala samspelet i en kultur ligger till stor 
del fast och människor måste anpassa sig 
till de oskrivna lagarna och reglerna för att 
passa in och bli accepterade i gruppen. 

Dimensioner av nationell 
kultur
Hofstede har utifrån sin studie av Ibman
ställda i 74 länder identifierat fem15 dimen
sioner innehållande grundläggande socia
la och kulturella fenomen som återfinns i 
samtliga studerade kulturer, men där lös
ningar och värderingarna av respektive di
mensionerna ter sig olika i de olika kultu
rerna.16 de fem dimensionera är följande:

•	 Maktavstånd (Power distance, PdI).
•	 Kollektivism versus individualism 

(collectivist and individualist, IdV).
•	 Maskulinitet versus femininitet 

(masculinity and femininity, mAS).
•	 Osäkerhetsundvikande	(Uncertainty 

avoidance, UAI).
•	 Långsiktighet versus kortsiktighet 

(Long and short term orientation, 
Lto).

en dimension är en aspekt av ett samhälles 
(nations) kultur som kan mätas relativt till 
en annan kultur, d v s det är inte ett abso
lut värde som mäts. tillsammans beskriver 
de fem dimensionerna viktiga globala kul
turella skillnader mellan olika samhällen 
(nationer).17 det bör dock understrykas att 
definitionerna av dimensionerna (kulturer
na) och de efterföljande tabellerna med be
skrivningar av vad som är utmärkande för 
respektive kultur är extremer och renod
lingar av kulturella fenomen. det innebär 
att de flesta samhällen ligger någonstans 

mellan de ytterligheter som dimensioner
na beskriver. Hofstede menar dock att de 
motsatta polerna i respektive dimension 
på samhälls eller nationsnivå (makroni
vå) är ett nollsummespel, d v s att om ett 
kulturellt fenomen kopplat till den ena ex
trema polen ökar, minskar frekvensen för 
den motsatta polen. dimensionerna och de 
kulturella fenomen som är kopplande till 
dem har alla tagits fram genom statistiska 
bearbetningar av enkäter från Hofstedes 
Ibmstudie och efterföljande komplette
rande studier. 

Maktavstånd

Maktavståndsindex,	 PDI, visar skillnader
na i social och ekonomisk jämställdhet/
jäml ikhet i ett land eller samhälle. ett högt 
PdI indikerar att det förväntas, och tillåts 
finnas stora skillnader avseende makt och 
rikedom. I sådana samhällen är den sociala 
och ekonomiska mobiliteten låg eller obe
fintlig. Ett lågt PDI indikerar att samhäl
let inte accepterar alltför stora sociala och 
ekonomiska skillnader. I sådana samhäl
len betonas jämlikhet och allas lika möjlig
heter. I samhällen med högt PdI både ac
cepterar och förväntar man sig att det fin
nas ett stort avstånd mellan ledare/chefer 
och de som leds. I länder med litet makt
avstånd är underordnades beroendeställ
ning till överordnade mindre, och förhål
landet mellan över och underordnad präg
las i högre grad av samförstånd och gemen
samma diskussioner än av regelrätta order. 
Ledarstilen i ett samhälle är enligt Hofstede 
en återspegling av samhällets förväntning
ar och acceptans för maktavstånd, vilket är 
ett av skälen till att Hofstedes kulturteori 
används för att förbereda chefer som ska 
verka i andra länder och kulturer. 
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Partnerländers PDI
diagram 1 visar PdI för några tänkba
ra länder tillsammans med vilka Sverige 
kan få genomföra internationella insatser. 
Samt liga partnerländer har lågt PdI (under 
50) och tre av nationerna i Nordic battle 
Group 2008 (NbG 08) – Sverige, Finland, 
Norge – har i det närmaste identiska PdI 
medan estland avviker genom att ha något 
högre PdI än de övriga. Att samtliga part
nerländer har lågt PdI bör innebära att det 
finns goda förutsättningar att man ska fin
na en gemensam syn på den interna hierar
kiska tillämpningen och ledarskapet. 
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Insatsländers PDI
diagram 2 visar PdI för några länder där 
Sverige har eller har haft någon form av in
ternationell insatsverksamhet.
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I jämförelse med insatsländerna har Sverige 
ett rejält lågt PdI. Samliga insatsländer 

