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Cross Cultural Competence 
- Ett sätt att förstå vår värld 

 
Vi strävar alltid efter att förstå det som sker i den värld vi lever i. Till vår hjälp har vi olika referenser 
och kunskaper som vi har lärt oss under våra liv. Dessa referenser och kunskaper förenklar och 
förklarar våra upplevelser och sätter in dem i ett sammanhang. Utan detta sammanhang blir enskilda 
händelser omöjliga att förstå och vi tvingas navigera oss fram med förbundna ögon. Kultur är ett av 
de verktyg vi människor använder för att förklara den verklighet vi lever i. Vi omges ständigt av en 
mängd olika kulturella kontexter med sina egna koder och sammanhang. För att kunna interagera 
med dessa kulturer måste vi ha en förståelse för vad kultur är och hur det påverkar våra handlingar 
och tankar. För en soldat eller officer som skall operera i en internationell miljö blir denna kunskap 
ännu viktigare, då det kulturella avståndet mellan människor tenderar att växa exponentiellt i 
förhållande till det geografiska avståndet.  Detta är en av de viktigaste erfarenheter som man dragit 
under 2000-talets internationella konflikter. Till följd av detta så har institutioner över hela världen 
startat projekt i syfte att utveckla utbildningar och träningsprogram som skall öka förmågan att 
hantera kultur och kulturell problematik vid militära insatser. 
 
Denna uppsats huvudsyfte är att med hjälp av Brian A. Selmeskis 3C koncept undersöka hur den 
svenska Försvarsmakten och Försvarshögskolan hanterar kultur och kulturell problematik i sin 
utbildning. Målet med uppsatsen är att identifiera områden som kan utvecklas i syfte att utveckla 
Cross Cultural Competence.  
 
Nyckelord: Kultur, kulturell utbildning, internationella insatser, Cross Cultural Competence, 
3C 
 

 



    

   

 
 

Cross Cultural Competence 
- A way to understand our world 

 
We always try to make sense of the things that happens in the world we live in. To our help we have 
different references and knowledge that we have learned during our life. These references and 
knowledge simplifies and explains our experiences and put them in to context. Without this context 
single events becomes impossible to understand and we are forced to navigate with our eyes bound. 
Culture is one of the tools, we humans use to explain the reality we live in. We are constantly 
surrounded by a wide range of different cultural contexts with there own codes and conducts. To be 
able to interact with these cultures we must have a understanding for what culture is and how it affect 
our actions. For soldier or an officer that will operate in an international environment, this knowledge 
becomes even more important cause the cultural distance between people tend to grow exponentially 
in relations to the geographical distance. This is one of the most important experiences from the 21st 
century’s international conflicts. As a result of this, institutions all over the world have started 
projects with the purpose to develop educations and training programs that will increase the ability to 
manage culture and cultural problems.  
 
This essays main purpose it to with the help of Brian A. Selmeskis 3C concept study how the 
Swedish Defence and the Swedish National Defence Collage handles culture and cultural problems in 
their education. The goal with the essay is to identify areas that can be developed with the purpose to 
evolve Cross Cultural Competence.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Culture, Cultural education, international missions, Cross Cultural Competence, 3c 
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Inledning 

 
 
Att en bild säger mer än tusen ord är ett allmänt vedertaget ordspråk som stämmer i sin 
enkelhet. Vad bilden säger är dock inte lika enkelt att utröna och kräver en djupare analys av 
både bildens innehåll, av kontexten den är tagen, av vem bilden har tagits, i vilket syfte med 
mera. Man måste också som betraktare ta hänsyn till sina egna värderingar och sina egna 
fördomar. En helt objektiv beskrivning av bilden skulle ta upp hur många personer som syns, 
vem statyn föreställer, att det är en amerikansk flagga med mera. Detta neutrala 
förhållningssätt har vi sällan, då vi som tänkande individer alltid har en vilja att försöka förstå 
det vi ser och upplever. Vi tolkar hela tiden det som sker i vår omgivning för att förstå och 
förklara det. För att kunna tolka så använder vi oss av diverse referensramar som kan bestå av 
våra erfarenheter, vår utbildning och vår uppfostran med mera. Sammantaget så kan man 
beskriva detta som vår kultur, en förenklad bild av verkligheten som vi använder för att förstå 
det som händer runt omkring oss1. 
 
Bilden ovan visar en korpral i den amerikanska armén efter det att man intagit Bagdad under 
Operation Iraqi Freedom. Bilden är väldigt omdiskuterad och har använts av båda sidor i 
konflikten i propagandasyften. Tanken var att den symboliska handlingen skulle förmedla 
budskapet om ett befriat Irak till befolkningen och omvärlden. Åskådarna på plats tolkade 
dock gesten utifrån sina egna kulturella perspektiv vilket ledde till stora missförstånd.2 
 
De amerikanska soldaterna såg sin flagga över Saddams ansikte som en symbolisk seger och 
ett bevis på Irak befrielse. Många irakier såg istället utländska soldater som invaderat deras 
land och som genom flagghissningen gjorde anspråk på detta land. Den strategiska korpralen 
hade självfallet inga sådan tankar men detta blev ändå resultatet. I dagens moderna konflikter 

                                                
1 Föreläsning Interkulturell kommunikation, Karin Sharma, 2010-03-24, IntUtbE 
2 http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/04/09/sprj.irq.statue/, 2010-06-10, kl. 11.44, 
http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Toppling_the_statue_of_Saddam_Hussein, 2010-06-10, kl. 
11.46 
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ställs fler och fler personer på olika nivåer inför val som på grund av massmedia och Internet 
kan få långtgående konsekvenser för hela operationer.  
 
Samtidigt så ökar antalet inomstatliga konflikter i världen där aktörerna är många och de 
fredsfrämjande styrkorna tvingas gå en vansklig balansgång för att inte göra större skada än 
nytta. Dagligen kommer soldater i kontakt med människor från andra kulturer där barriärerna 
dem emellan sträcker sig mycket längre än till språk och religion. I dessa situationer krävs det 
att soldaterna har en förmåga att hantera dessa barriärer för att kunna genomföra sitt arbete. 
Detta är lärdomar som USA och Storbritannien har dragit under 2000-talet i och med sina 
insatser i Afghanistan och Irak. Detta har hittills resulterat i ett antal officiella rapporter, 
inrättande av nya utbildningsenheter samt fler kulturella rådgivare i insatsområdet. Problemen 
kvarstår dock till stor del på grund av att man i huvudsak försöker skapa snabba lösningar på 
problem ute på fältet när man egentligen skulle behöva omstrukturera hela 
utbildningssystemet för soldater och officerare som skall verka i den internationella arenan.  

Problemformulering och syfte 
Kulturell problematik vid internationella insatser är och kommer att vara ett stort problem för 
försvarsmakter i hela världen för en lång tid framöver. Problematiken är komplicerad och svår 
att åtgärda med snabba åtgärder i insatsområdet. Sverige har en lång tradition av att verka i 
internationella fredsfrämjande insatser och är har i dagsläget 935 soldater ute i internationell 
tjänst. Dessa soldater interagerar dagligen med människor från andra kulturer. Därför borde 
det finnas ett stort intresse att ta del av de slutsatser som USA och Storbritannien dragit på 
senare år och utveckla utbildningen inom Försvarsmakten (FM) för att på ett bättre sätt kunna 
hantera kulturellproblematik. Syftet med denna uppsats är att utifrån Brian R. Selmeskis 3C 
modell undersöka hur FM blivande personal utbildas att kunna hantera kulturell problematik.  
 
Hur överensstämmer Selmeskis 3C modell3 med den utbildning som Försvarsmakten och 
Försvarshögskolan (FHS) genomför? 
 
Hur kan Selmeskis 3C modell bidra till att utveckla utbildningen för att hantera kulturell 
problematik? 

Metod 
Den vetenskapliga metod jag har valt att använda i min uppsats är kvalitativ textanalys genom 
systematisering4.  Kvalitativ textanalys innebär att jag noggrant kommer att läsa min empiris 
alla ingående delar för att kunna identifiera de delar jag skall analysera. För att kunna 
analysera min empiri använder jag en modell som Brian A. Selmeski tagit fram där han har 
kombinerat den kanadensiska försvarsmaktens kompetensutvecklingsmodell med sitt eget 3C 
koncept (Cross cultural competence). En noggrannare presentation sker i teoriavsnittet. 
 
Detta gör jag genom att inledningsvis i teoridelen redogöra för Selmeskis modell 3C i syfte att 
kunna använda modellen som ett verktyg för att analysera min empiri från FM och FHS. 
Selmeskis modell är tvådimensionell i den meningen att empirin kategoriseras både utifrån 
nivå motsvarande OF-grader och olika kompetensområden. Syftet med denna modell är att 
den skall skapa en bredare konceptuell bas över vilken kunskap som behövs vid en specifik 
karriärnivå. Därefter kategorisera jag mitt material utifrån de lärandemål som går att finna i 

                                                
3 Selmeski. Brian.R, Military Cross-cultural competence, Royal Military College of Canada, 2006 
4 Esaiasson, Peter m.fl., Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Andra 
upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2004 
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empirin i syfte att kunna utläsa i vilken omfattning och på vilken nivå Försvarshögskolan och 
Försvarsmakten bedriver sin kulturella utbildning. Slutligen så avser jag att med hjälp av 
kategoriseringen och Selmeskis 3C modell dra slutsatser om hur den kulturella utbildningen 
för Försvarsmaktens personal kan förbättras. Tanken är ej att testa om Selmeskis modell 
överensstämmer med FMs och FHSs utbildning. Jag använder den i första hand för att 
kontrollera om delar av utbildningen kan passa in under enskilda kategorier. I mina slutsatser 
och diskussion försöker jag knyta ihop tankarna kring utbildningen och hur den kan utvecklas 
och hur en röd tråd kan arbetas in 

Tolkning 
Då jag utgår från redan formulerade kategorier som jag applicerar på kortfattade lärandemål 
så kommer det resultera i att jag utifrån analysmodellen måste tolka lärandemålens innebörd 
och placera in dem i analysmatrisen. Viktigt att veta i detta tolkningsarbete är att det redan 
från grunden finns vissa fundamentala skillnader mellan lärandemålen från FM och FHS. Då 
FHS blev en statlig högskola den 1 januari 2008 så innebar det ett helt nytt regelverk för 
skolans verksamhet.5 Dessa regler styr till exempel hur kursplaner och utbildningsplaner 
utformas och vad de skall innehålla, antagningskrav. Syftet med dessa regler är att 
utbildningen på högskolan skall kunna kvalitetssäkras6. Av de utbildningar som jag har tittat 
på är det bara Officersprogrammet (OP) som helt lyder under dessa regler.  
 
