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bakgrunden till den här artikeln är den  
kurs i kulturförståelse för underrättelse
tjänst som genomfördes av Försvarshögsko
lan första gången i september 2009 inom 
ramen för ett flerårigt FoT (Forskning och 
utveckling) -projekt, som ska stödja utveck
ling av en mer integrerad underrättelsetjänst 
på operativ och taktisk nivå, det som brukar 
kallas ISTAR-förmåga.1 Kursen var ett led 
i att implementera delar av styrdokumentet 
Grundsyn Und 08, närmare bestämt den av 
dess fem bärande principer som anger att 
underrättelsetjänsten ska kunna förstå och 
verka i olika kulturer. Texten bygger på och 
sammanfattar aktuell teori och diskussion 
om organisationsteori, närmare bestämt 
om organisationskultur ur olika perspektiv, 
och relaterar det till underrättelsetjänst, in
klusive kurstemat, Counter-IED.2 IED-före
teelsen, okonventinella konstruktioner och 
användning av laddningar, som minor och 
försåt blev nydefinierad i Irak efter 2003 
och plågar de förband som opererar inom 
ISAF i Afghanistan. Sverige samverkar med 
flera länder för att kunna bemöta detta hot, 
tekniskt och genom utbildning. Utveckling
en har tre steg, nämligen attack the network, 
defeat the device respektive train the force. 
Underrättelsetjänsten kan sägas arbeta med 
att upptäcka det mänskliga och organisato
riska nätverket, ge underlag för olika slags 
motåtgärder, förutsäga IED-användning samt 
biträda vid träning och utbildning.   

Den här artikeln redovisar mer utförligt kul
turbegreppet, de olika teorier som är i om
lopp, innehåller något om hur man i andra 
länder och sammanhang ser på kulturför
ståelse, och utvecklar något om hur kultur 
påverkas, uppstår och skapas. Några för
slag eller snarare tankar om fortsatt utveck
ling i Sverige avrundar framställningen.

Introduktion – Grundsyn 
Und 08 och kulturperspektiv

Grundsyn Und 08 uttrycker fem bärande 
principer vilka påverkar och anger priori
teringar som i större eller mindre utsträck
ning kan harmoniera med de ledningsåtgär
der som är för handen. En av principerna 
är förmåga att förstå och verka i olika kul
turer. Grundsynen använder en modell Fi-
gur 1 med kulturell kunskap i tre nivåer, 
fysisk och kulturell baskunskap, kulturell 
medvetenhet, kulturell insikt och uttrycker 
följande:

Den första nivån fokuserar på den kun
skap som krävs för att beskriva de fysis
ka och kulturella förhållanden som råder 
i insatsområdet. Denna kunskap ska an
vändas för att anpassa utbildning, meto
der och materiel utifrån rådande förut
sättningar. 
   Den andra nivån kräver kunskap som 
förklarar den sociala- och kulturella mil
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giösa och politiska dimensioner av en frå
ga. Ibland skiljer man på rationella och irra-
tionella faktorers inverkan. Vad som är den 
ena eller andra sortens rationalitet är i sig 
en kulturellt färgad uppfattning. Vi männis
kor är ofta väldigt skickliga på att manöv
rera mellan olika rationaliteter. Deviser som 
”ändamålet helgar medlen” eller ”nöden 
har ingen lag” gäller alltfort.
 Aktörer måste ibland bygga sitt hand
lande på gissningar om sakers tillstånd. 
I sådana situationer kan det vara lämp
ligt att använda kulturteori och t ex kun
na förstå mera om vad det är som inte 
bara gör åtskillnad mellan rationellt och 
irrationellt – vad som driver politiska 
viljeyttr ingar och varför egen organisa
tion är så svår att få att fungera – utan 
om grunden för en sådan indelning över
huvudtaget. Givetvis finns ingen under
medicin i kulturteori, lika lite som att sys-
temtänkande (en annan bärande princip i 
Grundsyn Und) skulle vara lösningen på 
alla behov. Det beror på att vad som defi
nieras som system kan vara kulturellt be
tingat och lokalt, och därmed vara svårt 
att verifiera ur ett annat och mer övergri
pande perspektiv. Och det går att förkasta 
eller välja ur ett antal olika synsätt på kul
tur vilka skapats under det senaste seklet, 
med organisationskultur som en sen mu
tation från 1970-talet.

Kulturperspektiv – en översikt

Det finns flera perspektiv på och definitio
ner av ”kultur” – begreppet är satt inom 
citationstecken för att markera att vi inled
ningsvis kommer att distansera oss och be
trakta själva begreppet och vad det kan be
teckna. Detta är ett steg som, om det ägnas 
uppmärksamhet t ex inför en insatsplane
ring (JIPB7), kan göra det möjligt att inte 
missförstå ”förhållandena” utan istället 

jön i det aktuella insatsområdet. Denna 
kunskap ska användas för att beskriva 
hur svensk personal ska uppträda för att 
underlätta lösandet av uppgiften.
 Den tredje nivån kräver kunskap som 
kan förutsäga olika aktörers agerande i 
det aktuella insatsområdet. Det krävs 
även kulturell insikt för att underrättel
setjänsten ska kunna producera produk
ter baserade på systemtänkande.3

Figur 1. Grundsyn Und 08 modell över de tre 
stegen i kulturell förmåga (sid 21)

