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Abstract: 

 

The purpose of the essay has been to analyze if the Swedish Army ground forces, can be looked 

upon as a learning organization as the doctrines declare. This in the perspective that a working, 

collective Lessons Learned-process does not exist in the Swedish Army with the possible long term 

effects of diminishing its war-fighting capabilities.  

 

The method is a qualitative text analysis of the recently published report from the Swedish Army 

Land Warfare Center. The report focuses on tactical experiences from the Swedish ground forces 

perspective through the years 2009-2012, in the over a decade long Afghanistan-operation.  

 

The result indicates that the specified organization, the Army and its ground forces, can be seen as 

a learning organization but with great flaws. The flaws can be seen in all chosen theoretical 

disciplines, but are the most palpable in the most important one - the system thinking - which is 

essential for long term learning. But the analysis also gives some good news. 

 

The discipline that embraces the most indications of learning is the personal mastery. The inner 

strength, will and skill sets of the personnel are striking. The analysis points out that a deep learning 

exists, specifically on individual and lower levels, but is hindered by the system. Hence, the 

organization is filled with tacit knowledge. The conclusion is that the war-fighting capabilities might 

actually have been strengthened, but mainly on individual and low level but not as the organization 

should have. It lacks a working system for it. 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver en kort bakgrund till den fortsatta uppsatsen. Vidare förs läsaren in i 

syftet och det problemområde som författaren vill påvisa. Kapitlet avslutas med en redovisning 

av uppsatsens centrala begrepp samt tidigare forskning. 

 

1.1 Bakgrund 

I den senaste utgåvan av Militärstrategisk doktrin från 2016 klargörs att Försvarsmakten ska 

vara en lärande organisation där personalen på ett naturligt sätt ska diskutera framgångar och 

misstag. Detta ska göras för att stärka individen och organisationens förmåga att genomföra 

väpnad strid.1  

Det är ingen nyhet med viljan och styrningen genom publikationer, att organisationen 

värdesätter förmågan till lärande och erfarenhetshantering. Det beskrivs även i äldre versioner 

av den militärstrategiska doktrinen. Utgåvan från 2011 ger vid handen att Försvarsmaktens 

erfarenhetshantering syftar till att institutionalisera kunskaper och erfarenheter för individer och 

organisationen genom ett systematiskt och organisatoriskt arbetssätt.2 

 

”Hela hemligheten i att segra består av att försöka förstå fienden för att därmed 

kunna överlista honom. En ömsesidig lärandeprocess följer.” 3 4   

 

Grunden till all utvärdering av den stridstekniska, taktiska och operativa verksamheten är 

stridskrafternas strävan mot att bli bättre. Stridskrafternas förband vill vinna striden och segra. 

Enligt Militärstrategisk doktrin 2016 ska erfarenhetshantering hanteras av ansvarig chef på 

respektive nivå för att vara så effektiv som möjligt. Chefer ska också ta initiativ och styra 

erfarenhetshanteringen så att det inte endast förblir den svåridentifierbara tysta kunskapen5. 

Organisationen ska underlätta för chefer så att arbetet får konkreta effekter.6  

 

                                                      
1 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, s. 53 
2 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: Försvarsmakten, 2011, s. 158 
3 van Creveld, M. The Transition of War. New York: The Free Press, 1991, s. 174 
4 Författarens översättning ur ovan nämnda bok 
5 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 53 
6 Ibid. s. 52 



FHS 2016-06-10 

SA 2016 

André Sædén   

 

4 

Utmaningarna ligger dock i hur organisationen får del av dessa och sedan återföder analyserade 

slutsatser till förband och skolor så att förbanden verkligen kan lära av framgångar, respektive 

misstag. Om detta inte sker finns en risk att vår krigföringsförmåga nedgår med 

svåröverblickbara konsekvenser. 

 

Inom Försvarsmakten finns goda exempel på systematiserade arbetssätt i att hantera 

erfarenheter.  

 

Marinen gav 2011 ut Handbok marinens erfarenhetshantering7  som beskriver 

erfarenhetsprocessen genom de olika stegen Insamling – Bearbetning – Delgivning – 

Uppföljning – Lagring. Detta för att på ett systematiskt sätt kunna utvinna och förvalta 

organisationens inneboende kunskaper. Syftet med marinens erfarenhetshantering är att 

förbättra förberedelser på enskild individ samt förbandsnivå och därigenom undvika att tidigare 

misstag upprepas – oavsett insatsmiljö.8 

 

Flygvapnet använder sig av det sedan länge beprövade D/A-systemet9 som syftar till att inte 

återupprepa händelser eller avvikelser ur ett flygsäkerhetsperspektiv. En grundförutsättning för 

en fortsatt hög flygsäkerhet är att vunna erfarenheter tas tillvara på ett strukturerat sätt.10 Enligt 

föreskrifterna är det inte frivilligt att rapportera utan ett skall-krav där syftet med själva 

rapporteringen är att undvika olyckor och tillbud – inte att fastställa skuld eller ansvar.11 En 

brist är att det just är ett system för flygsäkerhet och inte ett system som omhändertar operativa 

erfarenheter. 

 

Armén har under lång tid, men framförallt sedan 1990-talet, kontinuerligt avdelat förband till 

internationella insatser. Även om det har varit skiftande miljöer med varierande våldsnivåer i 

insatsområdena, är det rimligt att anta att det finns många vunna erfarenheter för organisationen. 

Trots detta saknar Armén en gemensam fastställd process för att hantera dragna erfarenheter.12 

 

                                                      
7 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering. Stockholm: Försvarsmakten, 2011 
8 Ibid. s. 3-7 
9 Flygvapnets driftstörningsanmälan (införs i PRIO Avvikelsehanteringsmodul under 2016)  
10 Försvarsmakten. Ledning av militär luftfart. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, s. 84 
11 Försvarsmakten. Ledning av militär flygplatstjänst. Stockholm: Försvarsmakten, 2016, s. 10 
12 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Arméns erfarenhetshantering. Skövde: FM2015-6485:1, 20150427, s. 4 
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”Syftet med Försvarsmaktens erfarenhetshantering är att optimera den operativa 

effekten”.13  

 

1.2 Problemformulering 

Sedan slutet på 1990-talet har Försvarsmakten, ofta med stöd från Totalförsvarets 

forskningsinstitut FOI14, undersökt och redogjort för behovet av erfarenhetshantering.15     Ur 

dessa utredningar och rapporter har olika förslag på lösningar också presenterats utan synbar 

effekt16, framförallt vad beträffar Armén. En av de senare utredningarna som FOI har givit ut 

inom detta område är Utveckling av Insatsstabens Lessons Learned-process där författaren 

pekar på ett antal hinder såsom bristande förståelse, rollfördelning och omorganisationer.17 

 

Grundstommen i Försvarsmaktens verksamhet är förmågan att genomföra väpnad strid - 

operativ effekt. ÖB sade i sitt tal under rikskonferensen Folk & Försvar i Sälen 2016, att den 

operativa effekten ska öka inom ramen för tilldelade medel.18 

Utvecklingen av Försvarsmaktens krigföringsförmåga19 vilar på stridskrafterna och dess skolor 

samt krigsförbandens förmåga att omhänderta förvärvad erfarenhet, för att inte i längden riskera 

en lägre operativ förmåga.20  

 

Valet av problemområde grundar sig i att behovet av fortsatta studier är tydligt. 

Erfarenhetsprocessen inom Armén har igångsatts ett antal gånger sedan slutet på 1990-talet 

men aldrig lyckats bli stadfäst. Detta trots ett hårt tryck i deltagandet i internationella insatser 

som har resulterat i flertalet skador och dödsfall. Då Armén fortsättningsvis kommer genomföra 

internationella insatser parallellt med ett ökat fokus på nationellt försvar är det av yttersta vikt 

att framgångsrika tillvägagångssätt tillvaratas samtidigt som tidigare misstag inte upprepas. 

Detta för att  genom ett kontinuerligt lärande, vilket stöds av systematiserad 

erfarenhetshantering, inte nedgå i den sammantagna krigföringsförmågan. 

                                                      
13 Försvarsmakten. Operativ Doktrin 2014. Stockholm: Försvarsmakten, 2014, s. 92 
14 Totalförsvarets forskningsinstitut, tidigare FOA – Försvarets forskningsanstalt 
15 Frelin, J, Ödlund, A. Ett lärande försvar? Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering. 

Stockholm: FOI-R—3420—SE, 2012, s. 3 
16 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Arméns erfarenhetshantering, s. 4-6 
17 Dahlén, L. Utveckling av Insatsstabens Lessons Learned-process. Stockholm: FOI-R--2891—SE, 2009,  

s. 4  
18 Bydén, M. Tal av ÖB, Ett starkare försvar – utmaningar och möjligheter. Rikskonferensen Sälen, 20160111 
19 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 15-16 
20 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Arméns erfarenhetshantering, s. 10 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Försvarsmaktens olika doktriner anger att organisationen ska vara lärande, enligt tidigare 

redovisning. Sammanhanget mellan att vara en lärande organisation och att ha en 

erfarenhetshanteringsprocess där tolkningar och bearbetning av erfarenheter går hand i hand 

med ett organisatoriskt lärande är tydlig. Detta för att kunna dra lärdomar ur misslyckanden 

respektive framgångar.21  

Markstridsskolan (MSS) har tre huvudområden nämligen Utbildning, Träning och Utveckling. 

MSS är en del av Försvarsmaktens skolsystem och de bedriver utbildning på flera olika nivåer 

inom ramen för markstrid. MSS leder, samordnar och utvecklar markstridsfunktionens 

krigsförband bland annat genom utveckling av vapensystem, reglementen och metoder. 

Förutom dessa uppgifter ansvarar de dessutom för studier och kvalitetssäkrande av erfarenheter 

från Arméns insatser.22 

Uppsatsen syftar till att undersöka om Armén med dess markstridsförband kan betraktas som 

en lärande organisation ur ett Afghanistanperspektiv.  

 

Forskningsfrågorna lyder: 

 

På vilket sätt kan de identifierade erfarenheterna från Afghanistaninsatsen påvisa om Armén 

med dess markstridsförband, kan betecknas som en lärande organisation? 

Vilka är bristerna respektive styrkorna i lärandet? 

Textmaterialet som understödjer studien är Försvarsmaktens doktrinära styrningar, interna 

dokument och undersökningar. Även dokument och rapporter från andra organisationer såsom 

FOI används. Teorin utgår från Peter M. Senges Den femte disciplinen23 om den lärande 

organisationen. 

 

 

 

                                                      
21 Frelin, J, Ödlund, A. Ett lärande försvar? Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering, s. 27 
22 Internet, Försvarsmakten/Organisation/Markstridsskolan, 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/markstridsskolan/, 2016, hämtad 2016-05-16 
23 Senge, P. Den femte disciplinen. 5e tryckningen, Stockholm: Nerenius & Santérus, 1995 
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1.4 Disposition 

Första kapitlet, Inledning,  beskriver en kort bakgrund till den fortsatta uppsatsen. Vidare förs 

läsaren in i syftet och det problemområde som författaren vill påvisa med sina forskningsfrågor. 

Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition, centrala begrepp samt tidigare forskning. 

 

I andra kapitlet, Metod, redovisas val av metod, tillvägagångssätt och de avgränsningar som är 

gjorda samt källkritiken.  

 

I det tredje kapitlet, Teori, ges en bakgrund och teoretisk ram till den valda teorin om lärande 

organisationer. Styrkor och svagheter i teorin belyses för att därefter beskriva den fortsatta 

operationaliseringen. 

 

Fjärde kapitlet avhandlar Empiri, där läsaren på ett strukturerat och tydligt sätt ska ta del av 

bakgrunden till och huvudspåren av innehållet i den valda rapporten.  

 

I femte kapitlet Analys genomförs den huvudsakliga analysen av empirin genom valda 

indikatorer från teorin vilka korrelerar med Försvarsmaktens styrande dokument. Kapitlet 

avslutas med det utkristalliserade resultatet. 

