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Sammanfattning: 
I Försvarsmakten återfinns ett motsatsförhållande mellan organisationens vilja och yrkesoffi-
cerens uppfattning. I officiella publikationer förmedlas en acceptans för misslyckande medan 
det finns en benägenhet hos yrkesofficeren att undvika misslyckanden till varje pris. Erfaren-
heter kan gå förlorade då organisationen har en vilja att lära både genom bra och mindre bra 
genomförande.  
 
Studien avser att undersöka hur organisationskultur kan påverka en yrkesofficers syn på 
misslyckanden. En stark organisationskultur som hämmar en yrkesofficers benägenhet att ta 
initiativ eller att ta risker av rädsla för att misslyckas, kan negativt inverka på flexibilitet eller 
kreativitet inom organisationen. 
 
Resultatet påvisar att antaganden såsom viljan att lyckas och social acceptans påverkar synen 
på misslyckanden. Det finns en kultur som efter hand blir accepterad som det rätta sättet att 
lära eller lösa ett problem vilket inte alltid överensstämmer med den officiella viljan. Denna 
kultur överförs inom organisationen och blir svår att förändra. Yrkesofficeren ställs inför ett 
val, försöka förändra eller acceptera situationen.  
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1. Inledning 

Förmågan hos individer eller organisationer att lära av sina misslyckanden är en faktor 

för utveckling, anpassning och framgång i en värld som är i ständig förändring.1 Misslyck-

anden kan ge en individ eller en organisation anledningen att analysera och identifiera de 

kritiska faktorer som föranledde händelsen, för att i framtiden undvika att misslyckanden 

upprepas. Israeli Defence Forces (IDF) har under en längre tid använt konceptet med att 

lära genom misslyckanden för att hantera situationer där motståndaren uppträder ovän-

tat och överraskande, vilket beskrivs av Raphael Marcus i hans artikel om Israel-Hamas-

konflikten.2 Meir Finkel beskriver att organisationer som har ett förhållningssätt vilka till-

låter ett kritiskt och kreativt tänkande tillsammans med flexibla doktrinära publikationer, 

har en större möjlighet att återhämta sig från en initial överraskning.3 Både Marcus och 

Finkel beskriver den israeliska militära organisationskulturen som en framgångsfaktor.  

 

Finkel hävdar att det inte finns någon mening med att öva för att vinna, utan öva för att 

lära sker genom misslyckanden. Övning enligt Finkel innebär att chefer i alla nivåer ut-

sätts för situationer som är svåröverskådliga och oväntade, risken att misslyckas ökar för 

varje scenario. För detta krävs en organisation som kan hantera och tillåta misslyckan-

den.4 Organisationskultur kan utgöra en möjlighet likväl som det kan utgöra ett hinder för 

utveckling. Trots dess tendens till framgång i det israeliska fallet kan det finnas ett inne-

boende motstånd till förändring i andra militära organisationer. Försök till förändring kan 

bli motarbetade när de utmanar normer eller värderingar som ligger till grund för den 

aktuella kulturen.5 Den militära kulturen är auktoritetsbaserad och hierarkisk, där det 

förväntas av yngre kollegor att respektera och lyssna på äldre kollegors erfarenheter.6 

                                                        
1 Starkey, K, What can we learn from the learning organization? Human relations, 51, 1998, 531-546, i Can-
non, MD, Edmondson AC, Confronting Failure: antecedents and consequences of shared belief about failure 
in organisational work groups, Journal of organisational Behavior, 22, 2001, sid 161. 
2 Marcus, Raphael, D., Learning under fire: Israels improvised military adaption to Hamas tunnel warfare, 
Journal of Strategic Studies, 42:3-4, 2019, 344-370. 
3 Finkel, Meir, On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield, Stanford 
Security Studies, Stanford, California, 2011, sid 55-57. 
4 Finkel, Meir, föreläsning Försvarshögskolan 2019-03-19, underlag hämtat via Programdirektör HOP, Övlt 
Anders Palmgren. 
5 Terriff, Terry, Warriors and Innovators: Military Change and Organizational Culture in the US Marine 
Corps, Defence Studies 6:2, 2006, sid 215-216. 
6 Weissmann, Mikael & Ahlström, Peter, Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Varför dominerar 
offensiven militärt taktiskt tänkande? Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar Och Tidskrift, (2), 
2017, sid 16. 
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Detta kan leda till att yrkesofficerare inte vågar att diskutera eller försöka förändra för att 

utveckla både tekniker och metoder men även kulturen i sig.  

1.1. Problemformulering  

Försvarsmakten hävdar i doktriner, reglementen och handböcker att det ska finnas ett 

positivt förhållningssätt till välmenade misslyckanden. De förespråkar en lärande orga-

nisation genom en strukturerad erfarenhetshantering och en ledningsfilosofi som accep-

terar misslyckanden genom uppdragstaktik.7 Samtidigt pekar både svensk och internat-

ionell forskning på att det finns en negativ syn för misslyckanden och hur detta påverkar 

bland annat förmågan till initiativtagande, improvisation och kreativt tänkande.8 Detta 

förstärks av general Micael Bydén som nämner i sitt huvudanförande under Försvars-

maktens chefsdag att Försvarsmakten har påbörjat och befinner sig i ett förändringsar-

bete.9 Bydén menar att Försvarsmakten måste utveckla och arbeta med att ha en an-

svarskultur som inte är dömande, ha tydliga mål och ramar för att främja dialog vilket 

ökar förutsättningarna för feedback. Det återfinns således ett motsatsförhållande mellan 

Försvarsmaktens förmedlade vilja och dess yrkesofficerares inlärda uppfattning.  

 

Benägenhet till att undvika misslyckanden kan kopplas mot organisationskultur där so-

ciala relationer sätt på spel. Rädsla för att bli uthängd, anklagad eller vetskapen att andra 

kan dra nytta av ens misslyckanden, kan få individer att undvika att diskutera eller ar-

gumentera för sin sak.10 Relevansen i att studera organisationskulturens påverkan blir 

tydlig. På sikt kan det innebära att kunskap och en möjlighet till utveckling går förlorad, 

vilket kan få effekter på förmågan att genomföra väpnad strid. Genom att förstå kulturen 

                                                        
7 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, Försvarsmakten, Stockholm, 2017;  
Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013; 
Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, Försvarsmakten, Stockholm, 2017. 
8 Magnusson, Peter, Organisationskulturer i försvarsmakten, Försvarshögskolan, Stockholm, 1998; Cannon, 
MD, Edmondson AC, Confronting Failure: antecedents and consequences of shared belief about failure in 
organisational work groups, Journal of organisational Behaviour, 22, 2001.  
9 Bydén, Michael, Huvudanförande, Försvarsmaktens chefsdag 2019. Försvarsmakten, 2019. 
10 Argyris, C., Reasoning, learning, and action: individual and organisational, Jossey-Bass, San Francisco, 
1982; Jehn KA., A multimethod examination of the benefits and detriments if intragroup conflict, Adminis-
trative Science Quartely, 40, 1995, 256, i Cannon, MD, Edmondson AC, Confronting Failure: antecedents and 
consequences of shared belief about failure in organisational work groups, Journal of organisational Behav-
ior, 22, 2001, sid 165.  
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inom en organisation, eller åtminstone ha en förståelse för den, kan åtgärder påbörjas 

för att förändra både individuella attityder såväl som hela organisationens beteende.11  

1.2. Syfte  

Studien avser att undersöka hur organisationskultur kan påverka individers syn på 

misslyckanden. En stark organisationskultur som hämmar en yrkesofficers benägenhet 

att ta ett initiativ eller att ta risker av rädsla för att misslyckas, kan negativt inverka på 

flexibilitet eller kreativitet inom organisationen.12  

1.3. Forskningsfråga 

Givet studiens problemformulering och syfte har följande forskningsfråga formulerats: 

Hur påverkar organisationskultur vid arméförband, yrkesofficerens syn på 

misslyckanden vid övning? 

1.4. Avgränsning 

Denna studie avser att enbart omfatta yrkesofficerare ur armén vilket gör att flygvapnet 

och marinen utelämnats. Det är troligt att det kan finnas kulturella skillnader mellan de 

olika stridskrafterna men även internt inom armén vilket skulle kunna utgöra en mycket 

större, jämförande studie. Studien avser att undersöka synen på misslyckanden under öv-

ning och utbildning vilket innebär att misslyckanden som en konsekvens av skarpa strids-

handlingar eller förvaltningsverksamhet exkluderas. Detta gäller även faktorer för fram-

gång. Vidare avgränsas studien till att enbart omfatta anställda yrkesofficerare vilket så-

ledes utelämnar reservofficerare och kontinuerligt anställda soldater i en chefsbefattning. 

Motivet är att yrkesofficerare utgör den kontinuerliga grunden för arméns dagliga arbete 

samt att reservofficerare med fåtalet undantag främst tjänstgör tidvis. Samtidigt kan detta 

ge en ögonblicksbild för hur situationen är idag, vilket avgränsar studien i tid. Soldaterna 

tillhör inte kategorin yrkesofficerare.  

 

Det är även viktigt att påtala att studien inte handlar om att vi ska misslyckas utan att det 

bör vara tillåtet att misslyckanden sker vid övning och utbildning.  

                                                        
11 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, Organizational culture and leadership, femte utgåvan, Wiley, Hoboken, 
2017, sid 1-3. 
12 Magnusson, Peter, sid 73. 
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1.5. Disposition  

Återstående delar i det inledande kapitlet ger stöd till det redovisade forskningsproble-

met samt ger en överblick av tidigare forskning. Det andra kapitlet redovisar studiens te-

oretiska utgångspunkter genom att definiera och utveckla begrepp och teorier inklusive 

analysramverk som kommer att användas i studien. I det tredje kapitlet förklaras studiens 

metodik och genomförande. I slutet av det kapitlet förs en diskussion avseende val av me-

todik samt studiens reliabilitet och validitet. I det fjärde kapitlet redovisas analysen av det 

empiriska materialet. Studien avslutas i det femte kapitlet med att presentera och disku-

tera studiens slutsatser samt presentera ett förslag på fortsatt forskning.  

1.6. Tidigare forskning  

Bakgrund och beskrivning av forskningsområdet fokuseras mot studier på militär orga-

nisationskultur samt dess anknytning mot misslyckanden. Dock har tidigare studier av 

den militära organisationskulturella påverkan på synen av misslyckanden per se varit 

svår att återfinna. Den tidigare forskningen har främst varit kopplad mot begreppet; mi-

litär kultur av Peter Magnusson,13 Peter H Wilson,14 men även mot innovationsbenägen-

het, Andrew Hill.15 Meir Finkel tar upp militär kultur och dess inverkan på krigföringens 

grundprinciper såsom överraskning och flexibilitet.16 Ett återkommande tema i forsk-

ningen är den lärande organisationen. Israeliska forskare har de senaste decennierna stu-

derat Israeli Defence Forces och dess anpassning för att kunna möta det alltmer skiftande 

militära hotet från dess motståndare. Fokus har varit att undersöka och utveckla en lä-

rande organisation baserat på en kultur som tillåter misslyckanden såväl under övning 

som det faktiska genomförandet under strid.17  

1.6.1. Organisationskultur i Försvarsmakten  

Peter Magnusson har på uppdrag av Försvarshögskolan, genomfört en jämförande studie 

avseende organisationskulturer i Försvarsmakten vilket presenteras i rapporten med 

                                                        
13 Magnusson, Peter, Organisationskulturer i försvarsmakten, 1998. 
14 Wilson, Peter, Defining Military Culture, The Journal of military History, Jan, 2008, 72, 11-41. 
15 Hill, Andrew, Military innovation and military culture, (Culture and the US Army), Parameters, vol 45, sid 
85-98, 2015. 
16 Finkel, Meir, On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battlefield, 2011. 
17 Marcus, Raphael, D., sid 344-370. 
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samma namn.18 Magnusson tar ett helhetsgrepp om organisationskulturen inom För-

svarsmakten med syftet att underlätta fortsatt forskning och diskussion inom området. 

Genom olika teoretiska modeller förklarar Magnusson, att det finns kulturella skillnader 

inom stridskrafterna avseende maktkamp, regel- och helhetskontroll.19 Detta visar sig 

tydligast i armén, i jämförelse med flygvapnet och marinen. I sin diskussion menar Mag-

nusson att en konsekvens av maktkamp kan vara att kreativiteten nedgår till följd av en 

starkt hierarkisk struktur. Vidare hävdas att maktkampen är speciellt synlig i en utbild-

ningssituation där det sker ett urval och att detta kan försämra möjligheterna till en ef-

fektiv inlärning. Bäst förutsättning för kreativitet finns i en kultur som tillåter att tankar, 

idéer och erfarenheter kan utbytas helt prestigelöst.20 

 

Det måste tas i beaktande att Magnussons studie genomfördes under sent 1990-tal då vi 

fortfarande hade allmän värnplikt. Kulturen kan enligt Magnusson påverka officerens be-

teende i en kontext bland värnpliktiga i form av maktdistans.21 Samtidigt har Försvars-

makten under de senaste 20 åren; bytt utbildningssystem för officerare tre gånger, 22 ge-

nomfört en övergång från nationellt försvar till ett insatsförsvar, för att senare delen av 

2010-talet återgå till nationellt fokus samt lagt värnplikten vilande för att återuppta den 

under 2018.  

