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mot de hierarkiske samfunnene og 
ser mennesker som er undertrykt 
og som lengter etter demokrati. 
Så snart støtten er borte blir dik-
tatoren kastet (som Mubarak) og 
erstattet av en annen sterk leder. 
Hver diktator har sterk støtte i en 
stor del av samfunnet, ofte flertal-
let. Konkurransekulturer synes 
at diktatorer er foraktelige, men i 
hierarkiske samfunn tenker folk 
flest at en sterk leder trengs for å 
opprettholde ro og orden.

Likhet
Bak begrepet demokrati er ideen 
om at alle mennesker er skapt like 
og burde ha den samme mengde 
makt i samfunnet. Konkurranse-
kulturer har det i seg at livet er en 
konkurranse og at alle mennesker 
bør ha lik anledning til å vinne 
denne konkurransen gjennom 
sine prestasjoner og likeverdige 
regler. Ideer som skiller seg fra 
dette er irriterende for mennes-
ker fra konkurransekulturen og de 
egalitære.

Imidlertid viser Hofstedes fors-
kning at bare 9 prosent av verdens 
befolkning lever i egalitære kultu-
rer. Dette er angelsaksere, tyskere, 
sveitsere, østerrikere og hollendere 
og skandinaver. Alle de andre lever 
i ulike typer av hierarkiske sam-
funn. I disse samfunnene aksep-

terer folk at det er ulik fordeling 
av makt og ressurser i samfunnet, 
både det store og det lille, og at det 
bare er slik.

Det betyr ikke at folk liker det; 
det betyr bare at de tenker at det er 
uunngåelig. Derfor ønsker mange 
å klatre oppover samfunnsstigen. 
De kan være i opposisjon til nåvæ-
rende ledere og sjefer, men så snart 
de erstatter sine forgjengere så vil de 
selv utøve makt på omtrent samme 
måte og vedlikeholde den ulike for-
delingen av goder og byrder.

Det blir ofte feil å tro at men-
nesker i hierarkiske kulturer ønsker 
mer likhet; ofte vil de bare streve 
for å forbedre sin egen plass i hie-
rarkiet.

Fornuftens overlegenhet
Ikonkurransekulturer er det en 
antagelse om at mennesker bør 
være logisk-rasjonelle og at emosjo-
ner er et mindreverdig aspekt ved 
menneskene. Følelsene forstyrrer 
produktivitet og effektivitet i den 
rasjonelle beslutningsprosessen og 
bør derfor undertrykkes. Verdier blir 
ofte sett på som luftige og i konflikt 
med det pragmatiske forretningsli-
vet. Det å diskutere verdier utsetter 
bare konkret handling. Derfor bør 
verdidiskusjoner unngås.

I andre kulturer, som i Latin-
Amerika og Midt-Østen regnes 
følelser som like viktige som for-
nuft. Beslutninger tas ofte med 
bakgrunn i følelser. Mennesker 
blir beundret for å gjøre nettopp 
det, fremfor å holde hodet kaldt. 
Det å være varmblodig er en posi-
tiv kvalitet, snarere enn en svakhet. 
Når konkurransekulturen kritiserer 
noen for å være emosjonell, så bør 
de prøve å forstå at i mange deler av 
verden så blir slik adferd oppmun-
tret, fremfor straffet.

Det meste av det finansielle 
kaos vi fikk i 2008 ble skapt av 

denne fokus på såkalte rasjonelle 
business utfordringer uten å se 
hen til etikken og den emosjonelle 
basis og konsekvensene av den 
finansielle adferden. Kulturer som 
setter fornuft i system og behandler 
den som viktig, men ikke viktigere 
enn emosjoner og verdier, kan 
være bedre rustet til å håndtere de 
komplekse utfordringene vi står 
foran i dette århundret. 

Bruk solkrem, men ta 
av deg solbrillene 
Anbefalingen i denne artikkelen 
er altså å ta av seg solbrillene, 

men husk for all del på solkre-
men. Hvis vi, USA- og angelfile 
som vi så ofte er, tar på oss kon-
kurransekultur brillene så kom-
mer vi til å ta alvorlig feil om hva 
som skjer i verden på utsiden av 
den angelsaksiske og den egali-
tære kulturen. Når vi bruker disse 
fargede solbrillene så ser vi ikke 
bedre, det vi ser blir fordreid og 
forvansket.

Dette skjer selvsagt ikke bare 
her, men i alle kulturer. For å for-
stå og forbedre det krysskultu-
relle, så må vi først ta av oss våre 
egne solbriller. 

«Det blir ofte 
feil å tro at men-
nesker i hierar-
kiske kulturer 
ønsker mer 
likhet; ofte vil 
de bare streve 
for å forbedre 
sin egen plass i 
hierarkiet»
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Jeg har jeg lært det 
grunnleggende rundt 
coaching. Jeg har 

møtt fantastiske mennesker og fått 
økt selvinnsikt.  Som prosjekt- og 
personalleder benytter jeg coaching 
teknikkene jeg har tilegnet meg daglig.  
Jeg er ikke i tvil om at kurset har gjort meg 
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seg være uvurderlig. Den har gitt et 
solid grunnlag for å bruke mine evner 
og kunnskaper fullt ut for å hjelpe 
dyktige mennesker bli enda dyktigere. 
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Det var interessant å 
merke hvor entusiastisk 
jeg ble etter Modul 1. 

Jeg fikk masse energi og iver etter å lære 
mer om coaching. Det at kursleder vår 
åpen, ærlig og oppmuntrende førte til at 
vi deltakere også følte det var greit å gi 
av oss selv og dele. 
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5D-modellen for nasjonalkulturer
Professor Geert Hofstede er 
internasjonalt anerkjent for å 
ha utviklet den første empiriske 
modellen av dimensjoner ved 
nasjonalkulturer. Han etablerte 
dermed et paradigme for hvor-
dan man kunne kjenne igjen og 
beskrive kulturelle elementer i 
internasjonal økonomi, kommu-
nikasjon, ledelse og samarbeide.

Den opprinnelige model-
len består av fem dimensjoner: 
maktdistanse, individualisme, 
maskulinitet, usikkerhetsunngå-
else og langtidsorientering. Med 
dette som basis utviklet han så 

en modell for organisatoriske 
kulturer rundt seks arketypiske 
klynger. Disse seks er utgangs-
punktet for denne artikkelen. 
Lær mer gjennom å laste ned 
Culture GPS til din iPhone.

I mai 2008 stilte The Wall 
Street Journal flere hundre 
administrerende direktører i 
Fortune 500-selskaper spørs-
målet «hvem er de ledelses-
tenkerne som har hatt sterkest 
påvirkning på deg?» På topp 
20-listen var det bare en 
ikke-amerikaner: prof. Geert 
Hofstede, som kom på 16 plass. 