har högt eller mycket högt PdI. detta kan 
innebära risk för att det uppstår svårighe
ter för den svenska personalen att förstå 
och kommunicera med aktörer i insatsom
rådet. där svenskar försöker närma sig de 
lokala aktörerna som jämlikar kan det t ex 
finnas starka förväntningar om ett strikt 
hierarkiskt uppträdande. Något som den 
svenska personalen bör vara väl medvetna 
om för att kunna förstå och hantera på rätt 
sätt. I områden med högt PdI är det che
fen och enbart chefen som har makten att 
fatta de viktiga besluten, och de underly
dandes uppgift är att lyda chefen. I såda
na miljöer kan det t ex uppfattas som en 
förolämpning att skicka officerare på lägre 
nivåer för att förhandla. och även om det 
inte uppfattas som en förolämpning så är 
risken överhängande att de eventuella re
sultat som uppnås vid förhandlingarna inte 
kommer att gälla så länge inte de högsta 
cheferna har deltagit vid förhandlingarna.

Kollektivism versus 
individualism
Hofstedes andra globala dimension av 
na tionella kulturer som identifierats och 
mätts upp i Ibm studien rör förhållandet 
till motpolerna kollektivism och individu
alism. Individualitetsindex, IdV, visar på 
skillnader avseende samhällens acceptans 
för individen och individens rättigheter 
ver sus kollektivets. ett högt IdV indikerar 
att individen och individens rättigheter går 
före kollektivets. I sådana samhällen tende
rar människor att ha flera, men lösare vän
skapsrelationer. ett lågt IdV indikerar att 
kollektivets intressen går före individens 
intres sen och rättigheter. I sådana kulturer 
är relationerna mycket nära och det är van
ligt med s k ”utökade familjer” (flera gene
rationer och släktingar vilket kan uppgå 
till flera tiotals eller hundratals individer) 
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och där alla förväntas hjälpa och ta hand 
om varandra. Kollektiva kulturer finns i 
samhällen där staten inte kan ge den trygg
het och omsorg som människor behöver. 
kollektiva kulturer är vanliga i de länder 
där internationella insatser genomförs så
som exempelvis Afghanistan och Liberia. 

Partnerländers IDV
diagram 3 visar IdV för några tänkbara 
länder som Sverige kan få genomföra inter
nationella insatser tillsammans med. 
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Samliga partnerländer tillhör de tjugofem 
mest individualistiska länderna i världen 
med USA och Storbritannien i täten. detta 
bör åtminstone till viss del påverka deras 
möjligheter att verka i kollektivistiska kul
turer negativt. Inte minst bör de ha svårig
heter att både förstå och acceptera delar av 
kollektiva kulturers värdegrund som ex
empelvis att individens värde alltid är un
derordnat kollektivets, vilket kan bl a kan 
innebära att ett människoliv värderas oli
ka. Andra signifikanta skillnader mellan 
individualistiska och kollektiva kulturer 
som kan komma att spela stor roll är att 
om någon i en kollektivistisk kultur utsätts 
för en negativ eller positiv åtgärd. detta 
kommer det att påverka hela det sociala 
nätverk (släkt, klan o s v) som individen 
är en del av. Varje åtgärd har en mycket 
större räckvidd än den direkta handlingen 
gentemot den enskilde individen. om en 

upplevd oförrätt sker eller att man handlar 
så att någon ”tappar ansiktet” innebär det 
förmodligen att man också har skaffat sig 
fler fiender än man kan överblicka, vilkas 
plikt är att upprätta hedern eller ta hämnd. 
kunskaper inom detta bör vara en absolut 
självklarhet inför insatser i kollektivistiska 
länder. 

Insatsländers IDV
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Sverige har ett IdV långt över de insatslän
der som redovisas i diagram 4. detta inne
bär att svensk personal många gånger kom
mer att få agera i områden med starka kol
lektivistiska värderingar vilket ställer höga 
krav på dess förmåga att upptäcka, förstå 
och hanterad de sociala och kulturella fe
nomen som är utmärkande för kollektivis
tiska kulturer enligt det skillnader som re
dovisats ovan. en viktig förståelse i en så
dan miljö är att västerländskt importera
de lösningar på olika problem inte särskilt 
ofta kommer att fungera, eftersom de byg
ger på en helt annan rationalitet än i de kol
lektivistiska samhällena. Grupptillhörighet, 
obrottslig lojalitet och avsaknaden av möj
ligheter till individualistiska lösningar är 
faktorer som i hög grad styr vilka åtgär
der som är möjliga eller omöjliga i kollekti
vistiska kulturer. Utan kunskap och förmå
ga att förstå och hantera sådana kulturel
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la skillnader ökar risken för misslyckanden 
vid internationella insatser.