 

Dock fann Jim Stalpe, 2018, i sin undersökning om den militära kulturens påverkan på 

innovationsbenägenhet, att det fortfarande finns en motståndskraft i organisationen till 

att vara kreativ, våga ta risker samt att det finns en upplevd maktdistans. Samma indika-

torer återfinns trots utveckling av utbildningssystem, införandet av anställda soldater och 

skiftat fokus. Enligt Stalpe kan detta vara beroende av outtalade uppfattningar och värde-

ringar samt att processen för en kulturförändring tar tid.23  

                                                        
18 Magnusson, Peter, Organisationskulturer i försvarsmakten. 
19 Magnusson, Peter, sid 68. 
20 Magnusson, Peter, sid 73. 
21 Magnusson, Peter, sid 67.  
22 Hejzlar, Jana (red.), Officersutbildning i Sverige: utvärdering av programutbildningar och kvalitetsarbete 
vid Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor: ett regeringsuppdrag, Högskoleverket, Stockholm, 2005, 
sid 19-20. 
23 Stalpe, Jim, Att tänka nytt och pröva nya idéer inom Försvarsmakten, magisteruppsats, Försvarshögskolan, 
2018, sid 41-44. 
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1.6.2. Militära organisationer internationellt 

Meir Finkel hävdar i sin bok On Flexibility att det inte finns något alternativ till ett förhåll-

ningssätt som innebär ett öppet debattklimat, kritiskt tänkande och initiativtagande. För 

Sveriges del, där Försvarsmakten har en vilja att möta varje hot och klara varje utmaning 

verkar detta förnuftsenligt. Finkel menar att utveckling, anpassning och organisatoriskt 

lärande är fundamentalt för att snabbt kunna återhämta sig från en doktrinär eller tek-

nologisk överraskning. Utifrån en analys av historiska fall belyser Finkel vikten av flexibi-

litet vilket kan ses som anpassningsbar utifrån rådande läge, för att möjliggöra hantering 

av överraskande situationer. 

 

Finkel uppmanar inte bara till tolerans mot individer som utmanar den existerande åsik-

ten, vilket kan leda till utveckling. Han uppmanar även till kognitiv flexibilitet vilket kan 

ses som en förmåga att hantera de osäkerheter som uppstår till följd av stridens natur. 24 

Detta sker enligt Finkel genom ett träningsprogram där yrkesofficerare utmanas, tillåts 

att misslyckas, samt strukturerat omhändertar de erfarenheter och lärdomar som upp-

står vid dessa träningstillfällen. Flexibilitet, som en naturlig del i krigföringens grundprin-

ciper bör enligt Finkel genomsyra hela organisationskulturen.25 

 

Raphael Marcus studie av konflikten mellan Israel och Hamas, 2014, använder Finkels te-

orier om erfarenhetshantering. IDF stod inför utmaningen att Hamas använde komplexa 

tunnelsystem för att angripa mål inom Israel. IDF blev tvingade att snabbt lösa den över-

raskande situationen genom att anpassa både taktik och teknik. Detta möjliggjordes av 

bland annat av den israeliska militärkulturens händelsestyrda förhållningssätt. Improvi-

sation och tillåtelse att experimentera under strid utan rädsla för att bli straffad vid ett 

misslyckande är exempel på de israeliska framgångarna. Marcus menar att IDFs tränings-

program, som Finkel är en del av, var en av de största bidragande orsakerna till att snabb-

bare anpassa och återhämta från den överraskande situationen.26 

 

                                                        
24 Finkel, Meir, sid 55-62. 
25 Försvarshögskolan, Finkel, Meir, föreläsning, HOP 12, 2019-03-19. 
26 Marcus, Raphael, D., sid 344-370. 
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Det som framkommer i den tidigare forskningen är främst organisationers syn på miss-

lyckanden. Det ligger inte i denna studies ambition att påvisa likheter eller skillnader mel-

lan olika försvarsorganisationers officiella syn. Men det som inte framkommer är den in-

dividuella officerens syn och om det skiljer sig från den officiella. Israel i synnerhet är ett 

land som de senaste decennierna har och kommer troligtvis fortsätta att utveckla sina 

metoder allteftersom slagfältet ändrar karaktär. Det finns mycket att lära från varandra, 

dock kan det finnas tendenser i forskningen att lyfta fram IDF:s kapacitet att lösa konflik-

ter som organisation. Frågan kvarstår, hur individer uppfattar kulturen. 
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2. Teori 

Detta kapitel redogör för studiens valda teorier och definierar begreppen: misslyckan-

den samt organisationskultur. Detta följs av en teoretisk syntes samt en redogörelse för 

studiens analysramverk.  

2.1. Misslyckanden 

”To live is to experience failure.”27 Alan Boss och Henry Sims Jr menar att förr eller se-

nare kommer alla att misslyckas och det är en naturlig del av livet. Men vad innebär ett 

misslyckande? Boss och Sims Jr menar att misslyckas innebär att inte uppnå till förvän-

tat slut eller resultat.28 Definitionen tenderar att vara negativ men lämnar fortfarande 

frågan öppen, Charles Manz utvecklar den: 

 

A negative fatal, and final result indicating: an inability to perform and a lack of success; a 

falling short because of ineptness, deficiency, or negligence.29 

 

Även här tenderar definitionen att vara negativ då den innehåller värdeord såsom ina-

bility, deficency och negligence. Individer hanterar misslyckanden på olika sätt. Vissa till-

låter misslyckandet ta kontroll över deras ageranden, andra kan relativt snabbt ta sig 

förbi känslor och beteende som är associerat med misslyckanden.30 Även om ett miss-

lyckande kan ses som en personlig förlust finns det en möjlighet att nå framgång. Manz 

utvecklar detta genom att se ett misslyckande ur ett positivt perspektiv och erbjuder en 

ny definition: 

 

A short-term unexpected result that reflects a challenge in progress and that provides: a 

stepping-stone to success, an opportunity for learning and development; an opportunity 

for creative change and innovation.31 

                                                        
27 Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., Everyone fails, Journal of Managerial Psychology, Volym 23, nr 2, 2008, 
sid 135. 
28 Mifflin, H, The American Heritage College Dictionary, 4:e utgåvan, Houghton Mifflin Company, Boston MA, 
2002, sid 486 i Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., Everyone fails, Journal of Managerial Psychology, Volym 
23, nr 2, 2008, sid 137. 
29 Manz C.C, The power of failure: 27 ways to Turn Life’s setbacks into Success, Berrett-Koehler, San Francisco, 
CA 2002, sid 7. 
30 Savitsky, Kenneth, Epley, Nicholas, Gilovich, Thomas, Do Others Judge Us as Harshley as We Think? Over-
estemating the Impact of Our Failures, Shortcomings, and Mishaps, Journal of Personality and Social Psychol-
ogy, Volym 81 (1), 44-56. 
31 Manz C.C, sid 7. 
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Boss och Sims Jr menar att denna nya definition lanserar ett nytt perspektiv, att det finns 

något bortom de nuvarande omständigheterna som kan vara en grundsten till långsiktig 

framgång.32 I varje misslyckande finns det något att lära och en möjlighet för förändring 

och utveckling. 

 

Vidare menar Boss och Sims att misslyckanden är beroende av en kontext och är en sub-

jektiv bedömning av den eller de som upplever den.33 Ann Edmondson utvecklar detta 

med att alla misslyckanden inte är ett resultat av att ha gjort något fel. Edmondson me-

nar att, genom en konceptualisering av begreppet misslyckanden samt att ge det en kon-

text, kan man påvisa vad som kan vara positiva misslyckanden respektive negativa miss-

lyckanden.34 Edmondsons modell visualiseras nedan: 

Edmondson delar upp misslyckanden i tre kategorier: Preventable failures in predictable 

operations vilket innebär misslyckanden som kan förhindras. Men när de inträffar är det 

oftast beroende på deviance, inattention eller inability. Dessa tre kan ses som negativa 

exempel på misslyckanden. Unavoidable failures in complex systems, vilket innebär miss-

lyckanden där nivåer av inadequacy, challenge, complexity eller uncertanity är närva-

rande. Ett exempel är att hantera en överraskande situation på ett slagfält. Att se dessa 

som negativa misslyckanden menar Edmondson kan vara kontraproduktivt på grund av 

dess komplexitet. Intelligent failures at the frontier är den sista kategorin som omfattar 

                                                        
32 Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., sid 138. 
33 Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., sid 137. 
34 Edmondson, Ann, Strategies for learning from failure, Harvard Business Review, 89, 2011, 48-55, sid 50. 

Figur 1 - Amy Edmondsons konceptuella modell av misslyckanden 
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hypothesis och exploratory testing. Dessa innebär misslyckanden som kan anses vara po-

sitiva, genom att de kan föra med sig ny kunskap som kan hjälpa individer eller organi-

sationer att utvecklas.35  

 

De två definitionerna tillsammans med den konceptuella modellen kommer att använ-

das i studien för att kategorisera yrkesofficerarnas syn på misslyckanden.  

2.2. Misslyckanden i en lärande militär organisation 

Meir Finkel hävdar i sin bok On Flexibility att en organisation som tillåter misslyckanden 

och ser möjligheten av att lära av det, kommer ha en större möjlighet att återhämta från 

en teknologisk eller doktrinär överraskning på slagfältet, varför snabb erfarenhetshan-

tering och implementering utgör ett av hans fyra huvudsakliga instrument för att skapa 

flexibilitet.36 Finkel tar stöd av Karl Wieck och Kathleen Sutcliffes analyser där organi-

sationer som har ett lärande förhållningssätt till misslyckanden, utvecklar en förmåga 

för snabb inlärning, ökar precisionen i kommunikationen och är bekväma med improvi-

sation. Vidare menar Wieck och Sutcliffe att organisationer som har en kultur som vär-

desätter lärande av misslyckanden även får sina medlemmar att inse att deras kunskap 

och förmåga är begränsad. Därmed blir de inte förblindade av sina egna framgångar.37 

Den lärande organisationen förutsätter att det förekommer misslyckanden. Problemet 

ligger i att, om inte yrkesofficerarna tillåter sig själva eller undviker att hamna i situat-

ioner som innebär en risk för misslyckanden, kan erfarenheterna och lärdomar gå förlo-

rade. 

2.3. Misslyckanden vs framgång 

Att lägga större vikt på misslyckande än framgång i en militär värld, där det ultimata 

priset för både individer och organisationer är överlevnad kan ses som motsägelsefullt. 

Framgång har ett värde då det kan användas som motivator eller för att öka tillfredstäl-

lelsen hos personal.38 Dock menar nobelpristagaren Daniel Kahneman att en tro på att 

                                                        
35 Edmondson, Ann, sid 52-53. 
36 Finkel, Meir, sid 98-99. 
37 Wieck, Karl E, & Sutcliffe, Kathleen M Managing the unexpected: Assuring High performance in an age of 
complexity, Jossey-Bass, San Francisco, 2001, sid 70, i Finkel, Meir, On flexibility: recovery from technological 
and doctrinal surprise on the battlefield, Stanford Security Studies, Stanford, California, 2011, sid 112-113. 
38 Catalano, Allison, S., Redford, Kent, Margoluis, Richard, Knight Andrew, T., Black swans, cognition, and the 
power of learning from failure. Conservation Biology, Volym 32 Nr 3, 2017, sid 587 
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enbart utvärdera framgångar, utan en noggrann analys av misslyckanden, kan ge en skev 

bild av orsakerna till framgången.39 Många gånger är även en kunskap om misslyckan-

den värdefullt eftersom det ger bättre förutsättningar för att finna fungerande lösningar 

på svåra situationer. Framgången kan ses som en slutprodukt av militär övning. Utveckl-

ing och kreativa lösningar kan komma av att upptäcka, pröva och analysera övningen.  