Stabsutbildningen och den Högre Stabsofficersutbildningen är uppdragsutbildningar som FHS 
genomför på uppdrag av FM. Syftet med dessa utbildningar är att kompetensutveckla sina 
anställda officerare genom akademisk utbildning. En uppdragsutbildning är undantagen 
Högskolelagen och Högskoleförordningen vilket innebär att studenten inte har samma 
rättigheter som en vanlig student. Detta innebär inte att kraven på utbildningens kvalité är 
lägre utan studenten erhåller fortfarande en akademisk examen efter genomförd utbildning. 
Viktigt att veta om dessa två utbildningar är att deras innehåll bestäms av FM och inte FHS 
till skillnad från OP där FHS har bestämmanderätt över innehållet.7 
 
De utbildningar som FM ansvarar är så kallade inomverksutbildningar och där ansvarar FM 
ensamt för utbildningens innehåll och kvalitetssäkring och styrs inte av det omfattande 
regelverk som FHS gör.8 
 
För att göra en korrekt tolkning bör man ta hänsyn till ett par olika faktorer, dessa faktorer är 
frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv och avståndet mellan texten 
och den uttolkade forskaren9. Frågans karaktär berör textens budskap och jag kommer endast 
att läsa det som faktiskt står i lärandemålen och inte ta hänsyn till eventuella underliggande 
budskap. Textens klarhet handlar om avsändaren uttryckt sig tydligt eller vagt och i så fall i 
vilket syfte. Många av de lärandemål som förekommer i min empiri är kortfattade och 
övergripande. Anledningen till detta kan vara flera men ett specifikt mål blir väldigt styrande 
för utbildningen och verkar därmed begränsande, i motsats till detta så blir ett mål som är för 
abstrakt svårt att förmedla och att uppnå. Detta gör tolkningen av lärandemålens betydelse 

                                                
5 http://www.fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/, 2010-06-13, kl. 12.31 
6 http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/reglernaikorthet.4.539a949110f3d5914ec800056976.html, 2010-06-13, kl. 
12.42 
7 
http://www.hsv.se/reglerochtillsyn/reglernaikorthet/uppdragsutbildning.4.539a949110f3d5914ec800063126.html
, 2010-06-13, kl. 12.55 
8 http://www.regeringen.se/content/1/c4/37/32/973833c6.pdf, 2010-06-13, kl. 13.54, s. 17 
9 Esaiasson m.fl. a.a., s. 245 
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svårare och resultatet blir mer beroende av tolkaren. Kopplat till detta så kan man diskutera 
vad lärandemålen har för betydelse för avsändaren och för mottagaren detta är det så kallade 
tolkningsperspektivet.10 I detta fall så har avsändaren fördelen av att ha insyn i den utbildning 
som kopplas till ett specifikt mål, detta har jag som mottagare bara i vissa fall. Den sista 
faktorn är avståndet mellan texten och tolkaren. I detta fall är avståndet kort då lärandemålen 
är aktuella och formulerade av FM och FHS som jag som officerskadett har god insyn i.  

Material och avgränsningar 
Det material jag använder mig av är utbildningsordrar från IntUtbE och kursplaner och 
kursbeskrivningar från SWEDINT samt FHS. Anledningen till att jag valt dessa är att det i 
dessa finns tydligt formulerade lärandemål som gör materialet hanterbart vad gäller 
omfattning samt att det blir en tydlig avgränsning. Avgränsningen består i att min 
undersökning bortser från kurslitteratur och föreläsningar i den mån de inte tagits upp 
specifikt i kursplanen eller kursbeskrivningen. Vidare så har jag avgränsat min undersökning 
till utbildningsenheter som i min uppfattning borde ha störst inslag av kulturell utbildning i 
syfte att begränsa materialets omfattning. De utbildningsenheter jag valt är Swedint, 
Internationella utbildningsenheten, samt FHS. Anledningen till att jag valt Swedint och 
IntUtbE är att de båda enheterna utbildar soldater och officerare som skall delta i 
internationella insatser. Detta gör dessa två enheter särskilt intressanta då de skall operera i 
multikulturella miljöer och utbildningen torde behandla detta område. OP är den 
grundläggande akademiska utbildning som samtliga officerare genomgår och utgör därför 
basen för den kulturella kunskap som övrig utbildning skall bygga på. SU är även det en 
akademisk utbildning på grundnivå som finns till för att täppa till glappet mellan det nya OP 
och tidigare officersutbildningar som Yrkesofficersprogrammet till exempel och är därför 
intressant då den är förberedande för HSU. HSU är en akademisk utbildning på avancerad 
nivå och skall bygga vidare på OP detta gör det intressant att titta på denna utbildning och se 
om det finns en röd tråd dem emellan.  

Källkritik 
Mitt källmaterial består uteslutande av officiella styrdokument från FM och FHS i form av 
utbildningsplaner, utbildningsorder, kursplaner, och kursbeskrivningar. Då dokumenten är 
fastställda, offentliga handlingar så är dessa styrdokument primärkällor för den utbildning 
som de olika utbildningsenheterna för närvarande bedriver11. Detta gör att eventuella 
tendenser inte påverkar min undersökning då jag bara är intresserad av att förhållandet mellan 
de utskrivna lärandemålen och min analysmodell12.   

Validitet och reliabilitet 
Min undersökning behandlar ett område som inom forskningen är omdiskuterat och 
mångfacetterat nämligen kultur. Bara att definiera ordet kultur är tidskrävande och en 
omfattande process där en mängd olika vetenskapsområden konkurrerar om begreppet och 
dess innebörd inom deras respektive område. Jag har i min uppsats valt att utgå från den 
definition av kulturbegreppet som Selmeski använder. Fördelen med denna definition är att 
den är bred och inte syftar till att på något sätt vara uteslutande då själva kulturbegreppet är 
underordnat helheten i Selmeskis modell. Problemet uppstår då man skall börja kategorisera 
de lärandemål som jag undersöker utifrån Selmeskis kulturdefinition. Då vi inte vet vilken 
definition FM och FHS har använt kopplat till ordet kultur finns risken för att 

                                                
10 Esaiasson, m.fl. a.a., s. 345 f 
11 Esaiasson, m.fl. a.a., s. 308 f 
12 Esaiasson, m.fl. a.a., s. 311 f 
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begreppsvaliditeten kan ifrågasättas13. Jag menar dock att den exakta definitionen av ordet 
kultur i detta fall inte påverkar undersökningen i någon större utsträckning då samtliga 
lärandemål som jag undersöker passar in i analysmodellen. Vidare så är formuleringarna i 
Selmeskis 3C modell generella och det i kombination med de kortfattade lärandemålen gör att 
begreppsvaliditeten är beroende av min tolkning av Selmeskis modell i relation till 
lärandemålen. Till min hjälp i tolkningen av vissa lärandemål har jag därför använt Blooms 
taxonomi för att kunna koppla lärandemålet mot en specifik nivå i analysmodellen. 
 
Reliabiliteten i sin tur kan ifrågasättas då jag valt att endast ta med lärandemål som antingen 
innefattar ordet kultur alternativt som innehåller mycket tydliga kopplingar till kultur. Detta 
urval har jag gjort med hjälp av Selmeskis modell som i sin tur är beroende av min tolkning 
och värdering14.  
 
Trots att det finns vissa invändningar att göra mot val av analysmodell så anser jag att den i 
relation till mina frågeställningar fungerar. Hade jag haft en ambition att på en mer detaljerad 
nivå titta på utbildningens utformning och innehåll hade det varit svårt att koppla empirin till 
min analysmodell. Detta beror på att kategorierna i analysmodellen inte är tillräckligt precisa. 
Då min undersökning syftar till att på en generell nivå kategorisera utbildningen i syfte att 
utröna dess omfattning och mål så är analysmodellen användbar.  

Disposition 
Denna uppsats är uppdelad i fem delar. 
  
Del ett består av en introduktion av mitt ämne och det problemområde jag har valt att 
undersöka. I detta avsnitt återfinns mina frågeställningar samt beskrivning och motivering av 
min metod. Vidare beskriver jag mitt material och min teori. 
 
Del två omfattar första delen av min empiri där jag beskriver de olika utbildningsenheterna 
som jag valt att undersöka, utifrån faktorer som utbildningens omfattning, antagningskrav, 
längd med mera. 
 
I del tre så redovisas den andra delen av min empiri som är de kurser och de lärandemål som 
har en koppling till kultur. Detta görs utifrån respektive utbildningsenhet. I detta avsnitt 
beskrivs bland annat kursens utformning i stort, hur lärandemålen är formulerade samt i vissa 
fall en lite utförligare beskrivning av utbildningen kopplad till specifika lärandemål. 
 
Del fyra omfattar min analys av det empiriska materialet. Detta görs med hjälp av en matris 
som redovisats i mitt teoriavsnitt. Utifrån denna kategoriseras lärandemålen för att jag skall 
kunna dra slutsatser om utbildningen utformning.  
 
Del fem består av slutsatser och en avslutande diskussion där jag redovisar vad jag har 
kommit fram till samt en återkoppling till mina frågeställningar. Vidare så för jag en 
diskussion om hur mitt resultat kan användas och vad man kan göra för att forska vidare på 
området. 

                                                
13 Esaiasson, m.fl. a.a., s. 62 f 
14 Esaiasson, m.fl. a.a.,s. 67 f 
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Teori 
Under 2000-talet har man sett ett ökat internationellt intresse för kultur och kulturell 
problematik vid fredsfrämjande insatser. Detta har resulterat i att allt fler länder i världen 
påbörjat nationella projekt för att reducera dessa problem. Något som är uppenbart då man 
tittar på den litteratur och forskning som behandlar ämnet är att kulturell problematik är ett 
komplicerat och svårhanterligt problem som kräver omfattande och långsiktiga åtgärder för att 
ge resultat. De torftiga fickminnen med ”does and dont´s” är ett hjälpmedel som faller på sin 
egen enkelhet. Utan förståelse för de bakomliggande orsakerna till varför du skall uppträda 
och uttrycka dig på ett visst sätt så kommer resultaten som uppnås endast bli kortvariga och 
ytliga. Problemet med att skapa kulturell förståelse hos internationella styrkor som verkar i 
moderna konflikter är att man sällan har särskilt lång tid att förbereda och utbilda styrkan 
innan den sätts in på en specifik plats. Samtidigt så medför man så kallade rådgivare som skall 
stödja enheterna med sin expertis, detta kan jämföras med de fickminnen som nämndes 
tidigare då huvuddelen av den personal som interagerar med de andra kulturerna inte besitter 
nödvändig kunskap. 15   
 
Problemet med huvuddelen av de projekt som för tillfället pågår i världen är att de alla har 
startas för att lösa specifika problem, på en specifik plats, i en specifik kontext. Detta får till 
följd att man vid nya insatser måste skapa nya koncept och nya projekt för att möta samma 
problematik i en annan skepnad. Brian R. Selmeski är en amerikan och före detta officer som 
numera är professor i antropologi och jobbar vid US Airforce Culture and Language Center. 
Han menar att man istället för att försöka utveckla kulturell medvetenhet vid en specifik insats 
så borde fokus vara att skapa ett institutionellt lärande i syfte att skapa en allmängiltig 
förståelse för kultur som kan kläs på vid specifika insatser. 16    
 
För att kunna göra det har Selmeski tagit fram ett koncept för kompetensutveckling där 
soldater, officerare och underofficerare skall kunna utveckla sin kulturella kompetens genom 
hela sin karriär. Modellen har han döpt till 3C vilket står för Cross Cultural Competence. 
Syftet med detta koncept är att det skall omfatta alla delar som ingår i kulturbegreppet. 
Selmeski menar att tidigare koncept såsom cultural awareness och cultural adaptability har 
allvarliga brister, det förstnämnda handlar om att förmedla kunskap innan insats om den 
aktuella regionen, detta anser Selmeski vara för passivt. Cultural adaptability pendlar åt det 
andra hållet och blir istället för akademiskt och går ej att applicera utanför den akademiska 
kretsen. 3C modellen bygger i stället på en process där yrkesmilitärer under sin karriär hela 
tiden genomgår utbildning och utvecklar sin förmåga, sin kompetens till att hantera kulturell 
problematik. 17   

Centrala begrepp 

Kultur 
3C konceptet utgår från att kultur inte nödvändigtvis måste definieras i en sträcksats utan att 
det är viktigare att förstå vad kultur är, hur kultur fungerar och hur man lär sig förstå. En 
viktig del i detta är att inte försöka förenkla kulturbegreppet genom att sammankoppla det 
med sociala grupper, språk, symboler och aktiviteter. För att ha något att stödja sig på så tar 
Selmeski upp följande:     


                                                
15 Selmeski. a.a., s. 1-2 
16 Ibid, s.2-4 
17 Ibid, s. 5-6 
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• Learned, shared, patterned, and transmitted across generations;  
 

• Multi-levelled,7 including:  
 

– Surface: material and verbal and non-verbal behaviour;  
 
– Middle: physical and symbolic structures; and  
 
– Deep: values, beliefs, expectations, emotions, and symbols that range from the commonly 

recognised to those that are taken for granted;  
 
• Performative, expressed in many forms (enacted as behaviours, embodied as feelings, and  
embedded as meanings);  

 
• Influential (but not necessary predictive) regarding what, how and why do things, as well as the 
way they think and feel;  

 
• Relatively stable but not static; elements change over time and these modifications often affect 
other (seemingly unrelated) aspects;  

 
• Adaptive to human needs (e.g., biological, environmental, social, political) but not always as 
expected when viewed from a different culture;  

 
• Dependent on the whole or system rather than isolated parts (i.e., holistic). 18   

 
Utifrån detta kan man förstå att kultur är något som påverkar oss på flera nivåer och som tar 
sig uttryck både medvetet och undermedvetet genom vårt agerande, våra känslor och våra 
tankar. Kultur är föränderligt och adaptivt till det som sker i vår omgivning och utvecklas 
gradvis över tiden. Olika kulturer är beroende av varandra och av systemet av kulturer och 
subkulturer.  