Det är inte bara i Sverige som kulturför
ståelse blivit viktigt. Attacken 2001 mot 
World Trade Center gjorde att kulturför
ståelse inom amerikanska försvaret fick 
hög prioritet efter att ha varit mindre bety
delsefull under något decennium.4 En jäm
förelse med en annan amerikansk militär 
syn på kulturförståelse har stegen Consi-
deration (för alla) – Knowledge (före in
sats) – Understanding (för nyckelpersonal) 
– Competence (hos beslutsfattare).5 
 En av de personer som intervjuades6 in
om projektet våren 2009 menade att ”För 
att ställa rätt typ av frågor behöver perso
ner i ledande befattningar förstå förhållan
dena”.
 Ordet ”förhållandena” kan avse både 
egen organisation och dess kapacitet och ett 
operationsområde. Vi vet att vissa förhål
landen är tydliga och möjliga att observera 
och kvantifiera, medan andra kan gälla mål, 
drivkrafter bakom prioriteringar samt reli
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surser kan sägas vara artefakter.11 tillsam
mans med en viss handlingsrepertoar vil
ken kan vara mer eller mindre begränsad, 
t ex fysiskt, socialt (regelstyrt) eller psyko
logiskt (trauma, neuroser). Vissa artefakter 
är påtaligt knutna till speciella handlingar 
(t ex flygbomber) medan andra medger al
ternativ (dator med Excel). 
 David Bergman vill i sin artikel om ”cul
tural awareness”11 se kultur som en mo
derator av psykologiska effekter som ver
kar ovanpå grundläggande psykologiska 
mänskliga beteenden. Han ställer frågan om 
inte kulturell medvetenhet även ska omfat
ta hur vi själva uppfattas av männ iskor i ett 
operationsområde, vilket torde vara väldigt 
viktigt. En aktuell handbok om afghansk 
kultur som skrivits vid amer ikanska marin
kårens centrum för kulturellt lärande12 be
skriver kultur ur etniskt, religiöst samt ur 
ett värdeperspektiv (social values) och be
skriver tämligen ingående hur folket i lan
det lever, deras värderingar, seder och bruk. 
Brittisk doktrin13 fastslår att kultur lärs in 
och är som ett gruppspecifikt mellanlager 
flankerat av människans natur och person
lighet. Kultur omfattar värderingar, normer 
och trosföreställningar, återspeglas i struk
turer och system samt formas av det för
flutna och nuet genom historia, religion och 
olika fysiska, politiska, ekonomiska och so
ciala faktorer i omgivningen. Organisations
kultur definieras som

An organisation’s way of approaching its 
task, its relationships with other agen
cies, its self-image and public image, its 
standard operating procedures, and the 
behaviours of its members in the work 
context.14

En nyligen publicerad bok från amerik-
anska marinkårens universitet15 påpekar 
att det finns väldigt många definitioner av 
”kultur” i omlopp. Författarna är kritiska. 

att gå längre. Grundbetydelser av ”kultur” 
som kan vara lämpliga att börja med är 

a)  det som människor skapar för att 
ge andliga upplevelser och 

b)  den form i vilken människor orga
niserar sig och samhället.8 

Det finns flera mer specifika perspektiv på 
”kultur” med en mer konkret innebörd i 
de sammanhang som det här handlar om – 
dels det generellt mänskliga men med olika 
subkulturer (ungdoms-, storstads-), sådan 
som förekommer inom nationer, och slut
ligen den som knyts till organisationer. Jag 
vill peka på två teoretiska förhållningssätt. 
”Kultur” kan betraktas som något (sta
tiskt) som finns och kan användas ungefär 
som ett verktyg, eller ses som en närmast 
dynamisk process vilken uppstår eller ska
pas av människor i samverkan beroende på 
omständigheter och behov.9 Inom organi
sationstänkande är det första alternativet 
vanligast. 
 Michael Carrithers10 utgår i sitt resone
mang från att människor har en inneboen
de förmåga till komplext socialt beteende. 
Människor skapar kultur för att överle
va vilket omfattar nya sätt att tänka och 
handla sinsemellan och gentemot omgiv
ningen, både i natur och samhälle. Män
niskor skapar kultur och producerar his
toria/historien. Därmed är individerna, i 
förhållanden och social interaktion, mer 
betydelsefulla än det (ofta) abstrakta kul
turbegreppet. Carrithers menar m a o att 
enligt (viss) kulturteori handlar männis
kor som en följd av sin kultur medan so
ciologisk teori bygger på att människor i 
samverkan kontinuerligt med hjälp av kul
turella resurser skapar kultur som medger 
fortsatt interaktion och ytterst överlevnad. 
Människor reagerar därvid på varandra, 
inte på en abstrakt ”kultur”. Kulturella re
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sefrihet. Genom att då använda begrepp 
som nödvärn eller proportionalitetsprin
cip kan det bli försvarbart att kringgå be
gränsningar och begå en viss handling utan 
att förändra den grundläggande rationali
teten eller regeln. I det moderna samhället 
används inte minst massmedia för att göra 
handlingar försvarbara eller klandervärda, 
genom i många fall stora väl genomförda 
informationsoperationer, vilka är ren pro
paganda.
 I en PM om kulturanalys och -förstå
else sammanfattar antropologen James M 
Nyce16 olika sätt på vilka ”kultur” kan be
traktas och användas. Han menar att för
ståelse av någon annans kultur sker i flera 
steg, och ser ur sitt perspektiv fem steg som 
kan användas närmast som en checklista. 
De är steg 1, spegelseende (mirror-imaging) 
vilket innebär att någon annans kultur stu
deras direkt ur det egna perspektivet. Vår 
kultur är måttstocken. Ett annat uttryck 
för detta är etnocentrism.17, 18 Ett vanligt 
exempel på det första steget är då natur
program i tv beskriver djur som vore de 
ett slags människor med känslor, beteende
mönster o s v hämtade från mänskligt liv, i 
synnerhet i barnprogram. Steg 2 är att fak
tiskt se andras kultur som olik. Det är gi
vetvis svårt att förklara varför lejonhannar 
dödar en honas ungar i en ny parbildning – 
bäva månde alla barn vars mamma träffar 
en ny partner. Det kan då vara lämpligt att 
påminna om att djuren faktisk är annor
lunda. Ett aktuellt exempel på konstruk
tion av kultur är då ett produktionsbolag 
åt Sveriges Television med  hjälp av film 
”skapade” ett naturfolk i Angola i en kon
struerad miljö, skildrande en stam på ett 
sätt som torde ha bekräftat en schablon-
bild av ”bushmänniskor”. Nyces steg 3 är 
insikten att vi endast kan se och förstå en 
annan kultur ur vårt eget kulturella ram
verk – vilket förvisso kan vidgas. Det fjärde 