2.4. Organisationskultur  

Organisationskultur kan ses som ett lim som håller samman en uppsättning av värde-

ringar, sociala ideal eller uppfattningar som medlemmarna i en organisation delar med 

varandra.40 Likväl som kulturen sammanfogar en organisations strävan att utvecklas 

och anpassas kan den även utgöra ett hinder. Frank G Hoffman menar att en kultur som 

inte är förändringsbenägen har svårt att anpassa sig till kreativ problemlösning.41 

 

Kultur i sociala sammanhang är ett välbeforskat ämne sedan lång tid tillbaka vilket in-

nebär att det erbjuds flertalet definitioner om vad kultur innebär. Kultur som enskilt be-

grepp kan anses vara vagt. Begreppet används ibland som en allomfattande redogörelse 

för att beskriva ett beteende i en organisation som inte på något annat sätt går att för-

klara.42 Härvid är det accepterat att det inte finns någon entydig definition utan begrep-

pet är föränderligt. Dock återfinns det likheter i uppfattningen avseende definitionen i 

den forskning som genomförts, för att utveckla ett koncept.43 

 

Jennifer Bellot har sammanställt ett antal rådande teman från ledande forskare såsom 

Edgar Schein, Mats Alvesson och Geert Hofstede. En grundsats är att kultur är ett socialt 

konstruerat fenomen som enbart existerar i grupp och baseras på delade upplevelser. 

Kulturen inom en organisation är relativt unik men även formbar och är ett föremål för 

kontinuerlig förändring. Bellot menar att kultur kan kontrolleras eller påverkas av dess 

                                                        
39 Kahneman, Daniel, Tänka, snabbt och långsamt, Andra pocketutgåvan, Volante, Stockholm, 2018, sid 199-
203. 
40 Siehl, C & Martin, J, Organizational culture and counter culture: An uneasy symbiosis. Organizational Dy-
namics, 12(2), 1983, i Bellot, Jennifer, Defining and Assessing Organizational Culture, Nursing Forum Volym 
46, No. 1, januari-mars, 2011, 29-37, tabell 1, sid 31 
41 Hoffman, Frank, G., How we bridged a wartime Learning Gap United States Naval institute proceedings, 
Annapolis Volym 142 nr 5 2016, 22-29 
42 Hill, Andrew, sid 85-86. 
43 Bellot, Jennifer, Defining and Assessing Organizational Culture, Nursing Forum, Volym 46, No. 1, januari-
mars, 2011, 29-37, sid 30-34. 
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medlemmar och utvecklas över tiden och således inte är statisk.44 Geert Hofstede et.al 

har tidigare identifierat liknande karaktäristiska för organisationskulturer med tillägget 

att kultur är motståndskraftig mot förändringar.45  

 

Edgar Schein är en av de mest betydande organisationsteoretiska forskarna och har fors-

kat inom området sedan 1980-talet. Schein definierar organisationskultur enligt 

följande: 

 

[…] the accumulated shared learning of that group as it solves its problems of external 

adaption and internal integration; which has worked well enough to consider valid and, 

therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, feel, and be-

have in relation to those problems.46 

 

Det som framkommer av denna definition är att kultur är en produkt av ett gemensamt 

lärande för att gruppen främst ska ha en möjlighet överleva men även för att utvecklas. 

För att detta ska fungera finns det ett antal antaganden, exempelvis värderingar, hand-

lingar, normer, åsikter och tankar. Dessa blir vanligen så pass rotade i organisationen att 

de till slut inte går att ifrågasätta utan tas för givet.47 Dessa antaganden lärs sedermera 

ut till gruppens nya medlemmar och kan ses som det korrekta sättet att uppträda, tänka 

och känna.48 Schein menar att det finns en diskrepans mellan det formella och det infor-

mella, då det finns implicita spelregler som gäller för att en medlem ska passa in i grup-

pen.49  

 

Definitionerna återkommer även i forskningen om militära organisationskulturer. Peter 

Wilson använder en liknande definition i sin forskning, där värderingar, normer och an-

taganden kan ses som en vägledning för mänskligt handlande. Wilson menar att kulturen 

                                                        
44 Bellot, Jennifer, sid 30-33. 
45 Hofstede, Gert, Neuijen, Bram, Daval Ohayv, Denise, Sanders, Geert, Measuring Organizational cultures: A 
Qualitative and Quantitative Study Across Twenty Cases, Administrative Science Quarterly, volym 35, nr 2, 
Juni, 1990, 286-316, sid 286. 
46 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, Organizational culture and leadership, femte utgåvan, Wiley, Hoboken, 
2017, sid 6. 
47 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 7. 
48 Magnusson, Peter, sid 15. 
49 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 4. 
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hjälper till att tolka situationer genom att begränsa antalet valmöjligheter. Rationellt be-

slutsfattande kommer att underlättas genom att överflödiga alternativ sållas bort.50  

 

Scheins dynamiska definition av begreppet och dess omfamnande av liknande definit-

ioner gör den lämplig att använda som grund för denna studie. En mer detaljerad be-

skrivning av Scheins teori om organisationskultur följer, vilken även ligger till grund för 

studiens analysramverk. 

2.5. Scheins tre nivåer 

Schein delar upp organisationskultur i tre nivåer; artifacts, espoused beliefs and values 

samt basic underlying assumptions.51 Dessa nivåer åtskiljs utifrån hur synliga de är för 

den som ska observera fenomenet.  

 

Artifacts vilket hädanefter kommer att benämnas artefakter, är den första nivån och ut-

görs av allting som går att se, höra eller känna hos en grupp. Exempel på artefakter är 

uniformer och infrastruktur men även språk, uppträdande, processer och ritualer. 

Denna nivå är enklast att observera men svårast att tyda då det krävs en förståelse av 

ytterligare en nivå för att kunna få en uppfattning för innebörden av artefakten.52 

 

Espoused beliefs and values vilket hädanefter kommer att benämnas gemensamma upp-

fattningar och värderingar, är den andra nivån. Denna nivå består exempelvis av värde-

ringar, ideal, och målsättningar och kan ses i Försvarsmakten genom doktriner, regle-

menten och handböcker. Den grundar sig på att all gruppinlärning baseras på någons 

uppfattning och värdering om hur det borde vara (normativt). Detta är gällande intill 

dess att en grupp har en gemensam uppfattning om att en annan lösning är testad och 

fungerar, Schein beskriver detta som en transformationsprocess.53 Alla uppfattningar 

och värderingar genomgår inte denna process, utan kan även upprätthållas genom ett 

socialt godkännande inom gruppen. Den som inte accepterar detta riskerar att uteslutas 

                                                        
50 Wilson, Peter, sid 14. 
51 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 18.  
52 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 18. 
53 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 19. 
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och det är upp till medlemmen huruvida vederbörande känner sig bekväm med situat-

ionen eller inte.54 

 

Underlying basic assumptions vilket hädanefter kommer att benämnas grundläggande 

antaganden är den sista nivån i Scheins uppdelning av organisationskultur. Dessa anta-

ganden är oftast lösningar på ett problem som fungerar och verkar giltiga över tid. An-

taganden på denna nivå är oftast tagna för givna och det är även svårt att säga var de 

egentligen kom ifrån. De grundläggande antagandena är därför svåra att ifrågasätta och 

därmed svåra att förändra. Schein menar att om vi ska försöka lära oss något i denna 

nivå måste vi ifrågasätta dessa grundläggande antaganden. Ifrågasättandet är förknip-

pat med ångest och vi tenderar att uppfatta omgivningen som den antas att vara, även 

om det påkallar förnekelse eller förskjutning av det som händer runt omkring oss.55 

Schein påtalar att det kan finnas gemensamma uppfattningar och värderingar som inte 

överensstämmer med grundläggande antaganden, oftast är det de som styr det dagliga 

arbetet. Dessa bör vid analys särskiljas från de som enbart är rationaliseringar eller 

framtidstankar.56 Schein tre nivåer sammanfattas av figuren nedan: 

                                                        
54 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 19-20. 
55 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 21-24. 
56 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 20-21.  

Figur 2 - Egen modell av Scheins tre nivåer av kultur 
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2.6. Sammanfattning, underlag för analysramverk 

Teorikapitlet har fokuserat på att ge en bakgrund till hur misslyckanden kan definieras 

samt hur organisationskultur kan vara uppbyggt. Synen på misslyckanden kan således 

skilja utifrån hur kulturen påverkar en organisation eller en individ och deras attityder. 

Det kan också konstateras att en officiell uppfattning inte alltid överensstämmer med en 

eventuellt observerad uppfattning, då det kan finnas antaganden som kan vara gällande 

för vissa grupper men inte för andra. Denna studie kommer att analysera det empiriska 

materialet utifrån Edmondsons konceptualisering av misslyckanden samt Scheins per-

spektiv av organisationskultur.  

2.7. Operationalisering 

Edmondsons konceptuella modell kommer att operationaliseras för att passa studiens 

syfte. Härvid kommer indikatorer tas fram utifrån modellen med anknytning till militär 

verksamhet samt med en direkt koppling till de två redovisade definitionerna av miss-

lyckanden. Detta innebär att indikatorerna återfinns i vedertagen militärteoretisk litte-

ratur samt svenska militära doktrinära publikationer. Samtidigt sker en språklig över-

sättning av kategorierna till svenska. 

 

 

Förebyggande misslyckanden (Preventable failures) speglar de åtaganden officerspro-

fessionen har gentemot Försvarsmaktens interna regler men även lagar och förord-

ningar. Brist på förmåga är den del av det ansvar som åligger yrkesofficeren, där ett un-

Figur 3 - Operationalisering av indikatorer för misslyckanden 

(Tema) Synen på misslyckanden

(Kategorier) Engelsk benämning
(Underkategori)

Svensk Benämning
(Underkategori)

Militär kontext, indikatorer
(Koder)

Preventable failures Deviance Avvikelse Bryta föreskrivna regler 
Inattention Ouppmärksamhet Oavsiktligt bryta föreskrivna regler 
Lack of ability Brist på förmåga Saknar kompetens att genomföra uppgiften

Unavoidable 
failures Process Inadequacy Processbrist Kompetens finns men processen är felaktig 

Task Challange Utmaning Svår uppgift, som inte lyckas varje genomförande 
Process Complexity Komplexitet Uppgiftens komplexitet 
Uncertainty Osäkerhet Vagt beslutsunderlag, resonabel beslutsfattning

Intelligent failures Hypothesis testing Experiment Improvisation, innovation, kreativitet  
Exploratory testing Utforskande Improvisation, innovation, kreativitet  
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derlåtande att påtala när förutsättningar saknas, ska ses som ett negativt misslyck-

ande.57 Det skall dock påtalas att kan finnas tillfällen då det är lämpligt att bryta mot 

lagar och förordningar, exempelvis vid fara för liv.  

 

Oundvikliga misslyckanden (Unavoidable failures) speglar den verklighet av striden som 

beskrivs av bland annat Arméreglemente Taktik58 samt militärteoretikern William S Lind 

bok, Handbok i manöverkrigföring.59 Osäkerhet, komplexitet och svåra uppgifter utgör 

en naturlig del för en yrkesofficers arbete såväl under övning såsom under strid.  

 

Intelligenta misslyckanden (Intelligent failures) i en militär kontext kan ses som kreativa, 

improviserade sätt till positiv problemlösning vilka bidrar till kunskapsutveckling. Ett 

exempel är användandet av taktik, som är sammanfattande benämning på medel och 

metoder som nyttjas för att nå ett bestämt syfte.60 Härvid måste det även finnas en för-

ståelse, att i denna kategori kan det vara nödvändigt att bryta mot exempelvis regler och 

föreskrivna taktiska metoder vilket kan ses som motsägelsefullt. Misslyckanden i denna 

kategori kan ses som positiva under förutsättning att det finns en logisk sammanhäng-

ande förklaring bakom agerandet.61  

 

Scheins nivåer av organisationskultur kommer att användas som en förklaringsmodell för 

att få en djupare förståelse för yrkesofficerarnas syn på misslyckanden. Artefakter ska här 

ses som allt som går att observera exempelvis uniformer, processer och beteenden. Dock 

krävs det en ytterligare analys för i de andra nivåerna för att förstå en artefakt. Gemen-

samma uppfattningar och värderingar ska ses som de officiella dokument såsom doktri-

ner, reglementen och handböcker som finns i Försvarsmakten, dessa bör beskriva den 

normativa synen på misslyckanden. Grundläggande antaganden ska ses som de uppfatt-

ningar, känslor och tillvägagångssätt som är medvetna eller undermedvetna. Dessa kan 

                                                        
57 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, Försvarsmakten, Stockholm, 2017, sid 28-29. 
58 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 2013, 12-13, 42. 
59 Lind, William S., Handbok i manöverkrigföring, 1., förkortade och kommenterade uppl., Försvarshögskolan, 
Stockholm, 2006, sid 60-64. 
60 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik: AR Taktik: 2013, 12-13, 55. 
61 Lind, William S., sid 58. 
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överensstämma med gemensamma uppfattningar och värderingar likväl som att de inte 

gör det.62  

2.8. Teoridiskussion  

Studien fokuserar på att förklara hur organisationskultur kan påverka en arméofficers 

syn på misslyckanden. Genom att använda kontrasterande definitioner ges en större 

möjlighet att kategorisera synen på misslyckanden. Därigenom är förväntan att få en 

mer nyanserad bild av yrkesofficerarnas uppfattning. Det använda teoretiska materialet 

är ofta refererat till i liknande vetenskaplig litteratur vilket förstärker dess äkthet. Det 

bredare teoretiska underlaget kan även innebära att den faktamässiga tendensen mins-

kar. Edmondsons visualisering av misslyckanden är visserligen tagen från en tidskrift 

men underlaget bygger på hennes vetenskapliga forskning.  