3C (Cross Cultural Competence) 
The ability to quickly and accurately comprehend, then appropriately and effectively engage 
individuals from distinct cultural backgrounds to achieve the desired effect.  
 

(1) Despite not having an in-depth knowledge of the other culture, and  
 
(2) Even though fundamental aspects of the other culture may contradict one’s own 

taken-for-granted assumptions/deeply-held beliefs. 19 
 
Definitionen av 3C är direkt kopplad till militär verksamhet och Selmeski delar in den i två 
huvudgrupper med flertalet undergrupper. Detta för att förklara hur 3C kan användas för att 
hantera problem kopplade till dessa olika grupper. 
 
Den första huvudgruppen är Operationally 20 och involverar olika grupper som en yrkesmilitär 
möter under sin karriär. Dessa grupper kan både vara interna och externa och både i den 
meningen att man möter andra länders militära styrkor och att man möter en annan 
försvarsgren inom den egna organisationen. Alla militära förband i världen präglas av ett arv 
och en gemensam historia som tar sig uttryck i symboler, traditioner och sociala ritualer. 
Detta är något som varje enskild individ måste vara medveten om eller åtminstone kunna 

                                                
18 Selmeski. a.a., s.2-4 
19 Ibid, s. 12 
20 Ibid, s. 13 
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göras medveten om för att man skall kunna accepteras av omgivningen. De fem grupper 
Selmeski tar upp är följande: 
 

 Kamrater – inom varje förband finns flertalet underenheter som alla präglas av sin 
egen kultur, inom varje enhet i sin tur så finns det människor som har helt skilda 
bakgrund och erfarenheter. Detta ger vid hand en otrolig mångfald som varje individ 
måste hantera på en daglig basis. 

 
 ”Sister Services” – Marinen, armén och flyget har alla månghundraåriga traditioner 

och historia som särskiljer dem i dagens försvarsmakt. Detta gör att alla har sitt eget 
sätt att lösa uppgiften och risken för missförstånd är uppenbar. 

 
 Allierade – I en allt mer globaliserad värld och med ett ökande antal internationella 

militära samarbeten så ökar också interaktionen mellan olika nationers militära 
enheter. Multinationella insatser hör till vardagen och med det så kommer också 
kulturella problemområden då individer med olika bakgrund skall jobba tillsammans 
för att uppnå gemensamma mål.  

 
 Motståndare – både konventionella styrkor och irreguljära styrkor förekommer i 

insatsområdena runt om i världen. 
 

 Ickestridande parter – Civilbefolkning som både kan stödja och vara emot insatsen, 
civila hjälporganisationer såsom Röda Korset och Läkare utan gränser, diplomater och 
politiker. 21 

 
Den andra huvudgruppen som Selmeski tar upp är den ”Institutionally/Professionally”22 och i 
denna grupp ingår större grupper som man kanske inte har direktkontakt med över tiden men 
som ändå påverkar soldaten och insatsen. Följande tre grupper placeras under denna nivå: 
 

 Politiker – som ger mål och inriktningar åt militären, tilldelar resurser samt 
kontrollerar militären inom ramen för demokratin 

 
 Samhället – som militären har till uppgift att skydda och varifrån man rekryterar sin 

personal 
 

 Olika intressegrupper – med specifika mål23   
 

 
Det som kan vara värt att lägga märke till här är det faktum att man i 3C inte bara 
fokuserar på kultur i ett internationellt perspektiv utan en stor del av fokus läggs på 
kulturen inom den egna organisationen och hos allierade makter. Det är lika viktigt att 
förstå sin egen kultur och den kultur man jobbar i för att kunna skapa 3C. Genom att tittat 
på denna modell så inser man snabbt att 3C inte är något som man uppnår genom att gå 
enskilda kurser utan det kräver långsiktig utbildning och uppföljning får att konceptet 
skall få genomslag. 
 

                                                
21 Selmeski. a.a., s. 12-14 
22 Ibid, s. 14 
23 Ibid, s. 14 
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The Canadian Forces’ Professional Development Framework (PDF) 
 
PDF är en kanadensisk modell för att utveckla officerare i ledarrollen med en tydlig 
professionsinriktning. PDF skall vara anpassningsbar till såväl taktisk, operativ och  
strategisk nivå. Modellen är indelad i två delar där den första redogör för fem  
övergripande förmågor enligt följande: 24 

.  
  

 Expertise beskriver vikten av personer med fackkompetens med en förmåga att driva 
utvecklingen av yrket framåt på alla nivåer. 25 

 
 Cognitive innebär att man skall besitta en förmåga till ett vetenskapligt förhållningssätt 

i syfte att ta välgrundade beslut och kunna tänka kreativt och driva på utvecklingen. 26 
 

 Social handlar om empati, kommunikation och konflikthantering i syfte att 
effektivisera arbetet mellan kollegor, i grupper och i samverkan med andra enheter. 27 

 
 Change innebär att man skall ha en förmåga att utveckla sig själv, sin grupp och 

organisationen inom ramen för den kanadensiska militärens utbildningsinstitutioner. 28 
 

 Professional innebär att man har en sund värdegrund som genomsyrar verksamheten 
och som styr hur man använder den kunskap och makt individen och organisationen 
besitter. Ledorden för detta är öppenhet, trovärdighet, karaktär, bestämdhet och 
utåtriktad. 29 

 
Den andra delen av modellen består av en nivåindelning för utveckling av soldater och 
officerare. Denna nivåindelning syftar till att man på ett enkelt sett skall strukturera 
utbildningen utefter erfarenhet och uppgifter. Indelningen ser ut enligt följande: 
 

4. Senior—Colonel/General and Sergeants Major;  
 
3. Advanced—Major/Lieutenant Colonel and Platoon/Gunnery Sergeant  First Sergeant;  
 
2. Intermediate—Lieutenant/Captain and “strategic corporal” squad leader; and  
 
1. Initial (or Novice)—cadet/new officer and enlisted equivalent. 30  
 

Kompetensutvecklingsmodell 
Genom att kombinera 3C modellen och PDF-modellen så har Selmeski skapat ett koncept för 
att kunna kompetensutveckla militär personal inom området Cross Cultural Competence. 
Syftet med konceptet är att all militär personal under loppet av sina karriärer hela tiden skall 
utveckla sin förmåga att hantera kulturella frågor. Konceptet bygger på de fyra olika nivåer av 
kompetensutveckling som identifieras i PDF. På varje nivå identifieras nödvändiga kunskaper 

                                                
24 Selmeski. a.a., s. 12 
25 Ibid. s. 14-15 
26 Ibid, s. 14-15 
27 Ibid, s. 14-15 
28 Ibid, s. 14-15 
29 Ibid, s. 14-15 
30 Ibid, s. 16 
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inom de fem kunskapsområdena. Denna modell kommer jag att använda för att kategorisera 
den utbildning som FM och FHS bedriver utifrån kunskapskategorier och befattning/grad. 
 
Den första av de fyra nivåerna är Initial och lyder enligt följande: 
 

1. Initial or Novice (cadet/new officer and enlisted equivalent)—Cultural Self-Identity:  
 

– Expertise: Knowledge of the culture concept and ability to apply prescriptive training.  
– Cognitive: Reasoning to understand how culture shapes the person.  
– Social: Awareness of inter-personal and inter-group differences.  
– Change: Self-insight and receptivity to cultural awareness training.  
– Professional Ideology: Recognition of implicit ethos and identification of cultural references to 
guide conduct. 31 
 

 
Detta är alltså den grundläggande nivån som berör nyrekryterade soldater och kadetter. Detta 
är den nivå där soldaten och kadetten skall skapa sig en uppfattning om sig själv som militär 
och individ. Fokus ligger alltså på individen och personen i fråga har lite ansvar för sin 
omgivning. Huvuddelen av texten är lätt att förstå men två delar kräver förklaring, 
”prescriptive” betyder att något är ”grundat på hävd”32, det vill säga att det är en sedvänja som 
är allmänt accepterad. I detta sammanhang innebär det att man skall kunna ta till sig 
träning/utbildning i sedvänjor. Den andra delen som skall tydliggöras är ”implicit ethos” som 
betyder ”underförstådda etiska normer” 33 och syftar i detta sammanhang på de normer som 
existerar i alla kulturer utan att de uttalas men likväl är gällande.  
 

2. Intermediate (Lt/Capt and “strategic corporal” → squad leader)—Intra-Cultural Facilitator:  
 

– Expertise: Knowledge of key domains of culture (kinship, religion, exchange, etc.).  
– Cognitive: Reasoning to draw inferences from behaviours and symbols to underlying systems and  
meanings.  
– Social: Work with individual and group differences.  
– Change: Self-understanding and ability to adapt behaviour to context.  
– Professional Ideology: Conduct cultural self-regulation (avoid offending, signal own values). 34 

 
”Intermediate” är den andra nivå i modellen och berör OF-1 och 2 löjtnant/kapten. Denna nivå 
hanterar plutonchefer, kompanichefer och gruppchefer som utöver sig själva också ansvarar 
för sina underställda och leder enhetens verksamhet. Större krav ställs på att hantera 
konflikter i gruppen samt att samverka med grupper utanför den militära sfären. I detta avsnitt 
så är det framför allt avsnittet ”Cognitive” som kan behöva tydliggöras. Ordet ”inferences” 
betyder att ”dra en slutsats av” 35 och i detta sammanhang innebär det alltså att man har 
förmågan att utifrån beteenden och symboler kan dra slutsatser om underliggande system och 
budskap.  
 

3. Advanced (Maj/LCol and PltSgt/GSgy → 1SG/SGM)—Pluri-Cultural Leader:  
 

– Expertise: Knowledge of broader cultural context in which military operates.  
– Cognitive: Post-modern reasoning and cultural sense making.  
– Social: Develop common objectives while recognising diversity.  
– Change: Shape group understanding and align team behaviours to context.  

                                                
31 Selmeski. a.a., s. 20 
32 Uppslagsord ”prescriptive” Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok, Andra upplagan, Stockholm,1993 
33 Uppslagsord ”implicit” och ”ethos”, Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok 
34 Selmeski. a.a.,  s. 20 
35 Uppslagsord ”inference”, Nordstedts stora engelsk-svenska ordbok 
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– Professional Ideology: Conduct ethical reasoning in culturally conflicted settings. 36  
  
 

”Advanced” är den näst högsta nivån och motsvarar OF-3 och OF-4 major/ övlt. På denna 
nivå sitter man oftast i en chefsbefattning på en högre nivå alternativt så ingår man i en 
stabsgrupp som ansvarar för att planera verksamheten för större enheter som internationellt 
troligtvis kommer att vara multinationella. Detta ställer högre krav på att kunna ta hänsyn till 
kulturella inslag från en bredare kontext samt att kunna ge riktlinjer för hur underställda 
enheter skall förhålla sig till interna och externa grupper. Detta avsnitt behöver ej förtydligas 
då formuleringarna är tydliga och inga svårare ord förekommer. 