Maskulinitet versus 
femininitet 
den tredje dimensionen i Ibmstudien rör 
förhållandet mellan maskulinitet och fe mi
ninitet vilket i detta sammanhang ska för
stås som den kulturella konstruktionen av 
vad som anses som manligt och kvinnligt i 
finns goda förutsättningar att man ska fin
na en gemensam syn på den interna hierar
kiska tillämpningen och ledarskapet. 
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Insatsländers PDI
diagram 2 visar PdI för några länder där 
Sverige har eller har haft någon form av in
ternationell insatsverksamhet.
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I jämförelse med insatsländerna har Sverige 
ett rejält lågt PdI. Samliga insatsländer 
har högt eller mycket högt PdI. detta kan 

innebära risk för att det uppstår svårighe
ter för den svenska personalen att förstå 
och kommunicera med aktörer i insatsom
rådet. där svenskar försöker närma sig de 
lokala aktörerna som jämlikar kan det t ex 
finnas starka förväntningar om ett strikt 
hierarkiskt uppträdande. Något som den 
svenska personalen bör vara väl medvetna 
om för att kunna förstå och hantera på rätt 
sätt. I områden med högt PdI är det che
fen och enbart chefen som har makten att 
fatta de viktiga besluten, och de underly
dandes uppgift är att lyda chefen. I såda
na miljöer kan det t ex uppfattas som en 
förolämpning att skicka officerare på lägre 
nivåer för att förhandla. och även om det 
inte uppfattas som en förolämpning så är 
risken överhängande att de eventuella re
sultat som uppnås vid förhandlingarna inte 
kommer att gälla så länge inte de högsta 
cheferna har deltagit vid förhandlingarna.

Kollektivism versus 
individualism
Hofstedes andra globala dimension av 
na tionella kulturer som identifierats och 
mätts upp i Ibm studien rör förhållan
det till motpolerna kollektivism och indi
vidualism. Individualitetsindex, IdV, visar 
på skillnader avseende samhällens accep
tans för individen och individens rättighe
ter versus kollektivets. ett högt IdV indi
kerar att individen och individens rättighe
ter går före kollektivets. I sådana samhäl
len tenderar människor att ha flera, men 
lösare vänskapsrelationer. ett lågt IdV in
dikerar att kollektivets intressen går före 
individens intressen och rättigheter. I så
dana kulturer är relationerna mycket nära 
och det är vanligt med s k ”utökade famil
jer” (flera generationer och släktingar vil
ket kan uppgå till flera tiotals eller hundra
tals individer) och där alla förväntas hjälpa 
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och ta hand om varandra. kollektiva kul
turer finns i samhällen där staten inte kan 
ge den trygghet och omsorg som männis
kor behöver. kollektiva kulturer är vanli
ga i de länder där internationella insatser 
genomförs såsom exempelvis Afghanistan 
och Liberia. 

Partnerländers IDV
diagram 3 visar IdV för några tänkbara 
länder som Sverige kan få genomföra inter
nationella insatser tillsammans med. 
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Samliga partnerländer tillhör de tjugofem 
mest individualistiska länderna i världen 
med USA och Storbritannien i täten. detta 
bör åtminstone till viss del påverka deras 
möjligheter att verka i kollektivistiska kul
turer negativt. Inte minst bör de ha svårig
heter att både förstå och acceptera delar av 
kollektiva kulturers värdegrund som ex
empelvis att individens värde alltid är un
derordnat kollektivets, vilket kan bl a kan 
innebära att ett människoliv värderas oli
ka. Andra signifikanta skillnader mellan 
individualistiska och kollektiva kulturer 
som kan komma att spela stor roll är att 
om någon i en kollektivistisk kultur utsätts 
för en negativ eller positiv åtgärd. detta 
kommer det att påverka hela det sociala 
nätverk (släkt, klan o s v) som individen 
är en del av. Varje åtgärd har en mycket 
större räckvidd än den direkta handlingen 
gentemot den enskilde individen. om en 

upplevd oförrätt sker eller att man handlar 
så att någon ”tappar ansiktet” innebär det 
förmodligen att man också har skaffat sig 
fler fiender än man kan överblicka, vilkas 
plikt är att upprätta hedern eller ta hämnd. 
kunskaper inom detta bör vara en absolut 
självklarhet inför insatser i kollektivistiska 
länder. 