 

I sjätte kapitlet Avslutning visar författaren med vetenskaplig argumentation hur syftet med 

uppsatsen har uppnåtts. Forskningsfrågorna besvaras och diskuteras samt förs vidare in i 

reflekterande kritik samt förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

Sjunde kapitlet redovisar uppsatsens referenser. 
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1.5 Centrala begrepp 

Krigföringsförmåga beskrivs i Operativ doktrin och Militärstrategisk doktrin som den 

sammanlagda förmågan att genomföra väpnad strid. Krigföringsförmågan vilar på tre 

växelverkande faktorer, eller som pelare i ett tempel. Dessa benämns fysiska faktorer, 

konceptuella faktorer samt moraliska faktorer. 

De fysiska faktorerna innefattar stridskrafter och dess utrustning, personal samt övriga resurser 

såsom infrastruktur. De konceptuella faktorerna beskriver det mänskliga sättet att tänka, 

doktriner och policy. Den sista faktorn, eller pelaren, är den moraliska faktorn med de ingående 

delarna såsom vilja, mod, utbildning, ledarskap och värdegrund. Dessa faktorer sker i en 

växelverkan med motståndarens egna krigföringsförmåga.24 25 I uppsatsen används 

förklaringen den sammanlagda förmågan att genomföra väpnad strid.  

 

Detta kan sättas i perspektiv till det numera vanligtvis förekommande begreppet operativ effekt. 

Det finns ingen tydlig förklaring i vad begreppet innebär i Försvarsmaktens dokument, 

exempelvis doktrinerna, utan det ter sig vara ett modernt uttryck i debatten. Dock kan det 

uttolkas ur ÖBs tal i Sälen till en innebörd av stridskrafters förmåga till väpnad strid i tid och 

rum – alltså vad kan stridskrafterna de facto göra med vad de har.26 I uppsatsen används 

förklaringen förmågan till väpnad strid. 

 

Begreppen Erfarenhetshantering och Lessons Learned kan likställas vid tolkningen av 

begreppen i olika dokument. Enligt Handbok Marinens erfarenhetshantering är betydelsen en 

process för att utvinna, förvalta och höja värdet på organisationens inneboende kunskap.27 

Enligt Löfstedt och Rode är betydelsen av begreppet en beskrivning av den process genom 

vilken erfarenhet samlas in, behandlas och följs upp i en organisation.28  

Dr Nick Milton konkretiserar begreppet ytterligare ett steg genom att förklara det som att det 

är en förändring i det enskilda eller organisatoriska uppträdandet, som ett resultat av ett lärande 

från erfarenhet.29 I uppsatsen används förklaringen som en medveten process av insamling, 

bearbetning, beslut om implementering och uppföljning.   

                                                      
24 Försvarsmakten. Operativ Doktrin 2014, s. 21 
25 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 16 
26 Bydén, M. Tal av ÖB, Ett starkare försvar – utmaningar och möjligheter, s. 6-7 
27 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, s. 99-100 
28 Löfstedt, R, Rode, K. Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med internationella insatser som fokus. 

Stockholm: FOI-R--2181—SE, 2007, s. 51 
29 Milton, N. The Lessons Learned Handbook. Oxford: Chandos Publishing, 2010, s. 16 
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Ett av uppsatsens mest centrala begrepp, är begreppet om den lärande organisationen. I de 

lärande organisationerna sker en förändring utifrån att man ser på problem som om de alltid 

vore skapade av någon eller något utanför, till att se hur våra egna handlingar skapar våra egna 

problem. Det kan mycket väl vara så att gårdagens lösningar är dagens problem. 

I en lärande organisation upptäcker man att man skapar sin egen verklighet och hur man kan 

förändra den. En lärande organisation är alltså en organisation som ser sina inre friktioner och 

ständigt utvidgar sina möjligheter att skapa sin egen framtid, om så behövs.30 I uppsatsen 

används förklaringen av en lärande organisation som en självrannsakande och kontinuerligt 

lärande organisation som anpassar och förändrar egna metoder och ramar vid behov.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Det finns ett rikt material från tidigare forskning rörande ämnet erfarenhetshantering och 

lärande organisationer, om än med skiftande perspektiv och utgångspunkter. Materialet spänner 

över en stor bredd av uppsatser, avhandlingar, vetenskapliga texter samt annan litteratur. Nedan 

redovisas en liten mängd av tidigare forskning. 

 

Patrik Nejdbring skrev i sin uppsats Utbildning för att lära sig; att lära av sig själv huruvida 

Försvarsmaktens utbildningar och utbildningsplattformar understödde en systematisk 

erfarenhetshantering. Han använde sig av en abduktiv ansats, med stöd av Senges teori om 

lärande organisationer, med slutsatsen att det fanns en bra grund i Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap31 men att den största utmaningen låg i utbildning på 

bredden för att få fullt genomslag.32 

 

Anton Holmberg utredde genom en kvalitativ dataanalys om det fanns förutsättningar för att 

arbeta med erfarenhetshantering samt om det förekom föreskrifter hur dessa erfarenheter skulle 

tas tillvara inom Marinens specialistofficersutbildning.  

 

 

                                                      
30 Senge. Den femte disciplinen, s. 20-26, 63 
31 Larsson, G, Lallenberg, K. Direkt ledarskap. Stockholm: Försvarshögskolan och Försvarsmakten, 2006 
32 Nejdbring, P. Utbildning för att lära sig; att lära av sig själv. Stockholm: Försvarshögskolan, 2010, s. 1, 25 
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I sin uppsats Hjälp till självhjälp, med stöd av Senges teori om lärande organisation, kom han 

fram till slutsatsen att det fanns ett ramverk för hur erfarenheterna skulle omhändertas under 

specialistofficersutbildningen samt att kontaktytorna under utbildningen dessutom skulle 

underlätta implementeringen.33 

 

Mathias Jansson utvärderade Marinens systematiserade erfarenhetshantering för att skapa 

förståelse för de krav som medföljer för att en sådan process ska kunna ses som fungerande. 

Detta gjorde han med stöd av Senges teori om vad som kännetecknar en lärande organisation i 

en teoriprövande flerfallsstudie inom ramen för en kvalitativ textanalys. Hans slutsatser blev 

att det fanns en systematisering kring erfarenhetshanteringen samt individernas positiva attityd 

till vikten av ett fungerande system. Vidare pekade han även på att väsentliga delar kunde 

förändras för att få helheten att fungera på bästa sätt.34 

 

Ulf Ahl fokuserade på erfarenhetshantering i sin uppsats Hur kan Försvarsmaktens 

erfarenhetshantering utvecklas vid internationella insatser?. Han beskrev, analyserade och 

värderade Försvarsmaktens Rapporteringsbestämmelser Del B (FM RappB), Försvarsmaktens 

Stående Order för Utlandsstyrkan Del B (SOFUS) samt slutrapporter ur teorin kring Knowledge 

Management35. Med en deduktiv metod och ett kvalitativt förhållningssätt visade 

undersökningen bland annat på ett stort behov av att utveckla rapporterna, brister i spårbarheten 

av dragna erfarenheter samt brister i systematiseringen och dess överspridning.36 

 

I uppsatsen Implementering av erfarenheter vid campetablering undersöker Jonas Larsson, med 

en deduktiv kvalitativ textanalys, Försvarsmaktens förmåga att tillvarata dragna erfarenheter 

och implementera dem. Genom att studera etableringen av Camp Nobel i Mali 2014-2015 och 

jämföra den med etableringen av Camp Northern Lights i Afghanistan 2005-2006, framkommer 

ett antal brister.  

                                                      
33 Holmberg, A. Hjälp till självhjälp - Marinens systematiska erfarenhetshantering som instrument för att 

utveckla specialistofficersutbildning i marinen. Stockholm: Försvarshögskolan, 2013, s. 1, 27-29 
34 Jansson, M. En lärande organisation och systematiserad erfarenhetshantering – glappar det någonstans?. 

Stockholm: Försvarshögskolan, 2014, s. 1, 50 
35 Davenport, T, Prusak, L. Working knowledge – how organizations manage what they know. Boston: Harvard 

Business School Press, 1998 (2000)  
36 Ahl, U. Hur kan Försvarsmaktens erfarenhetshantering utvecklas vid internationella insatser?. Stockholm: 

Försvarshögskolan, 2014, s. 1, 38-42  
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Med stöd av Vedungs implementeringsteori blir resultatet i Larssons undersökning att 

Försvarsmakten brister i att implementera dragna erfarenheter och att det finns behov att 

regelfästa eller institutionalisera det kollektiva minnet.37   

 

Karin Dessne genomförde en kvalitativ studie i sin doktorsavhandling med intervjuer, 

observationer samt textanalyser för sin avhandling In a world of values and views – information 

and learning activities in a military setting. Med teorier kring Knowledge Management 

genomförde hon en fallstudie vid Markstridsskolan som belyste den komplexa växelverkan 

mellan informella och formella lärande- och erfarenhetsprocesser, sociala interaktioner och 

relationer samt hur de kunde hjälpa eller stjälpa organisationens lärande. Hennes forskning visar 

på vikten av förståelse för det komplexa i relationers natur samt dynamiken mellan information, 

lärande och kunnande. 38 

 

Robert Löfstedt och Karlis Rode skrev på uppdrag av Försvarsmakten inom ramen för sitt 

examensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan, Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten 

– med internationella insatser som fokus. Resultatet från deras arbete bygger på  en abduktiv 

kvalitativ ansats genom ett stort antal samtal, intervjuer och omfattande litteraturstudier. 

Löfstedt och Rode studerar Försvarsmaktens erfarenhetshantering utifrån ett lärande och 

Knowledge Management-perspektiv. Deras slutsatser visar på att störst utvecklingspotential 

ligger i att undanröja hindren inom kultur, miljö och organisation. 39 

 

Vidare publicerades Liselotte Dahléns rapport Utveckling av Insatsledningens Lessons 

Learned-process av FOI två år senare. Rapporten baserades på tidigare rapporter samt egna 

observationer då författaren deltog i implementeringen av erfarenhetsprocessen inom 

Insatsstaben 2007-2008.  

Slutsatserna ur rapporten var att Försvarsmakten vid flertalet tillfällen har misslyckats att införa 

en fungerande process, till del på grund av ständiga omorganisationer och en oförmåga att 

avdela resurser för att utveckla, driva och implementera en Lessons Learned-process. 

                                                      
37 Larsson, J. Implementering av erfarenheter vid campetablering. Stockholm: Försvarshögskolan, 2016, s. 1, 

44-45 
38 Dessne, K. In a world of values and views – information and learning activities in a military setting. Diss,  

Borås: The Swedish School of Library and Information Science, Ale Tryckteam, 2014, s. ix-x, 95-103 
39 Löfstedt, R, Rode, K. Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med internationella insatser som fokus, s. 

3, 85-92 
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Författaren pekar dock också på flera svårbeskrivna orsaker såsom bristande förståelse för 

processen och dess inbyggda rollspel. 40 

 

Några år senare gav FOI ut rapporten Ett lärande försvar? – förutsättningar för 

Försvarsmaktens erfarenhetshantering av författarna Jan Frelin och Ann Ödlund. Rapporten 

grundar sig på vetenskaplig textanalys med stöd av organisations- och lärandeteorier. 

Rapporten syftade till att ge en teoretisk kontext till den ännu ej publicerade handboken 

Försvarsmaktens erfarenhetshantering. Några av rapportens viktigaste slutsatser var att 

Försvarsmakten skulle synliggöra och ta hänsyn till organisatoriska begränsningar samt 

använda olika koncept och tekniker för att tillvarata och förmedla dragna erfarenheter. 41 

 

Vid en sökning genom Google på learning organisations den 16 Maj 2016 visar räkneverket 

att det finns 1 740 000 resultat. Detta tyder på ett allestädes intresse för lärande i ett 

organisatoriskt perspektiv och att individer i organisationer, eller individer som är satta att 

hjälpa organisationer till ett lärande, ständigt kommer söka denna kunskap.  