De flesta definitioner är abstrakta, foku
serar på begreppsliga/konceptuella aspek
ter av ”culture” vilka en marinkårssoldat 
har svårt att observera och värdera. Någ
ra gemensamma drag hos dessa definitio
ner lyfts fram: De tenderar att presentera 
kultur som något skilt från människor, som 
om det finns nånstans därute. Vidare finns 
det ett antagande att kultur är homogen 
och statisk (en arabisk, japansk o s v kul
tur). En läsare kan få intrycket att kultur 
är som en svart trollerilåda som består av 
märkliga abstrakta termer som värden och 
livsstilar. Och en militär läsare står där och 
undrar vad han/hon ska göra med alltihop. 
Inte heller militära definitioner går fria från 
kritik: De kan vara som en skog där man 
inte ser träden, allt eller intet. Eller vara fö
reskrivande. Författarna understryker att 
en marinkårssoldat behöver förstå den un
derliggande meningen och strukturen bak
om relationer och beteenden hos en kul
turell grupp. Den här texten följer i stort 
denna idé men driver den något längre ge
nom att ta fram olika perspektiv på ”kul
tur” och dessutom vara än mer konkret ge
nom att anknyta till organisationskultur 
samt ha känning med underrättelsetjänst 
och -arbete.
 Då det gäller de improviserade laddning
arna, IED, är det den oväntade använd
ningen (teknologi, tid, rum, syfte m m) av i 
många avseenden triviala (men absolut inte 
ofarliga) artefakter som är opportunistisk 
snarare än improviserad. Det gäller att ut
nyttja tillfällen, att vända underläge till för
del. IED handlar om att bryta regler och gå 
mot uppfattningen om vad som ur ett visst 
kulturperspektiv är konventionellt och til
låtet. Kulturellt eller militärt-politiskt be
tingade regler, t ex påbudet om sabbat eller 
Rules of Engagement (ROE), kan kraftigt 
begränsa en handlingsrepertoar och utnytt
jas av en motståndare som får ökad rörel
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Den kan observeras i materialiserade for
mer (kläder, arkitektur), visuella former 
(symboler, logotyper), interaktiva former 
(ceremonier, ritualer) och samtalsformer 
(normer kan t ex uttryckas genom anekdo
ter). Politisk satir kan både uttrycka mot
kultur och punktmarkera en maktkultur 
som t ex i det forna Sovjetunionen där his
torier om ledarna och samhällssystemet flo
rerade (t ex kuggfrågan om vad som skilde 
ett kommunistiskt helvete från ett kapi
talistiskt) eller i Frankrike där tidningen 
Den fjättrade ankan (Le Canard Enchai-
né) i decennier med ofta eleganta svingar i 
alla riktningar gisslat det franska etablisse
manget.
 I en viss situation kan en stegvis eller 
successiv process behövas för att skapa en 
på tillit baserad grund för samarbete. Förs-
ta etappen kan gälla samarbete inom egen 
organisation (teambuilding), därefter för
brödring med samverkande enheter, innan 
uppmärksamheten kan riktas mot ett ope
rationsområde.23

 I förlängningen innebär detta perspektiv 
att när människor inte längre kan eller med
ges skapa denna kultur för faktiska relatio
ner för att klara av sin situation,24 kan nyck
elfärdiga ”kulturkoncept” vara olämpliga. 
Det gäller såväl organisationsformer som 
SOP (Standard Operating Procedures), lik
som musik, litteratur, droger, sex, bilar el
ler vapen (Nationalencyklopedin:”det som 
människor skapar för att ge andliga upple
velser” – eller kanske få andliga upplevel
ser?). Färdiga ”kulturprodukter” blir inte i 
sig meningsfulla förrän de bekräftats eller 
kanske förändrats (omtolkats) tillsammans 
med andra människor. 
 En annan av Abrahamssons/Andersens 
återgivna kulturmodeller innehåller tre 
analysnivåer. På den översta nivån finns ar
tefakter (det som människor säger, männ-
iskors beteenden, fysiska föremål inklude

är att känna igen och försöka ta med i be
räkningen den roll egna institutioner (sam
hälleliga, grundläggande uppfattningar) 
spelar både för hur vi porträtterar och tän
ker om oss själva och motståndarna. Det 
femte, slutligen, är hur våra medagerande 
porträtterar och tänker om varandra (och 
om oss) och respektive motståndare. Jag 
vill tillägga: Och varför?

Kultur och organisationer

Bengt Abrahamsson och Jon Aarum An
dersen19 beskriver flera olika teoretiska 
modeller av kultur. Inledningsvis konstate
rar författarna att organisationer har oli
ka kulturer. Detta ställningstagande skul
le kunna modifieras till att organisationer 
uppvisar kännetecken som tillsammans ut
gör ett komplext men specifikt mönster, 
ofta kallat ”kultur”.

Kultur kan ... definieras som den upp
sättning uppfattningar, vanor, kunskaper 
och praxis som utgör det konventionel
la (mest allmänna, mest accepterade) be
teendet i samhället. Inom organisations
facket menar man att alla organisationer 
har sin egen, särpräglade kultur. Kultu
ren påverkar många aktiviteter och pro
cesser i organisationen.20

Som kulturvarianter brukar betraktas ung
doms-, organisations-, kollektivs kultur 
(t  ex arbetar-), yrke/bransch- och nationel
la kulturer med subkulturer. Inom social
antropologin ses kultur som levnadsform: 
tankemönster, uppfattningar, beteenden, 
traditioner, ritualer inom en befolkning el
ler del därav.21 På 1960talet då organisa
tionskultur började nämnas som begrepp 
var den synonym med det tidigare använda 
organisationsklimat.22