Insatsländers IDV
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Sverige har ett IdV långt över de insatslän
der som redovisas i diagram 4. detta inne
bär att svensk personal många gånger kom
mer att få agera i områden med starka kol
lektivistiska värderingar vilket ställer höga 
krav på dess förmåga att upptäcka, förstå 
och hanterad de sociala och kulturella fe
nomen som är utmärkande för kollektivis
tiska kulturer enligt det skillnader som re
dovisats ovan. en viktig förståelse i en så
dan miljö är att västerländskt importera
de lösningar på olika problem inte särskilt 
ofta kommer att fungera, eftersom de byg
ger på en helt annan rationalitet än i de kol
lektivistiska samhällena. Grupptillhörighet, 
obrottslig lojalitet och avsaknaden av möj
ligheter till individualistiska lösningar är 
faktorer som i hög grad styr vilka åtgär
der som är möjliga eller omöjliga i kollekti
vistiska kulturer. Utan kunskap och förmå
ga att förstå och hantera sådana kulturel
la skillnader ökar risken för misslyckanden 
vid internationella insatser.
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Maskulinitet versus 
femininitet 
den tredje dimensionen i Ibmstudien rör 
förhållandet mellan maskulinitet och fe mi
ninitet vilket i detta sammanhang ska för
stås som den kulturella konstruktionen av 
vad som anses som manligt och kvinnligt i 
respektive kultur, det som brukar benäm
nas genus. maskulinitetsindex, mAS, visar 
på skillnader avseende huruvida samhäl
len accepterar och bygger på traditionella 
maskulina värden som prestation, kontroll 
och makt. ett högt mAS indikerar att det 
finns stora skillnader mellan män och kvin
nor. I sådana samhällen dominerar männen 
samhällslivet och de har makten över kvin
norna. Ett lågt MAS indikerar att det finns 
mindre skillnader mellan män och kvinnor 
och att kvinnor diskrimineras i mindre ut
sträckning. I sådana samhällen behandlas 
kvinnor och män mera lika. 

Partnerländers MAS
diagram 5 visar mAS för några tänkbara 
länder som Sverige kan få genomföra inter
nationella insatser tillsammans med. 
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Länderna i NbG 2008 har alla lågt mAS 
vilket skulle kunna innebära att det kan 
finnas goda förutsättningar för att byg
ga upp en gemensam kultur som utmärks 
av feminina värden som exempelvis pre
stigelöshet, omvårdnad, förhandlingar 

och konsensus. Möjligen finns risk för att 
Sverige som ledande nation kan framstå 
som allt för mjuk för att kunna accepte
ras fullt ut av övriga nationer. Vid svensk 
samverkan med brittiska och amerikanska 
trupper finns en uppenbar risk för kultur
krockar. I general JanGunnar Isbergs rap
porter ”Ledarskap	i	krigsliknande	situatio
ner. Redigerade bilder ur verkligheten”18 
framgår att det finns stora skillnader mel
lan svensk personals mjukare sätt att se på 
hur man ska agera i relation till de loka
la aktörerna jämfört med den amerikanska 
machoattityden. Utmärkande för maskuli
na kulturer är att individerna är tävlings
inriktade och ofta övervärderar sin kom
petens medan man i feminina kulturer ofta 
undervärderar den egna kompetensen och 
undviker tävlingsprestige, vilket kan ha en 
viss betydelse för hur ett möte mellan in
divider från de två kulturerna kommer att 
gestalta sig. Graden av mAS är ett uppen
bart riskområde för möjligheter till effektiv 
samverkan vid internationella insatser. 

Insatsländers MAS  
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Sverige har betydligt lägre mAS än in
satsländerna trots att ingen av insatslän
derna har extremt högt mAS. Alla utom 
Indien ligger dessutom under 50 i mAS. 
risken för den svenska personalen är att 
den kan upplevas för mjuk av de lokala 
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aktörerna. Det kan finnas både förvänt
ningar och behov av ett maskulint ledar
skap för att få gehör. det kan dock också 
vara en fördel att inte bemöta en tuff och 
tävlingsinriktad attityd med enbart tuffhet. 
Vägen till framgång kan vara att finna ett 
annat mera konstruktivt sätt att kommu
nicera. med rätt kunskap och kompetens 
kan därmed en risk vändas till en fördel.