 

Om organisationer blir framgångsrika i att omhänderta sina kunskaper, märker de kanske inte 

ens av det till slut, skriver Thomas H. Davenport och Laurence Prusak i sin tungviktare Working 

Knowledge – How organizations manage what they know.42  

Knowledge Management utvecklar tankarna ur Senges teorier mot mer konkreta åtgärder för 

organisationen. Likheterna i teorierna är tankarna kring systemtänkande, stimulera lärande och 

vikten av utveckling av det personliga lärandet. Skillnaderna ligger i de konkreta åtgärderna 

som de ser behövs i organisationen för att kunna omhänderta dess kunskaper, nämligen tekniska 

stödsystem och åtgärdsstruktur.43 

 

Ytterligare konkretisering av processen för erfarenhetshantering redogör Dr Nick Milton i sin 

bok The Lessons Learned Handbook – Practical approaches to learning from experience. Han 

skriver om begreppet Lessons Learned och dess slentrianmässiga användande utan att det får 

effekt i organisationen.  

                                                      
40 Dahlén, L. Utveckling av Insatsstabens Lessons Learned-process, s. 5, 29-32 
41 Frelin, J, Ödlund, A. Ett lärande försvar? Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering, s. 3, 39 
42 Davenport, T, Prusak, L, Working knowledge – How organizations manage what they know, s. xv 
43 Ibid. s. 169 
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Lärandet i organisationen är en komplex företeelse vilket även beskrivs av Senge.44 För att 

omsätta lärandet behövs konkreta åtgärder och följs dessa finns goda förutsättningar att effekten 

i organisationen ökas. Påverkas denna kedja kan dock effekten utebli helt. Nackdelen för 

organisationen är att det är resurskrävande för varje nivå och dessa resurser kanske saknas.45 

 

Det är ingen tvekan om att ämnet berör och till synes ständigt avhandlas i olika former och ur 

olika perspektiv. Då människan i sin natur generellt sett ständigt strävar efter utveckling är det 

också rimligt att hon strävar efter utveckling i den kontext hon befinner sig, om det så är i en 

organisation. Det material som är producerat inom ämnet vad berör Försvarsmakten och dess 

svårigheter att implementera en fungerande erfarenhetshanteringsprocess kan inte bli tydligare.  

 

Dock avser denna uppsats fokusera på vad Armén med markstridsförband som organisation har 

lärt sig inom ramen för de taktiska och stridstekniska erfarenheterna vilka är dragna i 

Afghanistan mellan 2009-2012, då detta inte är gjort tidigare.  

 

Vikten av att dra och implementera relevanta erfarenheter från Afghanistaninsatsen kan inte 

nog understrykas då de internationella operationerna kommer att fortsätta samtidigt som ett 

nationellt fokus återtas. Inte förrän detta är gjort kan Försvarsmakten och Armén i dess 

förlängning kalla sig en lärande organisation, allt enligt våra doktriner. Den teoretiska grunden 

i denna uppsats vilar på Senges teori om lärande organisationer, vilken fortsättningsvis är 

aktuell och relevant mycket på grund av emfasen på individernas förmåga till systemtänkande 

för organisationens bästa. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 Senge. Den femte disciplinen, s. 17-18 
45 Milton. The Lessons Learned Handbook, s. 1-9, 185-186 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas val av metod, tillvägagångssätt och de avgränsningar som är gjorda. 

Vidare beskrivs källkritiken och uppsatsens fortsatta disposition. 

 

2.1 Val av metod och tillvägagångssätt 

Metoden grundar sig i en kvalitativ textanalys med ett hermeneutiskt angreppssätt.46 47 

Textanalysen utgår från kvalitativ empiri48 ur de dokument, både internt Försvarsmakten och 

externt, vilka analyserar eller diskuterar ämnet erfarenhetshantering och lärande organisation. 

Omfånget av det som är skrivet i ämnet är rikt, vilket ställer krav på tydliga avgränsningar för 

att inte riskera avvikelser från kärnan i problemformuleringen. Valet av textanalys motiveras 

med behovet av uttolkning av detaljerna i de olika delarna för att kunna se en helhet. 

 

Det empiriska underlaget utgörs av Markstridsskolans rapport Bilaga – Del 1 Taktiska och 

stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-2012.49 Rapporten är en analys av verksamheten 

som genomfördes på lägre nivåer över tid, i ett specifikt insatsområde. Teorin utgår från Senges 

Den Femte Disciplinen och analysverktyget är konstruerat av värdeord som återfinns under 

respektive förklarande kapitel för disciplinerna samt i Försvarsmaktens doktriner.  

Dessa framgår vid en djupare analys av litteraturen och återfinns i uppsatsens tredje kapitel om 

teori, närmare bestämt operationaliseringen. Rapporten från MSS analyseras sedermera genom 

dessa valda indikatorer.  

 

Tillvägagångssättet är inledningsvis en bred insamling av information i form av utredningar, 

rapporter och annat tryckt material inom ämnena om lärande organisationer och 

erfarenhetshantering. Om än tidskrävande och riskfyllt i att hamna utanför kärnan, skapas en 

början till helhetssyn inför det fortsatta arbetet.  

 

 

                                                      
46 Johannessen. A, Tufte. P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, s. 105 
47 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ 

och marknad. 3e upplagan, Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2009, s. 237, 249 
48 Rienecker, L, Stray Jørgensen, P. Att skriva en bra uppsats. 3e upplagan, Stockholm: Liber, 2014, s. 193 
49 Försvarsmakten - Markstridskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-

2012. Skövde: FM2015-15702:5, 20151123 
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Parallellt med insamlingen genomförs besök och samtal med personal direkt involverade i 

erfarenhetshanteringsprocessen både vid MSS och Insatsstabens avdelning för 

Erfarenhetsanalys (INS ERF ANA) vid Högkvarteret (HKV). Resultatet av samtalen redovisas 

ej då de inte kan betecknas som formella intervjuer, utan mer som bakgrundsunderlag. 

 

Därefter sker avgränsningar i teori och empiri för att kunna fokusera mot problemområdet och 

dess frågeställningar. Teorin presenteras och redovisas samt del av befintlig kritik mot 

densamme beskrivs. Vidare operationaliseras teorin mot vald empiri för att kunna svara på 

forskningsfrågorna.  

 

Slutligen sker en diskussion utifrån framkomna resultat av operationaliseringen och 

överbryggningen mellan teori och empiri samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Uppsatsen syftar till att utreda förhållandet mellan teorin kring lärande organisation och det 

verkliga arbetet med erfarenhetshantering med perspektiv på Afghanistaninsatsen. För detta 

krävs en etablerad teori och källor med hög reliabilitet. Då litteraturen och källan är officiell 

och huvuddelen är av utredande karaktär ges de god reliabilitet. Dessutom kan de anses ha ett 

tydligt kritiskt förhållningssätt då de generellt sätt pekar på brister. Författarna till den tidigare 

forskningen har strävat efter ett strikt vetenskapligt förhållningssätt, så långt det har gått. 

Tillsammans med avgränsningarna, val av metod och författarens eget kritiska förhållningssätt 

tillgodoses även validiteten. 

 

2.2 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar på problemformuleringen om Armén kan ses som en lärande organisation 

när den ställs mot de öppna taktiska och stridstekniska erfarenheter som är dragna från en längre 

insats, närmare bestämt Afghanistan. Därav görs följande avgränsningar. 

 

Tid 

Uppsatsen utgår från de samlade erfarenheterna som är dragna mellan 2009 och 2012. Denna 

period betecknas som den där flest incidenter och stridshandlingar skedde under den svenska 

insatsen. 
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Rum 

Utgångspunkten är den svenska insatsen i Afghanistan inom det svenska ansvarsområdet. Även 

om svenska förband eller individer deltagit i operationer i andra områden i Afghanistan 

behandlas dessa icke då de inte blir relevanta för kontexten i denna studie. 

Avgränsningen innefattar även delar av Armén som till exempel luftvärnet som system, då 

fokus är på markstridsförbanden ur ett Afghanistanperspektiv. Dock innefattas delar av 

amfibiebataljonen då de har varit en del av insatsen som markstridsförband. Individer och delar 

av förband, eller funktioner, som har deltagit i insatsen innefattas alltså även om de till vardags 

inte tillhör ett markstridsförband. 

 

Fenomen 

Specificerat behandlas Armén med dess markstridsförband och MSS nyligen släppta rapport 

om taktiska och stridstekniska erfarenheter från Afghanistan, 2009-2012.50  Detta för att få 

närhet i tid. I rapportens avslutande del är ett statistiskt underlag gällande erfarenhetshantering 

presenterat vilket leder läsaren i bevis kopplat till dragna erfarenheter. Det är också den insats 

som har stor påverkansmöjlighet på organisationen och dess individer på grund av tid, 

intensitet, förmågeutveckling och våldsnivå. Varken politisk, strategisk eller operativ nivå 

behandlas, ifall de inte direkt korsar de beskrivna erfarenheterna.  

 

2.3 Källor och källkritik 

Hög tillförlitlighet till källorna genom vetenskaplighet har varit strävan. Detta har tillsetts 

genom att använda officiella dokument och rapporter, såsom doktriner, vetenskapliga artiklar 

och opartiska utredningar.  

Då Försvarsmakten under en längre period har insett och försökt påverka utmaningarna inom 

organisationens erfarenhetshantering bedöms både närhet och tendens vara tillgodosedda. Detta 

på grund av viljan till förbättring vilken kan skönjas i de myckna utredningarna både inom och 

utom Försvarsmakten. 

Källkritiken mot empirin utgående ur MSS rapport om taktiska och stridstekniska erfarenheter 

är att den kan ses som av sammanfattande karaktär, då rapporten är en djupanalys av ett skeende 

över en specifik tidsperiod inom ett begränsat geografiskt område.  

                                                      
50 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga - Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012 
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Kritiken måste dock sättas i paritet mot att slutrapporterna från respektive insats hamnar under 

sekretesskyddet vilket hade inneburit avsevärda försvåringar i det fortsatta arbetet samt för 

vidare forskning. Styrkan med rapporten är att den grundar sig på studier av samtliga 

slutrapporter och särskilda rapporter från FS16 till FS24 och rapporter från andra operationer, 

resonemangsspel samt att kompletteringar har skett med intervjuer av deltagande personal från 

insatsen.  

Det har inte funnits några skäl till ifrågasättande av varken det sammanställda materialet, 

tendensen hos författarna eller de intervjuade. Användandet av rapporten ger en helhetsbild 

över skeendet, över tid samt i ett avgränsat område vilket möjliggör att relevanta slutsatser kan 

dras, jämfört med de enskilda slutrapporterna. Därav används rapporten då dess kontext är valid 

och uppgifterna rimliga. 

3 Teori 

Kapitlet avhandlar en bakgrund med motiv till den valda teorin, kritiken till den samma och 

den teoretiska ramen samt operationaliseringen. 

 

3.1 Bakgrund 

Vald teori för uppsatsen är Peter M Senge (1947-) om den lärande organisationen. Den är 

beskriven i hans bok Den femte disciplinen från 1990 och som utkom i svensk utgåva 1995. 

Senges ingenjörsstudier har lett honom genom Stanford och senare till studier i modellering av 

sociala system samt management vid Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hans 

genombrottsbok har sålts i över en miljon exemplar och boken utsågs 1997 av Harvard Business 

Review till en av de mest tongivande managementböckerna i modern tid.51  

Senge har varit verksam inom organisation- och ledarskapsutveckling sedan 1980-talet, då han 

forskade kring framförallt amerikanska företag. Han är fortfarande produktiv och har lång 

beprövad erfarenhet av organisationsutveckling och arbete med företagsledningar.52 

Senge beskriver den lärande organisationens fem delar – de fem disciplinerna53, där han lägger 

särskild vikt på den delen som ska föra fram helheten, närmare bestämt Systemtänkandet 54.  

 

                                                      
51 Internet. Smith, M. http://infed.org/mobi/peter-senge-and-the-learning-organization/, 2001, hämtad 20160518 
52 Internet.  http://mitsloan.mit.edu/faculty-and-research/faculty-directory/detail/?id=41415, 2016, hämtad 

20160506 
53 Senge. Den femte disciplinen, s. 20-23 
54 Ibid. s. 72 
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Kritiken mot Senge och hans Den Femte Disciplinen ligger i att den ses som för konceptuell. 