 Kultur kan komma till uttryck i både 
konkreta och mindre uppenbara former. 
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Psykoanalys har varit populärt i vågor – nu 
används kanske akupunktur eller laserbe
handling för många åkommor som tidigare 
behandlades med psykofarmaka eller tera
pi. Och gruppdynamik ersätter behovspsy
kologin (Maslow) och meditation.
 När ”organisationskultur” betraktas  som 
manipulerbar uppstår metoder för prak tisk 
management. I en era av företagssamman
slagningar (som alltjämt är vanliga) blir det 
naturligt att uppmuntra bilden av en ma
nipulerbar kultur ungefär som då data fu
sioneras med hjälp av algoritmer. En gång 
etablerad som sanning blir den oumbärlig 
för värdeskapande. Kulturskillnader blir 
föremål för studier, forskare söker anslag, 
värdegrunder mejslas fram. Kurser ges i 
skapande av organisationskultur. Kultur
krockar ses som orsak till misslyckanden 
och konflikter. De har dessutom medialt 
intresse genom det inbyggda konfliktper
spektivet. Säger alltså Riad. Och ironiserar 
över att det som en gång sågs som motsat
sen till natur, nu normaliserats och blivit en 
del av den.
 Eftersom organisationskultur anses fin
nas används termen på olika sätt. En eller 
flera parter kan i en konflikt i arbetslivet 
hävda att deras kultur är hotad – retoriken 
är svår att stå emot ungefär som svaret på 
frågan ”Har du slutat slå din fru?” är be
kymmersamt. Argumenten tystnar när nå
got erkänt attackeras och maktpositioner 
förskjuts. Företrädare för underrättelse
tjänst kan hävda att de har en mycket speci
ell kultur och kräva särbehandling. Det har 
förekommit att det skapats så speciella um
gängesformer och slutna led inom militära 
enheter att dessa måst upplösas. Utomstå
ende kan med hänvisning till kultur skaka 
på huvudet inför detta påstående och häv
da motsatsen. ”Organisationskultur” både 
identifierar problem och förklarar svårig
heter i organisationer. Det är svårt att kom

rande t ex pengar och kontokort). Nästa 
nivå är gemensamma värden – på en dju
pare nivå finns grundläggande antaganden 
(det som tas för givet inom en organisa
tion, som dess existens, perspektiv, outtala
de normer, dess relation till omvärlden, syn 
på människor, metoder för konfliktlösning, 
belöningssystem).25 I dessa nivåer ryms in
stitutionerna i samhället. I denna modell 
har ”artefakt” en betydligt vidare innebörd 
än ordbokens26 ”föremål som formats av 
männ iskor” (jfr ovan ”ge andliga upplevel
ser”). Detta synsätt är projektets huvudsak
liga referensmodell men för att vidga ramar
na och göra den mer användbar för studium 
av underrättelsetjänst behöver inte bara ra
tionella utan även politiska perspektiv på 
organisationsperspektiv belysas något.

Rationell respektive politisk 
organisationskultur
Hittills har i texten ”kultur” betraktats 
som om inte oproblematiskt så i varje fall 
ganska konsekvent och rätlinjig, möjlig att 
manipulera och i någon mån systematisera. 
Efter denna exposé är det nödvändigt att 
komplettera med en alternativ syn på kul
tur i organisationer, och intressant i syn
nerhet för underrättelsetjänst. Sally Riad27 
menar att ”organisationskultur” inte bara 
är en variabel eller ett samlingsbegrepp 
(grundbult, rotmetafor) utan istället eta
blerar ett grundmönster för hur organisa
tioner förstås. Genom att använda ett er
känt begrepp blir det sant att det finns en 
organisationskultur och att den kan för
klara en organisation. Termen började an
vändas i överförd bemärkelse i början av 
1980-talet och befanns snabbt vara an
vändbar, ungefär som när trender avlöser 
varandra inom medicin eller bland mana
gementkonsulter. Det som idag kallas ut
brändhet hette något annat på 1800-talet. 
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Inhämtning Bearbetning
Artefakter: 
- Saker
- Beskrivningar av saker
- Beskrivningar av världen

 (dokument, vapen)

’sanningar’ som finns ’där ute’. Med under
rättelsetjänstens termer är det bearbetning 
inklusive analys som leder fram till dessa 
nya artefakter vilka i sin tur kan inhämtas 
för fortsatt bearbetning (se Figur 2). 
 De är, som inses, sprungna ur värderingar 
och grundläggande antaganden vilka spelar 
in redan på den första nivå av kulturförstå
else som Grundsyn Und anger, då förhållan
den beskrivs. De beskrivs förmodligen med 
hjälp av de artefakter – begrepp och pro
cedurer som stabs- och underrättelsekultu
ren tillhandahåller – och i de kategorier som 
fastställts då databaser skapats. Varje blan
kett och inmatningsformulär sätter alltså 
ramarna för beskrivningar. Perspektiv byggs 
in i beskrivningar på flera sätt och de blir 
svåra att i efterhand ändra och flytta. Den 
påföljande tolkningen inriktas redan genom 
det sätt på vilket världen beskrivs, tekniskt 
och begreppsligt.
 Arbetsformer och underrättelseproduk
ter säger alltså mycket om den kultur där 
de skapats, både genom form och inne
håll.28  Dessa två slags artefakter, inhäm
tade respektive skapade, tillkommer som 
en följd av vissa preferenser, d v s mer el
ler mindre gemensamma värden och vis
sa grundläggande antaganden om världen 

ma åt dess ”natur” när det används politiskt 
och kan vända maktrelationer. För under
rättelsetjänsten är det nödvändigt att inse 
hur olika perspektiv kan användas flexibelt 
och att det kan vara effektivare att neutr-
alisera en symbol eller artefakt (ett vapen) 
genom att påverka underliggande värder
ingar än att gå direkt på målet. Visserligen 
kan förekomsten av en artefakt signalera 
organisationskultur och att en sådan finns 
men indikationer kan vara falska – utan un
derbyggnad kan den snabbt neutraliseras.

Kultur och underrättelsetjänst

Ur detta kulturperspektiv handlar under
rättelsearbete om att inhämta och under
söka artefakter, information om artefakter 
(meta-artefakter), och att finna indikatio
ner på och försöka fastställa (gemensam
ma) värden och grundläggande antaganden 
hos vissa människor (i ledande ställning), 
grupper eller organisationer. Genom hand
lingsrepertoar, metoder och teknologier 
(artefakter – verktyg), regler och organisa
tionsformer, skapas underrättelseprodukter. 
De är i sig kulturprodukter, artefakter, men 
på en annan nivå. De ska beskriva, berätta 
om världen, dess värden, intentioner och de 