Osäkerhetsundvikande
den fjärde dimensionen i Hofstedes modell 
handlar om hur människorna i ett samhäl
le förhåller sig till och hanterar osäkerhet. 
känslor av osäkerhet är inte enbart en per
sonlig känsla utan den finns också inbyggd 
som en gemensam referensram bland män
niskorna i olika samhällen. känslan av 
osäkerhet och sättet att hantera den tillhör 
den gemensamma delen av en samhällskul
tur som förmedlas vidare via familj, vänner 
skola, arbetsplats m fl. Osäkerhetsindex, 
UAI, visar på skillnader avseende samhäl
lens tolerans för osäkerhet och tvetydighe
ter, d v s frågan om behovet av känslan av 
trygghet. ett högt UAI indikerar låg tole
rans för osäkerhet och tvetydigheter. detta 
innebär ett regelorienterat samhälle som 
skapar lagar, regler, förordningar och kon
trollorgan i syfte att reducera mängden 
osäkerhet och tvetydigheter. ett lågt UAI 
indikerar att samhället har större tolerans 
för osäkerhet och tvetydigheter och kan ac
ceptera flera olika möjliga lösningar, d v s 
har ett mindre trygghetsbehov. människor 
i sådana samhällen är mindre regeloriente
rade, mera beredda att ta chanser och stör
re risker. 

Partnerländers UAI
I NBG-perspektiv finns det skäl att fun
dera över vad det kan innebära för risker 

att Finland, estonia och Norge har näs
tan dubbelt så högt UAI som Sverige. Inte 
minst kan denna dimension kopplas till 
frågor om hur order bör ges och med vil
ken detaljeringsnivå. Även frågor om egna 
initiativ och egna lösningar, som är centra
la aspekter av uppdragstaktiken jämfört 
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med kommandotaktiken, kan komma att 
ställas på sin spets utifrån hur man i olika 
länder förhåller sig till de oreglerade och 
okända. I länder med högt UAI bör det fin
nas behov av att i högre grad ha tydligt ut
formade regler för vad som gäller eller inte 
gäller, medan detta kan komma att uppfat
tas högst begränsande och fyrkantigt för 
individer från länder med lågt UAI. detta 
är något som bör synliggöras och diskute
ras redan under förberedelserna inför en 
insats för att skapa dels skapa förståelse 
för varandras kulturer, dels rutiner för att 
hantera denna typ av skillnader.

Insatsländers UAI
Sverige har lägre UAI än samtliga insats
länder. en viktig aspekt av osäkerhetsund
vikande är att ängslighet och rädsla skil
jer sig åt, genom att det senare relaterar till 
något specifikt som exempelvis en hund el
ler en orkan medan det förra är en känsla 
av oro för något obestämt. Starka osäker
hetsundvikandekulturer utmärks bl a att 
de är expressiva kulturer där det exempel
vis är tillåtet att tala med ”hela kroppen”, 
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med hög röst och med starka känslout
tryck vilket ofta upplevs som jobbigt och 
stressande av människor från kulturer med 
lågt UAI. I svaga osäkerhetskulturer är det 
inte tillåtet att visa aggressivitet eller andra 
starka emotionella uttryck, inte höja rös
ten eller använda yviga gester vilket bland 
individer från områden med högt UAI kan 
upplevas som för kontrollerat och tråkigt 
eller till och med som tecken på att man 
inte bryr sig eller är lat. 

Samhällen med högt UAI upplever ofta 
det okända och obekanta som mycket hot
fullt och något som behöver kontrolleras 
eller elimineras. Insatsstyrkor kan i sådana 
miljöer upplevas som ett hot då de lokala 
aktörerna dels inte kan kontrollera insats
styrkorna, dels inte förstår deras agerande 
då de kommer från en helt andra kulturer. 
Länder med högt UAI utmärks också of
ta fundamentalism och ibland starka kon
flikter och förtryck inom det egna samhäl
let. detta är faktorer som har stor betydel
se för hur det är möjligt och lämpligt att 
agera i samhällen med högt UAI. 

