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Den lärande organisationen och Försvarsmakten 
- En studie rörande teoretisk anknytning 

Abstract 
Arbetet syftar till att analysera Förvarsmaktens övergripande process rörande erfarenhetshantering i 
fallet Kosovo mellan 2007 och nutid samt granska hur denna process tar sin utgångspunkt i 
organisationsteori och metod. 
Detta är de ingångsvärden som använts i den intervjustudie som genomförts. 
 
I denna studie kan två organisationsmodeller påvisas i tidsspannet som arbetet behandlat, en med 
början 2007 och en senare som i skrivande stund är under implementering, dessa har i olika grad 
påvisat kopplingar till modellrapporten från FOI 1998.  
Metodrapporten i sig baseras på Sarv respektive Garvin´s tankar om lärande organisationer och dess 
bakomliggande tankar är därför genomskinliga. 
 
Det teoretiska materialet ger fyra utgångspunkter för analys, mål, flexibilitet och dynamik samt 
medinflytande. 
Under dialog och mål finns få anknytningspunkter till FOI´s modell, flexibilitet och dynamik samt 
medinflytande å andra sidan påvisar tydligt att tankar mot detta funnit men brister i implementeringen 
i modellen. 
 
För att vidare sammanfoga modellen och dessa tankar anser författaren att tydligare direktiv, 
styrningar och förklaringar behövs. 
Författaren påtalar även behovet av vidare forskning på området och specifikt hur processen ser ut 
efter att den nya organisationsmodellen till fullo implementerats i organisationen. 
 
Nyckelord: LL, Lessons Learned, lärande organisationer, Försvarsmakten, 
erfarenhetshantering,  
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The learning organization and the Swedish armed forces 

- A study regarding theoretical connection 
Abstract 

The study aims to analyse the Swedish Armed Forces process for lessons learned, as it was in Kosovo 
between 2007 and present date and examine whether this process is based on organizational theory or 
not. These were the initial values for the interviews that followed.  
 
In answers from the interviews, two organizational models can be found within the given timespan, 
one beginning in 2007 and the later one is as of now being implemented. These models have shown a 
varying degree of connection to the model developed by FOI in 1998. 
The model itself is based on the organizational theories of Sarv and Garvin and its ideas can therefore 
be seen as translucent. 
 
The theoretical material gives us four starting points for analysis, dialogue, goalorientation, 
flexibility and dynamics and finally participation. 
Under the headings dialogue and goalorientation there are few connecting factors to the FOI model, 
under the headings flexibility and dynamics and participation on the other hand there are clearly 
formed thoughts surrounding these issues but the writer found shortcomings in the implementations 
of these. 
 
In order to further merge the model and these bulletpoints the author believes that clearer directives, 
guidance and explanations are needed. 
The author also highlights the need for further research within this field to show the outcome of the 
implementation of the new organizational model.      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Swedish armed forces, Lessons Learned , LL, organizational learning, learning 
organizations. 
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Förord 
 
Detta arbete utgör examensarbete för det 3 åriga operativa, taktiska yrkesofficersprogrammet 
vid Militärhögskolan Karlberg. 
 
Författaren vill framföra ett personligt tack till handledare Ander W Berggren vid 
Försvarshögskolan och till alla med insikt i processen för erfarenhetshantering inom 
försvarsmakten som ställt upp med information och hjälp. 
 
Tack även till alla som spenderat timmar av sin privata tid till att korrekturläsa arbetet under 
dess gång. 
 
Stockholm, Juni 2010 
Marcus Sjöström  
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Disposition 
 
Inledningen syftar till att skapa förståelse för varför frågan om erfarenhetshantering inom 
Försvarsmakten är relevant samt hur dess organisatoriska modell påverkar organisationen hela 
vägen ner i dess minsta beståndsdel. 
 
Teoriavsnittet ger sedan läsaren en inblick i hur forskningsområdet kring Lessons Learned 
begreppet ser ut och hur utvalda teoretiker väljer att närma sig frågan hur detta skall 
implementeras i en organisation. 
Detta kopplas sedan an till kapitlet tidigare forskning där författaren berör huruvida någon 
föregående forskning gjorts som kan relateras till detta arbete. 
 
Syfte och frågeställningar ger sedan ramarna för uppsatsen och talar om vad uppsatsen syftar 
till och vad den skall genomföra. Metoden går vidare och förklarar hur detta är tänkt att 
genomföras, dvs vilka metoder som skall användas för att sedan kunna svara på 
frågeställningarna. 
 
Resultatet lägger sedan fram den data som framkommit i studien utan att lägga vidare 
reflektion i detta, avsnittet är produkten av den metod som använts och är således objektiv. 
 