 
4. Senior (Col/Gen and SGMs)—Cross-Cultural Ambassador:  

 
– Expertise: Understanding culturally complex contexts.  
– Cognitive: Perceive world views relevant to complex setting.  
– Social: Represent own and others’ cultural perspective to multiple audiences.  
– Change: Align symbols to create common shared or imagined community.  
– Professional Ideology: Develop own framework for moral and ethical reasoning in 
culturally conflicted settings. 37  
  

 
”Senior” är den högsta nivån i modellen och motsvarar OF-6 och uppåt Överste/General. På 
denna nivå krävs det en ökad förmåga att kunna skapa och förmedla tankar och reflektioner 
kring komplexa kulturella miljöer. Detta för att kunna leda och ställa krav på underställda 
enheter i kulturella frågor. Detta avsnitt är också lätt att förstå och kräver inga förtydningar. 

Empiri 

Utbildningsanordnare 

FM   
Inom FM finns det flertalet skolor och centrum som bedriver kursverksamhet och utbildning i 
syfte att kompetensutveckla officerare och blivande officerare inom respektive inriktning. 
Denna utbildning är som nämnts tidigare en inomverksutbildning som utformas och 
kvalitetssäkras av FM själv utifrån de behov man har. De olika utbildningsplattformarna är 
spridda över landet och ofta knutna till ett förband där en specifik funktion finns företrädd, 
som exempel på detta kan nämnas Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum 
(SWEDEC) som är förlagt till Ing2 i Eksjö.   

Swedint 
Swedint är en förkortning för Försvarsmaktens internationella centrum och tillhör sedan 
januari 2004 Livgardet. Swedints huvuduppgift är att tillsammans med polisens avdelning för 
fredsbevarande operationer utbilda personal från hela världen som skall arbeta i 
internationella fredsfrämjande insatser ledda av FN, NATO, EU eller andra regionala 
organisationer.38  
 
                                                
36 Selmeski, a.a., s. 20 
37 Ibid., s. 20 
38 
http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Centra/Forsvarets_internationella_centrum_Swedint/Kur
skatalog%202010_2009-10-05.pdf, 2010-06-10, kl. 09.20 
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Swedint består av fem militära avdelningar samt polisens utbildningsenhet för fredsstödjande 
operationer som lyder under polismyndigheten.  
 

Academics department 
Academics är den avdelning som ansvarar för att planera och genomföra kurser i enlighet med 
gällande kurskatalog. Man stödjer även HKV, IntUtbE samt RKP (rikskriminalpolisen) med 
bland annat missionsspecifik utbildning, lärare och föreläsare. 39 
 

PSO department 
PSO (Peace Support Operations) avdelningen ansvarar bland annat för att utveckla och 
kvalitetssäkra utbildningen i syfte att upprätta och vidmakthålla FN samt NATO certifiering. 
Utöver detta så stödjer man även academics department och andra enheter i Försvarsmakten 
med utbildning av personal i internationell stabstjänst med mera. 40 
 
 

Swedish Police PSO 
Polisens egen enhet för internationell utbildning ansvarar bland annat för sin kursverksamhet 
inom ramen för Swedints kurskatalog. Utvärdering och kvalitetssäkring sker enligt Swedints 
normer vad gäller kvalitetssäkring. 41 
 

Övriga avdelningar 
Stödjer ovannämnda enheter med planering och administration.   
 

Swedints uppgift  
 
Utdrag ur SwedintO som beskriver Swedints uppgifter42: 
 

 att genomföra (PSO) kursverksamhet i internationell stabstjänst 
 att genomföra kursverksamhet i internationell stabstjänst enligt bilaterala och multilaterala åtaganden 
 administrering av lärare till NORDCAPS-kurser, (efter hemställan), till andra Training 

Centres/organisationer samt kursverksamhet inom Nordic Initative 
 administrering av elevanmälningar av svenska elever till NORDCAPS kurser 
 deltagande och återrapportering av International Association of Peacekeeping Training Centres 

(IAPTC), NATO Training Group (NTG) och NORDCAPS Working Group 
 att vidmakthålla internationella utbildningsnätverk inom ramen för NATO/PfP och FN samt vid behov 

övriga intressenter 
 enskild missionsutbildning för observatörer, monitorer samt delegater 
 vård av FN-monument på Ladugårdsgärde samt minneslund på Livgardet 
byggnad 141. 
 

                                                
39 Swedint order 2010, 2010-01-22, Swedint, s. 14  
40 Ibid, s. 15 
41 Ibid, s. 16 
42 Ibid, s. 11  
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Utifrån detta kan man se att SWEDINT har ansvar för både nationell och internationell 
utbildning. Den nationella utbildningen sker i nära samarbete med IntUtbE och Högkvarteret 
och inriktar sig mot stabsofficeren. Vid nya missioner ansvarar SWEDINT för att utveckla 
och genomföra utbildningen av stabsfunktionen. De internationella kurserna sker inom olika 
internationella samarbeten, med NATO inom ramen för Partnerskap för Fred, med Norden 
inom NORDCAPS (se ovan) samt EU och FN.43  
 
SWEDINT utbildar militärer, poliser och civil personal på olika nivåer och med olika 
bakgrund. Strävan är att ett högt internationellt deltagande tillsammans med integreringen av 
civil personal och poliser skall skapa en unik och utvecklande utbildningsmiljö.44 

IntUtbE (Internationella Utbildningsenheten) 
Den internationella utbildningsenheten tillhör Livgardet och har huvudansvaret för att utbilda 
svensk personal inför internationella insatser. Utbildningen är missions- och 
befattningsspecifik och vanligtvis mellan 2-5 veckor lång. Utbildningen består av både teori 
och praktik och är uppdelad i generella och befattningsspecifika block. De fyra generella 
blocken består av fredsbevarande verksamhet, lagutveckling och krishantering, 
säkerhetsutbildning och insatsspecifik utbildning.  
 
I den fredsbevarande utbildningen ingår både teori och praktik för att skapa förståelse och en 
förmåga att verka i en miljö där hotbilden är väldigt varierande och kontakten med civila 
omfattande. I den praktiska utbildningen ingår moment som patrullering, checkpoint, 
fordonskontroll, riot control. Utbildningen anpassas i den mån det är möjligt efter de rådande 
förhållandena i missionsområdet. 45 
 
Insatsspecifik utbildning omfattar bakgrundskunskap om konflikten och läget i området. 
Exempel på detta kan vara deltagande nationer, organisationer, parter, mandat med mera. 46  
 
Säkerhetsutbildningen innefattar bland annat grundläggande soldatfärdigheter såsom 
vapentjänst, sjukvård, folkrätt. Utöver detta så utbildar man personalen i på missionsspecifika 
områden till exempel minfara, ROE och signalering. 47   
 
Lagutveckling och krishantering är något som påbörjas på Livgardet men som även följs upp i 
missionsområdet. Det handlar i huvudsak om att öka förståelsen för varandra och skapa 
sammanhållning. Krishantering är en viktig del i utbildningen och behandlas både på 
organisatorisk nivå i form av hur man hanterar traumatiska händelser i missionsområdet men 
också på individnivå där man utbildar på stresshantering och avlastningssamtal.48   

Försvarshögskolan (FHS) 
Försvarshögskolan har funnits i sin nuvarande form sedan 1997 men har traditioner som 
sträcker sig så långt tillbaka som 1800-talet. FHS uppgift är ” att bidra till nationell och 
internationell säkerhet genom forskning och utbildning.”49. Detta gör man genom forskning 
                                                
43 Swedint order 2010, 2010-01-22, Swedint, s 10 f,   
44http://www.forsvarsmakten.se/upload/Forband/Centra/Forsvarets_internationella_centrum_Swedint/Ku
rskatalog%202010_2009-10-05.pdf, 2010-06-10, kl. 09.20 
45 http://www.forsvarsmakten.se/livgardet/Internationella-Utbildningsenheten---IntUtbE/, 2010-06-04, 
kl. 10.02 
46 Ibid 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 http://fhs.se/sv/Om-Forsvarshogskolan/Vad-ar-Forsvarshogskolan/, 2010-06-04, kl. 10.22 
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och utbildning av militär och civil personal. Av de tre FHS utbildningar som redovisas här så 
är OP den enda utbildningen som är en normal högskoleutbildning och som FHS har 
fullständig bestämmanderätt över. Utbildningen är tänkt att svara mot FM behov men det är 
FHS som har det sista ordet. SU och HSU är uppdragsutbildningar som FM beställt och dessa 
utbildningar utformas enligt FM kravspecifikation.  

Officersprogrammet 
Officersprogrammet är en 3-årig högskoleutbildning omfattande 180 högskolepoäng som 
kretsar kring tre kärnämnen, krigsvetenskap, ledarskap och militärteknik. Försvarshögskolan 
ansvarar för att genomföra och kvalitetssäkra utbildningen som är uppdelad i tre delar där de 
tre första terminerna genomförs gemensamt på MHS Karlberg och består bland annat av 
grunder militärstrategi och taktik, militärteknik samt ledarskap och pedagogik, termin fyra 
och fem, som består av praktisk verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), sker på 
funktionsskolor spridda över landet. Den sista terminen sker även den på MHS Karlberg och 
består bland annat av en vetenskaplig uppsats samt en större syntesövning. Efter utbildningen 
erhålls en officersexamen.50  
 
För att bli antagen på utbildningen skall man ha fullgjort militär grundutbildning, ha slutbetyg 
från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning. Man skall vara svensk medborgare samt 
klarat en säkerhetsprövning och uppfyllt kraven enligt säkerhetsskyddslagen och 
säkerhetsskyddsförordningen. Utöver detta så ställs det även krav på fysik och hälsa samt 
bestyrkt lämplighet för officersutbildning från ett militärt förband.51 

Stabsutbildning (SU) 
Stabsutbildningen är en ettårig utbildning som har två huvudinriktningar. Den första 
inriktningen riktar sig till officerare som skall kvarstanna vid förbandet och jobba i 
befattningar motsvarande OF-3. Den andra inriktningen riktar sig mot officeren som inte läst 
OP men som skall tjänstgöra i OF-3 befattningar både på hemmaförbandet och centralt samt 
anses lämplig att inom kommande år påbörja Högre stabsofficersutbildningen.52  
 
Huvudämnena på SU är krigsvetenskap, militärteknik och militärt ledarskap och utbildningen 
består av två delar där samtliga studenter genomför första delen och de som är utvalda att gå 
vidare mot HSU även genomför den andra delen. Den första delen syftar till att ge den 
studerande en grundläggande utbildning i stabsarbete samt taktik på högre förbandsnivå vid 
egen försvarsgren, del två skall beredda och fördjupa dessa kunskaper. 53  
 
Antagningskraven för SU är bland annat genomförd TaP/TU med godkänt resultat alt. 
befordrad mot OF-2, godkänt militärt högskoleprov samt 2-års välvitsordad 
förbandserfarenhet i OF-2 befattning. 54 
                                                