Den saknar implementeringsdelar och är inte tillräckligt konkret. Vidare kritiseras den för att 

vara mer inriktad mot företagsledare än chefer på lägre nivåer, där de facto hantverket ska ske, 

samt att det inte fanns några analysverktyg för att mäta om organisationen kunde ses som 

lärande eller inte.55 56 57 Kritiken är befogad även om stora delar av Knowledge Management-

teorierna är slående lika Senges teori, framförallt ur perspektiven med individfokus, 

målsättningar, teamkänsla och samverkan. Dock väljs inte en Knowledge Management-teori då 

uppsatsen inte syftar till att utröna typ av modell som kan passa inom Försvarsmakten. 

 

Även om Senges bok med sin teori, i huvudsak är skriven utifrån ett företagsperspektiv är den 

i allra högsta grad applicerbar på Försvarsmakten då organisationen strävar efter att vara just 

lärande. Som tidigare är redovisat i uppsatsen har ett antal uppsatser som utkommit ur 

Försvarshögskolan med Senges teori som grund. Senge beskriver komplexiteten i dagens 

skeenden och organisationer som ett av incitamenten till att omfamna vikten av att bli lärande 

som organisation och individ.58 

Försvarsmakten är en komplex organisation där, även om den tillsynes kan ses som hierarkiskt 

tråkig, den enskilde individens insatser blir avgörande för skeendet oaktat om det är i en 

stridssituation eller i mer vardaglig verksamhet. De fem disciplinerna ger i sig fem olika 

perspektiv där vikten av systemtänkande är fundamental. Därav är Senges teori den utvalda för 

denna uppsats. 

 

3.2 Teoretisk ram 

Senges teori om lärande organisation beskriver fem sammanhängande delar, de så kallade 

disciplinerna. De består av Personligt mästerskap, Tankemodeller, Gemensamma visioner, 

Teamlärande samt Systemtänkande. Dessa redovisas nedan. 

 

 

 

                                                      
55 Internet. Garvin, D. Building a learning organization. https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-

organization#, juli-augusti 1993, hämtad 20160505 
56 Davenport, T, Prusak, L. Working knowledge – How organizations manage what they know, s. 169 
57 Internet, Garvin, D, Edmondson, A, Gino, F. Is yours a learning organization?. https://hbr.org/2008/03/is-

yours-a-learning-organization, mars 2008, hämtad 20160517 
58 Senge. Den femte disciplinen, s. 18 
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Personligt mästerskap (Personal mastery): 

 

”Personligt mästerskap är en hörnsten i den lärande organisationen. En 

organisationsvilja och förmåga att lära är helt beroende av de enskilda 

individernas förmåga att lära.”59  

Senge beskriver personligt mästerskap som att i alla situationer vara medveten om vad som är 

viktigast och att kunna bemästra hantverket, eller det som individen är satt att göra. Det 

personliga mästerskapet är konsten att vidga samt fördjupa sina sina inre visioner, samla energi 

och att se sakligt på verkligheten. 60 Han fokuserar på den växelverkan som måste uppmuntras 

mellan individen och organisationen för att ett lärande ska kunna uppnås.61  

Dock måste utvecklingen av det personliga mästerskapet ske i enlighet med individens vilja där 

han pekar på att organisationen inte kommer lyckas om den alltför ivrigt verkar för att 

individernas personliga mästerskap just ska utvecklas.62  

 

”Det går inte att tvinga personligt mästerskap på en annan människa.”63  

Senge betonar vikten av att förmågan till att vilja ta initiativ, som främjar både den enskildes 

och organisationens utveckling måste finnas. Detta kan jämföras med Försvarsmaktens vilja, i 

enlighet med sin ledningsfilosofi, till att uppmuntra sin personal till initiativtagande.64 Det 

måste dock ske naturligt införlivat och otvunget. 

Tankemodeller (Mental Models) 

 

”Arbetet med att förändra tankemodellerna måste börja med att man granskar 

sig själv och ifrågasätter det som man försvarar. De egna värderingarna måste 

utsättas för andras bedömning.”65 

 

                                                      
59 Senge. Den femte disciplinen, s. 20-21 
60 Ibid. s. 21 
61 Ibid. s. 21 
62 Ibid. s. 162 
63 Ibid. s. 162 
64 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 49-51 
65 Senge. Den femte disciplinen, s. 22 
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Enligt Senge är tankemodeller grova generaliseringar som påverkar vår syn på vår omvärld, 

och vårt agerande i densamma. Det är dessutom inte säkert att vi är medvetna om dessa 

tankemodeller.66 Han skriver att det börjar med att man granskar sig själv och ifrågasätter det 

man försvarar eftersom tankemodeller som sitter fast motverkar de förändringar som själva 

systemtänkandet senare leder fram till. Ledare behöver lära sig att synliggöra och granska sina 

tankemodeller för att eventuellt förändra dessa så att de inte blockerar utvecklingen och 

lärandet. Vidare kan man göra jämförelser med vikten av öppenhet inom organisationen och 

dess individer för att inte fastna i gamla invanda mönster och förutfattade meningar. Med dessa 

infallsvinklar belyses hinder i utvecklandet av lärandet i organisationen. 67  

Med andra ord – ett kontinuerligt erfarenhetsarbete och utvärderingar av de egna insatserna. 

 

Gemensamma visioner (Building Shared Visions) 

 

Mycket träffande skriver Senge att om det är en ledaregenskap som har utvecklat organisationer 

i tusen år så är det en tydlig målbild.68 Han beskriver också vikten av att målbilden eller visionen 

måste genomsyra hela organisationen och verksamheten, för att fungera.69 Han betonar dock 

att det inte bara får vara en önskan från ledningen med en stark gemensam vision, utan den ska 

gå genom hela organisationen. Då utvecklas individerna för att de vill, och inte för att de är 

tillsagda att utvecklas.70  

Om organisationen har bestämt sig för att utveckla gemensamma visioner och samtidigt 

uppmuntrar individerna att göra detsamma, skapas riktigt engagemang jämfört med om de bara 

skulle ställa upp på andras visioner. Detta skapar i sin tur en gemensam drivkraft.71 

 

”Om man saknar egna visioner måste man ställa upp på andras.”72 

 

 

                                                      
66 Senge. Den femte disciplinen, s. 21 
67 Ibid. s. 189 
68 Ibid. s. 22 
69 Ibid. s. 22 
70 Ibid. s. 22 
71 Ibid. s. 196 
72 Ibid. s. 196 
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Återigen sätter Senge fingret på en av hörnpelarna av att få genomslag för de gemensamma 

visionerna – växelverkan mellan individ och organisation där de gemensamma visionerna 

skapar engagemang på lång sikt.73 

Teamlärande (Team Learning) 

 

Senge ställer frågan om hur en grupp högintelligenta personer kan, när de blir sammanslagna i 

en grupp, underprestera när det istället borde vara tvärtom. Disciplinen om teamlärande börjar 

med medlemmarnas förmåga till att öppna sina sinnen, dialogisera samt samarbeta på ett 

otvunget sätt, för att lära tillsammans.74 Man måste lära sig känna igen vad, samt vilka mönster, 

som underminerar denna samverkan. Om dessa defensiva mönster synliggörs, istället för att 

hållas gömda och försämra och förstöra samverkan, kan de istället vara till stor nytta.75 

 

”I en rättad grupp, ett team, drar allas ansträngningar åt samma håll, dvs de 

enskilda individernas energiflöden samlas i en gemensam fokuserad 

ansträngning.”76 

 

Senge menar på att rättning i gruppen behövs för att gruppens energi inte ska slösas bort där 

arbetsinsatserna inte kommer till godo. I en rättad grupp har medlemmarna ett gemensamt syfte, 

en gemensam vision och förståelse för hur man kompletterar varandra på bästa sätt. Enligt 

Senge är teamlärande nödvändigt eftersom i moderna organisationer sker utbildning generellt 

sätt i grupp istället för mot den enskilde. Försvarsmaktens utbildningssystem, även om den 

inriktar sig mot individen i många fall, har alltid fokus att individen ska ses i ett större 

sammanhang än sig själv. Vidare skriver Senge att om inte grupperna kan utvecklas kan inte 

heller organisationen utvecklas.77 

”Har man bra grupper, har man också bra plutoner, bra kompanier, bra 

bataljoner. Ja, en bra armé.”78 

                                                      
73 Senge. Den femte disciplinen, s. 25 
74 Ibid. s. 23 
75 Ibid. s. 23 
76 Ibid. s. 216 
77 Ibid s. 23, 216 
78 Försvarsmakten. Truppföring. M7743-102101, Kungälv: Försvarets läromedelscentral, 1983, s. 10 
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Systemtänkande (System Thinking) 

 

Oaktat de övriga ingående delarna i Senges teori måste de, som så mycket annat, sättas in i den 

omkringliggande kontexten. Detta beskriver han metaforiskt i sina tankar kring 

systemtänkandet.  

 

”Man kan bara förstå hur ett oväder är uppbyggt om man förstår sambanden 

mellan de olika komponenterna, det räcker inte att förstå komponenterna var för 

sig, isolerade från varandra.”79 

 

Försvarsmakten består av ett stort antal delorganisationer och underenheter. Utmaningarna blir 

tydliga då organisationens individer faller ur systemtänkandet, oavsett område. Då vi alla är en 

del av ett komplext system som hålls ihop av ett nätverk av kontakter, hävdar Senge att det är 

svårt för den enskilde att se utvecklingsmönstret.80 Tendensen blir att det enda som observeras 

är ögonblicksbilder av enskilda delar vilket ofrånkomligen leder till att vi drar fel slutsatser och 

inte kan finna bra lösningar på problemen. 

 

”Systemtänkande är ett begrepp som har utvecklats under de senaste femtio åren, 

det innefattar en mängd kunskaper och olika verktyg, som kan hjälpa oss att förstå 

och påverka hela mönstret.”81 

 

Vikten av en helhetssyn och att förstå mer än bara vad som händer på den enskildes nivå blir 

tydlig.  

Systemtänkandet leder till att beståndsdelarna kan sättas ihop till ett sammanhang som i sin tur 

utvecklar det gemensamma lärandet. Inte minst blir detta viktigt under våra insatser samt att 

utbildningen av personal inom Försvarsmakten införlivar detta på ett naturligt sätt. I synnerhet 

om det är mot ledande befattningar.  

 

                                                      
79 Senge. Den femte disciplinen, s. 20 
80 Ibid. s. 20 
81 Ibid. s. 20 
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3.3 Operationalisering 

Senges teori om den lärande organisationen och hans fem discipliner ses, inte helt ogrundat, 

som något vag av kritikerna. Men vid en djupare analys av disciplinerna i sig framkommer ett 

antal beståndsdelar som kan liknas vid värdeord för respektive disciplin. Dessa värdeord 

kommer användas som indikatorer i den fortsatta analysen av vald empiri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabell 1: Indikatorer 

 

Indikatorerna kan även hittas på ett stort antal sidor i det styrande dokumentet Militärstrategisk 

doktrin vilket ytterligare bekräftar teorins samt de uttagna indikatorernas relevans och 

sammanhang.  

Betydelsen av ordet doktrin som en kompass82, undervisning och lärdom83 samt 

handlingslinje84 bestyrker sammanhanget ytterligare. Exempelvis benämns orden initiativ på 

11 sidor, vilja på 22 sidor, målbild på 15 sidor, tillit på 3 sidor samt samverkan och samarbete 

på 23 respektive 12 sidor. De är inte i samtliga fall direkt kopplade till ett lärande, dock används 

orden frekvent i doktrinen vilket tyder på dess värde.  

                                                      
82 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2016, s. 2 
83 Internet. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/doktrin, 2016, hämtad 

20160519 
84 Internet. Synonymer.se. http://www.synonymer.se/?query=doktrin, 2016, hämtad 20160519 

Senges discipliner Valda indikatorer  

Personligt Mästerskap Skicklighet 

Initiativ 

Vilja 

Tankemodeller Tillit 

Öppenhet 

Erfarenhetshantering på egen nivå 

Gemensamma visioner Förankrad målsättning 

Lojalitet 

Samarbete 

Teamlärande Respekt 

Rättning - Disciplin 

Utbildning i grupp 

Systemtänkande Helhetssyn 

Förändring 

Nytänkande 
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De valda teoretiska indikatorerna blir därefter det raster som författaren använder vid den 

fortsatta granskningen och analysen av empirin.85 

Empirin konsumeras i sin helhet. Det är här hermeneutiken fyller ut sin roll i textanalysen för 

att kunna tolka texten fullt ut. Författarens för-förståelse för insatsen under tidsperioden, med 

bibehållet kritiskt förhållningssätt, kommer ytterligare förstärka den fortsatta analysen.86 Här 

är det av vikt att följa den valda metoden för att inte riskera förhastade slutsatser. 