Värderingar, avvägningar och tankar läggs sedan i under rubriken analys och diskussion där 
resultat kopplas till teoriavsnittet, diskussionen tar sin utgångspunkt i ett antal begrepp var 
relevans tidigare påvisats i teoriavsnittet. 
Slutligen påvisar författaren ett antal områden som skulle tjäna på vidare forskning utifrån det 
som arbetet kommit fram till.  
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1.0 Inledning 
 

“Human beings, who are almost unique in having the ability to  
learn from the experience of others, are also remarkable for their 
apparent disinclination to do so”1 
    Douglas Adams 

 
Douglas Adams, en man vars förmåga att se världen för vad den verkligen är och uttrycka det 
i enkla ord sade en gång detta och satte också fingret på problemet. 
Varför är det så svårt att ta till sig av de erfarenheter som andra genom arbete skapat, när det i 
vissa fall kan vara skillnaden mellan liv och död? 
I fallet med försvarsmakten kan just detta vara fallet och frågan ställs i och med detta 
ytterligare lite på sin spets. 
 
Föreställ er en minröjares vardag i, låt oss säga Kongo. En plats där minor under konflikterna 
spriddes för vinden då områden en dag ägdes av vissa och nästa dag av andra. 
Inga uppgifter om var dessa minor finns, du svettas i den tjocka skyddsdräkten, myggor letar 
sig in i alla skrymslen och du har ingen aning om jordarten under dig gynnar minläggning 
eller ej för du har aldrig sett den förut. 
 
Men någon har varit på denna plats innan. 
Någon har gjort det du gör nu. 
Och någon har dragit erfarenheter av detta… 
 
Är det då så svårt att förstå varför frågan är så viktig för de män och kvinnor som jobbar i 
dessa klimat med dessa situationer? 
Varför erfarenhetshantering blivit ett modeord och satsningarna på detta område blivit allt 
mer omfattande de senaste åren? 
 
Det som jag, med denna studie, vill belysa är hur denna process sett ut i Förvarsmakten de 
senaste åren och huruvida denna process till större eller mindre utsträckning baseras på 
organisations -teori och -metod. 
Kanske kan detta arbete hjälpa dig som läsare att se vikten i att ha en sådan process inom en 
organisation som Försvarsmakten och i förlängningen hjälpa denna att bli bättre.  
     

                                                
1 Douglas Adams , Last chance to see, 1990 
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2.0 Teoretisk bakgrund 
 
I frågan vad lessons learned är finns inget enkelt textbokssvar utan snarare ett uppslagsverk av 
definitioner. 
 
Swedish Joint Military Doctrine for Peace Support Operations definerar lessons learned som 
”a process that extracts, evaluates and applies valuable experiences in order to improve the 
performance of operations, in all aspects and at all levels and in short as well as long term 
perspective.” 2 
Medan Construction Industry Institute, University of New Mexico definerar det som 
“knowledge gained from experience, successful or otherwise for the purpose of improving 
future performance.” 3 
 
Inom uttrycket LL ryms även begreppet Knowledge Management4 där fokus ligger på 
metoder för distribuering av kunskap inom organisationen och säkerställandet att de lärdomar 
som dras ej försvinner i processen utan kommer organisationen till nytta. 
Definitionsmässigt talas det här även om ”lärande organisationer” som är ytterligare en 
definition i myriaden av andra. 
 
 

                                                
2Joint military doctrine 1997  i  Lindgren, Almén, Rindstål, 1998 s 8 
3 University of New Mexico i Lindgren , Almén och Rindstål 1998 s 7 
4 Hansen, Nohria, Tierney Vol 77 
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2.1 Den lärande organisationen 
 
Denna ”lärande organisation” bygger vidare på de definitioner vi nyss sett och utvecklar 
tankarna mot hur detta kan se ut i praktiken.   
 
”Den ”lärande organisationen” är en metafor som har sitt ursprung i visionen och sökandet 
efter en strategi som främjar individens egen utveckling inom en organisation som 
fortlöpande förändras5”  
Det Starkey6 genom detta försöker säga är att organisationsmodellen i sig ej skapar en lärande 
miljö utan att begreppet ”den lärande organisationen” är bredare än så. 
Att begreppet innefattar metoder och inre processer för hantering av erfarenheter likväl som 
ett dynamisk klimat där organisationen förändras utifrån förutsättningar. 
 
Essensen är att det inte finns någon färdig lösning, en hierarki- eller organisationsmodell som 
löser företagets eller organisationens alla problem utan att det är en dynamisk process unik för 
varje arbetsplats men med vissa ingångsvärden och metoder som kan fungera universellt. 
Författarna7 själva föreslår en egen definition av ”den lärande organisationen.” 
 