50 http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Program-utbildningar/Officersprogrammet/annat-
material/2010/officersprogrammet-2010-broschyr.pdf, 2010-05-30, kl. 14.11 
51 Ibid 
52 
http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Studieadministration/Dokument/HKV_20100419_19111.57195_FHS_HS
USU_Missiv.pdf, 2010-06-13, kl. 15.08, s. 1-2 dokument 1 (pdf fil med flera dokument sammanfogade till ett) 
53 
http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Studieadministration/Dokument/HKV_20100419_19111.57195_FHS_HS
USU_Missiv.pdf, 2010-06-13, kl. 15.08, s. 2-3 dokument 2 
54 
http://www.fhs.se/upload/Utbildning/Studieadministration/Dokument/HKV_20100419_19111.57195_FH
S_HSUSU_Missiv.pdf, 2010-06-10, kl. 09.14 
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Högre stabsofficersutbildning (HSU) 
Den högre stabsutbildningen är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå. 
Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och kan leda till en magisterexamen. Målet med 
utbildningen är att studenten skall få en fördjupad förmåga i att planera, genomföra och 
utvärdera operationer både nationellt och internationellt. Utbildningen inriktas mot den 
operativa nivån där studenten skall kunna leda stabsgrupper i arbetet för att lösa ställda 
uppgifter.55  
 
Huvudämnet i utbildningen är krigsvetenskap men detta stöds där det är möjligt av ledarskap 
och militärteknik. Utbildningens fokus ligger på gemensamma operationer med många aktörer 
och hög komplexitet. Samspelet mellan olika militära arenor tillsammans med civila 
organisationer och intressenter ställer höga krav på att kunna förstå sammanhang och sätta sig 
in i problematik på olika ledningsnivåer. 56  
 
Antagningskraven för HSU är en officersexamen alt. en generell examen där minst 90 
högskolepoäng är i ämnet krigsvetenskap. Man skall också ha genomfört ett enskilt arbete 
motsvarande 15 högskolepoäng. Vidare skall man ha militär erfarenhet från högre 
förbandsnivå. 57 

Utbildning 

FM 

Swedint 

NATO/Partnership for Peace Staff Officers Course (PfPSOC) 
Kursen riktar sig mot stabsofficerare som skall ingå i internationella staber och som är 
utbildade i stabstjänst i sitt hemland. Syftet med kursen är att skapa en förståelse för 
procedurer inom NATO/PfP för att kunna jobba i ett multinationellt högkvarter. Efter krävs 
det att man jobbar i befattning för att befästa och utveckla kunskaperna som erhålls under 
kursen.58 
 
Denna kurs är 19 dagar lång och består av föreläsningar, praktisk övning och taktiska applex, 
totalt är kursen 134 timmar. Kursen har totalt 14 stycken lärandemål som tydliggör vad 
deltagande elever skall kunna då de genomfört kursen med godkänt resultat. Av dess 14 
lärandemål behandlar endast ett uttryckligen kulturell problematik nämligen ”- To be familiar 
with cultural challenges in a PSO enviroment” 59. Utöver lärande målen så finns det i 
kursbeskrivningen ett blockschema som kort förklarar vad blocket innehåller, vad man 
förväntas kunna efter respektive block och vilken tid blocket omfattar. Block sex är det enda 
som behandlar kultur i form av ”Cultural awareness”.  
 

                                                                                                                                                   
 
55 http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Uppdragsutbildningar/Militara-uppdragsutbildningar/Hogre-
stabsofficersutbildning/, 2010-05-30, kl. 14.30  
56 Ibid 
57 Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildningen 120 hp, FHS, 2010-05-06 
58 Course Curricula NATO/Partnership for Peace Staff Officer Course (PfPSOC), 2008-04-16, Swedint 
  s. 1 
59 Ibid, sid 2 
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Blocket omfattar en två timmars föreläsning som syftar till att skapa en förståelse för 
kulturella skillnader och veta vikten av att ha ett kulturellt perspektiv för att lyckas med 
fredsfrämjande insatser. Av 134 timmar avdelas endast två stycken uttryckligen till kulturell 
problematik. 60  
 

United Nations Civilian Staff Officers Course (UNICIVSOC) 
Denna kurs riktar sig till civil personal som skall delta i internationella insatser under FN-
flagg. Deltagarna är tänkta att jobba på brigadnivå eller motsvararande. Syftet med kursen är 
att ge deltagaren en grundläggande kunskap i hur FN är organiserat, vilka uppgifter 
organisationen har, utvecklingen av fredsfrämjande insatser, CIMIC, mänskliga rättigheter, 
genus med mera. Kursen innefattar både militär, polis och civila element men fokus ligger på 
den civila administrationen. 61 
 
Kursen är uppdelad i tre stycken block där block ett hanterar administration och sociala 
tillställningar, block två består av generella föreläsningar om FN och i FN ingående delar, 
civil-militär samverkan, förhandlingsteknik, mänskliga rättigheter, kulturell medvetenhet med 
mera. Block tre är en datorbaserad stabsövning där militär, polis och civil personal deltar och 
rollspelar inom sina respektive kompetensområden. 62  
 
Kursen har fyra stycken mål som alla fokuserar på att man skall få en förståelse för de 
ingående delarna i en FN operation. Inget av målen är direkt knutet till kultur eller kulturell 
problematik. I det detaljerade blockschemat över de ingående föreläsningarna och lektionerna 
kan man dock utläsa att ett två timmar långt pass avdelas för ”Cultural Awareness”  denna 
lektion skall ge kunskaper om följande problematik: “- understands the difference between 
cultural differences and differences in human behaviour, and how they could affect the 
relation between people.”63 
 
Till skillnad från PfPSOC så är målet med denna föreläsning fokuserad på vilken inverkan 
kultur har på en FN-mission, både på ett organisatoriskt plan och på det individuella planet. 64 

United Nations Staff Officers Course (UNSOC) 
UNSOC är en kurs som riktar sig till stabsofficerare från Norden som skall jobba i ett FN-
högkvarter eller multinationellt högkvarter. Kursen inriktar sig mot stabstjänst i högkvarter på 
brigad, sector och divisionsnivå. Andra nationer bjuds in för att dela med sig av sina 
erfarenheter och bidra till en mångkulturell utbildningsmiljö. Kursen består av fem delar, 
stabstjänst, operationsplaneringsprocess, Peace Operation Techniques, generell FN 
information och en stabsövning.65 
 
Det övergripande målet med kursen är att utveckla deltagarnas färdigheter i stabstjänst samt 
öka den allmänna kunskapen om fredsbevarande operationer särskilt kopplar till FN 
missionernas multinationella miljö. 66 
 

                                                
60 Course Curricula NATO/Partnership for Peace Staff Officer Course (PfPSOC), sid 4 
61 Course Curricula United Nations Civilian Staff Officer Course (UNCIVSOC), 2008-04-01, Swedint, s. 1 
62 Ibid s. 2-4 
63 Ibid, sid. 4 
64 Ibid 
65 Course curricula United Nations Staff Officer Course (UNSOC), 2008-05-29, Swedint, s. 1 
66 Ibid, s.1 
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Kursen har nio stycken övergripande mål som skall vara uppnådda vid kursens slut. Av dessa 
nio mål är det ett som kan kopplas till kultur och kulturell problematik nämligen nummer 8;  
”Understand the problems and situations to be faced in a multinational environment.” 67 
 
I detta mål kan man utläsa att man efter kursen skall ha en förståelse för problem och 
situationer som man kommer att möta i en multinationell miljö. Trots att detta är ett av nio 
mål så behandlas det bara i block elva i blockschemat. Målet är väl utvecklat då huvudmålet 
är nedbrutet i fem delmål (se tabell 1 s. 20) och omfattande dock är tiden till förfogande 
endast två gånger 45 minuter. 68 

IntUtbE 

Samverkansutbildning OMLT KANDAK FS19 
OMLT står för Operational Mentoring and Liasion Teams (Operativa mentor- och 
samverkansteam) och är den enhet i Afghanistan som har huvudansvaret för att utbilda och 
vara mentorer för officerare och soldater i Afghan National Army (ANA). Utbildningen till 
det svenska OMLT teamet är två veckor lång och är en del av den utbildning som 
samverkansofficeren får på IntUtbE. I utbildningsorden för OMLT uttrycks syftet med 
utbildningen vara följande:  
 

Utbildningen syftar till att ge praktiska färdigheter i att arbeta med Afghan National Army 
(ANA) samt att samverka med lokala och internationella aktörer i Afghanistan, detta med en 
stark prägling av kulturen och seder i området. 69 

 
Här är det tydligt att kultur är ett centralt begrepp i utbildningen och en viktig del för att 
lyckas med de uppgifter som enheten ansvarar för. Syftet motiverar alltså tydligt vikten av 
kulturell förståelse men kopplat till syftet har vi det övergripande målet med utbildningen som 
lyder enligt följande: 
 

God förmåga att planera och genomföra utbildning och samverkan i aktuell insatsmiljö. Ökad 
möjlighet att nå framgång i monitorering, möten, förhandlingar samt uppföljning. (D1) 70 
 

I det övergripande målet är den kulturella kopplingen svagare, strukturen i möten och 
förhandling verkar vara det som skall uppnås och målformuleringen ger inget svar på hur man 
skall nå ökad framgång utan bara att man skall göra det. Det övergripande målet bryts dock 
ner i elva delmål som tydligare förklarar hur de i utbildningen ingående delarna bidrar till att 
öka chanserna att lyckas med uppgiften. Av de elva delmålsättningarna så är det två stycken 
som behandlar kultur nämligen delmål 4.5 och 4.6.  
 
Delmål 4.5 lyder enligt följande: ” Kunskap om kulturella olikheter och hur de påverkar 
kommunikation och samtal (K1).” 71 Detta delmål är direkt kopplat till en föreläsare som heter 
Karin Sharma som föreläser om ämnet interkulturell kommunikation. I sin föreläsning 
beskriver hon kultur som en konstruktion för att förstå verkligheten då vi omöjligt kan ta in 
och behandla alla de sinnesintryck vi får så förenklar vi och förklarar vi vår omgivning med 
hjälp av kultur. Karin menar att det är energisparande att känna till sin egen kultur medan det 

                                                
67 Course curricula United Nations Staff Officer Course (UNSOC),  s. 11-12 
68 Ibid, s. 11-12 
69 Utbildningsorder Samverkansutbildning OMLT KANDAK FS19, 2009-12-07, IntUtbE, s. 3 
70 Ibid, s. 5-6 
71 Ibid 
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är energikrävande att jobba i en annan kultur då man hela tiden måste tolka och försöka förstå 
det som händer runt omkring oss. Interkulturell kommunikation, menar Karin, handlar om en 
förmåga att växla perspektiv för att förstå den verklighet som man befinner sig i.72 
 
 
Delmål 4.6 handlar om afghansk kultur och lyder enligt följande: 
 

Ökad kunskap om kulturella skillnader och seder och bruk i Afghanistan, samt något om 
mannen och kvinnans ställning i samhället, hur man träffas, samtalar och umgås i 
Afghanistan.(K1) 73 

 
Utifrån veckoprogrammet kan man utläsa att det totalt är tre lektioner som går att härleda till 
detta utbildningsmål. Leslie Öhqvist håller en fyra timmar lång föreläsning om lokal kultur, 
seder och bruk  
Vidare så har man ett pass på tre timmar där tidigare samverkansofficerare förmedlar sina 
erfarenheter från att samverkan med afghansk militär och vilka lärdomar de dragit utav detta. 
Det sista passet som kopplar till detta mål är ett pass som innefattar islam, religion och kultur 
där en imam från en lokal moské kommer och föreläser om religionen, dess seder och 
högtider samt ger deltagarna en möjlighet att få svar på eventuella frågor.74 
Utöver den kulturella utbildningen så får samverkansofficerarna även en omfattande 
utbildning i samtal och frågeteknik, mötesteknik, hur man jobbar med en tolk, 
mediamedvetenhet med mera. 75 

Samverkansutbildning LMT (Liasion Monitoring Team) 006-007 
Kursen är riktad mot officerare som skall tjänstgöra i Kosovo i LMT. Som medarbetare i ett 
LMT så ansvarar man för att samverka med lokala befattningshavare och organisationer i 
syfte att kunna koordinera egna och andras insatser. Utbildningen är två veckor lång och 
består av en kombination av föreläsningar och praktiska övningar som i huvudsak behandlar 
kommunikation och samtalsteknik.  
 