Figur 2. Schematisk modell över stegen vid skapandet av underrättelseprodukter
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len inte lämpar sig för sådana utan är mer 
abstrakta, uppstår svårigheter. När det är 
bekämpning som bestämmer takten kanske 
underrättelsetjänst kommer på mellanhand 
eftersom det kan vara snabbhet till skott 
och kinetisk verkan som prioriteras, snara
re än eftertänksam analys och långsiktig in
hämtning. Man kan säga att det är krigar
kulturen som har makten. Analyskulturens 
strävan efter sekretess och källskydd kom
mer till korta gentemot krav på fri rörlighet 
av måldata som kanske t o m anses behöva 
produceras automatiskt (sensor to shooter). 
 Artefakter som struktur (i rapporter, ana
lysmetoder) och teknologi (manifesterat i t ex 
Excel) ses som självklara svar på oreda, kan 
snabbt skapas och blir generella medel mot 
allehanda problem. Men de undre två kul
turlagren är mer stabila och ifrågasätts mer 
sällan, kanske eftersom de inom sin kultur 
anses sanna och riktiga. En bättre underrät
telsecykel eller snabbare processor (algorit
mer för datafusion) utformas i stället. 
 Efter första Gulfkriget förefaller betydel
sen av HUMINT ha återupptäckts efter det 
att teknisk inhämtning dominerat under nå
got årtionde. Sedan dess har sökandet efter 
bättre och kanske automatiserade analys
verktyg intensifierats för att bemästra inflö
det av data och information (gissningar?) 
om artefakter, värden och antaganden i om
världen (dess kultur). Genom att nagelfara 
den egna verksamheten ur ett kulturellt per
spektiv kan dylika mekanismer komma upp 
till ytan (beskrivas med hjälp av artefakter) 
och i någon mån göras hanterbara. Emel
lertid kan en sådan genomlysning försvåras 
av andra värden och antaganden (kulturel
la sanningar), nämligen att en underrättel
setjänsts inre liv och kapacitet är nödvän
diga att hålla hemliga. Men detta är inte en 
naturlag utan snarare en kulturellt betingad 
uppfattning som både kan och ibland mås
te förändras. Svårigheten ligger i att bli var

(underrättelsebehov) och om underrättel
searbete. Dessa preferenser varierar över 
tiden och organisatoriskt som de kultur
produkter de är: Lagar och förordningar i 
samhället ändras, pengar, tycke och smak 
spelar in (allt från högre chefers till lock
elsen hos ett nytt datorprogram – analys
verktyg). Nu, när underrättelsetjänsten be
höver skapa nya arbetssätt (”kultur”) anses 
t ex en ny doktrin vara viktig – Grundsyn 
Und 08 tangerar en sådan. Men ”doktrin” 
är i egenskap av artefakt uttryck för en viss 
kultur och har dessutom olika karaktär i 
Sverige jämfört med i USA. Den av försva
ret eftertraktade ISTAR-förmågan (omväx
lande kallad ISR-) förutsätter sannolikt på
tagliga kulturella förändringar, allt från 
nya artefakter till omprövning av värden 
och sanningar. Betydelsen av att vara för
svarsgrensspecifik minskar och kan t o m 
vara kontraproduktiv. Det handlar om be
tydligt mer än kosmetiska nya mötesruti
ner, uniformsinsignier eller gemensamma 
databaser. Frågor ställs om makt, motstånd 
och inflytande som i hög grad kommer till 
uttryck i artefakter. Den kultur, vare sig vi 
menar nationellt eller organisatoriskt, som 
först tar fram en begreppslista och model
ler över sin verksamhet kan få ett ointagligt 
försprång och sedan diktera villkoren. 
 I en organisation finns olika funktioner 
vilka kan sägas utgöra subkulturer med 
egna ändamålsenliga artefakter, värderingar 
och sanningar. Även procedurerna som ut
gör dessa aktiviteter är artefakter vilka vilar 
på en värdegrund. Underrättelsetjänst sker 
parallellt med t ex bekämpning och PSYO
PS och ska lämna underlag för dessa aktivi
teter. Verkan förutsätter måldata (d v s en 
viss typ av artefakt/er) som i sig skapas ge
nom sensorer och underrättelsearbete (jfr fi-
gur 1). Kulturellt sett har måldata sin grund i 
preferenserna bakom användning av främst 
kinetiska vapen, vilket innebär att när må
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språkvalet. Tolkning behöver ske så att fe
nomen betraktas ur det kulturella perspek
tiv de växer fram.30 För att detta ska bli 
möjligt behövs en så underbyggd uppfatt
ning som möjligt inte bara om den i prin
cip synliga nivån artefakter (inklusive tal- 
och skriftspråk) utan även om de undre och 
osynliga kulturlagren – i såväl den egna som 
den kultur som ska undersökas. 

Underrättelsetjänst och C-IED

När nu underrättelsetjänsten ska lära sig 
förstå och kunna medverka i C-IED behö
ver den således kunna gå på djupet av den 
kultur där IED skapas, förstå dess olika ni
våer. Var och en inser att termen IED är 
sprungen ur ett visst kulturperspektiv och 
en organisation. I bakgrunden anas en for
mell och mer teknisk indelning av olika ka
tegorier av explosiva produkter snarare än 
en viss verksamhet (t ex jägarstrid). Varför 
är det den teknisk/kemiska produkten som 
är basen för termen? Men minst lika viktigt 
är att förstå på vilka grunder ”Counter” 
definieras (ur vilket kulturellt perspektiv). 
Man arbetar i Sverige och andra västländer 
med tre steg för denna process, attack the 
network, defeat the device respektive train 
the force. Men när någon säger ”attack the 
network” (alternativt ”detect”) och ”defe
at the device” har dessa fraser mening i den 
kultur de skapas (d v s det antas finnas ett 
s k network, det antas finnas en device ef
tersom den egna kulturen anser detta). Men 
”device” kan visa sig vara en chimär eller en 
tolkning av en mängd tillfälligt sammansat
ta element. Och ”nätverk” (slarvig ”sveng
elska”) kan vara något helt annat och i tiden 
utspritt fenomen än vad det är i Internet
termer. I:et i IED, Improvised, behöver på 
samma sätt granskas kritiskt. Om det finns 
värden och intentioner där bakom kan de 
lika gärna vara systematiskt, raffinerat de