 

Frågan författaren ställer till det empiriska underlaget är vilka indikatorer ur den teoretiska 

ramen påvisar om organisationen är lärande eller ej. 

4 Empiri 

Kapitlet redogör för det valda empiriska underlagets bakgrund, huvudsakliga innehåll, 

uppbyggnad samt del av dragna slutsatser. 

 

Det empiriska underlaget utgörs av MSS öppna rapport Bilaga – Del 1 Taktiska och 

stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-2012, vilket tidigare är redovisat. Rapporten har 

på ett gediget sätt sammanställt erfarenheterna över nämnda årtal med syfte att de identifierade 

erfarenheterna ska kunna användas i kommande operationer, nationellt som internationellt. 

Avgränsningen i tid motiveras med att den nämnda tidsperioden var den mest intressanta ur det 

taktiska och stridstekniska perspektivet.  

Materialet till rapporten består av slutrapporter, särskilda rapporter, intervjuer med deltagare i 

under tidsperioden, resonemangsspel samt erfarenhetsanalyser.87 Detta ger vid handen 

rapportens styrka med ett brett helhetsgrepp möjliggör att relevanta slutsatser kan dras, i stället 

för att slutsatser dras ur enskilda händelser eller fenomen över en för kort tidsperiod.  

 

Försvarsmakten har sedan 2001 bidragit till den multinationella styrkan i Afghanistan och under 

perioden 2009 till 2012 har soldater ur svenska reguljära förband befunnit sig i strid vid cirka 

180 tillfällen, vilket motsvarar ungefär en stridskontakt per vecka.88  

                                                      
85 Johannessen. A, Tufte, P.A. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 29, 45 
86 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wägnerud, L. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ 

och marknad, s. 249-251 
87 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-

2012, s. 2
 

88 Ibid. s. 16 



FHS 2016-06-10 

SA 2016 

André Sædén   

 

25 

 

 

MSS ställer sig den relevanta frågan om vi kan lära oss något om en operation i bataljonsförband 

med cirka 180 stridskontakter, 8 stupade soldater och anställda tolkar, 32 skadade soldater samt 

19 utslagna eller skadade fordon? Även om insatsens karaktär och förbandens organisation och 

metoder ändrades efterhand så är det självklara svaret jakande.89 

 

Dock poängterar MSS i rapporten att organisationens erfarenhetshantering måste byggas upp 

med en passande metodik samt att rimliga resurser avsätts för att kunna inneha förmågan till att 

bearbeta inkommande erfarenheter. Vidare så beskriver rapporten att erfarenheterna inte 

innebär att organisationen alltid måste lära nytt, utan en viktig slutsats är att det som utbildas 

på faktiskt fungerar. Då ska dessa fungerande metoder, vilka oftast har ursprung från den 

nationella kontexten, inte frångås.  

MSS ansats är att dragna erfarenheter under internationella operationer nogsamt måste 

analyseras för att passa in i Försvarsmaktens nationella förmågeuppbyggnad, vilket i sin tur 

ställer krav på en fungerande erfarenhetshantering.90 

 

Rapporten från MSS är uppbyggd med följande kapitelindelning; Doktrin, Organisation, 

Ledning, Träning, Materiel, Ledarskap och utbildning, Personal samt Faciliteter. Rapporten 

avslutas med ett eget kapitel om Erfarenheter från erfarenhetshanteringen.  

Rapportens inledande del benämns Sammanfattning91, vilken summerar de viktigaste 

slutsatserna och iakttagelserna.  

I denna del går det att uttolka de huvudsakliga brister och förtjänster vilka har identifierats 

under afghanistaninsatsen enligt rapportens kapitelindelning. Vidare görs detta både på den 

enskilde individens nivå men även som organisation och system, framförallt i 

fördjupningsdelen. 

Varje del analyseras i rapporten men det fortsatta arbetet med uppsatsen fokuserar på dess 

helhet för att kunna uttolka vilka indikatorer som pekar på om organisationen är lärande, som 

anbefallt av de tidigare nämnda doktrinerna.  

                                                      
89 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012,  s. 16 
90 Ibid. s. 16-17 
91 Ibid. s. 2-12 
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Även uppgifter i empirin som tyder på brister i organisationens lärande kopplat till valda 

indikatorer redovisas för att underlätta förståelsen samt för att möjliggöra en helhetssyn.  

5 Analys 

Kapitlets fokus är att genomföra en grundlig analys av empirin genom valda indikatorer. 

Kapitlet avslutas med att redovisa det analytiska resultatet. 

 

5.1 Analys genom valda indikatorer 

 

5.1.1 Personligt mästerskap med skicklighet, initiativ och vilja som indikatorer 

 

”Exempel på detta är BQ spaningsuppgift i november 2010. Plutonen riskerade 

att bli innesluten av motståndaren då plutonchefen löjtnant Harfeldt genom 

skickligt manövrerande tog sig ur området utan strid.”92 

Det finns många goda exempel i rapporten som beskriver soldaternas och officerarnas 

personliga mästerskap. Tecken på skicklighet, initiativ och den inneboende viljan infinner sig 

ofta, oavsett nivå och situation. Rapporten påvisar dock även ett antal brister i desamma vilket 

tydliggör vikten av att fortsätta utveckla det personliga mästerskapet och lärandet inom 

organisationen. 

Likväl officerare som soldater präglas ofta av en vilja att göra skillnad vid utlandsoperationer. 

Denna attityd har sannolikt påverkat de svenska förbandens benägenhet att improvisera och 

stegra ambitionen över det förväntade, vilket påvisas av rapporten. I de reglementen och 

handböcker som beskriver förväntningarna på chefer avseende tillämpningar i taktik och 

stridsteknik  återspeglas detta.93 Chefer har på olika nivåer med den tilldelade organisationen, 

över tid, uppvisat en mycket hög grad av flexibilitet och initiativförmåga i lösandet av tilldelade 

uppgifter. Detta trots att organisationen i många fall har varit otillräcklig i kvantitet och haft en 

hög grad av funktionsspecialisering.94 

                                                      
92 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 10 
93 Ibid. s. 27 
94 Ibid. s. 28 
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Detta har visat sig genom att enskilda plutonchefer och gruppchefer har fått leda tillfälligt 

sammansatta enheter bestående av olika grupper, med olika funktionsinriktning, och lösa 

tillfälligt uppkomna uppgifter som har gått utanför tilldelad uppgift eller mandat.  

Gemensam utbildning och träning innan genomförandet av operation ingick dessutom inte i 

tillräcklig omfattning.95 

På individnivå finns ett antal exempel som rapporten pekar på att det brister i skicklighet vilket 

innebär konsekvenser för organisationen och dess effekt. Förbandens förmåga till att verka 

utgår ifrån de grundläggande soldatfärdigheterna samt skicklighet i respektive befattning. 

Dessa måste sedan tränas i verklighetsnära situationer och i god tid innan missionsutbildningen 

påbörjas, just för att få så god förberedelse och effekt av förbanden i insatsområdet.96  

Ett flertal iakttagelser på oskickligt utövande av arbetsuppgift har också gjorts där 

konsekvenserna hade kunnat bli ödesdigra. Exempel på detta är felaktiga positionsangivelser 

vid flertalet skadeevakueringar. Det visade sig ofta att positionsangivelsen som förbandet 

skickade in var på positionen för stridskontakten, vilket gav vid handen att när 

sjukvårdsresursen senare kom till platsen hade förbandet omgrupperat vilket ökade risken och 

skapade fördröjning i skadeevakueringen.  

Även så kallade pekningar med laserinstrument vid fel tillfälle mot olämpliga platser för 

tillfället, har föranlett att sjukvårdshelikoptrar har landat på fel plats. 97 

Ytterligare brist på skicklighet i befattning exemplifieras genom de myter, och ibland rena 

felaktigheter som har spridits av erfarna veteraner inom respektive organisation. Det har yttrat 

sig genom att trots veteraner inte alltid har rätt i sak eller den bästa lösningen på det aktuella 

problemet, har befälet inte kunnat hantera det på grund av att de i sin tur inte kunnat hantverket 

tillräckligt bra. Tendensen har funnits att de yngre befälen inte alltid har tagit itu med problemen 

på sin nivå utan hänvisat uppåt.98 

Även på högre nivåer kan tolkningen göras att det har brustit i skicklighet eller erforderlig 

kompetens, framförallt vad gäller stabspersonal och mentorer till afghanska skyttekompanier.  

                                                      
95 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 26 
96 Ibid. s. 7 
97 Ibid. s. 49 
98 Ibid. s. 67 



FHS 2016-06-10 

SA 2016 

André Sædén   

 

28 

Rapporten pekar på ett det borde ses som självklart att individen i staben som är satt att leda 

markstridsförband har lett just markstridsförband tidigare, likväl som att mentorn till det 

afghanska förbandet rimligtvis också borde ha lett tidigare i karriären.99 

Detta till trots, finns det ett otal situationer i rapporten som beskriver essensen i det personliga 

mästerskapet, det vill säga förmågan att se vad som är viktigast just nu. Med indikatorerna 

skicklighet, initiativ och vilja utkristalliseras detta, främst genom agerande vid stridskontakter. 

Exempelvis så undsattes ett tyskt ingenjörsförband av en svensk pluton bestående av två 

stycken pansarterrängbilar. Det tyska förbandet var utsatt för ett eldöverfall och var hejdat i det 

fientliga eldområdet. Den svenske plutonchefen fattade beslut om ett växelvis anfall in i 

eldområdet vilket möjliggjorde att det tyska förbandet sedermera kunde återuppta sin 

framryckning. Detta skickliga agerande, parallellt med risktagningen, räddade sannolikt livet 

på de tyska soldaterna.100 Vidare beskrivs den problematiska tillförseln av Stridsfordon 90-

systemet till insatsområdet som ett avgörande komplement till det dåvarande förbandet. 

Systemet och dess besättningar visade vid ett antal stridskontakter att de kunde vända 

efterhandssituationer till att vinna strider genom initiativ och skickligt agerande.101 

Den nionde april 2009 genomförde en svensk patrull uppgifter tillsammans med afghansk polis 

i Chahar Bulak. Den afghanska polispatrullen och svenskarna blev utsatta för ett eldöverfall 

med eldhandvapen, kulsprutor och raketgevär. Svenskarna besvarade elden, backade 200 meter 

och lämnade fordonen.  

Därefter anföll halva styrkan fram till poliserna, gav första hjälpen och därmed undsatte 

dessa.102 Denna händelse och soldaternas agerande träffar alla indikatorerna med skicklighet, 

initiativ och vilja.  

 

Andra exempel på initiativ och vilja går att finna både på individ och organisationsnivå. Vid ett 

tillfälle genomfördes en sampatrullering med afghanska poliser och ett svenskt skytteförband 

ur FS21. Man fick information om att ett stort antal motståndare befann sig i den by man skulle 

passera.  

                                                      
99 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 65 
100 Ibid. s. 64 
101 Ibid. s. 53 
102 Ibid. s. 58 
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Efter en snabb planering tillsammans med poliserna genomförde man en insats som bland annat 

resulterade i en svårt skadad soldat, på grund av att de afghanska poliserna inte gjorde som 

planerat. Situationen påbörjades samt löstes ut genom initiativ och vilja. 

Vilja och initiativ påvisas även med förslag till materieltillförsel som kan påverka möjligheterna 

att utföra sina uppgifter på ett skickligare sätt.  