”Den organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och tar tillvara 
detta lärande och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till 
omvärlden.8”  
 ”Den lärande organisationen” kan då i sammanfattning ses som ett övergripande begrepp 
innehållande allt en organisation kan behöva för att skapa de bästa förutsättningar möjligt för 
en väl fungerande organisation som kan anpassa sig efter de krav som ställs på den. 
 

2.2 “Dialogspanarna”9 
 
Baserat på Kolbs10 erfarenhetsbaserade lärande och Bohms11 skrifter om dialogens betydelse 
lyfter Senge, Isaacs, Dixon och Schein12 här dialogen och dess inverkan på organisationens 
läroprocess.  
 
Det viktiga att förstå, menar Bohm13, är att det är skillnad mellan begreppen diskussion och 
dialog. 
Där målet med diskussionen är att hävda sina egna åsikter och övertyga andra om dess 
riktighet har dialogen ett annat mål, att genom ett öppet forum skapa en miljö där alla åsikter 
och tankar är välkomna utan att riskera att mötas av kritik.  
 
                                                
5Granberg, Ohlsson 2004 s 34 Citerar: K. Starkey 1996 s2 
6 K. Starkey 1996 iGranberg, Ohlsson s 33-35  
7 Granberg, Ohlsson 2004 
8 Ibid s 51-62 
9 Ibid s 34 
10 Kolb, 1984 återges i Granberg, Ohlsson 2004 s 35-39 
11 Bohm, 1990 återges i Granberg, Ohlsson 2004 s 52-53 
12 Senge 1995; Schein 1993; Isaacs 1993 i Granberg, Ohlsson 2004 s 51-62 
13 Bohm, 1990 i Granberg, Ohlsson 2004 s 52-53 
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Detta öppna klimat ställer krav på öppenhet och ett tillfälligt avsteg i hierarkin för 
organisationen och kan således tyckas svårt inom områden med ett etablerat system för 
styrningar. 
 
Bohm14 påvisar behovet av en kombination av diskussion och dialog då beslutsprocessen har 
en deadline. Dock skall aldrig tidsgränser vara ett hinder för en inledande öppen dialog. 
 
Ytterligare en funktion av det dialogiserande lärandet i organisationen lyfts av Isaacs15 och 
Dixon16 i form av det kollektiva medvetandet som bildas i grupper av olika storlekar. 
Isaacs17 hävdar att dialogen förstärker kollektivt lärande och att vi genom denna kan 
synliggöra, reflektera över och förändra de dolda lagar, förutsatta meningar och tankar som 
alstras i företag. 
Denna dialogiserande process menar Isaacs18, följer ett speciellt mönster vilket kan skönjas 
och utnyttjas för att effektivisera organisationens processer. 
 
Dixon19 å andra sidan lyfter blicken från den individuella gruppens process till att se 
organisationens övergripande nivåer för kunskap. 
Precis som Isaacs20 menar Dixon21 att det finns dolda lagar, förutsatta meningar och tankar 
inom företaget som inte alla har tillgång till. Hon kallar dessa meningsstrukturer och påtalar 
att det finns tre varieteter dessa kommer i, privata, tillgängliga och kollektiva. 
De kollektiva kan exempelvis visa sig i regler, lagar, stadgar och annat som fungerar som 
övergripande kunskap som alla har och det dolda kan exemplifieras i något alla vet men som 
ej finns på pränt. 
   
Dialogen främjar enligt Dixon22 processen att lyfta fram mer kunskap i ljuset och på detta sätt 
låta fler ta del av den vilket i förlängningen kan leda till en effektivare arbetsprocess. 
Den lärandeloop som presenteras av Dixon23 för att skapa en större andel kollektiv kunskap 
tar sin utgångspunkt i fyra steg och dialogens betydelse genom denna process menar Dixon24 
är genomgående och syftar till att konstruera kollektiva meningsstrukturer. 

 

 
 
 

                                                
14 Bohm, 1990 i Granberg, Ohlsson 2004 s 52-53 
15 Isaacs 1993 i Granberg, Ohlsson s 51-55 
16 Dixon, 1994 i Granberg, Ohlsson s 55-59 
17 Isaacs 1993 i Granberg, Ohlsson 2004 s 51-62 
18 Ibid 
19 Dixon, 1994 i Granberg, Ohlsson s 55-59 
20 Isaacs 1993 i Granberg, Ohlsson 2004 s 51-62 
21 Dixon, 1994 i Granberg, Ohlsson s 55-59 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Ibid 
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2.3 The learning company project25 
 
Med Burgoyne, Boydell och Pendler i spetsen har The learning company project gett 
definitionen “A learning company är en organisation som underlättar och främjar lärande för 
samtliga sina medlemmar och som fortlöpande förändrar sig själv och sin omgivning.”26 av en 
lärande organisation. 
 