Utbildningen har elva stycken lärandemål graderade efter en skala (se bilaga 2). Av de elva 
mål som redovisas så är två stycken knutna till kultur, mål 4.5 ”Interkulturell kommunikation” 
och mål 4.6 ”Kosovos historia, politik, kultur, seder och bruk”.  
 
Mål 4.5 Interkulturell kommunikation är formulerat på följande vis: ”Kunskap om kulturella 
olikheter och hur de påverkar kommunikation och samtal (K1).”76 
 
Målet behandlas i en fyra timmar lång föreläsning av Karin Sharma. Interkulturell 
kommunikation syftar till att få en förståelse för hur kultur kan påverka vårt sätt att se på 
världen och hur vårt sätt att kommunicera påverkas av detta. Det viktigaste är inte att förstå 
enskilda kulturer utan att förstå och förhålla sig till begreppet kultur och vilken inverkan det 
har på kommunikation. Föreläsningen består av både teori och praktiska övningar där 
deltagarna själva deltar. 77 

                                                
72 Föreläsning Interkulturell kommunikation, Karin Sharma, IntUtbE, 100324 
73 Utbildningsorder Samverkansutbildning OMLT KANDAK FS19, s. 6 
74 Ibid s. 7-8 
75 Ibid 
76 Utbildningsorder Samverkansutbildning LMT 006-007, s. 5-6 
77 Föreläsning Interkulturell kommunikation, Karin Sharma 
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Mål 4.6 är formulerat på följande vis: ”Ökad kunskap om historia, politik, kulturella 
skillnader samt seder och bruk i Kosovo och något om mannen och kvinnans ställning i 
samhället, hur man träffas, samtalar och umgås i insatsområdet.(K1)”78 
 
Detta mål behandlas under sju timmar där de inledande fyra timmarna består av en 
föreläsning om Kosovos historia och politiska utveckling. Två timmar ägnas åt lokala seder 
och kulturer och den sista timmen är kopplat till språk.  
 
Värt att uppmärksammas är att man endast skall uppnå nivå K1 i kunskapstrappan vilket är 
innebär att man skall kunna ” Minnes- Återge kunskaper i en annan form, dvs omformulera 
och återge kunskap  på ett annat sätt. Första steget av förståelse. Ur minnet kunna  återge 
fakta, faktakunskap.” 79 Detta är, som det står, den lägsta nivån av kunskap och det ställs inga 
krav på att man skall kunna använda eller sätta in kunskapen i en kontext. 

Samverkansutbildning LO (Liasion Officer) B-coy 
Liasion officer arbetar i detta fall i tillsammans med B-coy (skyttekompaniet) och stödjer dem 
i deras verksamhet. Detta kan vara vid samverkansbehov under speciella patruller, med lokala 
befattningshavare i ansvarsområdet och dylika uppgifter. Tjänsten syftar till att skapa goda 
relationer med lokalbefolkningen samt att samla in och sammanställa information för att 
skapa beslutunderlag åt högre chef. Utbildningen är en vecka lång. 
 
Kursen har nio stycken delmål som bland annat handlar om kommunikation, mötesteknik och 
grunder HUMINT. Ett av målen hanterar kultur och det är mål ”3.6 Kosovos kultur seder och 
bruk Ökad kunskap om värdlandets kultur seder och bruk.(K1)”80. Målet behandlas i en fyra 
timmar lång föreläsning om språk, kön, vardagsliv utöver detta så genomförs det praktiska 
samtalsövningar med albansk- och serbisktalande figuranter.   

Gemensam grundutbildning 
Alla soldater i utlandsstyrkan genomgår en grundläggande utbildning i kultur och seder som 
är specialanpassad för det aktuella insatsområdet. Denna utbildning består i regel av en halv 
till en dag med föreläsningar som behandlar hur vardagen ser ut i Afghanistan och hur 
människor kommunicerar. För militär personal som skall till Afghanistan så hålls denna 
utbildning av Leslie Öqvist som är reservofficer och civilekonom. Han har erfarenheter från 
flertalet internationella insatser i bland annat Afghanistan, Pakistan, Libanon och Afrika. 
Föreläsningen är uppdelad i två delar där den ena delen behandlar kulturell kommunikation 
och den andra delen består av en kortfattad historisk exposé som sträcker sig över de senaste 
tio åren.81  
 
Delen med kulturell kommunikation innehåller bland annat hur man går till väga då man har 
möten i ett afghanskt hem, det afghanska kroppsspråket, afghanska samtalsformer och 
exempel på drivkrafter vid Jihad/martyrskap. Den historiska delen innefattar politiska 
förändringar som påverkat utvecklingen i Afghanistan, narkotikans betydelse, olika aktörer i 
landet med mera. 82   

                                                
78 Utbildningsorder Samverkansutbildning LMT 006-007, s. 5-6 
79 Ibid 
80 Utbildningsorder Samtalsutbildning LO B-COY V.003, 2009-11-03, IntUtbE, s. 4-5 
81 Mailkorrespondens med Leslie Öhqvist, 2010-05-03 till 2010-06-04,   
82 Ibid   
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Kurser 

FHS 

Kurser Officersprogrammet (OP) 
Av 26 gemensamma kurser som kadetterna läser på MHS Karlberg så behandlar endast två 
stycken kultur och kulturell problematik och då endast som enskilda delmål inom ramen för 
kursen. De två kurser är ”Militärt ledarskap och pedagogik 2” (Milled 2), ”Krigsvetenskaplig 
fortsättningskurs i militärteori och taktik, irreguljär krigföring”.  

Militärt ledarskap 2  
Milled 2 är den andra av tre ledarskapskurser som kadetterna läser och kursen behandlar 
bland annat feedback, ansvar, lojalitetskonflikter samt jämställdhets- och kulturfrågor. Enligt 
kursbeskrivningen är ett av syftena med kursen att ”att öka kunskaperna kring kulturella 
olikheter för att kunna lösa ställda uppgifter på bästa sätt” och kopplat till detta har vi följande 
lärandemål ”ha insikt i och förståelse för kulturella olikheter” 83. Målet behandlas i en 
föreläsning som försöker förklara vad kultur är och vilken inverkan kultur har på samhället 
och individen. 84 

Irreguljär krigföring 
Kursen Irreguljär krigföring behandlar den irreguljära krigföringen ur ett militärt perspektiv. 
Syftet med kursen är kadetten skall kunna ta medvetna och teoretiskt underbyggda beslut då 
denne ställs inför en irreguljär motståndare. Utav fem lärandemål för kursen behandlar ett 
kultur och dess inverkan på den irreguljära krigföringen. Följande lärandemål behandlar 
kultur och rör värderingsförmåga och förhållningssätt: ”Den studerande förväntas att efter 
kursen ha en förmåga att reflektera över egen och andras kulturella sammanhang, inklusive 
genus”. Stora delar av kurslitteraturen behandlar konflikter involverande en konventionell 
styrka som ställs inför en irreguljär motståndare och baseras på de öst/väst konflikter som 
utspelades under det kalla kriget ibland annat Vietnam och Malaysia.85 

Kurser HSU 
Programmet omfattar totalt elva kurser med en tydlig fokus på operativ planering och operativ 
användning av militära resurser. Av dessa elva kurser så har 2 stycken minst ett lärandemål 
som knyter an till kultur eller kulturell problematik.  

Operativ planering 
Denna kurs har en internationell inriktning där studenten skall analysera och planera en 
fredsfrämjande operation. Upplägget för kursen är det att studenterna utifrån ett scenario gör 
ett bedömande i en stabsgrupp där de tar fram styrkebehov, samordningspunkter och ett 
operationskoncept. I kursen ingår även ett par föreläsningar och seminarium. 86 
 

                                                
83 Kursbeskrivning för militärt ledarskap och pedagogik 2, Op/Ta 08-11, 1OP017, 2009-06-16, FHS, s. 3 
84 Kursbeskrivning för militärt ledarskap och pedagogik 2, s. 3 
85 Kursbeskrivning för krigsvetenskaplig fortsättningskurs i militärteori och taktik, irreguljär krigföring, 
Kurskod 1OP107, 2010-05-10, s. 1 
86 Kursplan, Operativ planering (HSU 6), 1MK004, 2009-03-27, FHS, s. 2 
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Denna kurs har två lärandemål som berör kultur och det först lyder enligt följande: ”- 
Tillämpa kunskap om hur sociala och kulturella (såväl etniska som organisatoriska) 
variationer inom en gemensamstab kan påverka dess arbete och resultat.” 87 
 
Det andra lärandemålet lyder enligt föjande: ”- Identifiera hur kultur (-er) i operationsområdet 
och konfliktens närområde skapar villkor för operationens framgång.” 88  

Klassisk militärteori och moderna perspektiv, högre stabsofficersutbildning 
Kursen behandlar speciellt utvalda texter av historiskt inflytelserika militärteoretiker. 
Texterna behandlas i seminarieform. Ett av kursens lärandemål berör kultur och lyder enligt 
följande: 
”- förstå det militära tänkandets beroende av samhällelig och kulturell kontext.”89  

Analys 

Utbildning FM 

Swedint 
 
Tabell 1. Sammanställning lärandemål Swedint 
Kurs Lärandemål Delmål Tid 
PfPSOC 90 ”- To be familiar with 

cultural challenges in a 
PSO enviroment”  

”To understand the differencies of 
cultures and know the importance of 
adapting cultural thinking for PSO’s 
success.” 

2x45min 

UNCIVSOC  91 
 

NIL “ understands the difference between 
cultural differences and differences 
in human behaviour, and how they 
could affect the relation between 
people.” 

2x45min 

UNSOC 92 
 

”Understand the 
importance of and 
influence of culture in a 
staff.” 

 Understand how our own culture 
affects us. 

 Understand how it affects our 
work with others in a mission. 

 Be familiar with some of the 
problems of different cultures 
when they meet. 

 Understand what you can do to de 
conflict cultural differences. 

 Understand the basic principles 
of de-conflicting cultural 
behaviour. 

 

2x45min 

 
                                                
87 Ibid, s. 2 
88 Kursplan, Operativ planering, s. 2 
89 Kursplan, Klassisk militärteori och moderna perspektiv, högre stabsofficersutbildning, sid 1 
90 Course Curricula NATO/Partnership for Peace Staff Officer Course, sid. 4 
91 Course Curricula United Nations Civilian Staff Officer Course, s.4 
92 Course curricula United Nations Staff Officer Course (UNSOC), s. 11 
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Tabell 2, 3C matris lärandemål Swedint 
 Expertise Cognative Social Change Professional 

Ideology 

Senior      

Advanced PfPSOC     

Intermediate  PfPSOC UNSOC PfPSOC 
UNSOC 

UNSOC 

Initial UNCIVSOC 
UNSOC 

UNCIVSOC 
UNSOC 

UNCIVSOC 
 

 UNCIVSOC 

 
Utifrån denna uppställning kan vi se att den kulturella utbildningen som ingår i stabskurserna 
vid Swedint i huvudsak har mål som faller in under de två lägre nivåerna i analysmodellen 
motsvarande OF 1-2. Antagningskravet för kurserna är OF-3. Här ser vi tydligt att 
utbildningen inte lever upp till de kunskapsmål som analysmodellen kopplar till nivån 
Advanced som samtliga kursdeltagare omfattar.   
 