Exempelvis har önskemål om ett införande av förstorande riktmedel för eldhandvapen 

rapporterats. Detta för att kunna identifiera motståndaren i terrängen på långt håll i syfte att inte 

riskera att bekämpa civila.103  

Ett annat exempel är tillförsel av terränggående fyrhjulingar vilka skulle kunna givit 

möjligheten till snabba förflyttningar utan krav på väg, vilket i sin skulle kunna ta initiativet 

från motståndaren.104 

 

5.1.2 Tankemodeller med tillit, öppenhet och erfarenhetshantering på egen nivå som 

indikatorer 

 

”Det är i sammanhanget också viktigt att det i hela organisationen finns ett tydligt 

förtroende för att låta chefer göra denna avvägning. Annars finns risken att allt 

för få vågar fatta kloka beslut av rädsla för att bli ifrågasatt eller uthängd om 

något skulle ske”105 

Att ledare synliggör och granskar sina tankemodeller är av vikt för att inte riskera att blockera 

utveckling och lärande. Tillsammans med en egen erfarenhetshantering skapas möjligheter för 

tillit och öppenhet.  

Detta kan jämföras med beskrivningen av Flygvapnets driftstörningsanmälan, som gjordes i det 

första kapitlet i uppsatsen. Kontexten det ovan nämnda citatet är taget ifrån beskriver 

anpassningen av den personliga utrustningen.  

 

                                                      
103 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 56 
104 Ibid. s. 55 
105 Ibid. s. 61 
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Enligt rapporten borde mandatet att fatta beslut om förändring i bärandet av den personliga 

utrustningen, både vad gäller strids- och skyddsutrustningen, ligga på rätt nivå för att inte göra 

jobbet onödigt svårt eller omöjligt och därigenom öka riskerna. Som exempel där beslut kanske 

måste fattas på plats ges stridsuppgifter i bergsmiljö och sök efter improviserade 

sprängladdningar längs långa vägavsnitt. Avvägningar i vilken utrustning som är viktig 

beroende på uppgift, motståndare och terrängtyp ingår i riskhanteringen. Rätt nivå avses som 

kompanichef eller möjligen bataljonchef och dessa chefer ska utbildas och ges mandat, vilket i 

sin tur ger förtroende och tillit.106 Rapporten belyser vidare att förbanden i så stor utsträckning 

som möjligt ska använda den tilldelade personliga och gemensamma utrustningen under 

utbildning som insats. Förutom de fördelar som finns vad gäller materielomsättning, så skapas 

tillit och förtroende till materielen som ska användas i operationsområdet.107 Det viktigaste i 

detta stycke är att vara bäst på den materielen man har, istället för att ha den bästa materielen 

utan att kunna hantera den.108  

Dock är det lika viktigt att förbandet inte tillförs materiel och utrustning i insatsområdet om de 

inte har möjlighet att öva med den. Vid införandet av bandvagnssystemet BvS10 gavs inte 

förutsättningar för samövning i tillräcklig omfattning. Detta tillsammans med att det krävdes 

skriftlig dokumentation med motiv om varför bandvagnen skulle användas skapade bristande 

förtroende och tillit.109 

Vid uppgifter i insatsområdet som innefattar någon form av stödjande roll mot allierad ställs 

tankemodellerna på sin spets, i synnerhet tillit. FS22 påtalade vikten av att delta i den 

verksamhet som de afghanska förbanden genomförde och FS17 likaså. De beskrev det som att 

ord och åsikter inte betydde något utan att det följdes upp utav handling.110 

För att kunna genomföra erfarenhetshantering på egen nivå krävs öppenhet. Uppvisas öppenhet 

kan våra tankemodeller rubbas och ett lärande kan infinna sig. Under insatsen måste ett 

kontinuerligt erfarenhetsarbete genomföras på alla nivåer.  

 

                                                      
106 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 9, 61 
107 Ibid. s. 6 
108 Ibid. s. 51 
109 Ibid. s. 55-56 
110 Ibid. s. 62 
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För att kunna gå från ett skede till nästa skede krävs en tydlig utvärdering av uppnådda mål. 

Inte minst är det viktigt för chefer och staber att utvärdera exempelvis befolkningens stöd, 

motståndarens stridsvilja och effekt av samarbetet med allierade.111 Den dagliga utvärderingen 

som genomförs vid operationer eller insatser kan sedan införlivas i rapportkedjan för att få ihop 

det till ett system. Den måste dock ha en gemensam grund och det måste övas för att kunna bli 

en naturlig del chefer och soldater i verksamheten.112 

Essensen av disciplinen tankemodeller exemplifieras under flera tillfällen av när individer i 

organisationen bryter dessa och påvisar träff i alla valda indikatorer.  

Under pågående operation då man har behövt att lösa sjukvårdstjänsten genom att omfördela 

just sjukvårdspersonal till andra typfordon – under press har man påvisat tillit, öppenhet samt 

erfarenhetshantering på egen nivå.113  

 

5.1.3 Gemensamma visioner med förankrad målsättning, lojalitet och samarbete som 

indikatorer 

 

”Att skapa en gemensam målbild har vid många tillfällen varit svårt.”114 

 

För att den gemensamma visionen och målbilden ska vara den enande kraften för individen och 

organisationen behöver den vara förankrad genom alla led. Det räcker alltså inte att ledningen 

är överens.  

Insatsen i Afghanistan har varit särskilt prövande för det långsiktiga tänkandet med tanke på 

hur insatsens karaktär och organisationen har förändrats över tidens gång. Chefer och staber 

måste kontinuerligt utvärdera uppnådda mål för att kunna gå vidare till nästa skede.115 Görs inte 

detta riskerar operationen att vara fokuserad på ett visst område under en begränsad tid vilket i 

sin tur kan förleda förbandet till andra uppgifter.  

                                                      
111 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 30 
112 Ibid. s. 11, 65, 70 
113 Ibid. s. 54 
114 Ibid. s. 32 
115 Ibid. s. 30 
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De taktiska målsättningarna måste ses i ett större sammanhang för att få effekt på sikt i insatser 

som den i Afghanistan, då man vill nå civilbefolkningen samtidigt som man vill agera mot 

motståndaren.  

Saknas denna balans förskjuts fokus från målbilden vilket har inträffat ett antal gånger under 

den svenska insatsen i Afghanistan.116 

 

Vidare har de strategiska och operativa omställningarna påverkat organisationen som till 

exempel omstruktureringen från en inhämtande organisation med Military Observer Teams 

(MOT) till att mer likna ett skytteförband. Denna omstrukturering skulle möjliggöra på ett annat 

sätt till att kraftsamla för att genomföra operationer tillsammans med afghanska 

säkerhetsförband, vilket i sin tur skapade främst utmaningar i att förstå den egentliga 

uppgiften.117  

Denna utmaning fortsatte senare i en annan skepnad nämligen när obalansen uppstod mellan 

mängden skytteplutoner kontra antalet funktionsgrupper. I vissa fall blev det dessutom rimligt 

att ställa frågan om vem som understödde vem, även om det i sammanhanget har varit 

efterfrågade resurser både av egna och allierade.118 

Det tog ett antal kontingenter för att hitta rätt i sin gemensamma vision och målbild, både vad 

gäller internt men även externt mot andra allierade. Dock lyckades ett flertal kontingenter bra 

med att definiera uppgiften med dess chefer som tydligt förklarade innebörden av uppgiften 

vilket i sin tur ledde till riktlinjer för uppträdande och agerande. Allt för att undvika situationer 

där svenska förband aktivt har i strid med oklara syften, förutom att just hamna i strid.119 

Det har visat sig på ett tydligt sätt att förbands agerande och chefers beslutsfattning har grundat 

sig i en gemensam målbild.120 

 

I rapporten kan ett antal exempel som berör lojalitet både internt och externt utkristalliseras. 

Internt sker en lojalitetsprövning redan under utbildningen där en av rapportens slutsatser pekar 

på att förbanden måste vara lojala mot den validering som är gjord innan rotation.  

                                                      
116 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 30-31 
117 Ibid. s. 32-33 
118 Ibid. s. 37, 39 
119 Ibid. s. 33 
120 Ibid. s. 4, 33 
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Detta för att inte utsätta personalen och materielen för onödiga risker och i så fall ombesörja att 

det finns en omfallsplanering för att kunna hantera brister i förmåga.121  

Rapporten fortsätter med att peka på att det krävs krafttag från de ingående förbanden innan 

träningsskedet för att skapa förutsättningar för så verklighetsnära träning som möjligt. Onödiga 

friktioner kan skalas bort och fokus på kvalitet i förbandsutbildningen med verklighetsnära 

situationer genom tidig samverkan och samarbete med Internationella Utbildningsenheten 

(IntUtbE).122 

 

Vidare så exemplifieras extern lojalitet på samarbetet med allierade vid ett flertal tillfällen.  

Trots svårigheter i uppgiftsställningen till förbandsdelar som Operational Mentoring and 

Liaison Team (OMLT) visade de ofta prov på lojalitet mot sina afghanska partnerförband, ofta 

på grund av just uppgiftens omständigheter.  

De olika OMLT valde, eller blev tvingade in i, en något mer offensiv metod än vad HKV hade 

sett framför sig, just på grund av deras uppgift som mentorerande förband.123 Samarbetet och 

lojaliteten med de afghanska allierade bekräftas också, som tidigare redovisat, i vikten av att 

delta i den verksamhet som bedrevs och att inte sitta på läktaren utan gå från ord till handling.124 

 

”OMLT har på ett föredömligt sätt mentorerat och stött afghanska armén i strider 

enligt de uppgifter OMLT har, säger överste Fredrik Ståhlberg, stabschef på 

armétaktiska staben.”125 

 

Samarbete och lojalitet följer och föder varandra vilket rapporten har flera exempel på. Under 

utbildningen inför insatsen bör fokus vara på operationsspecifika moment  eller scenario där 

samövning i trovärdiga situationer med skarp ammunition ligger som grund. Samarbete och 

samverkan med specialförband bör systematiseras och införlivas i chefsutbildningen, då 

specialförbandens operationer har visat sig ha stor effekt på motståndaren vilja  och förmåga 

att fortsätta sin verksamhet över tid.   

                                                      
121 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 7, 50-51 
122 Ibid. s. 51 
123 Ibid. s. 27, 33, 61 
124 Ibid. s. 62 
125 Internet. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2010/10/strid-i-sex-timmar-for-omlt/, 

20101020, hämtad 20160517 
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Vidare så har det funnits en strävan från staben att avdela, om inte ledningsstöd så i alla fall en 

resurs såsom samverkansofficerare för att avlasta ledande kompanichef med exempelvis 

samarbetet med afghanska allierade.126   

Vinsten med samarbete har observerats inte minst vad gäller utbildning där OMLT under FS23 

föreslog framtida samträning med Norge och andra nordiska länder då svenska förband 

sannolikt kommer genomföra övningar och internationella operationer med de nordiska 

grannländer i framtiden.127  

 

Dock får det internationella samarbetet och den interoperabla ivern inte riskera förbandens 

effekt och förmåga till verkan i insatsområdet. Blandning av nationaliteter går bra på högre 

nivåer som bataljon och uppåt.  

Sker blandningen på lägre nivåer kommer det uppstå situationer då muntlig stridsledning måste 

ske vilket tenderar till att bli problematiskt om man inte pratar samma språk. I en stridssituation 

kan dessa språkliga friktioner leda till förödande konsekvenser.128 

 

5.1.4 Teamlärande med respekt, rättning – disciplin och utbildning i grupp som indikatorer 

 

”I många slutrapporter påtalas vikten av att, i stridssituationer, stå fast och inte 

vika för motståndaren eller lämna platsen innan striden är vunnen. Syftet med 

detta anses ofta vara att visa för afghanerna (både säkerhetsstyrkor och civila) 

att de svenska enheterna inte ger efter och att vinna respekt hos dem utifrån deras 

egna värderingar.”129 

Detta fenomen har uttryckt sig på olika sätt bland förbanden. För att kunna skapa respekt mellan 

individerna i den samarbetande organisationen, oavsett nationalitet, krävs att förbanden deltar 

aktivt i den gemensamma verksamheten och inte står vid sidan. I synnerhet i de fall svenska 

officerare har varit rådgivare till afghanska chefer för stridande förband.  