se när den blivit kontraproduktiv i en social 
och kulturell situation där det kanske inte 
ens är tillåtet att där och då (här och nu) 
prata om den. 
 Det är lätt att inse att sådana interna kul
turella förhållanden präglar såväl det utåt
riktade arbetet som hur internt underrättel
searbete bedrivs. Det räcker inte att låta de 
egna normerna och de därpå vilande pro
cedurerna styra hur arbetet läggs upp, t ex 
genom att tvinga in allt inhämtat material 
i färdiga begreppsmodeller, mallar och da
tabaser. Somt låter sig inte infogas. Tvärt
om kan standardisering (t ex arbetsspråk) 
och homogeniser ing drastiskt filtrera bort 
sådant som skulle kunna indikera att nå
got viktigt händer. Det språk vi kan vara 
hänvisade till (engelska, stabsspråket ”Bad 
English”, jargong) kan innebära väsentli
ga begränsningar eftersom det i sig dimen
sionerar vad som kan tänkas och uttryck
as i form av artefakter. Beträffande språket 
finns ytterligare aspekter som behöver beak
tas. En gäller relationen födelse-/hemspråk 
– arbetsspråk, t ex engelska. Tsedal Neeley 
m fl 29 har i en bred studie i ett globalt före
tag med engelska som arbetsspråk konstate
rat att den i organisations- och kulturstudi
er ofta förbisedda dimensionen känslor har 
stor betydelse för det dagliga samarbetet 
och att språkval och -hänvisning påverkar 
dem. Det kan handla om allt från missför
stånd till frustration och känslor av uteslut
ning. Inom underrättelsearbete torde kom
munikation av känslor vara viktig (förhör, 
samtal) men svåra att förmedla i skriftliga 
rapporter (jfr hur känslor ibland uttrycks i 
e-post med hjälp av symboler). Om sedan 
steget tolkning läggs till kan ytterligare bort
rationalisering ske.
 Beroende på vilket grundspråk som an
vänds då förhållandena i ett operationsom
råde (kulturella och i övrigt) ska beskrivas 
kan utfallet variera avsevärt beroende på 
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pas beroende på vissa värderingar och behov 
i en kulturell kontext, kanske med en tydlig 
materiell bas. Från historien brukar skapan
det av stora bevattningssystem (för stabil 
samhällsförsörjning) kopplas till utveckling 
av skrivteknologier och matematik, i sin tur 
medel för maktutövning och kontroll av re
surser av ekonomiska skäl, för disciplinering 
för långt fler syften än matproduktion. Den 
intensiva och resurskrävande produktionen 
av Påsköns statyer förefaller ha varit själv
förstörande för den kultur som frambringa
de den – hur kunde människorna driva den 
till sin spets? Diskussion och spekulationer 
pågår om hur och varför pyramiderna i det 
forna Egypten byggdes, om innebörden hos 
stensättningar som Stonehenge och den som 
kallas Ales stenar i sydöstra Skåne. Ifråga 
om ursprunget till den moderna computern 
(i Sverige kallad datorn) finns flera utveck
lingslinjer och teorier. På teoriplanet finns 
anknytningen till ”vår” kulturteori: Arte
fakter bygger på gemensamma värden och 
grundläggande antaganden.
 När det gäller teknologi eller tekniska 
produkter i allmänhet finns det i det sam
manhang vi studerar bl a socioteknisk teo
ri. Enligt denna är en viss produkt inte fär
dig då den ”lämnar bandet”. Den är istället 
flexibelt tolkningsbar. Teorin skiljer på de
sign mode och use mode:31 Först sker en 
teknisk konstruktion (enligt specifikation, 
för en viss nytta, syfte – design mode) och 
sedan när produkten ska användas sker en 
social rekonstruktion (i use mode): männ-
iskorna försöker förstå hur produkten ska 
användas (t ex en maskin eller ett verktyg). 
Denna typ av rekonstruktion kan äga rum i 
underrättelsearbete då ett foto av en anlägg
ning (flygfoto), av ett vapen eller fordon tol
kas. Vad är det och vad innebär det för oss 
här och nu? Det är den innebörd som skrivs 
in av en viss social grupp som bestämmer 
artefakten.32 Teorin säger också att vissa ar

taljstyrda aktioner till tid och rum, varför 
ordet opportunistiska kunde vara lämpli
gare. Men det kan finnas kulturella block
eringar som gör det svårt att tillerkänna en 
motståndare hög re intelligens, överlägsen 
ledningsförmåga, smidigare samarbete, och 
bättre logistik, i synnerhet när den egna kul
turen (de tre nivåerna) är måttstocken som 
varken tillåter en sådan (hädisk) uppfatt
ning eller har kulturella resurser (inklusive 
språket) för att ens upptäcka det hos den 
främmande.
 Omvänt behöver (förmodligen) alla de 
parter som måste samverka i C-IED och bi
dra till en sammanlagt optimal underrättel
setjänst skapa den kultur som medger till
räckligt nära samarbete på de tre nivåerna 
i kulturmodellen. Men det finns en nivå till 
att fundera över, närmast tillhörande de 
grundläggande antagandena: I vilket stör
re sammanhang förekommer C-IED? Är 
det ett uppror, inbördeskrig eller irreguljärt 
krig? C-IED är en mer konkret verksamhet 
och kan bli en begriplig symbolhandling i 
en betydligt mer oklar vidare konflikt som 
kan rubriceras på olika sätt utifrån politiska 
snarare än militära skäl. Den överordnade 
ram som väljs innebär i kulturella termer att 
en viss handlingsrepertoar blir möjlig och 
innebär större eller mindre möjligheter att 
utföra såväl underrättelsetjänst som C-IED. 
Det finns en risk om IED får karaktär av 
särskilt hot. Dessbättre är strävan i försva
ret att normalisera denna typ av vapen och 
göra den till en del i vad som alltid måste 
hanteras. Eftersom vapen är teknologi och 
artefakter ska något framföras om hur tek
nologi kan ses ur ett teoretiskt, om än inte 
kulturteoretiskt, perspektiv.