 

Scheins teorier är väl använda inom forskningen och fokuserar främst på djupt rotade 

värderingar, uppfattningar och antaganden inom en organisation.63 Scheins teorier ger 

förhoppningsvis den förklaringskraft som behövs för studien. Ytterligare en fördel med 

Scheins teorier är att det går att koncentrera analysen till specifika nivåer. Liknande te-

orier såsom Gert Hofstede et.al anses vara lämpliga för att undersöka andra perspektiv 

av organisationskultur än vad denna studie avser att göra.64 Dock har de använts för att 

berika den teoretiska bakgrunden.  

 

De utvalda teorierna och definitionerna är en produkt av ett resonemang som förts un-

der studien. Det finns en möjlighet att studera den enskilda individen och hur dennes 

beteende eller själv-förmåga påverkas av misslyckanden. Albert Bandura omhändertar 

detta exempelvis genom hans sociala kognitiva teori.65 Detta har dock valts bort med 

anledning av att studien uppfattas få en mer psykologisk vetenskaplig inriktning samt 

att fokus hamnar än mer på individnivå.  

 

  

                                                        
62 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 20. 
63 Puppatz, Martin, Assessing organizational culture and investigating it slink to organizational effectivness, 
Dissertation, 16 februari 2017, 2017, sid 5. 
64 Hofstede, Gert, Neuijen, Bram, Daval Ohayv, Denise, Sanders, Geert, sid 286-316. 
65 Bandura, Albert, Self-efficacy: the exercise of control, W. H. Freeman, Basingstoke, 1997. 
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3. Metod 

3.1. Forskningsdesign  

Forskningsdesignen är en enfallstudie. Fallstudien som design har till syfte att bidra till 

den samlade kunskapen genom en önskan att förstå bland annat individuella, sociala eller 

organisatoriska företeelser. Fallstudien är även lämplig för undersökning av händelser 

där personer delar en gemensam upplevelse i dess verkliga sammanhang.66 Studien är 

teorikonsumerande där det enskilda fallet kommer stå i centrum för studien. Med hjälp 

av redovisade teorier och förklaringsfaktorer ska studien försöka förklara fallet i fråga.67  

 

Yrkesofficerens syn på misslyckanden kan ses som ett representativt68 fall av organisat-

ionskultur vid svenska arméförband. Valet motiveras av att, om organisationskulturen 

inom arméförbanden kan få yrkesofficerare att uppvisa ett beteende eller attityder som 

inte överensstämmer med Försvarsmaktens (norm), återfinns en diskrepans i kulturen. 

Lärdomar från fallet kan ge god information om situationen i Försvarsmakten.69 Samtidigt 

som det kan säga något generellt om svenska förhållanden kan det även bidra till förslag 

på fortsatt forskning, exempelvis en jämförelse mellan internationella militära organisat-

ioner.  

3.2. Metod för datainsamling  

Organisationskultur och dess nivåer kan enligt Schein analyseras på olika sätt, detta bör 

också återspeglas i vilken metod som används.70 Ett problem enligt Schein ligger i hur 

involverad forskaren ska vara i organisationen. Där menar Schein att varje interaktion är 

en påverkan på organisationen och det ligger i organisationens intresse att få något till-

baka från forskningen.71 I detta fall eftersträvas en ökad förståelse för vad som påverkar 

synen på misslyckanden vilket kan föras tillbaka till organisationen. Organisationskultur 

kan ses som ett grupproblem, därav menar Schein att en lämplig datainsamlingsmetod är 

                                                        
66 Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007, sid 17-31. 
67 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, sid 
42-43. 
68 Yin, Robert K., sid 62. 
69 Yin, Robert K., sid 62. 
70 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 255. 
71 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 257-259. 
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att samla grupper av individer som får diskutera kultur och betydelsen av den.72 Detta 

förstärks av Ingrid Hylander som menar att metoden är särskilt lämpad för undersök-

ningar av sociala interaktioner där värderingar, attityder och beteende ska förklaras.73  

 

Som en komplettering till fokusgrupperna genomförs en kvalitativ textanalys av utvalda 

doktrinära publikationer i Försvarsmakten vilket kan stärka studien genom datatriangu-

lering.74 Syftet med det är att kunna få en bild av Försvarsmaktens officiella syn på miss-

lyckanden. Genom textanalysen nås en förståelse för de gemensamma uppfattningar och 

värderingar som Försvarsmakten förmedlar genom sina publikationer. Detta kommer att 

underlätta analysen av den insamlade empirin från fokusgrupperna där gemensamma 

uppfattningar och värderingar kan struktureras och eventuellt särskiljas från grundläg-

gande antaganden.75  

 

Fokusgrupper som datainsamlingsmetod har fördelen att deltagarna tillsammans disku-

terar och resonerar kring en specifik händelse eller problem. Fokusgrupperna har ytter-

ligare en fördel när det ämne behandlas som tenderar att vara känsligt, där individerna 

kan känna stöd av varandra och öppna sig mer än när de sitter som enskild med en inter-

vjuare.76 Dock menar Hylander att gruppdiskussioner kan verka besvärande för den en-

skilda deltagaren om diskussionen gäller ämnen eller beteenden som inte är socialt ac-

cepterade.77 Även om det sociala samspelet kan observeras under en intervju med en fo-

kusgrupp är det emellertid inte det primära syftet, men det kan ge stöd åt empirin, genom 

att observera individers reaktioner på uttalanden.78 Ett exempel är att reaktioner tillhör 

det observerbara och således är en artefakt enligt Scheins teori. För att förstå artefakten 

krävs en förklaring som ligger antingen i gemensamma värderingar eller grundläggande 

antaganden.  

 

                                                        
72 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 267. 
73 Hylander, Ingrid, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, FOG-rapport, nr 42, Linköpings uni-
versitet, 2001, sid 5-8. 
74 Yin, Robert K., sid 125-128. 
75 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 28-29. 
76 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, sid 330-331. 
77 Hylander, Ingrid, sid 3.  
78 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, sid 328. 
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Esaiasson et.al, rekommenderar att urvalet av deltagare ska ske strategiskt med hänsyn 

till undersökningens syfte.79 Det viktigaste är att gruppen har en gemensam erfarenhet 

som skapar en homogen sammansättning. Fokusgrupperna utgörs av specialistofficerare 

eller officerare vilket kan betecknas som ett brytkriterium mellan de olika grupperna. Kri-

teriet används för att undvika intervjurelaterade hinder där Hylander menar att inbördes, 

hierarkiska förhållanden kan hämma diskussionsklimatet.80 Fokusgrupper är inte en 

lämplig metod när det finns hinder för en öppen kommunikation. Studien avser att i ur-

valet till fokusgrupperna ta hänsyn till detta problem genom att tillse att deltagarna har 

följande kriterier i gruppen; likartade arbetsuppgifter, tillhör samma yrkeskategori samt 

att deltagarna inte är i beroendeställning till varandra.  

3.3. Genomförande  

Under genomförandet av diskussionerna med fokusgrupperna deltog sex specialistoffice-

rare och fem officerare. En av grupperna fick ett avhopp av personliga skäl strax innan 

genomförandet. Det uteblivna deltagandet bedöms ej ha påverkat då liknande resultat 

framkom vid den diskussionen som de övriga tre. Två av diskussionerna genomfördes vid 

ett förband med mekaniserad strid som huvuduppgift och två genomfördes vid ett för-

band med logistik som huvuduppgift. Urvalskriterierna uppfylldes och båda officerskate-

gorierna intervjuades vid respektive förband. Samtliga yrkesofficerare hade en chefsbe-

fattning i organisationen, dock på olika nivåer. Detta kan ge ytterligare perspektiv på ex-

empelvis hur grundläggande antaganden påverkar officeren beroende på var i en hierar-

kisk organisation vederbörande befinner sig.81 De fyra diskussionerna som genomfördes 

varade cirka 1,5 timmar per tillfälle. Under intervjuerna användes en intervjuguide som 

följer de rekommenderade tillvägagångssätt med att använda korta öppna frågor med 

stor potential för deltagarna att utveckla sina svar, samt med möjligheten att ge svar uti-

från en personlig kontext.82 Utifrån det övergripande temat, synen på misslyckanden samt 

med stöd av operationaliseringen och Scheins teorier tolkades de transkriberade texterna 

                                                        
79 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, sid 332. 
80 Hylander, Ingrid, sid 3. 
81 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 219-220. 
82 Hylander, Ingrid, sid 10. 
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från diskussionerna, för att finna påverkande organisationskulturella faktorer. Delta-

garna informerades om de etiska riktlinjerna vid inbjudan samt återigen innan genomfö-

randet.83  

 

Textanalysen genomfördes med stöd av operationaliseringen av misslyckanden genom 

att analysera innehållet i Reglemente – Armé Taktik, (ART),84 Vår militära profession, 

(VMP),85 samt Handbok – Erfarenhetshantering, (HERF).86 Dessa kopplades sedan till teo-

rierna med utvalda citat och referat för att få en ökad förståelse för gemensamma uppfatt-

ning, och värderingar som förmedlas i Försvarsmaktens officiella publikationer. Valet av 

dessa publikationer motiveras dels av att ART utgör grunden för exempelvis utbildning, 

studier och utveckling inom armén. VMP är ett inriktande dokument vilket utgör För-

svarsmaktens bärande principer för den militära professionen, med en tydlig koppling till 

värdegrund, ansvar och identitetsskapande. HERF är en handbok för att genom struktu-

rerade former stödja erfarenhetsprocessen i Försvarsmakten. Samtliga publikationer an-

ses i studien vara representativa för arméns, gemensamma uppfattning och värderingar.  

3.4. Metoddiskussion 

Likväl som det finns fördelar med fokusgrupper finns det risker med att nyttja dem som 

datainsamlingsmetod. Det är nästintill oundvikligt att det finns en möjlighet att delta-

garna i en fokusgrupp påverkar varandra under diskussionen. Skevheter såsom att en-

skilda individer får för stort utrymme eller att deltagare kan känna sig pressade att tycka 

lika. Individuella intervjuer är ett alternativ vilken även förordas av Schein.87 Dessa kan 

ge forskaren mer information och samtidigt ha en större kontroll på processen.88 Dock 

missar dessa något som fokusgruppen bidrar med, interaktionen i gruppen och de dis-

kussioner som uppstår, vilka kan ge en djupare förståelse av problemet.89  

                                                        
83 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, Stock-
holm, 2002. 
84 Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013. 
85 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs. 
86 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, Försvarsmakten, Stockholm, 2017. 
87 Schein, Edgar H., Organizational culture and leadership, 3. ed., Jossey-Bass, San Francisco, 2004, sid 205-
206. 
88 Hylander, Ingrid, sid 20. 
89 Hylander, Ingrid, sid 20. 
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3.5. Källdiskussion 

Materialet som används i studien är dels inhämtat från yrkesofficerare vid två olika för-

band, tillhörande arméstridskrafterna och dels officiella publikationer som används i För-

svarsmakten. Valet av förband är taget med hänsyn dels till det geografiska hanterbara 

avståndet mellan författaren och förbanden samt dels till tillgängligheten av deltagare. 

Vidare valdes två förband med olika huvudtjänst för att få skillnader i eventuell förbands-

kultur. Samtidigt har författarens hemförband valts bort med hänsyn till författarens be-

fattning där kriteriet för beroendeställning inte kunde säkerställas.  

 

Det finns alltid en möjlighet att individer under samtal kan påverkas, dels av intervjuaren 

men även av övriga deltagare. Risken finns att deltagaren får en möjlighet att ge en tillrät-

talagd bild beroende på individens agenda vilket kan påverka tendensen. För att mot-

verka detta används deltagare från olika yrkeskategorier men även deltagare från olika 

förband med olika huvudtjänster. Deltagarna ombeds även att beskriva egna händelser 

och om möjligt, samtida, för att behålla oberoendet, tidskriteriet samt undvika tradering. 

 

Officiella publikationer från Försvarsmakten kan anses vara trovärdiga med hänsyn till 

utgivaren och dess resurser. Studien finner ingen anledning att ifrågasätta deras obero-

ende. Dock kan det finnas en möjlighet att deras tillämpning, trots att de är styrdokument, 

inte fullt ut är implementerad hos yrkesofficerarna, vilket gör att det kan finnas olika upp-

fattningar om dess giltighet. 

3.6. Reliabilitet och validitet  

Fokusgrupper och dess insamlade data tillsammans med materialet från de officiella do-

kumenten kommer att tolkas av författaren. Det finns en klar fördel med att författaren 

har en förförståelse för den miljö vari texten producerats.90 Samtidigt kan det även ut-

göra ett hinder då objektiviteten kan utmanas samt att det kan uppstå observationsbias. 