Långsiktighet versus 
kortsiktighet
den femte och sista dimensionen i Hof
stedes modell rör inställningen till lång sik
tig het (long term orientation) versus kort 

siktighet (short term orientation). dimen
sionen identifierades i samband med att 
en kategori av svar från the chinese Value 
Survey (cVS) inte korrelerade med de fyra 
dimensionerna i den ursprungliga Ibm
studien. Långsiktighetsindex (Lto) visar 
på skillnader avseende huruvida ett sam
hälle har en långsiktig inriktning eller ej. 
Högt Lto indikerar samhällen som för
skriver långsiktiga åtagande, förpliktelser 
och förbindelser och respekt för traditio
ner. detta skapar en stark arbetsmoral och 
etik som går ut på att hårt arbete idag ger 
utdelning i det längre perspektivet vilket 
bl a kan innebära att en affärsverksamhet 
kan ta längre tid att utveckla i sådana sam
hällen. Lågt Lto indikerar samhällen som 
inte är inriktade på långsiktighet utan vill 
se resultat i närtid. I sådana samhällen sker 
förändringar snabbare då man inte hindras 
av krav på långsiktiga åtaganden, förplik
telser och förbindelser. 

Partnerländers LTO
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Alla partnerländer har Lto under fem
tio med Sverige i mitten med drygt trettio. 
dock har danmark nästan dubbelt så högt 
Lto som Storbritannien. Skillnaderna mel
lan länderna är så pass liten att det bor
de finnas goda förutsättningar för en god 
samverkan utifrån Lto.
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Partnerländers samtliga 
dimensionsindex
Sammantaget kan man konstatera att skill
naderna mellan Sverige, Norge, Finland 
och estland inte är större än att det bör 
finnas goda samverkansmöjligheter. Den 
största kulturella skillnaden finns avseende 
mAS, där Sverige har lägst mAS av samt
liga länder i Hofstedes Ibmstudie med
an såväl Finland som estland har betyd
ligt högre mAS. risken med detta är att 
svenskarna, bland finnar och estländare, 
kan komma att uppfattas som allt för mju
ka och förhandlingsbara, särskilt ledarska
pet där det kan finnas förväntningar och 
behov av ett kraftfullt och chefsfokuserat 
ledarskap. diskussioner, möjlighet till att 
ta egna initiativ och en jämlik attityd kan 
felaktigt komma att tolkas som svaghet is
tället för styrka. detta kan ytterligare ac
centueras genom att den näst största kul
turella skillnaden finns avseende UAI där 
Sverige ligger lägre än övriga länder med 
estland och Finland i topp. Länder med 

högt UAI vill ha många och tydliga regler 
för vad som gäller och inte gäller, d v s så
dant som också är viktigt i kulturer med 
högt mAS. det bör kunna gå att förutspå 
att det är inom detta spektrum av kultu
rella skillnader som eventuella problem 
kan komma att bli störst. Vilket också bör 
innebära att man försöker förebygga des
sa eventuella problem redan under förbere
delserna inför en insats. 

Naturliga åtgärder bör dels vara att syn
liggöra och diskutera dessa aspekter av kul
turella skillnader, dels att ta fram rutiner 
för att undvika eller hantera de problem 
som kan komma att uppstå. de kulturel
la skillnaderna mellan Sverige och USA, 
Storbritannien är i princip desamma som 
för Norge, Finland och estland, fast ännu 
mera markanta. erfarenheter från samver
kan mellan svenskar, amerikaner och brit
ter uppvisar också denna typ av kulturel
la skillnader d v s britter och amerikanare 
uppträder ofta mycket mera maskulint och 
macho än svenskar. 
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Insatsländers samtliga 
dimensionsindex
de kulturella skillnaderna mellan Sverige 
och insatsländerna är betydligt flera och 
större än mellan Sverige och partnerlän
derna. Samtliga insatsländer har ett betyd
lig högre PdI, mAS och UAI än i Sverige. 
det innebär bl a att svenskarna måste kun
na verka i kulturer där det finns stor för
väntan och acceptans för sociala och eko
nomiska skillnader och där det är stor skill
nad mellan eliten och massan; i starkt kol
lektivistiska kulturer med låg tolerans för 
det avvikande och obekanta. och i sam
manhang där männen förväntas vara av
sevärt tuffare, maskulinare och macho än 
de i sammanhanget mera mjuka svenskar
na. Sammantaget ställer detta höga krav på 
den svenska personalens förmåga att för
stå och hantera betydande kulturella skill
nader vid insatser. 