Kultur och teknologi
Teknologi är samlingsterm för en stor mängd 
olika artefakter, t ex IED. Teknologier ska
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den i ett insatsområde för t ex utbildning 
(figur 1), behöver definieras med insikten 
dels att dessa förhållanden kan påverkas 
avsevärt då insatsen sker (den är inte sta
tisk), dels att ”den vite kristne rike man
nens värderingar” (ett uttryck använt av en 
intervjuperson våren 2009) redan från bör
jan kan färga vad som ses som kunskap. 
Våra föreställningar är ofta ärvda. 
 När olika länders till ett operationsom
råde utlokaliserade nationella underrättel
seorgan (för mellannationell samverkan, s 
k National Intelligence Cells, NIC) sam
grupperas, t ex i Kabul, kan en NIC villa
ge35 uppstå. I denna större gemenskap kan 
efter hand en likartad NIC-kultur utveck
las, och ärvas. Den kan bli en ”särkultur” 
gentemot den övriga omvärlden med vär
deringar och aktiviteter som formas utifrån 
förhållandena på platsen inom det större 
regelverk som styr vem som får umgås med 
vem och på vilket sätt. 
 Inlärda begrepp avgör vad vi ser (”nor
malbild” eller ej) och kan uttrycka. Hand
boken från CAOCL36 belyser den med 
västerländska mått oerhörda komplexite
ten i det afghanska sättet att räkna släkt
förhållanden och den osynliga och negli
gerade hierarki inom en familj som leder 
till väldigt komplexa beslutsprocesser. Ja
mes Nyce37 pekar liksom brittisk doktrin38 

på att ”kultur” tolkas som genom en lins 
av egna föreställningar. Till synes objekti
va blanketter och inmatningsformulär till 
databaser och register strukturerar tolk
ningar av världen beroende på de intressen 
som finns i bakgrunden (JDN 1/0939 har 
ett formulär för kulturanalys). Med andra 
ord har de kulturella artefakterna utfor
mats från en bas av gemensamma värden 
och grundläggande antaganden. 
 Strukturerande och genererande (även 
kallad intellektuell) bearbetning40 sam
spelar med återkommande prövning av 

tefakter kan vara väldigt ”öppna”, men att 
det efterhand sker en stabilisering (closu
re). Viss artefakter kan förbli öppna länge, 
t ex legobitar eller råvaror, och blir först 
efter lång tid stabiliserade. Mobiltelefonen 
brukar anges som exempel: Först exklusivt 
kommunikationsmedel, sedan masspro
dukt för t o m barn och ungdomar.   
 Begreppet ”Technological Frame”33 
an  vänds som en term för att närmast be
teckna den kultur där vissa värden, tolk
ning och artefakter förekommer. Den anses 
vara en underavdelning av en organisato
risk ram (kultur) och bestå av antaganden, 
förväntningar och kunskap för att förstå 
teknologi i en organisation. Ramverket be
står av inte bara kognitiva utan också so
ciala och materiella delar. Genom att om
definiera den för givet tagna ”naturen” hos 
inte minst männ iskor och teknologier kan 
nya möjligheter visa sig, vilka kan upphäva 
”closure” av teknologier och leda till såväl 
ny stridsteknik och taktik34 som till kon
struktion av IED. IED exemplifierar alltså 
vad som är möjligt då nya antaganden och 
värderingar får utlopp. En spårning av des
sa faktorer skulle kunna öka möjligheten 
att både identifiera ”nätverket” och desar
mera ”devicen”.

Bearbetning på kulturell grund 
inom underrättelsetjänst – en 
sammanfattning

Den koncisa Grundsyn Und 08 berör av 
lättförklarliga skäl varken hur underrättel
setjänst skapar sin egen professionella kul
tur, att det uppstår en profession med sina 
egna ofta unika förtecken och värden, eller 
det som kallas organisatorisk kultur. Den 
tycks bygga på det första perspektivet, att 
kultur finns ”därute”.
 Redan Grundsyns första nivå, baskun
skap om kulturella och fysiska förhållan
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Sammanfattning och  
fortsatt arbete

Texten bygger på flera års projektarbete 
Den utgår från att alla officerare och solda
ter behöver en grundläggande förståelse av 
vad ”kultur” är, inom en organisation och 
i vidare bemärkelse. Den lyfter fram grund
läggande kultur- och organisationsteori 
och olika teoretiska perspektiv, t ex hur be
greppet kultur kan användas vid studium 
av organisationer och verksamhet. Kanske 
har ”kulturens” mystik minskat och gjorts 
något mer konkret. Genom att referera till 
Grundsyn Und 08 och erbjuda fler aspekter 
av kulturförståelse är förhoppningen att de 
olika bottnarna hos ”kultur” gjorts begrip
liga. Därtill har begreppet artefakt använts 
som en hjälpterm – inte något som ska in
föras i nomenklaturen – men väl underlätta 
samverkan mellan olika kulturer.
 Ansträngningar för att ”kontra” IED 
torde förutsätta djupa insikter om både 
de artefakter som används (vilka ju kan 
vara massproducerade, enkla och billiga) 
och hur de genom att omtolkas snabbt kan 
”öppnas” för nya tillämpningar utan att 
omkonstrueras i tekniskt hänseende. Ar
tefakten förändras inte fysiskt men väl sin 
användning, eftersträvade effekter och för
måga, d v s socialt. Om denna typ av inle
velse kan byggas upp torde i bästa fall till
fällen kunna minimeras då sårbarheten för 
IED är stor, och möjligheterna öka att på
verka den värdegrund som de får näring av. 
Om man inom en organisation blir upp
märksam på sina egna vanor och mönster 
då det gäller rörelse, transporter och det 
som styrs av doktrin kan dess förutsägbar
het minska och därmed sårbarheten. Även 
om det inte går att undvika kanaliserande 
terräng och bebyggelse kan underrättelse

strukturer och begrepp vid tolkning och 
meningsskapande. De bör därför ses som 
en helhet. En analys av bearbetning ur ett 
kulturteoretiskt perspektiv kan förmodli
gen hjälpa till med att klarlägga hur bear
betnings- och kanske underrättelsekultu
ren ser ut och verkar. 
 Kulturella konstruktioner behöver in te 
vara sanna, t ex myter och historieskriv
ning, utan istället syfta till relationsskapan
de. Myter kan tjäna som ramar för tolk
ning av händelser i nuet. De kan inspirera 
till handling och förklara dem. Myter före
träder vissa perspektiv. Islam tillhandahål
ler vissa religiösa myter vilka tjänar som 
återkommande modeller och tolknings
mönster för nutida konflikter.41 Förhållan
det torde vara samma inom andra religio
ner. Konsekvenser för underrättelsetjänsten 
är att tekniska och föregivet rationella ana
lysmodeller (som kedjan tecken – data – in
formation – kunskap – insikt) framförallt 
vilar på och uttrycker en mycket begrän
sad logisk modell som snarare kan förvirra 
än hjälpa vid analys. Först med en grundlig 
förståelse av mänsklig kultur (både teore
tiskt/perspektiviskt och från fiktiva till fak
tiska och historiska relationer i samhället 
och hur de uttrycks med hjälp av artefakter 
och sociala strukturer) kan tolkning ske.
 Kanske den viktigaste kompetensen är 
att inse hur egna kulturella markörer (vad 
vi gör, säger, använder, uttryck för grund
läggande värderingar) selektivt kan göras 
synliga beroende på situationen, och inse 
hur de uppfattas, så att beteendet kan an
passas till de relationer som är viktiga.42 