Transparens i såväl genomförande som analys kommer att eftersträvas för att möjlig-

göra god reliabilitet. Deltagarna har utlovats anonymitet vilket mest troligt inte kommer 

att påverka studien. Syftet med detta är att underlätta öppenhet vid diskussioner.  

 

                                                        
90 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena, sid 227-228. 
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Det har även eftersträvats en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och 

de operationella indikatorerna för att uppnå god validitet. Detta genom att nyttja flera 

definitioner av begreppet för att uppnå en helhet som gör det möjligt att se misslyckan-

den från flera perspektiv. Det kan finnas en svaghet i och med att liknande studier har 

varit svårt att återfinna. Fallstudier får ofta utstå kritik för den vaga möjligheten till ge-

neralisering och därmed anses ha låg extern validitet.91 Men det kan ändå framkomma 

empiri som säger något om en generell kultur inom Försvarsmakten. Studien kan genom 

det, bidra till en ackumulerad forskning om organisationskultur.  

                                                        
91 Yin, Robert K., sid 27-28. 
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4. Resultat 

Det är studiens avsikt att fokusgrupperna ska utgöra huvuddelen av den analyserade em-

pirin, dock kommer textanalysens resultat presenteras först. Detta för att få en ökad för-

ståelse för hur organisationskulturens andra nivå, gemensamma uppfattning och värde-

ringar, förmedlas genom Försvarsmaktens officiella publikationer.  

4.1. Försvarsmaktens syn på misslyckanden 

4.1.1. Reglemente – Armé Taktik 

Arméchefen Karl L E Engelbrektsson förklarar i inledningen av publikationen att den väp-

nade ”striden präglas av fysiska och psykiska påfrestningar, friktion, osäkerhet och en ak-

tiv motståndare.”92 Detta ger uttryck för en miljö där yrkesofficeren förväntas lösa upp-

gifter som skiftar över tiden där en situation inte behöver vara den andra lik. Dessutom 

möts yrkesofficeren av en tänkande motståndare vilket kan ses som en stor osäkerhet. 

Vidare beskrivs det att friktioner, osäkerheter och kaos måste accepteras som en naturlig 

del av arbetet, därav ska chefer övas för att verka i denna.93 Publikationen beskriver en 

komplex miljö där den som hanterar situationen bäst kan nå ett avgörande i striden. Miss-

lyckande som sker under dessa omständigheter kan kategoriseras som oundvikliga miss-

lyckanden. Detta tyder på att det finns en acceptans för misslyckanden vilka påverkas av 

omständigheter som är svåra att överblicka.  

 

Ovanstående förstärks genom beskrivning av Försvarsmaktens ledningsfilosofi, Upp-

dragstaktik, som används för att hantera friktioner och osäkerheter. Uppdragstaktik till-

låter att beslut fattas på den nivå där behov och möjligheter uppstår, under förutsättning 

att den underställda chefen fattar beslutet i enlighet med högre chefs syfte och målbild. 

”Uppdragstaktik förutsätter att förbandet har en anda där chefer kräver att underlydande 

tar initiativ under ansvar, samt att det är tillåtet att misslyckas.”94 Även ledningsfilosofin, 

uppdragstaktik ger uttryck för en acceptans av misslyckande, såväl genom oundvikliga 

misslyckanden men även för intelligenta misslyckanden.  

 

                                                        
92 Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, sid 7. 
93 Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, sid 12. 
94 Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, sid 43. 
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De gemensamma uppfattningarna och värderingarna som förmedlas i ART är av förklar-

liga skäl fokuserade på att vinna den väpnade striden. Dock finns det tydligt beskrivet att 

striden karaktäriseras av extrema och svåra situationer där chefer förväntas att fatta be-

slut som i det yttersta riskerar mänskliga förluster vid ett misslyckande. Men, det är ac-

cepterat, under förutsättning att beslutet följer högre chefs syfte och målbild. Tonvikten 

ligger på att ta initiativ där passivitet leder till förlorade möjligheter vilket kan få större 

konsekvenser än misslyckande gällande val av metod.95 Att publikationen riktas mot att 

användas under utbildning, studier och utveckling kan ses som att de gemensamma upp-

fattningar och värderingar ART förmedlar, även är gällande under övning och utbildning 

av yrkesofficerare.  

4.1.2. Vår militära profession 

Vår militära profession är en publikation som förmedlar Försvarsmaktens bärande prin-

ciper för den militära professionen. Det är en intern publikation som gäller alla i Försvars-

makten, oavsett anställning- eller avtalsform. Den har även ett externt syfte genom att 

kommunicera vad den militära professionen står för gentemot det svenska samhället.96 

”Professionens själ är dess värdegrund, det som binder alla samman i en enhet och det 

som ligger till grund för den gemensamma identiteten.”97 Citatet överensstämmer väl 

med vad Schein menar med gemensamma uppfattningar och värderingar.98 Det reflekte-

rar vad som kan vara rätt och fel eller vad som fungerar, inte fungerar inom en organisat-

ion. Det är dock genom artefakter som värdegrunden kan observeras som organisations-

kultur, det vill säga genom handlingar, beteenden och rutiner.  

 

Värdegrunden är en viljeförklaring som beskriver: värden, förmågor samt de uppträ-

dande som anses vara avgörande för att Försvarsmakten ska lösa sitt uppdrag med fram-

gång.99 Centrala begrepp i värdegrunden är öppenhet, resultat, och ansvar.  

 

                                                        
95 Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, sid 15. 
96 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 7. 
97 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 18. 
98 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 19. 
99 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 29-34 
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Öppenhet förmedlar en kultur där utveckling kommer av att dra lärdom av såväl det som 

varit bra men även det som kunde varit bättre. Den militära verksamheten kräver att yr-

kesofficeren har en förmåga att kunna anpassa sig till förändring, för detta krävs det kre-

ativitet och initiativförmåga.100 Öppenhet kan tolkas att det finns en acceptans att lära sig 

av misslyckanden, främst är dessa kopplade till kategorin intelligenta misslyckanden. Öp-

penheten kan även drivas av en vilja att utvecklas och föra tillbaka lärdomar till organi-

sationen. Detta sker genom kritiskt och kreativt tänkande, ett inkluderade förhållnings-

sätt där egna eller andras idéer diskuteras och värderas.  

 

Resultat förmedlar en kultur där en stark vilja till handling och initiativtagande ska prägla 

agerandet i Försvarsmakten. Efterfrågade resultat ska levereras i rätt tid och till förväntad 

kvalité. Detta får dock inte ske till vilket pris som helst utan risker ska hanteras med tanke 

på resurser och förväntat resultat.101 Resultat påvisar ett förhållningssätt att alltid uppnå 

ställda målsättningar vilket kan ses som ett incitament i en organisation som ska genom-

föra väpnad strid. I texten går det inte att återfinna en syn på misslyckande utifrån be-

greppet resultat.  

 

Ansvar förmedlar en kultur som präglas av lojalitet såväl mot varandra som mot uppdra-

get. Det krävs att beslut, order och regler respekteras för att uppnå ett resultat. ”Vi är 

pålitliga och effektiva genom att vara trogna det vi gör, följa våra instruktioner, lita på vår 

förmåga och säga som det är, utan att försköna eller dölja verkligheten.”102 Här förmedlas 

en känsla genom att ta ansvar, med syftet, att inte avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot 

gällande bestämmelser. I detta ingår också att påtala för högre chef, när den egna för-

mågan saknas för att kunna lösa en uppgift. I ansvar framkommer det att synen på miss-

lyckanden kan placeras i kategorin förebyggande misslyckanden. Dessa misslyckanden, 

om de inträffar kan ses som negativa, då det åligger både individen såväl som organisat-

ionen att ingripa när det råder missförhållanden. Med utbildning kan en yrkesofficer följa 

dessa regler och förordningar. Om så inte är fallet, är det oftast beroende på avvikelser, 

ouppmärksamhet eller brist på förmåga.103 Samtidigt går det att tolka att ansvar även 

                                                        
100 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 32. 
101 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 34. 
102 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 34. 
103 Edmondson, Ann, sid 51-53. 
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spänner över de övriga kategorierna av misslyckande i och med att det ska finnas ett för-

hållningssätt som omfamnar värdegrundens övriga begrepp.  

 

De gemensamma uppfattningar och värderingar som VMP förmedlar visar på hur indivi-

der och grupper ska förhålla sig till övning och utbildning, då värdegrunden ska genom-

syra all verksamhet inom organisationen. Det uppfattas att synen på misslyckanden är 

likt det som förmedlas i ART. Det finns en acceptans för misslyckanden som kan betecknas 

som positiva, där det åligger alla att hjälpa varandra för att utvecklas. Det går även att 

uppfatta att det finns nolltolerans mot misslyckanden när det brister i att följa det ansvar 

individer har mot organisationen. 

4.1.3.  Handbok Erfarenhetshantering 

Handbok Erfarenhetshantering är en publikation som riktar sig till försvarsmaktens per-

sonal för att under strukturerade former bidra till individuell och organisatorisk utveckl-

ing. Det handlar egentligen om att, baserat på erfarenheter, identifiera framgångar, pro-

blem, och behov av förändring för att minska risken att misslyckanden upprepas.104 Det 

blir en förutsättning att personalen delar med sig av sina erfarenheter genom att reflek-

tera och samtala med varandra.  

 

Försvarsmakten ska vara en lärande organisation med en kultur där vår personal delar 

erfarenheter och diskuterar framgångar och misstag som en naturlig del av vardagen syf-

tande till att stärka individen och vår verksamhet att genomföra väpnad strid.105 

 

Citatet är överbefälhavarens vilja med erfarenhetshantering inom Försvarsmakten. Det 

återfinns en acceptans för att misslyckanden kan ske och organisationen ska kunna om-

händerta erfarenheterna. Vidare påtalar publikationen, likt ART, att stridens natur består 

av risker och osäkerheter och att dessa varierar, därav behövs anpassning och utveckling 

för att kunna hantera dessa.106 Det kan tolkas att lärdomar från dessa situationer kommer 

både från misslyckande såväl som från framgång, där utveckling eller anpassning är sättet 

                                                        
104 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 8-9. 
105 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 10. 
106 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 11. 
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att hantera en känt eller okänt problem. Dessa accepterade misslyckanden kan kategori-

seras som oundvikliga misslyckanden och intelligenta misslyckanden. 

 

Framgångsrik erfarenhetshantering är beroende av en tillåtande, lärande och stödjande 

organisationskultur där medarbetarna är villiga att lära sig av sina misstag, diskutera och 

reflektera över upplevelser och erfarenheter[…].107 

 

Citatet går att återkoppla till Försvarsmaktens värdegrund där öppenhet ska genomsyra 

verksamheten. HERF trycker på att alla ska ta sitt ansvar för att uppmärksamma egna 

eller andras erfarenheter som kan bidra till ökad operativ effekt.108 Detta förstärker att 

det finns en acceptans för misslyckanden i kategorierna oundvikliga misslyckanden och 

intelligenta misslyckanden. 

 

De gemensamma uppfattningar och värderingar som HERF förmedlar visar på att För-

svarsmakten ser att det finns en möjlighet att utveckla kunskap från de erfarenheter som 

misslyckanden för med sig. Erfarenhetshanteringen kan ses en viktig process för en orga-

nisation som strävar efter att utvecklas för att kunna möta okända hot och utmaningar. 

För detta krävs en acceptans för misslyckande, samt att individer har möjligheten att för-

medla sina erfarenheter i en tillåtande miljö. Erfarenhetshantering i Försvarsmakten är 

gällande för övning och utbildning såväl som för genomförande av väpnad strid. 

 

Sammanfattningsvis förmedlar Försvarsmakten genom sina gemensamma uppfattningar 

och värderingar i de analyserade publikationerna, att det finns en acceptans för misslyck-

anden. Dock är det svårt att återfinna en tydlig definition vad ett misslyckande innebär 

samt om Försvarsmakten har en ambition att kategorisera dessa. Organisationen som hel-

het ska omhänderta de erfarenheter som kommer av både lyckade och misslyckade ge-

nomföranden vilka kan användas som underlag för utveckling.  