Andra förklaringar till ovan nämnda fenomen har varit att efter motståndaren har slagits eller 

vikit, skapa möjligheter till att exploatera och inhämta underrättelser i området. 130 

                                                      
126 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 7, 33, 44 
127 Ibid. s. 60, 66 
128 Ibid. s. 6, 66 
129 Ibid. s. 62 
130 Ibid. s. 62-63 
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I en rättad grupp, ett team, strävar alla i en gemensam riktning och man har förståelse för hur 

man kompletterar varandra på bästa sätt. Detta är en av hörnpelarna i den militära utbildningen 

i Sverige. Rapporten visar på förbandens förmåga till rättning samt intern och extern respekt. 

Det finns många goda exempel på utbildning i grupp, och att den har utvecklats över tid, men 

även ett antal brister som belyses längre fram. 

Ett exempel på framgångsrik utbildning i grupp som skapar rättning förutom att underlätta för 

gemensamma visioner, är de resonemangsspel MSS har drivit. Dessa har bedrivits med 

befälslag ur kontingenterna FS21, 22, 23 och 24 under genomförandet av deras 

missionsutbildning vid IntUtbE.  

 

Förutom befälslagen har även personal från en mängd andra aktörer deltagit såsom SWEDEC, 

HKV/INSS, HKV/ATS, FOI, FHS samt personal ur tidigare och kommande FS-kontingenter. 

Resonemangsspelen har utgått från verkliga operationer och uppgiftsställningar för att på ett 

trovärdigt sätt överföra reell erfarenhet.131 

Vidare ges förslag på utbildning i grupp genom en anpassad stridskurs för pluton- och 

kompanichefer för att skapa bättre förutsättningar för att kunna verka i den komplexa 

operations- och ledningsmiljön i aktuellt område. Detta tillsammans med utbildning i samarbete 

och samverkan med specialförband skulle kunna öka effekten.132 

De största bristerna återspeglar sig i utbildningen av sammansatta grupper eller förband. 

Rapporten beskriver ett antal exempel på när denna utbildning inte har uppfattats som 

tillräcklig. Då grunden i förbandens förmåga till att verka ligger i de enskildas skickligheter 

inom respektive befattning, är det av vikt att detta övas i god tid innan missionsutbildningen 

påbörjas. Detta för att så tidigt som möjligt skapa samövning med de ingående enheterna i 

trovärdiga situationer och förbandsutbildning i skarp ammunition.133  

Det är då viktigt att understödjande enheter såsom bärgningsresurser, logistikenheter och 

sjukvårdsenheter också deltar i övningsmomenten.  

                                                      
131 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 19 
132 Ibid. s. 3-4, 33 
133 Ibid. s. 7 
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Trots detta har en återkommande punkt varit att man inte har fått träna i den organisation som 

motsvarar den faktiska verksamheten under insatsen exempelvis samövning med 

stödförmågor.134 Vidare återkommer synpunkter på bristen på personlig materiel och 

gruppmateriel under träningen innan rotation till insatsområdet. Bristen på materiel såsom 

sambandsmateriel, bildförstärkare, specifika fordon och vissa vapensystem gör att förbanden 

inte kunde öva rätt i grupperna vilket självklart påverkade den inledande effekten. Förbanden 

kunde inte öva in rätt beteende vilket påverkade deras förmåga till att korrekt bedöma riskerna 

inför kommande verksamheter. Tillförseln och nyttjandet av bandvagnssystemet är ett exempel 

på detta.135 

Det finns få exempel i rapporten som påvisar bristen på rättning, det vill säga grunden för den 

operativa disciplinen i förbanden. Dock kan det skönjas att det på lägre nivåer funnits tendenser 

till att befälen inte har tagit tag i uppkomna problem utan hänvisat de uppåt till nästa nivå, läs 

plutonsnivå. Detta kan bland annat härledas till officersutbildning då yngre befäl till viss del 

inte har kunnat hantverket tillräckligt för att kunna hantera förslag på lösningar från äldre 

gruppmedlemmar och veteraner. Dessa förslag kan dessutom vara rena felaktigheter som 

därefter sprids genom gruppen och förbandet.136 

 

5.1.5 Systemtänkande med helhetssyn, förändring och nytänkande som indikatorer 

 

Systemtänkandet binder ihop delarna till en helhet vilket i sin tur ger en röd tråd och förståelse 

hos organisationens individer för hela verksamheten och dess spelregler. Med helhetssyn 

upptäcks eventuella orsakssamband till problem, som kan leda till förändring genom 

nytänkande. Rapporten redovisar brister i systemtänkandet vilket inte minst belyses i statistiken 

kring hela insatsens erfarenhetshantering. 

 

Personella och materiella förändringar i organisationen är inte alltid lösningarna till problemen 

utan att även titta på tillvägagångssätt och metoder.  

Afghanistaninsatsens karaktär har skiftat över åren både vad gäller verksamhet, organisation 

och situationen ute i operationsområdet.  

                                                      
134 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 2009-

2012, s. 3, 7, 26, 50 
135 Ibid. s. 6-7, 49, 55 
136 Ibid. s. 11-12, 67 
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Hade man tagit höjd för tänkbara förändringar i hotbild, motståndarläge samt uppgifter redan 

vid styrkegenereringen hade onödiga problem kunnat undvikas.137 

 

2008 hamnade den svenska afghanistan-insatsen i medialt fokus kopplat till de fordon som 

användes ute i området. Tillsammans med den ökande våldsnivån infördes två nya 

fordonssystem till förbandet, nämligen Personterrängbil 16 ”GALT” och Stridsfordon 90. 

Dessa två fordonstyper blev väldigt uppskattade tillskott, även om ”GALTEN” delade 

skyttegruppen i två delar. Införandet fick dock en stor inverkan på hur förbandet kunde verka i 

området.138  

Värt att nämna är att införandet föregicks av okonventionella beslut och utan större beredning 

genom förslag från dåvarande Arméinspektören Berndt Grundevik att just Stridsfordon 90 

skulle införas till insatsen, vilket också skedde 2009. Ett välkommet tillskott men införandet 

gick inte helt utan friktioner. Vagnarna skickades ner med enbart besättningar vilka saknade 

egen grupputrustning och viss fordonsutrustning. Skyttesoldater fick tas ur förbandet vilket 

påverkade samövningen negativt. I slutändan visade det dock sig att fordonssystemet var ett 

avgörande komplement till de övriga svenska enheterna där till och med ytterligare plutoner 

med Stridsfordon 90 hade varit önskvärt.139 

Ett annat exempel på brist i systemtänkandet har varit kopplat till användandet av 

Pansarterrängbil 203, vilken saknar mörkerförmåga för strid genom att inte vara utrustad med 

mörkerriktmedel. Då behovet uppkom inväntades leverans av Vapenstation 01 vilket innebar 

att man inte ville lägga ekonomiska resurser på detta system. Ur ett ekonomiskt perspektiv 

säkerligen helt korrekt, men med tanke på det stora antalet stridskontakter som skedde med 

systemet i mörker är det frågan om det kan väga upp beslutet. Mycket höga krav på 

besättningens agerande blev utfallet för att inte riskera att bekämpa egna förband, samtidigt 

som minskad effekt i bekämpandet av motståndaren.140  

 

 

                                                      
137 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 2, 28 
138 Ibid. s. 53 
139 Ibid. s. 7, 53 
140 Ibid. s. 8, 58 
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Vidare kan man uttolka att bristen på ett sammantaget helhetsgrepp om insatsens fortsättning 

och utveckling, alltså långsiktigheten, skapade en förskjutning i målbilden under ett flertal 

tillfällen. Detta i sin tur har påverkat organisation och agerande som ledde till en operativ 

obalans inom förbandet.  

Efterhand som hotbilden förändrades skiftade både uppgifter och medlen att lösa dessa med, 

exempelvis tillförsel av funktionsgrupper.141 Problemen uppstår i insatsområdet genom 

bristande förståelse, samträning och metodik samt att den utbildning officerarna får i taktik 

hemma inte korrelerar.142 

 

Några av de mer dystra avsnitten i rapporten är kapitlet som belyser erfarenhetshanteringen 

som system. I systemtänkandet blir erfarenhetshanteringen ett av de verktyg som gör att vi 

förstår och kan påverka hela mönstret – alltså lära. 

 

”Statistiken över inlämnade rapporter jämfört med besluts- och 

implementeringsrapport (LL-rapport) tyder på att förmågan att bearbeta, besluta 

och implementera erfarenheter på ett systematiskt sätt inte är tillräcklig.”143 

 

MSS bedömning är att det sannolikt aldrig kommer att finnas tillräckliga personella resurser 

för att åstadkomma ett heltäckande erfarenhetsarbete. Därför blir det väsentligt att kraftsamla 

resurserna där de gör mest nytta så att utfallet av rapporteringen blir snabbare, större och 

tydligare.  

Detta för att officerare och soldater ska få effekt av erfarenhetsrapporteringen vilket i sig 

kommer öka benägenheten att rapportera.144 Feedbacken och återkopplingen till förbanden blir 

avgörande. Inte minst för att slå hål på myter och peka på att ”gamla sanningar gäller”145, om 

så är fallet. Fortsättningsvis måste utbildningen och metoderna balanseras för att inte ändra på 

fungerande metoder på grund av endast en eller ett fåtal inträffade händelser eller incidenter. 

Analysarbetet måste fortskrida. 

 

                                                      
141 Försvarsmakten – Markstridsskolan. Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter Afghanistan 

2009-2012, s. 31-32, 37 
142 Ibid. s. 6-7, 37 
143 Ibid. s. 11 
144 Ibid. s. 11, 70 
145 Ibid. s. 11 
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Rapporten beskriver ett stort antal erfarenhetsrapporter har lämnats in i linjen men där utfallet 

har blivit minst sagt magert. Se nedan tabell. 

 

Insamlings-tillfälle Erfarenhetsrapporter LI-rapporter Beslutsrapporter LL-rapporter 

FS14 20 0 0 0 

FS15 7 0 0 0 

FS16 0 0 0 0 

FS17 58 30 2 0 

FS18 0 0 0 0 

FS19 45 34 8 0 

FS20 210 110 11 0 

FS21 24 11 3 0 

FS22 3 3 1 0 

FS23 4 1 0 0 

FS24 5 5 0 0 

FS25 0 0 0 0 

FS26 1 0 0 0 

 

Tabell 2: Statistik ur Försvarsmakten – Markstridsskolan, Bilaga – Del 1 Taktiska och stridstekniska erfarenheter 

Afghanistan 2009-2012, sidan 78. Lessons Identified-rapporter benämns LI-rapporter samt Lessons Learned-

rapporter benämns LL-rapporter. 

 

Vidare konstaterar MSS i rapporten att det snabbaste och mest effektiva sättet i att öka 

förbandets förmåga är metodförändringar. Detta kräver utbildning, samträning och är 

tidskrävande samtidigt som det ställer krav på att förbandet och dess chefer bedriver ett 

kontinuerligt erfarenhetsarbete.146 Om detta lyckas kan en omedelbar påverkan ske. 

Erfarenhetshanteringen kan dessutom öka effekten och minska riskerna mycket på grund av 

effektivare metoder, bättre samövade förband samt bättre nyttjande av tilldelad materiel.147 

 

Ett positivt exempel som lyfts upp i rapporten är Arméns jägarbataljon vid I19 som på ett 

systematiskt sätt genomför riktade intervjuer med all personal, där fokus är utvecklingen av det 

egna krigsförbandet.148 
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5.2 Resultat av analysen 

 

Frågan författaren ställde till det empiriska underlaget var vilka indikatorer ur den teoretiska 

ramen som visade på om organisationen var lärande eller ej.   

 

Analysen ger vid handen att organisationen, ur perspektivet från de taktiska och stridstekniska 

erfarenheterna, är lärande men har stora brister.  

Detta grundar sig framförallt på bristen av systemtänkande i långsiktigheten i det operativa 

tänkandet, materieltillförsel samt den sammanlagda erfarenhetshanteringen. Exempelvis från 

FS14 till FS26 har 377 erfarenhetsrapporter rapporterats i linjen. Dessa har resulterat i 0 

rapporter om lärande, så kallade LL-rapporter. Vårt erfarenhetshanteringssystem visar antingen 

att organisationen inte har lärt något, eller att systemet inte fungerar hela vägen.  