Därmed kan kulturell analys begränsas till 
vad som är operativt meningsfullt istället 
för att bli en jakt efter endera helhetsinsikt 
eller endast stanna upp vid definitioner och 
avgränsningar. 
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tabun som grund för en interndialog i or
ganisationen om dess plats i en omgivning 
där det finns konkurrenter. Johnston ser på 
kultur som avgörande kraft i verksamhet 
styrande allt från identitet, rekrytering till 
belöningssystem, verksamhet och produk
ter. Han menar att med hjälp av mätbara 
indikatorer och avvägda ledningsaktivite
ter kan olämpliga tendenser upptäckas i tid 
och motverkas. 
 Karl Weick och Kathleen Sutcliffe47 an
vänder en modell över kultur som liknar 
”trenivåmodellen”.48 De diskuterar förut
sättningen för att ändra kulturen som hel
het men avråder: Kulturen är inte homogen 
utan kan inrymma olika perspektiv. Den är 
fragmenterad och har skillnader vilka kan 
vara värdefulla. Det krävs anpassade meto
der för att integrera, skapa helhet, och be
vara en mix – i en kombination. Ett annat 
alternativ är att ändra på artefaktnivån ge
nom att introducera nya symboler och den 
vägen påverka värderingar och underlig
gande antaganden om världen. Deras tredje 
alternativ är att påverka värderingar genom 
att introducera nya sätt att handla, nya me
toder och begrepp. Introducering av IT-stöd 
är ett vanligt exempel. 
 Det är tveksamt om detta sätt att se på 
kultur ger önskvärd hållbar utveckling. För
sök att detaljstyra utifrån kan uppfattas som 
manipulation, och generera motkulturer.49 
För att utveckla underrättelsetjänstens kul
turella förmåga kan det istället vara lämp
ligt att arbeta stegvis i en insats, satsa på att 
få igång en kommunikation och den vägen 
identifiera hur en sådan process kan ges en 
grogrund som är mer än teknisk-språklig. 
Ytterst handlar professionalismen inom un
derrättelsetjänst om att först få en operativ 
omgivning att berätta, sedan att tolka berät
telserna, och därefter att förmedla det som 
anses värdefullt inom egen organisation. 
Det säger sig själv att det kan finnas mer 

tjänsten inriktas i en vidare sfär för att av
söka mer än den i vanliga fall tillräckliga 
operationsmiljön.
 Avslutningsvis något om hur kultur 
kan påverkas och skapas, det kanske vik
tigaste steget för inte bara underrättelse
tjänsten utan hela insatsförsvaret. Det är 
olämpligt att satsa på att förstå kulturen 
”där ute” eftersom den faktiska situatio
nen i ett insatsområde förändras i och med 
att insats sker. År av studier kan vara slag 
i luften. Om inte politisk enighet rått tidi
gare kan en invasion bli katalysatorn som 
får människor att enas, trots existensen av 
vad som ansetts vara objektiva kulturella 
skillnader. Den som vill gå direkt på må
let ”bättre kulturförståelse” kan finna väg
ledning men också riskera att hamna fel. 
Bergman43 förordar ”vetgirig ödmjukhet” i 
ett insatsområde som nödvändigt komple
ment till det som kan läras in på hemmap
lan och hävdar att skillnader måste få före
komma. Han ifrågasätter (med all rätt) om 
utväxt skägg och bärandet av lokala klä
desplagg ger den positiva image som efter
strävas. Checklistekompetens förekommer 
i enkla manualer och handböcker44 men 
torde vara för ytliga för underrättelseperso
nal. Den första linjen som behöver erövras, 
vare sig man betraktar underrättelsetjäns
ten eller moderorganisationen, torde vara 
de egna dispositionerna uttryckta i termer 
av kultur. Därmed kan det gå att inom de 
egna leden samverka och åstadkomma mer 
än den f n glesa kader som utgör underrät
telseorganisationen.
 Det finns dessbättre vägledning. Grund
läggande studier av organisationsteori kan 
tjäna som bas eftersom de generellt om
spänner även kultur. Minns Sally Riads45 

argument om ”kultur” som en politisk kon
struktion i en organisation. Rob Johnston46 

studerade CIA och menar att det första ste
get är att identifiera befintliga normer och 
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som behöver kommuniceras än raka svar på 
underrättelsebehov. Därför behöver de som 
samarbetar inom ramen för den arbetsmo
dell som kallas underrättelsecykeln – chefer, 
inhämtare, analytiker m fl, kanske utsprid
da mellan olika ledningsnivåer – vara med
vetna om varandras ”kultur” och agera för 
att hela tiden göra den till något gemensamt 
som underlättar en öppen kommunikation, 
i den anda som Grundsyn Und uttrycker 
och som basen för ISTAR-förmåga. Med 
Karl Weicks50 termer handlar det om att få 
en organisation, som bygger på besluts- el
ler handlingsrationalitet och därför behö
ver säker kunskap och tydliga procedurer, 

att samarbeta med vad jag skulle vilja kal
la en underrättelsekultur som måste hante
ra osäkerhet om än faktafokuserad, beto
nar kommunikation och mellanmänsklig 
tillit, samt inte har i förväg definierade 
sanningar. Språket är centralt och till för 
mycket mer än faktaöverföring – det kan 
sägas skapa värden och uppfattningar inte 
bara genom ord och tecken utan även sin 
form, symboler och sitt sammanhang, ib
land långt utanför sina bakomliggande in
tentioner.

Författaren är överstelöjtnant och fil dr i 
ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan.
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