Vidare kan man konstatera att målens omfattning skiljer sig emellan kurserna trots att avdelad 
tid är densamma. Detta kan bero på utbildningens upplägg och vilken nivå av kunskap som 
skall uppnås. Kopplar man lärandemålen till Blooms taxonomi (bilaga 2) så kan man 
konstatera att ”understand” och ”be familiar with” hamnar i de lägre kategorierna kunskap 
och förståelse som innebär att man skall kunna återge fakta och ställa olika fakta i relation till 
varandra. Detta motsvarar det Selmeski benämner som pre-deployment briefings och 
awerness training som han anser kunna vara användbara men att de saknar långsiktighet och 
bredd.93  

IntUtbE 
Tabell 3, Sammanställning lärandemål IntUtbE 
Kurs Lärandemål Tid 
Samverkansutbildning 
OMLT KANDAK 
FS19 94 
 
 

” Kunskap om kulturella olikheter och hur de påverkar 
kommunikation och samtal (K1). 
 
”Ökad kunskap om kulturella skillnader och seder och 
bruk i Afghanistan, samt något om mannen och kvinnans 
ställning i samhället, hur man träffas, samtalar och umgås 
i Afghanistan.(K1) 

8 h 

Samverkansutbildning 
LMT (Liasion 
Monitoring Team) 
006-007  95 
 

”Kunskap om kulturella olikheter och hur de påverkar 
kommunikation och samtal (K1).”  
 
”Ökad kunskap om historia, politik, kulturella skillnader 
samt seder och bruk i Kosovo och något om mannen och 
kvinnans ställning i samhället, hur man träffas, samtalar 

11h 

                                                
93 Selmeski, a.a., s. 1 
94 Utbildningsorder Samverkansutbildning OMLT KANDAK FS19, s. 5-6 
95 Utbildningsorder Samverkansutbildning LMT 006-007, sid. 5-6 
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och umgås i insatsområdet.(K1)” 
Samverkansutbildning 
LO (Liasion Officer) 
B-coy 96 
 

”3.6 Kosovos kultur seder och bruk Ökad kunskap om 
värdlandets kultur seder och bruk.(K1)” 

4h 

 
Tabell 4, 3C matris lärandemål IntUtbE 
 Expertise Cognative Social Change Professional 

Ideology 

Senior      

Advanced      

Intermediate OMLT 
LMT 
LO 

OMLT 
LMT 
 

 OMLT 
LMT 
 

OMLT 
LMT 
LO 

Initial      

 
De olika samverkansutbildningarna vid IntUtbE har många likheter och ligger på 
kunskapsnivån Intermediate. Antagningskraven för samverkansofficerare varierar beroende 
på vilken befattning man har i insatsområdet, samverkan upp till kompaninivå kräver 
officerare mellan OF-1 och OF-3 medan OF-4 och OF-5 kan krävas på bataljons och 
brigadnivå. Detta innebär att utbildningen för en del av deltagarna ligger i linje med framtida 
befattning men de högre samverkansbefattningarna kräver en bredare kontextuell bas då dessa 
i modellen anses ställas inför bredare kulturella kontexter. Detta kan innefatta multinationella 
staber, lokala förband och lokala ledare. Även här har vi problemet med att utbildningen i 
mångt och mycket är specifikt anpassad för en insats och saknar den bredare basen i modellen 
som omfattar kunskap om kulturbegreppet och sin egna kulturella grund. Utan denna kunskap 
så kommer utbildning som berör kultur bli ytlig och bara kunna appliceras i en specifik 
kontext.  

Utbildning FHS 

Officersprogrammet 
Tabell 5, Sammanställning lärandemål OP 
Kurs Syfte  Lärandemål Tid 
Milled 2 97 ”att öka kunskaperna kring 

kulturella olikheter för att 
kunna lösa ställda uppgifter 
på bästa sätt” 

”ha insikt i och förståelse 
för kulturella olikheter” 

4 h 

Irreguljär krigföring 98  ”Den studerande förväntas 
att efter kursen ha en 
förmåga att reflektera över 

 

                                                
96 Utbildningsorder Samtalsutbildning LO B-COY V.003, s. 4-5 
97 Kursbeskrivning för militärt ledarskap och pedagogik 2, s. 3 
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egen och andras kulturella 
sammanhang, inklusive 
genus” 

 
Tabell 6, 3C matris lärandemål OP 
 Expertise Cognative Social Change Professional 

Ideology 

Senior      

Advanced Irreguljär Irreguljär    

Intermediate Milled 2 Milled 2   Irreguljär 

Initial      

 
OP motsvarar nivån Initial men de lärandemål som berör kultur ligger alla på en nivå som 
motsvarar Intermediate eller Advanced. Detta innebär att modellens inledande steg som bland 
annat syftar till att ge en förståelse för kulturbegreppet i teorin hoppas över. Dock så kan man 
utifrån utbildningens upplägg konstatera att den i huvudsak fokuserar på just att förstå 
kulturbegreppet och dess koppling till samhället och individen. Detta innebär att målet är 
felformulerat kopplat till den reella utbildningen. Detta kan få konsekvenser för framtida 
utbildning då modellen bygger på en kontinuitet där utbildningen följer en röd tråd. Målet för 
kursen i Irreguljär krigföring ligger på en väldigt hög nivå då det handlar om att reflektera 
över både sin egen och andras kultur. Resultatet av detta torde vara att utbildningen hålls på 
en väldigt grundläggande nivå där enskilda nyckelfaktorer definieras utan någon djupare 
reflektion. De högre nivåerna i Selmeskis modell bygger vidare på de kunskaper man erhåller 
på de lägre kunskapsnivåerna och detta kräver att man följer någon sorts 
kunskapsutvecklingsteori till exempel Blooms taxonomi då man formulerar målen. Detta i 
syfte att kunna stegra utbildningen genom att i målformuleringen öka kunskapskraven . Tittar 
man på lärandemålen så kan man också se att en sådan kategorisering i vissa fall har gjorts. 
Tittar man på OP så ligger lärandemålet i Milled på förståelse och lärandemålet i Irreguljär 
krigföring på värdering där det förra ligger näst längst ner på Blooms taxonomi och det senare 
ligger högst upp. Detta kunskapsglapp ryms ej i modellen då en värdering av en multikulturell 
kontext kräver en mycket bred och välunderbyggd kunskapsbas vilket den inledande 
föreläsningen på fyra timmar inte ger.  

SU  
Utbildningen innehåller inga kulturella lärandemål vilket innebär att det mellan 
officersprogrammet på Initialnivån och Advancednivån inte finns någon obligatorisk kulturell 
utbildning. Man kan dock se det som troligt att en officer för att nå OF-3 och uppåt i dagens 
FM kommer att ha genomgått utbildning vid IntUtbE vid minst ett tillfälle. Detta ligger dock 
utanför FHS utbildning och kan ej kvalitetssäkras den vägen. Konsekvensen av detta blir att 
det blir ett glapp i den kunskapsutveckling som Selmeskis modell representerar. Detta torde 
                                                                                                                                                   
98 Kursbeskrivning för krigsvetenskaplig fortsättningskurs i militärteori och taktik, irreguljär krigföring, s. 
1 
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göra det svårt att tillgodogöra sig utbildningen på högre nivå om inte den anpassas till 
studentens förkunskaper.99  

HSU 
Tabell 7, Sammanställning lärandemål HSU 
Kurs Lärandemål Tid 
Operativ planering  
(Op plan) 100 
 

Op plan 1”- Tillämpa kunskap om hur sociala och 
kulturella (såväl etniska som organisatoriska) 
variationer inom en gemensam stab kan påverka dess 
arbete och resultat.” 
 
Op plan 2”- Identifiera hur kultur (-er) i 
operationsområdet och konfliktens närområde skapar 
villkor för operationens framgång.” 

NIL 

Klassisk militärteori 
och moderna 
perspektiv, högre 
stabsutbildningen 101 
(KMMP) 

”- förstå det militära tänkandets beroende av 
samhällelig och kulturell kontext.” 

NIL 

 
Tabell 8, 3C matris lärandemål HSU 
 Expertise Cognative Social Change Professional 

Ideology 

Senior      

Advanced Op plan 2 
 

  Op Plan 1  

Intermediate KMMP  Op plan 1   

Initial      

 
HSU är den utbildning som har de mest relevanta lärandemålen i förhållande till nivå. OF-3 är 
kravet för att bli antagen på programmet och efter utbildningen är tilltänkt grad OF-4. Målen 
är väldigt ambitiösa och kräver att man både har en förmåga att reflektera och ta hänsyn till 
sin egen organisations kultur och den operationella kulturella kontexten. Frågan är hur det är 
tänkt att detta skall uppnås då SU inte innehåller några kulturella lärandemål. Troligtvis så 
innebär det att utbildningen anpassas till studenternas förkunskaper eller så uppnås 
lärandemålen bara till del. Här blir problematiken som jag nämnde i metoddelen uppenbar, 
även om man har ett tydligt formulerat mål så blir det svårt att veta på vilket sätt utbildningen 
är upplagd och till följd av detta hur måluppfyllnaden ser ut. Detta visar på ytterligare en 
tydlig brist i systemet nämligen kontinuitet. På grund av att utbildningen kopplad till kultur 
och kulturell problematik inte är tydligt sammankopplad så förlorar man mycket av 

                                                
99 Utbildningsplan Stabsutbildning (SU) del 1 och 2;  24/30,5 hp, 2010-05-05, FHS 
100 Kursplan, Operativ planering (HSU 6), s. 2 
Kursplan, Klassisk militärteori och moderna perspektiv, högre stabsofficersutbildning (HSU 2), sid 1 
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relevansen och återkopplingen till FMs verksamhet. Detta leder i sin tur till att man inför varje 
insats får skapa korta utbildningsprogram som möter de aktuella kraven men detta leder till att 
helheten går förlorad. 

Avslutning 

Slutsatser 
Utbildningarna som genomförs på Swedint och IntUtbE har flera likheter. Utbildningen 
genomförs i syfte att kunna delta i internationella insatser och omfattar från två upp till fem 
veckor. Den kulturella utbildningen ligger på en nivå som motsvarar de två lägre nivåerna 
Initial och Intermediate i analysmodellen. Detta innebär att de fokuserar på grundläggande 
förståelse och kunskap om kultur och hur man hanterar kulturell problematik, främst inom 
gruppen. Det största problemet med detta är att utbildningen fokuserar på de uppenbara 
problemområdena och enkla lösningar på dessa. Utbildningen misslyckas dock att skapa den 
bredare kontextuella förståelsen som gör att individen själv kan reflektera och komma till 
insikter om den aktuella kulturella miljön. Selmeski kallar denna sorts utbildning en kortsiktig 
lösning på ett problem som kräver mer långsiktighet för att kunna lösas102. Anledningen till 
detta är många men två av de viktigaste faktorerna är bristande förkunskaper och tidsbrist.  
Vidare så kan man konstatera att lärandemålen i Swedints kurser varierar i omfattning trots att 
utbildningens omfattning i tid är den samma. Detta går inte förklara med hjälp av 
analysmodellen men gör att man måste fråga sig om lärandemålen är relevanta i förhållande 
till utbildningen. En tänkbar förklaring är att den interna uppföljningen av måluppfyllnaden 
inte är tillräcklig vilket resulterar i att man inte reviderar målen. 
 
Tittar man på den utbildning som FHS ansvarar för så kan man se liknande problem. På OP så 
kan man konstatera att lärandemålen inte stämmer överens med den utbildning som 
genomförs. Lärandemålet i Milled 2 motsvarar nivån Ìntermediate i analysmodellen men 
utbildningen riktas in mot nivån Initial. Detta kan orsaka problem då påföljande kurser i 
tanken skall bygga vidare på tidigare lärandemål vilket förutsätter att dessa har uppnåtts. Det 
lärandemål som presenteras i Irreguljär krigföring motsvarar nivån Advanced i modellen 
vilket ställer krav på att kunna värdera en mångkulturell kontext. Detta är något som är 
orealistiskt då denna kunskapsnivå kräver en djupare kulturell förståelse än den som kan 
förväntas av en andraårskadett på OP.  
 