 

Tydligast blir det när det gäller förebyggande misslyckanden vilka främst avhandlar det 

ansvar som ligger i att följa exempelvis Sveriges lagar och förordningar, Försvarsmaktens 

                                                        
107 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 27. 
108 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 28. 
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interna regler men även uppförandekoder. Misslyckanden i denna kategori kan ses som 

negativa vilket även ligger i linje med vad Edmondson beskriver med sin konceptuella 

modell.109  

4.2. Yrkesofficerens syn på misslyckanden 

Deltagarna i fokusgrupperna lyfter fram olika kategorier av misslyckanden under dis-

kussionen. Samtliga är överens, att misslyckanden beroende på stora brister i ansvar ska 

undvikas, dessa faller inom ramen för förebyggande misslyckanden.110 Många av de exem-

pel som återfinns i diskussionerna kan härledas till förvaltningsverksamheten i Försvars-

makten. Dessa har utelämnats med anledning av att de oftast inte omfattar övning och 

utbildning. Det råder dock delade meningar avseende acceptans för de övriga kategori-

erna, oundvikliga misslyckanden och intelligenta misslyckanden. Ett problem som uppstår 

är hur misslyckandet kan definieras. ”Man får inte gå utanför ramarna och misslyckas, det 

finns ingen acceptans för det.”111 Hur stora ramarna är samt vad dessa inrymmer blir en 

subjektiv bedömning av såväl deltagarna som organisationen. Detta blir tydligt i diskuss-

ionen när deltagarna beskriver deras egen erfarenhet från övning och utbildning. En-

skilda misslyckanden såsom ett underkänt skjutprov till ett öppet förhållningssätt och 

blottläggande inför sin chef kan få långtgående konsekvenser för individer. I resultatet 

analyseras fortsättningsvis synen på misslyckande i kategorierna oundvikliga och intelli-

genta misslyckanden såvida inget annat anges. 

 

Ur diskussionerna framkommer ett antal organisationskulturella faktorer som påverkar 

yrkesofficerens syn på misslyckanden, vilka kan ses som grundläggande antaganden. Det 

finns en drivkraft att lyckas och utvecklas, där misslyckanden bland annat kan ses som 

hindrande för karriären. En social acceptans eftersträvas där misslyckanden kan påverka 

både individen såväl som organisationen. Metoder är viktigare än resultat där tillväga-

gångssätt är angelägnare att utvärderas än vad som egentligen har uppnåtts. Den sista 

faktorn är att tiden inte finns för att ta hand om misslyckanden. Citaten och referaten åter-

speglar diskussionerna som genomfördes i grupperna.  

                                                        
109 Edmondson, Ann, sid 50-53. 
110 Edmondson, Ann, sid 51. 
111 Fokusgrupp 2. 
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4.2.1. Drivkraften är att lyckas och utvecklas 

Deltagarna i fokusgrupperna framhåller att ingen vill misslyckas. I slutändan är det resul-

tatet som räknas och det enda som är viktigt, är att segra. ”Vi måste ha en drivkraft att 

lyckas.”112 Det råder inga tvivel att det måste vara fallet, den militära kärnverksamheten 

utgörs av den väpnade striden, vilket skapar organisationens existensberättigande. Det 

åligger yrkesofficerens ansvar att ha en stark lojalitet mot uppdraget och göra sitt yttersta 

för att lösa tilldelade uppgifter.  

 

Med drivkraften att lyckas kommer även en stärkt självkänsla. Yrkesofficerens fram-

gångar och goda resultat för även med sig att den egna enheten eller förbandet som helhet 

får ett gott renommé hos andra. ”Vi bedöms utifrån, framförallt vid prestigefyllda öv-

ningar, där vi representerar förbandet, då finns det inget utrymme för att misslyckas.”113 

Även om övningens karaktär inte är prövande infinner sig en känsla hos yrkesofficeren 

att det inte är accepterat att misslyckas. Det kan återfinnas en intern konkurrens, där 

grundläggande antaganden på respektive enhet blir vedertagna förfaringssätt vilka mot-

sätter sig de gemensamma uppfattningar och värderingar som bör vara normerande. 

Dessa kan vägleda yrkesofficerens beteende samt påverka hur vederbörande uppfattar, 

tänker och känner inför uppgifter.114 

 

Viljan att utvecklas återfinns även i paritet med de gemensamma uppfattningarna och vär-

deringarna. Det tar sig i uttryck i följande citat: ”Det ska vara okej att misslyckas när vi 

övar. Misslyckas du inte, vet du inte vad du ska bli bättre på. Vi måste ta vara på erfaren-

heten.”115 Det finns en medvetenhet hos deltagarna om hur Försvarsmakten vill tillvarata 

lärdomar och erfarenheter som uppkommer vid övning och utbildning. Samtidigt påtalar 

deltagare att de undviker att vara kreativa under övning. ”Jag har inte vågat göra något 

speciellt, i min vilja att undvika ett misslyckande.”116 ”Det finns ingen acceptans att vara 

listig, man spelar på de säkra kort man har, det blir en 80% lösning.”117 Det kan tolkas att 

                                                        
112 Fokusgrupp 3. 
113 Fokusgrupp 2.  
114 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 20. 
115 Fokusgrupp 1. 
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även om viljan finns att utvecklas, är risken påtaglig att misslyckas. Utveckling kan således 

utebli till förmån för att inte riskera ett misslyckande. Här återfinns återigen den diverge-

rande uppfattningen avseende definitionen av misslyckanden. De grundläggande anta-

gandena medför att individer ser problemen på olika sätt.118  

 

Deltagarna lyfter fram en aspekt av övning och utbildning där störst chans finns för ut-

veckling och att dra lärdom av sina misslyckanden. Enskilda övningar som bedrivs inom 

ramen för den egna funktionen eller enheten bidrar mest till utveckling.119 Där upplevs 

det finnas en större acceptans för misslyckande, ett tillåtande klimat och en öppenhet för 

diskussion. En anledning kan vara att den närmsta kretsen delar grundläggande antagan-

den som är gällande för den egna enheten. De har en delad syn på hur misslyckanden upp-

kommer såväl som de har en delad syn på hur dessa kan hanteras samt vilket resultat som 

förväntas.120 Det är först när andra enheter får möjlighet att påverka som viljan att lära 

genom misslyckanden avtar med risk att individer blir exponerade.  

 

Dessa övningar lägger även grunden för den kommande utbildningen. ”Det finns en anda 

med de mindre övningarna, vi ska bygga laget och utveckla förbandet.”121 Dock beskriver 

deltagarna en stor nackdel med övningarna. De är för få med för lång tid mellan utbild-

ningstillfällen. Om övningarna inte genomförs får deltagarna inte möjligheten att träna 

och bygga självförtroende genom att både lyckas och misslyckas. Det som återstår är öv-

ningar av större karaktär där de grundläggande antagandena stipulerar att det inte är 

accepterat att misslyckas, härvid undviker deltagarna att vara kreativa eller prova nya 

idéer vilket innebär i stort, att en eventuell utveckling tenderar att utebli.  

4.2.2. Social acceptans  

Deltagarna beskriver synen på misslyckande utifrån ett personligt perspektiv där stor 

emfas ligger på den egna självbilden. ”Jag är hårdare mot mig själv och har även en syn på 

att organisationen är hård mot mig.”122 Yrkesofficeren upplevs ställa höga krav på sig 

                                                        
118 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 21. 
119 Fokusgrupp 1-4. 
120 Cannon, MD, Edmondson AC, sid 167. 
121 Fokusgrupp 2. 
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själv, vilket var genomgående för fokusgrupperna. Med tanke på tidigare resonemang där 

drivkraften kommer av att lyckas uppfattas det att både individuell och organisatorisk 

kravställning minskar acceptansen för misslyckanden. ”Det blir en känsla av skam.”123 

”Konsekvensen av att misslyckas bli stor, ej utåt sett, utan mer personligt.”124 Deltagarna 

beskriver att enskilda misslyckanden, oavsett dess konsekvens, kan få yrkesofficeren att 

ideligen begrunda sina handlingar. Främst leder detta enligt deltagarna till minskat själv-

förtroende, vilket även bekräftas av Cannon och Edmondson.125 ”Man uppförstorar sina 

misslyckanden och självförtroendet (självkänsla, förf anm.) blir dåligt, den främsta tanken 

är vad andra ska tycka.”126  

 

Känslan av att behöva bevisa för andra, beskrivs av Schein som identitetsskapande. Med 

det menar han, att en viktig del för individer är statusen av att vara inne eller ute. 127 Det 

vill säga att vara medlemmar av en grupp eller känslan av att vara det. Ett grundläggande 

antagande kan vara att de medlemmar som är inne kan få mer förtroende, bättre uppgifter 

eller ur ett försvarsmaktsperspektiv, karriärmöjligheter. Identitetsskapandet ges även ut-

tryck i en artefakt, gradsystemet i Försvarsmakten. Där menar deltagarna att det finns en 

större acceptans för misslyckanden i de lägre nivåerna av gradsystemet än vad det gör 

högre upp. Det kan tolkas att de individer som har lägre grader samt är i början av sin 

karriär inte fullt ut kan anses var inne i organisationen, därmed finns det en större accep-

tans med att dessa individer ibland misslyckas.128 Strävan att bli accepterade och in-

släppta alternativt förmå att kvarstanna inom en grupp kan innebära att individer inte 

utmanar sig själva, är öppna, kreativa eller kritiska till hur uppgifter löses.  

 

”Har man gjort något fel får man höra det i fikarummet.”129 Deltagarna påtalar att bilden 

som förmedlas av en själv är viktig. Det framkommer under diskussionerna att det krea-

tiva tänkandet och viljan till utveckling missgynnas till förmån för att undvika misslyck-

anden. ”Intrycket är svårt att förändra, man vill ju alltid göra ett bra intryck för att inte 

                                                        
123 Fokusgrupp 4. 
124 Fokusgrupp 2. 
125 Cannon, MD, Edmondson AC, sid 165.  
126 Fokusgrupp 3. 
127 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 168-169. 
128 Schein, Edgar H., sid 18. 
129 Fokusgrupp 1-4. 
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hamna i ond jord.”130 Det kan tolkas att, om det talas om misslyckanden i fikarummet, sker 

det allt som för ofta på bekostnad av enskilda individer. Den gemensamma uppfattningen 

och värderingen beskriven i VMP påtalar att det ska råda en öppenhet inom organisat-

ionen, där ”vi stödjer och hjälper varandra […] i ett samarbete som inspirerar till fram-

gång.”131 Här återfinns en artefakt (beteendet) som skiljer som mot den vilja som uttrycks 

genom värdegrunden. Ur diskussionerna går det ej att tolka varför detta beteende uppstår 

eller vilket grundläggande antagande som ligger bakom, men att det existerar framgår 

med tydlighet.132  

 

Det kan tolkas ur diskussionerna att flertalet av de misslyckanden som framställs, exem-

pelvis de i fikarummet oftast blir tagna ur sitt sammanhang. Detta kan ge en skev bild av 

verkligheten, där omständigheter och andra påverkande faktorer utelämnas vilka får in-

dividuella konsekvenser. ”Det organisatoriska minnet sparar misslyckanden.”133 ”Ett 

stort misslyckande kan följa en person, speciellt i fikarumssnacket.”134 Detta belyser inte 

bara ett anmärkningsvärt beteende utan även att sammanhanget har stor betydelse. Boss, 

Sims och Edmondsson menar att det måste finnas en förståelse för bakomliggande fak-

torer annars kan det bli kontraproduktivt.135 Med vetskap om detta beteende menar del-

tagarna att det är bättre att undvika att hamna i dessa situationer än att bli ett samtal-

sämne.  

 

Den sociala acceptansen ligger inte enbart på mikronivå utan även på makronivå. I dis-

kussionerna kan det uppfattas att enskilda enheter har gemensamma uppfattningar och 

värderingar som enligt Schein anses vara socialt validerade.136 Efterhand blir dessa ett 

grundläggande antagande. Det innebär ett förhållningssätt som har växt fram under en 

längre tid och förmedlas inom enheten att vara det sätt som den specifika enheten löser 

ett givet problem. Detta blir tydligt när deltagarna diskuterar att utbildningstecken och 

                                                        
130 Fokusgrupp 2. 
131 Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, sid 32. 
132 Fokusgrupp 1-4. 
133 Fokusgrupp 2. 
134 Fokusgrupp 4. 
135 Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., sid 137; Edmondson, Ann, sid 50. 
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förbandsmärken innebär att ett misslyckande blir mindre accepterat, när vi bär dessa ar-

tefakter. ”Vi tänker på hur vi ser ut för utomstående, hög svansföring utåt, det sitter i väg-

garna att det ska vara så.[…] Utbildningstecknet, står för någonting bra.”137 Det finns en 

omtanke om den egna enheten (förbandet) och ytterst Försvarsmakten att leverera ett 

resultat, vilket förstärker det grundläggande antagandet om drivkraften att lyckas.  

 

Deltagarna beskriver att det ibland under övning är viktigare att lyckas, än att yrkesoffi-

ceren utmanas i sin befattning. ”Funktionen får inte misslyckas.”138 Dessa övningar ten-

derar att bli tillrättalagda och minutiöst planerade. Det kan tolkas att det finns en förstå-

else hos yrkesofficerarna för situationen. Fokus på vissa övningar är inte att den egna en-

heten ska övas utan de ska vara en stödjande funktion som ser till att övningen kan ge-

nomföras. Problemet enligt deltagarna är att huvuddelen av övningarna har denna karak-

tär, vilket innebär att möjligheterna för utveckling och taktiska utmaningar för yrkesoffi-

ceren uteblir i och med avsaknad av andra övningar.  