 

Glädjande nog visar dock analysen på det ständiga lärandet hos individerna och de lägre 

nivåerna, inom varje teoretisk disciplin. Tankemodeller som öppnas upp för att skapa tillit som 

i sin tur ger erfarenheter på egen nivå som leder till att uppgifter löses på bättre sätt. 

Gemensamma visioner med ständiga uppvisningar i samarbete och lojalitet internt och externt 

inom organisationen vilket ökar lärandet. Även om det finns tydliga brister i utbildningen 

kopplat till teamlärandet, kan det till viss del vägas upp av andra delar. Exempelvis ansatserna 

från MSS och IntUtbE att skapa överspridning av kunskaper för att lära. Vidare visar analysen 

att respekt och rättning inom förbanden har varit god där viljan att lösa uppgifterna på ett bra 

sätt tillsammans har varit fundamentet.  

 

Det som dock sticker ut i positiv mening och är det mest tydliga, är strävan efter det personliga 

mästerskapet. Trots att alla inte har haft rätt förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter ger 

analysen vid handen att drivkraften hos individerna i organisationen är slående. I många fall 

med stora mått av skicklighet, vilja och initiativ har svenska officerare och soldater över tid löst 

uppgifter med den äran och ofta med livet som insats. Denna drivkraft måste ombesörjas. 
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Avslutningsvis visar analysen tydligt på att för att organisationen ska vara lärande fullt ut 

behövs ett systemtänkande för att få ihop de olika delarna, vilket också beskrivs av Senge149. 

Detta kan sättas i perspektivet till antalet LL-rapporter efter sammanlagt 12 år i Afghanistan.                                                      

Inför inte en modell förrän det finns ett stabilt system runt omkring. 

6 Avslutning 

Kapitlet avhandlar uppsatsens avslutning med diskussion och återkoppling till det inledande 

kapitlet. Vidare redovisas egen kritik samt förslag på fortsatt forskning. 

  

6.1 Diskussion 

Den tidigare forskningen visar på att Försvarsmaktens erfarenhetshantering inte är väl 

fungerande, där många olika former av hinder och problem belyses. Markstridsskolan själva 

anger att det inte finns en gemensam erfarenhetshantering, vilket i sin tur försvårar det 

institutionaliserade lärandet. Men kan man då säga att Försvarsmakten, och i synnerhet Armén 

och dess markstridsförband, inte tillhör en lärande organisation?  

 

2007 skrev Kim Åkerman, Anders Emanuelson och Patrik Ahlgren i Kungliga 

krigsvetenskapsakademiens tidskrift att deras viktigaste slutsats var att det inte längre gick att 

avvakta och tro att förmågan till erfarenhetshantering bara kommer att lösa sig genom fortsatt 

utredningsarbete. Tydliggörandet av uppgifter till chefer och krav på ansvarstagande var 

väsentligt.150  

Sex år senare, närmare bestämt  2013,  publicerades Ulrica Petterssons doktorsavhandling 

Improving incident reports in the Swedish Armed Forces. Avhandlingens resultat påvisar att 

Försvarsmaktens organisation inte skiljer sig nämnvärt i uteffekten av sitt eget lärande jämfört 

med andra organisationer. Pettersson finner två uppenbara svårigheter i 

erfarenhetshanteringen, nämligen viljan att rapportera och förmågan att kunna rapportera på 

ett adekvat sätt.  

 

                                                      
149 Senge. Den femte disciplinen, s. 25 
150 Åkerman, K, Emanuelson, A, Ahlgren, P. Lessons learned – förutsättning för utveckling, effekt och 

förtroende. Stockholm: Kungliga krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 2007, s. 34, 43 



FHS 2016-06-10 

SA 2016 

André Sædén   

 

42 

Slutsatserna är således att det räcker inte med att påverka organisationens kultur utan även 

individernas möjligheter till att rapportera dragna erfarenheter måste tillses med adekvata 

formulär. 151 Det är då systemet växer ihop. 

Inte mycket verkar till att ha hänt åren emellan och problemen kvarstår. 

Detta tillsammans med den tidigare forskningen som beskrevs i första kapitlet ger bilden att 

det finns en hel del att göra, om Försvarsmakten vill få igång ett fungerande system för 

erfarenhetshantering. Den tidigare forskningen visar på att några av problemen ligger i brister 

i breddutbildning i att hantera erfarenheter, delar som inte passar in i helheten, 

utvecklingspotential i rapporter och dess spårbarhet. Dessutom för att detta ska fungera krävs 

metoder för en fungerande implementering och att man använder olika koncept och tekniker 

för detta. Ytterligare hinder ligger i kultur, bristande förståelse samt organisationen i sig själv. 

Resultatet av denna uppsats bekräftar och förstärker forskningsläget men med perspektivet 

från en av de våldsammaste internationella insatserna för Försvarsmakten på många år. 

Försvarsmakten kan lära av andra parallellt med att stridskrafterna i sin tur kan uppmuntra ett 

ömsesidigt lärande. En gemensam process hade stärkt erfarenhetshanteringen i möjligheterna 

att dra relevanta slutsatser på helheter och inte enskilda incidenter eller händelser. Dock 

påpekar Senge att organisationer som kopierar andras framgångsrika processer inte kommer 

överleva.152 Detta på grund av att det inte är i rätt kontext utan blir bara delar av helheten. 

Utan helhet, inget fungerande system. Därav är det av vikt att Försvarsmakten och dess 

stridskrafter införlivar ett system som passar och fungerar för just den svenska 

Försvarsmakten. 

Uppsatsens syfte och ansats har varit att med en kvalitativ textanalys av valda dokument 

påvisa om organisationen, specifikt Armén med dess markstridsförband, kan betecknas som 

lärande då det inte finns en gemensam process för erfarenhetshantering. Detta i 

förlängningen för att inte organisationens förmåga att genomföra väpnad strid ska nedgå.                           

Perspektivet har varit från de samlade taktiska och stridstekniska erfarenheterna som är 

dragna ur den mer en ett decennium långa Afghanistan-insatsen.  

                                                      
151 Pettersson, U. Improving incident reports in the Swedish Armed Forces. Lunds Universitet, Department of 

Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund: Media-Tryck, 2013, s. 12, 53-57 
152 Senge, Den Femte Disciplinen, s. 24 
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Peter Senges teori om den lärande organisationen har använts som teoretisk ram, där 

författaren har tagit ut indikatorer som korrelerar med det som står skrivet i Försvarsmaktens 

styrande doktriner.  

Forskningsfrågorna löd: 

På vilket sätt kan de identifierade erfarenheterna från Afghanistaninsatsen påvisa om Armén 

med dess markstridsförband, kan betecknas som en lärande organisation? 

Vilka är bristerna respektive styrkorna i lärandet? 

Resultatet av analysen ger vid handen att organisationen kan ses som lärande, men med stora 

brister. Detta stärks dessutom av rapportens kritiska innehåll och dess slutsatser. Bristerna 

finns i alla Senges discipliner men mest påtagligt i systemtänkandet, vilket är just den 

disciplin som sammanbinder de andra för att skapa helheten och långsiktigheten för lärandet. 

Det finns dock positiva utfall i resultatet.                             

Den disciplin som lyser starkast är personligt mästerskap. Den inre kraften, viljan, 

initiativförmågan och inte minst skickligheten hos organisationens individer är slående. 

Uppsatsens resultat pekar på ett djupt individuellt lärande som inte har förutsättningar att 

komma ut – det vill säga tyst kunskap. Analysen kan till viss del påvisa att 

krigföringsförmågan kan ha stärkts av Afghanistan-insatsen, men mer på det individuella 

planet samt inom de lägre förbandsnivåerna. 

Professor Emeritus Ikujiro Nonaka153  vid Hitotsubashi University i Tokyo teoretiserar kring 

hur organisationer kan bli just lärande och åtnjuta en inneboende men institutionaliserad 

kunskap. Enligt Nonaka krävs att organisationen kontinuerligt ombesörjer möjligheterna för 

organisationens individer att dialogisera kunskaper och erfarenheter in i systemet för att inte 

de ska stanna vid tyst kunskap.154 Även Senge poängterar dialogens vikt i disciplinen 

Teamlärande.155  

 

                                                      
153 Internet. Nonaka, I. https://hbr.org/2007/07/the-knowledge-creating-company, juli-aug 2007, hämtad 

20160505 
154 Internet. Nonaka, I. http://www.uky.edu/~gmswan3/575/Nonaka_1994.pdf, 1994, hämtad 20160516 
155 Senge. Den Femte Disciplinen, s. 23 
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Den tidigare forskningen och denna uppsats pekar på att ett gemensamt, passande system är 

av vikt för att inte Försvarsmaktens lärande ska avstanna. Oaktat vad som står skrivet i 

doktrinerna, är det inte upp till doktrinerna att lösa problemet. 

Ett stilla konstaterande är att dessa förmågor inte får tillåtas försvinna eller rinna ut i sanden 

om organisationen ska kunna kalla sig lärande, samt att kontinuerligt lära. Senge skriver att 

systemtänkandet fogar samman de övriga disciplinerna till en helhet av teori och praktik.156 

Detta kan appliceras i det nya skolsystemet där Försvarsmaktens individer, framförallt inom 

ramen för officersutbildningen, inte kommer varva den teoretiska och praktiska utbildningen i 

lika täta intervaller som tidigare. Författaren menar att det är fel väg att gå, eftersom det 

kommer motverka den växelverkan mellan teori och praktik som krävs för det kontinuerliga 

lärandet.      

Dessutom kan det vara så att organisationens ständiga omstruktureringar inte borgar för goda 

möjligheter att dra relevanta slutsatser som i sin tur ska leda till långsiktigt lärande. Ibland kan 

ett viss mått av konservativt tänkande vara nyttigt för en stor organisation som Armén.                           

Författaren kan egentligen bara peka på två saker för att denna överbryggning ska lyckas  –                                      

LEDARSKAP och ANSVARSTAGANDE.  

 

”Erfarenhet är en god lärare, men hon skickar förskräckliga räkningar.”157 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
156 Senge. Den Femte Disciplinen, s. 25 
157 Minna Antrim, 1861-1950. Försvarsmaktens Interplano II (fickkalender), vecka 637, Stockholm, 2016  
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6.2 Kritik mot egen forskning 

Kritiken mot uppsatsen kan förvisso sägas vara omfångsrik, beroende på perspektiv. Dock vill 

författaren peka ett antal delar som kan ses som brister. Senges teori kan ses som något abstrakt 

då den är beskrivande på ett konceptuellt plan. Den är alltså inte särskilt konkret, vilket kan ses 

som en brist i ämnet. Senge har ingen allomfattande modell. 

 

Den valda empirin gavs ut 2015 och de erfarenheter som är dragna har rimligtvis inte hunnit 

sätta sig i organisationen. Försvarsmakten och Armén är komplexa och stora organisationer där 

tiden arbetar emot utvunna resultat och slutsatser.  

 

Uppsatsen är avgränsad till erfarenheterna som är dragna ur Afghanistan-insatsen. Detta ger vid 

handen att den inte tar steget ut mot vad som är intressant inom en snar framtid, nämligen 

effekterna på Armén och dess krigföringsförmåga i ett nationellt scenario. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

En liknande analys skulle kunna göras efter ett antal insatser i Mali. Då kan resultatet visa om 

och vad organisationen lärde av Afghanistan-insatsen. Ett möjligt perspektiv skulle kunna vara 

att jämföra de skiftande organisationer som är byggda för insatserna respektive för det 

nationella försvaret samt hur relevanta de dragna slutsatserna blir. 

Hur har åren på internationella insatser påverkat Armén, som organisation och dess officerare, 

kopplat till viljan och förmågan till offensivt agerande? Kan den lärande organisationen i detta 

sammanhang ses som ett hinder i sig? Har åren i Afghanistan och den påtvingade taktiken gjort 

att organisationen och dess individer har lärt fel? 

 

6.4 Ett avslutande ord 

Avslutningsvis vill jag tacka den personal vid INS ERF ANA och Markstridsskolan som har 

varit behjälpligt med information och dokument. Men de som förtjänar ett särskilt tack är de 

individer i organisationen som ständigt lär och utvecklas. För om vi inte har ett lärande i vår 

bransch kommer vi betala ett högt pris – i blod. 
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