Diskussion
Som exemplen ovan visat är Hofstedes kul
turdimensioner lätta att operationalisera i 
kulturanalyser, vilket också är en förklaring 
till det stora genomslag Hofstede haft inom 

området nationella kulturer. Det finns dock 
en omfattande kritik mot hans forskning, 
särskilt bland antropologer som använder 
kvalitativa metoder såsom deltagande ob
servation och intervjuer för att studera kul
turer, en kritik som bl a annat går ut på att 
det är omöjligt att generalisera nationella 
kulturella särdrag på det vis som han gör. 
Inom varje nation och samhälle finns det 
många olika subkultuerer och etniciteter 
som inte synliggörs i Hofstedes forskning. 
denna typ av kritik ligger inbäddad i de 
skilda forskningstraditionerna och forsk
ningsmetoderna, där man inom kvantitativ 
forskning (enkäter i detta fall) strävar ef
ter att upptäcka de generella medan man 
inom kvalitativ forskning (deltagande ob
servationer och intervjuer) oftast strävar 
efter att uppmärksamma enskildheter och 
det icke generella. 

För dem som vill öka sina kunskaper 
om andra kulturer i syfte att förbättra sin 
förmåga att förstå och agera in främman
de kulturer finns det all anledning att söka 
kunskap i båda forskningstraditionerna. 

Författaren är fil dr och är verksam som 
forskare och lärare vid Försvarshögskolan.
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Noter

1. Numera har vissa länder med sig ”cultural 
advisors” vid internationella insatser. 
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ex Febbraro, r Angela; mckee, brian och 
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Military	Operations	and	Intercultural	
Factors, NAto, rto technical report, tr
HFm120 http://www.cso.nato.int/ (2013
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medrano, Jaime; Halman, Loek och Luijkx, 
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2004. Se även http://www.worldvaluessurvey.
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Sage Publications Inc, 2004.
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logi, Nya doxa, Nora 2000.

8. Giddens, Anthony: Sociologi, 
Studentlitteratur, Lund 2003.

9. Inom det militära används begreppet före
gångsman motsvarande hjältar. 

10. ett sätt att förstå motsättningen mellan den 
muslimska världen och den västerländska, i 
synnerhet USA, kan vara att se det som kam
pen om makten om vilka som ska fungera 
som hjältar och förebilder för kommande ge
nerationer vilket får en avgörande betydel
se för hur samhällsutvecklingen i respektive 
kultur kommer att utvecklas. 

11. exempel på medvetna sådana aktiviteter 
är när man genomför ”team building” och 

”kick off”.
12. Språkandvändning och dess funktioner i oli

ka social och kulturella grupper benämns 
som diskurser. diskurser är ett sätt att be
skriva omvärlden och den som har makten 
över diskursen har också makten över be
skrivningen av omvärlden. 

13. Vid kulturstudier bör en av de inledande öv
ningarna bestå i att dels identifiera och syn
liggöra den egna kulturens olika symboler, 
hjältar och ritualer och jämföra med andra 
kulturers symboler, hjältar och ritualer, dels 
försöka med den betydligt svårare uppgiften 
att synliggöra och problematisera de djupare 
liggande värderingarna i respektive kultur. 

14. op cit, Hylland eriksen, thomas, se not 7. 
15. I den ursprungliga IBM studien identifierades 

fyra dimensioner. Vid senare analyser iden
tifierade Hofstede en femte dimension be
nämnd long term versus short term orienta
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serade sig flera socialantropologer, bl a Ruth 
benedict (1887–1948) och margareta mead 
(1901–78) för frågan om inte alla samhällen 
har att brottas med samma sorts frågor och 
problem och att det bara är lösningarna på 
frågorna och problemen som skiljer kulturer
na åt. 

17. Hofstedes studier har validerats genom en 
rad andra stora attitydundersökningar bl a 
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18. Ledarskap	i	krigsliknande	situatio
ner. Redigerade bilder ur verkligheten. 
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serie, 1:6, Stockholm 1998; Isberg, Jan
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ationer. Redigerade bilder ur verklighe
ten.	Makedonien	1993,	Nordic	Battalion,	
Försvarshögskolan LIserie, 1:7, Stockholm 
1999.