4.2.3. Metoder är viktigare än resultat 

Deltagarna beskriver situationer där de undviker att vara kreativa eller försöka hitta nya 

metoder att lösa sina uppgifter, främst diskuteras de tillfällen där äldre kollegor, funkt-

ionsföreträdare eller andra specifika övningsledare genomför utvärdering. ”Även om en 

uppgift är löst, ses det som ett misslyckande, för det var inte på det sättet uppgiften skulle 

lösas, enligt den som utbildar”[…]”Känslan blir att man känner sig misslyckad även om 

det gick bra.”139 När övningsmålsättningarna är diffusa tenderar utvärderingar fokusera 

på detaljer istället för en helhet.  

 

Det går i diskussionen att återfinna två olika tillfällen där detta blir gällande. Dels vid öv-

ningar av mindre karaktär såsom kompani och funktionsövningar, och dels vid större öv-

ningar där förbanden är utbildade till en nivå där en högre grad av tillämpning används. 
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Det är på mindre övningarna som tidigare beskrivits som det återfinns en större accep-

tans för misslyckanden eftersom det är den innersta kretsen som hanterar utvärdering-

arna, där det uppfattas råda en samsyn på hur problem kan lösas.140  

 

I diskussionerna framkommer det att synen på ett misslyckande förändras då externa in-

divider eller enheter medverkar, då främst i samband med större övningar. Deltagarna 

lyfter i huvudsak fram två moment. 

 

Den övergripande planen innebär att det finns en föreställning om hur en uppgift ska lösas. 

När yrkesofficeren inte följer den förväntade planen beskrivs detta oftast som ett miss-

lyckande även om ett acceptabelt resultat är uppnått. Det finns tillfällen då tillvägagångs-

sätt är begränsade av exempelvis samordningsbehov eller begränsade resurser. Dock är 

det en gemensam uppfattning och värdering, att enbart en insikt om målet oftast är till-

räcklig för att ge en möjlighet att genom kreativitet och improvisation lösa en uppgift.141 

I en hierarkisk struktur är den underställde per definition mer sårbar än den överord-

nande. Det behöver inte vara styrt till gradsystem, utan när individer även kan ses som en 

auktoritet inom systemet blir det oftast svårt att ifrågasätta deras agerande.142 Det är när 

dessa motsättningar uppstår som yrkesofficeren i vissa fall drar sig för att finna andra 

lösningar på ett existerande problem.  

 

Utvärderingarnas fokus ligger på en så pass detaljerad nivå att helheten går förlorad, dess-

utom finns det en inramning på vissa utvärderingar som innebär ”att man kastas till var-

garna.”143 Likväl finns det situationer ”när man bedöms offentligt, blir misslyckandet 

större.”144 Härvid beskriver deltagarna att situationer allt som för ofta blir tagna ur sitt 

sammanhang för att skapa en inramning och en humoristisk stämning. Detta beskrivs som 

en icke gynnsam miljö för initiativtagande. Dessutom ökar avståndet mellan den övade 

enheten och den organisation som utvärderar. ”Sammanhanget går förlorat när de inte 
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har alla detaljer […] där man blir sågad på felaktiga grunder.”145 Likt tidigare lyfts vikten 

av ett sammanhang och en tydlig definition av vad misslyckandet bestod av, för att få en 

helhet som undviker att felaktig information sprids inom organisationen.146  

 

En bidragande faktor till detta kan vara en ökad kulturell differentiering, Schein beskriver 

att subkulturer bildas bland annat genom teknologisk utveckling. Funktioner utvecklar 

egna grundläggande värderingar vilket bidrar till ett ökat avstånd mellan enheter.147 

Detta blir tydligt i diskussionerna när deltagarna beskriver att utvärderingar är individ-

relaterade. Tilltron till utvärderingen är beroende på vem det är som utvärderar och vil-

ken bakgrund vederbörande har. Detta kan kopplas till social acceptans vilket redovisats 

tidigare. 

 

Huvuddelen av yrkesofficerarna förmedlar en syn att enbart den enhet som berörs, bör 

vara med på utvärderingen. I diskussionerna förs det fram exempel på bra och mindre 

bra utvärderingssituationer, oftast är dessa individrelaterade. De bra utvärderingarna 

sker tillsammans med den enhet som genomförde övningen. De är kärnfulla och med möj-

lighet till att diskutera alternativa tillvägagångssätt. Det finns en möjlighet för yrkesoffi-

ceren att vid dessa tillfällen behålla anseendet, då man inte hängs ut offentligt, vilket ger 

en möjlighet att tala öppet i ett tillåtande klimat. Synen på misslyckande kan påverkas 

enligt Schein av de sociala relationer som finns inom en organisation.148 Avståndet mellan 

individer, exempelvis professionell eller vänskaplig nivå påverkar i sin tur viljan hos en 

individ till öppenhet och förtroende. 

4.2.4. Tiden finns inte 

Det sista identifierade grundläggande antagandet avser uppfattningar om tiden. Tid kan 

uppfattas som en fundamental symbolisk kategori vilken används för att arrangera och 

inrätta det sociala livet i en organisation.149 I diskussionerna framkommer det att yrkes-

officerarna upplever att tiden inte finns för att omhänderta ett misslyckande. ”Vi får inte 
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misslyckas, vi är ständigt i ett genomförande”[…] om det inte kostar tid, är det okej.”150 

Det kan tolkas att denna uppfattning är främst gällande i den dagliga produktionen av 

förband men kan även kopplas till övning. ”Man vågar inte pröva, inget får gå fel, miss-

lyckas man är det kört.”151 ”Det finns ingen möjlighet att ta hand om misslyckande på 

grund av tiden.”152 Det uppfattas att deltagarna diskuterar främst de kategorier av miss-

lyckanden som sker vid övning och utbildning vilka kan ses som oundvikliga misslyckan-

den och intelligenta misslyckanden. Även om dessa kategorier kan ses som en del i en ut-

veckling, undviker yrkesofficerarna att hamna i liknande situationer.  

 

Uppfattningar om tid kan anses vara central i en organisation. Det kan uppfattas i diskuss-

ionerna att tid kan ses som en enhet som antingen kan spenderas, förloras eller användas 

för en god sak. När väl enheten används är den borta för alltid.153 Härvid kan det tolkas 

att den militära organisationen tenderar att vara monokronisk, det vill säga, den uppfattar 

att tiden är konstant och blockvis uppdelad. Händelser tenderar vara väl planerade och 

schemalagda och man gör en sak i taget. Regler och förordningar i välmening kan bidra 

till detta förhållningssätt. Samtidigt kan det tolkas att individen tenderar att ha en vilja att 

vara motsatsen, polykronisk. Det innebär att mänskliga kontakter sätts framför schema-

lagda tider. En individ löser många uppgifter, synkroniserar aktiviteter och tiden ses sna-

rare som en punkt än en väg.154 Det krävs en djupare analys för att kunna identifiera vilket 

grundläggande antagande avseende tidsuppfattning som avses, för detta saknas det 

material. Dock uppfattas det insamlade materialet kunna påvisa en diskrepans vilket på-

verkar yrkesofficerens syn på ett misslyckande.  

 

Deltagarna diskuterar möjligheterna att påverka exempelvis tekniker och metoder ute-

blir, i och med att tiden uppfattas vara begränsad. ”Tiden begränsar utvärderingarna, om 

en person har bestämt sig och levererar sanningar, finns inget utrymme för att diskutera 
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alternativa lösningar.”155 Antaganden om tid kan skilja sig inom en organisation, där en 

del kan ha en tidsorientering mot det förgångna samtidigt som en del kan vara riktad mot 

nutid eller mot framtid. En organisation kan ha ett grundläggande antagande att metoder 

som alltid har fungerat, måste även vara gällande i nutid och framtid, därför behöver 

dessa inte överses.156 Härvid kan det finnas en skillnad på hur medlemmar i organisat-

ionen ser på problem och en eventuell lösning. I diskussionerna likt drivkraften att lyckas, 

återfinns det en vilja hos yrkesofficeren att utmanas och utvecklas, vilket kan tolkas att 

de befinner sig i nutid eller framtid. Men det uppfattas även att i vissa fall motarbetas 

detta, då det kan finnas grundläggande antaganden inom organisationen, att inget behö-

ver förändras.  

 

”Produktionstiden äter upp övningstiden, man blir medioker, det finns ingen tid till att bli 

bättre.”157 Tiden för genomförande av personlig övning och utbildning värderas högt. Yr-

kesofficeren vill i sin ambition att lyckas med en uppgift undvika misslyckanden, då det 

kan uppfattas att tiden för ett återtag inte är tillgänglig. En förklaring kan vara att huvud-

delen av tiden som avsätts för övning och utbildning fokuseras mot genomförandet, vilket 

kan innebära att tiden för utvärdering och reflektion minskar. Samtidigt finns det andra 

organisatoriska sysslor som kräver tid vilket innebär att det uppstår en resurskamp. I 

HERF framgår en gemensam uppfattning och värdering att Försvarsmakten ska sträva ef-

ter att skapa förutsättningar för att erfarenhetshantering genomförs.158 I genomförande-

tiden bör således tid för utvärdering och reflektion avsättas men det uppfattas att tid för 

uppföljning saknas, ”Man bara kör på utan att reflektera, tiden finns inte.”159  

 

Det finns en vilja att tillsammans hjälpa varandra. ”Man är aldrig ensam […] vi tar hand 

om varandra för att snabbare komma upp på banan.”160 Det tyder på en kollektivism där 

laget går före jaget. Personalen talar med varandra istället för om varandra. Detta går i 

linje med de gemensamma uppfattningar och värderingar som beskrivs i HERF där ”vi i 

                                                        
155 Fokusgrupp 1. 
156 Schein, Edgar H., sid 153. 
157 Fokusgrupp 1. 
158 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 28. 
159 Fokusgrupp 4. 
160 Fokusgrupp 3. 
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Försvarsmakten ska bli bättre på det vi gör […].161 Dock diskuterar deltagarna att det går 

till en viss gräns, ”det tar tid och kraft.” Detta är främst beroende på hur misslyckandet 

kategoriseras. För de tillfällen som kan anses att misslyckandet är accepterat avsätts tid 

för stöd, vid andra tillfällen utelämnas ansvaret till individen.  

  

                                                        
161 Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, sid 10. 
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel redovisas och diskuteras studiens slutsatser följt av en kritisk 

reflektion av studien samt att ett förslag ges på fortsatt forskning. 

5.1. Slutsatser, resultatdiskussion 

Studien avsåg att svara på forskningsfrågan: Hur påverkar organisationskultur vid armé-

förband, yrkesofficerens syn på misslyckanden vid övning? 

 

En första slutsats är att det som främst påverkar synen på misslyckanden är ett antal 

grundläggande antaganden. Dessa antaganden kan vara kända för individer inom organi-

sationen likväl som de kan vara okända. De grundläggande antaganden som identifierats 

i undersökningen, är troligtvis bara några exempel som kan vara bidragande orsaker till 

varför det finns en divergerande och mestadels negativ syn på misslyckanden. Men det 

ger en indikation att det finns en skillnad mellan Försvarsmaktens vilja, som förmedlas 

via gemensamma uppfattningar och värderingar och hur dess yrkesofficerare uppfattar 

situationen genom grundläggande antaganden.  

 

Detta är enligt Schein fullt normalt i en organisation, det finns antaganden som väl över-

ensstämmer med den normerande vilja som förmedlas likväl som det finns antaganden 

som inte gör det. Det betyder inte att alla antaganden behöver vara de rätta utan det kan 

finnas de som bryter av, helt i fel riktning.162 Det är dessa antaganden som blir problemet 

för yrkesofficeren, där valet står mellan att ta upp strid eller att acceptera situationen. 

 

Studiens resultat ger uttryck för att det finns antaganden inom organisationen som helt 

eller delvis hämmar yrkesofficerens vilja till exempelvis kreativitet, initiativ och improvi-

sation. Dessa antaganden kan vara inneboende hos yrkesofficeren eller uttryckas genom 

enskilda individer eller grupper. Detta blir tydligt i de diskussioner som genomförts där 

det beskrivs att det mestadels finns en negativ syn på misslyckanden och de bör undvikas. 