Eftersom SU är en förberedande utbildning som officerare från tidigare officersutbildning 
läser som förberedelse inför HSU och stabsbefattningar så torde det vara viktigt att denna är 
anpassad att fylla eventuella kunskapsluckor inom kultur. Då SU inte har några lärandemål 
som berör kultur eller kulturell problematik så blir nästa slutsats att det finns en risk att 
officerare som inte läst på OP inte har förkunskaperna som krävs för ta till sig den kulturella 
utbildningen på HSU. Tanken med Selmeskis modell är att utbildningen skall knyta samman 
olika nivåer i syfte att skapa en kontinuitet och en stadig utvecklingskurva. Detta gör att man i 
dagsläget eventuellt genomför någon missionsspecifik inomverksutbildning på Swedint eller 
IntUtbE för att därefter gå direkt upp på avancerad akademisk nivå på HSU. Detta torde göra 
att man får anpassa utbildning efter studenternas förkunskaper vilket i sin tur borde resultera i 
att man inte når så högt som man borde. Även om lärandemålen på HSU ligger på nivåerna 
Intermediate och Advanced så tror jag att det är svårt att nå upp till dessa mål i realiteten.  
 

                                                
102 Selmeski, a.a., sid. 1 
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Utbildningen i kultur och kulturell problematik inom FM och FHS avviker från Selmeskis 
modell på två övergripande områden, omfattning och kontinuitet. Modellen bygger på det 
faktum att man inom fredsfrämjande operationer över hela världen har kommit fram till 
slutsatsen att kulturkunskap är ett måste för att på lång sikt kunna förbättra och lösa pågående 
konflikter103. I Sverige så har man först på senare tid börjat uppmärksamma denna 
problematik. Detta gör att varken FM eller FHS i dagsläget har något tydligt formulerat mål 
eller styrdokument kopplat till kulturell utbildning. Istället så kan man hos båda 
utbildningsanordnarna se enstaka exempel på kulturella lärandemål i de styrdokument som jag 
undersökt i min uppsats. Dessa lärandemål är en början men då de olika 
utbildningsanordnarna inte verkar samarbeta i någon större utsträckning så blir den kontinuitet 
som modellen efterfrågar lidande. Kultur är ett så komplext begrepp att det kräver att man 
över tiden utvecklar en förmåga att hantera detta. 3C modellen kan bidra med just detta och 
därför vore det lämpligt om FHS med stöd av FM utvecklar en egen modell alternativt 
anammar en befintlig. Det viktigaste är dock att denna modell bidrar till att skapa kontinuitet i 
utbildningen och gör det möjligt att följa upp individen och utbildningen inom både FM och 
FHS. 

Avslutande diskussion 
Anledningen till att jag valde att skriva om kulturell utbildning berodde till stor del på att jag 
under min missionsutbildning upplevde att kultur och kulturell problematik åsidosattes till 
förmån för praktisk träning i grundläggande stridssituationer och dylikt. Nu när jag håller på 
att sammanfatta min uppsats så har jag insett att kulturell utbildning är lika åsidosatt i hela 
FM och FHS. Vad detta beror på är svårt att säga men att det är så är ett faktum. 
 
I Sverige pågår just nu en reformering av FM där internationella insatser står i centrum och 
där den kvantitativa värnpliktarmén skall ersättas av en kvalitativ yrkesarmé med 
kontraktsanställda soldater. Likaså så kommer plikten att ersättas av frivillighet vilket kan få 
konsekvenser för rekryteringsbasen. Detta kommer att ställa högre krav på utbildningen av 
officerare och soldater som nu kommer att sättas in i skarpa insatser mer regelbundet och i 
större omfattning. FM och FHS måste i min mening utöka sitt samarbete så att FHS kan stötta 
FM med kompetens och vägledning i syfte att skapa kontinuitet och kvalitet som motsvarar 
våra internationella åtaganden. Även om FM har omfattande erfarenheter från internationella 
insatser så krävs det att FHS tillåts hjälpa till att utforma och implementera en mer 
konceptuell utbildningsmodell som skapar en djupare förståelse för kultur än den 
insatsbaserade utbildning som FM i dagsläget bedriver. Sverige har ett gott rykte kopplat till 
internationella insatser men som i all verksamhet så krävs det att man ständigt utvecklar och 
kvalitetssäkrar verksamheten. Vi måste kunna ställa högre krav på yrkessoldaten och 
yrkesofficeren i dagens FM då kvalitet ersätter kvantitet. Det måste finnas ett tydligt system 
för kompetensutveckling där soldater och officerare erbjuds kontinuerlig utbildning både 
inom och utom organisationen i syfte att stimulera och motivera soldaters och officerares 
utveckling.   
 
Internationellt sett så har antalet studier om kulturell kompetens och kulturell kunskap ökat 
markant de senaste åren. Förklaringen till detta är att dagens konflikter och konfliktprevention 
i huvudsak berör inomstatliga konflikter där staten endast är en av många aktörer. I dessa 
konflikter ställs vi som fredsfrämjande aktörer inför mycket komplexa uppgifter. Samarbete 
med andra nationers militär, potentiella motståndare och civila tillhör vardagen i dessa 

                                                
103 Selmeski, a.a., sid 1-2 
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moderna konflikter.104 Detta ställer höga krav på den militära personal som deltar i insatsen 
som måste ha rätt utbildning för att hantera komplexa miljöer där kultur är ett av många 
problemområden. I min uppsats så har jag visat på tydliga brister i den kulturella 
utbildningen, brister som andra nationer sedan länge startat upp forskningsprogram för att 
komma till rätta med. Selmeskis 3C modell är bara ett exempel på resultatet av dessa 
ansträngningar. Lisa M. V. Gulick och Jeffrey L. Herman, Robert. A Rubenstein, öv Maxie 
McFarland är bara ett axplock av alla de sakkunniga som publicerat liknande teorier om hur 
man skall kunna utbilda för att uppnå cross cultural competence. Gemensamt för dessa 
författare är att de trycker på att det är viktigare med en bred konceptuell kunskap om vad 
kultur är än specifik kulturell fakta för en specifik region105. Detta visar ännu tydligare på 
behovet av att skapa ett tydligt ramverk för den kulturella utbildningen som sker inom FM 
och FHS då den konceptuella förståelsen ställer högre krav på utbildningens omfattning och 
utformning än den missionsspecifika utbildning som är dominerande inom FM idag. 

Förslag på fortsatt forskning 
Kulturell utbildning och kulturell problematik vid internationella insatser är ett aktuellt ämne 
som fått mycket uppmärksamhet internationellt de senaste åren. I Sverige ser jag ett behov av 
att utveckla ett ramverk för kulturell utbildning. Därför anser jag att fortsatt forskning borde 
fokusera på kvantitativa studier av svensk kulturell utbildning samt av internationella 
erfarenheter kopplat till kultur. Detta i syfte att skapa ett underlag för framtagandet av ett 
svenskt utbildningskoncept för att hantera kultur och kulturell problematik. 
 

                                                
104 Rubenstein, Robert. A, Peacekeeping under fire, 2008, s. 50-51 
105 Rubenstein, a.a., s. 43, Selmeski, a.a., s. 1, Lisa M. V. Gulick, Jeffrey L. Herman, Cross-Cultural 
Competence in Army Leaders, 2008, s. vii 
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Bilagor 

Bilaga 1 Duglighetsmodellen hämtad från Utbildningsorder 
Samverkansutbildning LMT 006-007 
 
D 3 Eleven kan självständigt och tillsammans verka i olika situationer under svåra 
Full  förhållanden och med stark tidspress. Kan lösa uppgifter i olika stridsmiljöer 
Duglighet och har beredskap för det okända. 
  
  
D 2  
Befäst Eleven kan självständigt och tillsammans verka i normalt förekommande 
duglighet situationer. Behöver ökad erfarenhet för att klara av svårare situationer och stark 

tidspress. 
 
D1 
Grundlagd Eleven kan självständigt och tillsammans verka i enklare situationer och efter 
duglighet  handledning i normalt förekommande situationer. Behärskar grunder men saknar 
rutin 
 
 
K3 
Lösa Att inom komplexa problemområden finna användbara bedömningsmallar 
problem samt att kunna genomföra en logisk värdering. Sätta samman delar till nya 

enheter för nya alternativ. 
 
K2 
Förstå och Dela upp kunskaper i beståndsdelar och klarlägga sambandet mellan dem. 
förklara Förstå så bra att kunskaperna går att använda i enklare och konkreta situationer. 
 
K1 
Minnes- Återge kunskaper i en annan form, dvs omformulera och återge på ett annat sätt.  
kunskap  Första steget av förståelse. Ur minnet kunna återge fakta, faktakunskap. 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Blooms taxonomi 

Blooms taxonomi för lärandemål  
Kognitiva mål ¹  
Kunskapstaxonomi med några aktiva verb för lärandets resultat  
Lägre nivå av lärande Högre nivå av lärande  

Faktakunskaper  Förståelse  Tillämpning  Analys  Syntes  Värdering  
Komma ihåg  Förstå med egna 

ord  
Använda i den 
aktuella 
kontexten  

Ta isär i 
komponenter 
för att förstå 
strukturen  

Sammanställa 
nya mönster och 
strukturer  

Bedömning 
genom kriterier  

Definiera  
Beskriva  
Nämna  
Välja  
Identifiera  
Lista  
Lokalisera  
Citera  
Recitera  
Upprepa  
Markera  
Ange  

Förklara  
Försvara  
Skilja  
Utveckla  
Generalisera  
Ge exempel  
Förutse  
Skriva om  
Sammanfatta  
Använda  

Kunna tillämpa  
Beräkna  
Bevisa  
Upptäcka  
Modifiera  
Verkställa  
Förutse  
Förbereda  
Producera  
Relatera  
Visa  
Lösa  
Använda  
Skissera  

Identifiera  
Urskilja  
Illustrera  
Peka ut  
Relatera  
Välja  
Separera  
Indela  
Sortera  
Differentiera  
Skissera  
Ange  
Kritiskt 
bearbeta  

Kategorisera  
Kombinera  
Ställa samman  
Utarbeta  
Skapa  
Tänka ut  
Konstruera  
Förklara  
Framställa  
Modiviera  
Organisera  
Planera  
Rekonstruera  
Relatera  
Sammanfatta  

Värdera  
Jämföra  
Komma fram 
till  
Konstrastera  
Kritisera  
Förklara  
Motivera  
Bevisa  
Avgöra  
Relatera  
Sammanfatta  
Stödja  
Försvara  
Föreslå  
Ta ställning  

Repetera någon 
annans definition 
av en princip  

Förklara 
principen genom 
exempel på dess 
användning 
inom andra 
områden  

Personligen 
använda 
principen på 
procedurer i 
verkliga 
situationer  

Kan separera 
fakta från 
antaganden i 
principer  

Kombinerar ett 
antal principer 
till en ny 
fungerande 
strategi  

Bedöma 
användningen 
av den nya 
strategin  

 
 
Modellen bygger på en sammanfattning och översättning som Khalid El Gaidi gjort efter Gronlund N.E. How to 
Write and Use Instructional Objectives.(2000) 
__________________________________________________________________________________________ 
1 

Bloom Benjamin S. and David R. Krathwohl. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of 
Educational Goals, by a committee of college and university examiners. Handbook I: Cognitive Domain. New 
York, Longmans, Green, 1956.   
 
 