Främst avses den sociala acceptansen, där misslyckanden tenderar till att bli samtalsäm-

                                                        
162 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 19-25. 
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nen, oftast tagna ur sitt sammanhang. Överbefälhavare Micael Bydén är tydlig i sitt bud-

skap, Försvarsmakten är ingen dömande organisation.163 Men istället för att lyfta 

varandra tenderar vi att nedhålla individer som misslyckats. Det för tankarna till Magnus-

sons resultat där maktkamp var en av de påverkande faktorerna, främst vid urvalssituat-

ioner under utbildning.164 

  

Även om Försvarsmakten uttrycker att de är en lärande organisation fråntar det inte in-

dividens känsla av att andra ser misslyckandet negativt.165 Detta lyfter fram en andra slut-

sats; misslyckandet måste tydligt definieras som begrepp. Avsaknaden av en definition 

innebär att synen på misslyckande skiljer sig mellan individer såväl som grupper. Samma 

resultat vid övning kan få olika betydelse beroende på hur begreppet tolkas. I slutändan 

kan detta leda till minskad individuell självkänsla eller en förlorad möjlighet till utveckl-

ing.166 Begreppet anses vara vagt definierat i de officiella publikationer som använts i stu-

dien. 

 

De grundläggande antagandena är de som är svårast att förändra. Samtidigt är det de som 

uppfattas få en stor påverkan på hur en grupp ser på lärande eller löser problem.167 Ibland 

kan det krävas att dessa utmanas och då måste det råda ett öppet klimat där auktoriteter 

inom ett specifikt område klarar av att ifrågasättas utan prestige. 

 

Jag vill lyfta fram studiens främsta budskap vilket även tydligt förmedlas i de gemen-

samma uppfattningarna och värderingarna såväl som i diskussionerna. Vi ska segra i den 

väpnade striden, men det bör vara tillåtet att misslyckas på vägen dit. Det kommer att 

krävas kreativitet, anpassning och improvisation för att kunna hantera de osäkerheter 

som uppstår under strid. Finkel och Marcus har identifierat, att mycket av den kunskap 

som IDF har av sin krigföring kommer från erfarenheter vid övning. Chefer på alla nivåer 

utsätts för oväntade situationer där ett misslyckande är svårt att undvika. Detta kan bidra 

                                                        
163 Bydén, Michael, Huvudanförande, Försvarsmaktens chefsdag 2019.  
164 Magnusson, Peter, sid 73. 
165 Cannon, MD, Edmondson AC, sid 166. 
166 Cannon, MD, Edmondson AC, sid 165. 
167 Schein, Edgar H. & Schein, Peter, sid 21-25. 
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till den kognitiva flexibilitet som Finkel menar är ett måste hos dagens yrkesofficerare.168 

Samtidigt får det inte gå för långt, det ska inte vara ett självändamål att misslyckas. Läran-

det kommer ur situationer, där både bra och mindre bra genomförande bidrar med erfa-

renhet. 

5.2. Reflektion 

Den stora svårigheten med studien har inte varit genomförandet utan tolkningen av or-

ganisationskultur. Det finns både för- och nackdelar med att vara nära det man undersö-

ker. Jag, som yrkesofficer, verkar själv i den kultur som undersöks. Det finns alltid en risk 

för att bli subjektiv med skevheter som följd, vilket kan minska studiens reliabilitet. Därav 

har en transparens och önskvärd tydlighet i definitioner, genomförande och källor an-

vänts. Antalet deltagare i fokusgrupperna har varit i nederkant för vad som rekommen-

deras, ytterligare deltagare hade troligtvis tillfört studien mer empiri. Tiden uppfattas 

som en gränssättande faktor. 

 

I studien deltog personal från två olika förband. Med undantag från väpnad strid uppfattas 

det att dessa förband har fundamentalt skilda riktningar avseende huvudtjänst. Det som 

är intressant är att diskussionerna tyder på att det finns antaganden som är samma på de 

olika förbanden. Detta har även visat sig i de diskussioner som har förts med kollegor vid 

mitt eget förband. Även om fallstudien har kritiserats för att vara svag när det gäller ge-

neralisering med enbart material från ett fall, förs tanken till om det är möjligt att resul-

tatet säger något om en större population. I och med Micael Bydéns anförande uppfattas 

det att problemet är uppmärksammat i Försvarsmakten, men kulturella förändringar tar 

tid. Problemet måste förmedlas på bred front för en ökad förståelse, det är inte tillräckligt 

att viljan uttrycks, när det är beteenden och attityder som ska förändras.  

5.3. Förslag på fortsatt forskning 

Likt Magnusson studie som omfattade yrkesofficerare från alla stridskrafter skulle en 

jämförande studie kunna påvisa skillnader inom Försvarsmakten. Det skulle kunna ge en 

bredare syn, för att identifiera om det är ett problem i hela organisationen. Samtidigt kan 

                                                        
168 Finkel, Meir, sid 99-105. 
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det återfinnas grundläggande antagande som visar på hur andra ser på lärande och pro-

blem, från vilka positiva erfarenheter kan användas i utvecklingsarbetet. Vidare kan detta 

även utvecklas till internationella militära organisationer.  

 

Likt Finkel och Marcus uppfattning behöver yrkesofficerare utmanas för en ökad kognitiv 

flexibilitet. Detta kan innebära att misslyckanden förekommer i större utsträckning vid 

övning och utbildning. Samtidigt uppfattas det att det finns en psykologisk effekt av att 

lyckas och att vinna.169 Hur skulle organisationen ställa sig till övningar där målsättningen 

är att lära istället för att vinna? Finns det ett motsatsförhållande mellan dessa begrepp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
169 Kunst, Jennifer, Got success? Or failure? Psychology today, 2 augusti 2013 i Madden, Jerod, J., Is failure 
the right strategy? Military Review Online, Augusti 2017. 
 



Anders Södermyr 2019-10-03  
SA Magister HOP 1  
 

Sida 46 av 49 

 

6. Källförteckning  

Argyris, Chris, Reasoning, learning, and action: individual and organisational, Jossey-Bass, 
San Francisco, 1982. 
 
Bandura, Albert, Self-efficacy: the exercise of control, W. H. Freeman, Basingstoke, 1997. 
 
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, 
Lena, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, Femte uppla-
gan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017. 
 
Finkel, Meir, On flexibility: recovery from technological and doctrinal surprise on the battle-
field, Stanford Security Studies, Stanford, California, 2011. 
 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskaps-
rådet, Stockholm, 2002. 
 
Försvarsmakten, Handbok erfarenhetshantering: H ERF 2017, Försvarsmakten, Stock-
holm, 2017. 
 
Försvarsmakten, Reglemente Armé Taktik: R AR Taktik 2013, Försvarsmakten, Stockholm, 
2013. 
 
Försvarsmakten, Vår militära profession: agerar när det krävs, Försvarsmakten, Stock-
holm, 2017. 
 
Hall Edward, Beyond culture, New York Doubleday, 1977. 
 
Hall Edward, The hidden dimension, New York Doubleday, 1966. 
 
Hall Edward, The silent language, New York Doubleday, 1959. 
 
Kahneman, Daniel, Tänka, snabbt och långsamt, Andra pocketutgåvan, Volante, Stock-
holm, 2018. 
 
Lind, William S., Handbok i manöverkrigföring, 1., förkortade och kommenterade uppl., 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2006. 
 
Magnusson, Peter, Organisationskulturer i försvarsmakten, Försvarshögskolan, Stock-
holm, 1998. 
 
Manz C.C, The power of failure: 27 ways to Turn Life’s setbacks into Success, Berrett-Koeh-
ler, San Francisco, CA 2002. 
 
Schein, Edgar H., Organizational culture and leadership, 3. ed., Jossey-Bass, San Francisco, 
2004. 
 



Anders Södermyr 2019-10-03  
SA Magister HOP 1  
 

Sida 47 av 49 

 

Schein, Edgar H. & Schein, Peter, Organizational culture and leadership, femte utgåvan, 
Wiley, Hoboken, 2017. 
 
Shamir, Eitan, Transforming command: the pursuit of mission command in the U.S., British, 
and Israeli armies, Stanford University Press, Stanford, Calif., 2011.  
 
Wieck, Karl E, & Sutcliffe, Kathleen M Managing the unexpected: Assuring High perfor-
mance in an age of complexity, Jossey-Bass, San Francisco, 2001. 
 
Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007. 
 

Artiklar 

Bellot, Jennifer, Defining and Assessing Organizational Culture, Nursing Forum Volym 46, 
Nr. 1, januari-mars, 2011, 29-37. 
 
Boss, Allan, D,. & Sims, Henry, P, Jr., Everyone fails, Journal of Managerial Psychology, 
Volym 23, nr 2, 2008, 135-150. 
 
Cannon, MD, Edmondson AC, Confronting Failure: antecedents and consequences of 
shared belief about failure in organisational work groups, Journal of organisational Behav-
ior, 22, 2001, 161-177.  
 
Catalano, Allison, S., Redford, Kent, Margoluis, Richard, Knightm Andrew, T., Black swans, 
cognition, and the power of learning from failure. Conservation Biology, Volym 32 Nr 3, 
2017, 584-596. 
 
Edmondson, Ann, Strategies for learning from failure, Harvard Business Review, 89, 2011, 
48-55. 
 
Hill, Andrew, Military innovation and military culture, (Culture and the US Army), Param-
eters, vol 45, 2015, 85-98. 
 
Hoffman, Frank, G., How we bridged a wartime Learning Gap United States Naval institute 
proceedings, Annapolis Volym 142 nr 5 2016, 22-29. 
 
Hofstede, Gert, Neuijen, Bram, Daval Ohayv, Denise, Sanders, Geert, Measuring Organiza-
tional cultures: A qualative and quantative study across twenty cases, Administrative Sci-
ence Quartely, volym 35, nr 2, Juni, 1990, 286-316. 
 
Jehn Karen A., A multimethod examination of the benefits and detriments if intragroup 
conflict, Administrative Science Quartely, 40, 1995, 256. 
 
Kunst, Jennifer, Got success? Or failure? Psychology today, 2 augusti 2013. 
 
Madden, Jerod, J., Is failure the right strategy? Military Review Online, Augusti 2017. 
 



Anders Södermyr 2019-10-03  
SA Magister HOP 1  
 

Sida 48 av 49 

 

Marcus, Raphael, D., Learning under fire: Israels improvised military adaption to Hamas 
tunnel warfare, Journal of Strategic Studies, 42:3-4, 2019, 344-370. 
 
Mifflin, H, The American Heritage College Dictionary, 4:e utgåvan, Houghton Mifflinn Com-
pany, Boston MA, 2002.  
 
Savitsky, Kenneth, Epley, Nicholas, Gilovich, Thomas, Do Others Judge Us as Harshley as 
We Think? Overestemating the impact of Our Failures, Shortcomings, and Mishaps, Jour-
nal of Personality and Social Psychology, Volym 81 (1), 44-56. 
 
Siehl, C & Martin, J, Organizational culture and counter culture: An uneasy symbiosis. Or-
ganizational Dynamics, 12(2), 1983. 
 
Starkey, K, What can we learn from the learning organization? Human relations, 51, 1998, 
531-546. 
 
Terriff, Terry, Warriors and Innovators: Military Change and Organizational Culture in the 
US Marine Corps, Defence Studies 6:2, 2006, 215-247. 
 
Weissmann, Mikael & Ahlström, Peter, Endast genom anfall kan ett avgörande nås: Var-
för dominerar offensiven militärt taktiskt tänkande? Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar Och Tidskrift, (2), 2017. 6–18. 
 
Wilson, Peter, Defining Military Culture, The Journal of military History, Jan, 72, 2008, 11-
41. 
 

Avhandlingar, rapporter, uppsatser, utredningar  

 
Hejzlar, Jana (red.), Officersutbildning i Sverige: utvärdering av programutbildningar och 
kvalitetsarbete vid Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor: ett regeringsuppdrag, 
Högskoleverket, Stockholm, 2005. 
 
Hylander, Ingrid, Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, FOG-rapport, nr 42, 
Linköpings universitet, 2001. 
 
Puppatz, Martin, Assessing organizational culture and investigating its link to organiza-
tional effectiveness, Dissertation, 16 februari 2017, 2017. 
 
Stalpe, Jim, Att tänka nytt och pröva nya idéer inom Försvarsmakten, magisteruppsats, För-
svarshögskolan, 2018.  
  



Anders Södermyr 2019-10-03  
SA Magister HOP 1  
 

Sida 49 av 49 

 

Elektroniska källor 

Bydén, Micael, Huvudanförande, Försvarsmaktens chefsdag 2019. Försvarsmakten, 2019. 
Tillgänglig via, Försvarsmaktens intranät: Start, På gång, Projekt och fokusområden, 
FM2025 – vägen till vision, Fm Chefsdagar 2019, (Hämtad 2019-09-18). 
 

Föreläsning 

Försvarshögskolan, Finkel, Meir, föreläsning, HOP 12, 2019-03-19. 
 

Fokusgruppintervjuer 

Fokusgruppintervju (FG1) 2019-09-02.  

Fokusgruppintervju (FG2) 2019-09-02. 

Fokusgruppintervju (FG3) 2019-09-03. 

Fokusgruppintervju (FG4) 2019-09-03.  

 