Problemet som projektets ledare27 ser med andra organisationsmodeller är att de kan liknas 
med ett schackbräde. Statiska pjäser som följer förutsagda mönster, detta i kontexten att 
modeller, loopar och annat ser bra ut på papper men misslyckas med att räkna in det primära, 
den mänskliga faktorn. 
 
Modellerna förutsätter att alla arbetar mot samma mål, kompletterar varandra och drar jämnt, 
detta är dock inte alltid fallet.  
 
The learning company28 arbetar utifrån premissen att organisationen är organisk vilket kräver 
insatser från arbetare likväl som ledningen. 
Individen kräver insikt och inflytande för att känna sig delaktig och på detta sätt ha en del i 
det mål som eftersträvas. Därför skall företaget erbjuda en miljö där arbetaren ser sin roll i det 
stora sammanhanget. 
De skall även ha möjlighet att påverka i en ständigt utvecklande process där åsikter och tankar 
respekteras samt vara medvetna om att åsikter som för organisationen framåt även för 
individen framåt.  
 
Det som krävs av individen är att denne förhåller sig till organisationens mål och vision då 
företaget annars riskerar att råka ut för en arbetsgrupp som drar mot sina individuella tankar. 
Detta är en balansgång då organisationen vill ha fram nya idéer och tankar från sina arbetare 
och belönar dem för detta samtidigt som de vill att arbetarna skall följa företagets riktlinjer.  
I ekvationen finns ytterligare en balansgång då organisationens framgång, enligt författarna29, 
till del beror på hur väl kunskap översprids inom organisationen och bildar kollektiv kunskap. 
Möjligheten finns då att en tävlingskultur uppkommer då individen strävar efter egen vinning 
genom att hålla idéer och tankar för sig själv då företaget strävar efter en kollektiv 
kunskapsbas. Därav lovorden från organisationen vid presenterad kunskap då denna snabbt 
kan bli kollektiv. 
 
The learning company30 lägger således tonvikt på organisationens mänskliga faktor, dess 
dynamik och fokusering på att få alla delaktiga samt att överspridningen av information och 
kunskap inte enbart sker på nivån den uppkom utan i alla delar av organisationen. 
 

                                                
25 Boydell, Burgoyne, Pedler 1997 
26 Granberg, Ohlsson 2004 s 63 citerar Pedler m.fl 1996 s 3  
27 Boydell, Burgoyne, Pedler 1997 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Ibid 
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2.4 ”MIT klanen”31 
 
Under denna rubrik lyfter jag fram Senge32 med teorin den femte disciplinen33, Kim34 som 
fokuserar mer på länken mellan organisationens och individens lärande och slutligen DiBella, 
Nevis och Gould35 vars studier kretsar kring organisationens olika lärande system. 
Dessa teoretiker har alla ett individuellt insteg och vinkel på hur organisatorisk lärande kan 
eller ska fungera  
 
Senge36 talar i sin teori den femte disciplinen om de fem faktorer som skapar en lärande 
organisation, en organisation som ständigt utvecklas och effektiviserar sin process.  
Personligt mästerskap, tankemodeller, gemensamma visioner, teamlärande och 
systemtänkande.37 
 
Under dessa rubriker påtalar Senge38, individen och dess möjlighet att påverka och ställa krav 
på organisationen, kollektiva tankemodeller i gruppen och att nya tankar och idéer måste föras 
in för att förhindra att gruppen slutar tänka i nya banor. 
Här påvisas också målsättning och dess betydelse för organisationen, hur en bra och 
involverande målsättning kan skapa enighet och engagemang hos arbetaren samt att 
målsättning också måste vara dynamisk och ständigt i utveckling, i linje med organisationens 
vision, för att arbetet inte ska stagnera. 
Den femte disciplinens kärna, menar Senge, är att ingen del kan förstås utan att sättas i 
relation till de övriga och att målsättningar och satsningar i organisationen måste betraktas 
utifrån helheten. 
Och slutligen påtalar Senge39 att organisatoriskt lärande saknar modeller, att det ej går att 
klippa ut och klistra in en modell som tidigare visat sig fungera för någon annan. Att en 
lärande organisation är en individuell process för varje företag där det gäller att prova sig fram 
med hjälp av arbetarnas engagemang och vilja.     
 
Kim40 lägger fokus tillbaka på de mentala modeller individen använder för att förstå sin 
omgivning och belyser detta ytterligare genom att dela upp dessa i två delar, den operativa 
och den begreppsmässiga där den operativa är hur något utförs. 
I den begreppsmässiga delen lyfts istället frågan varför fram dvs varför något utförs på detta 
sätt eller varför reglerna och policyn är strukturerad som den är. 
 
Det Kim41 genom denna uppdelning ämnar belysa är individens behov att veta varför något är 
som det är, detta för att kunna skapa nya mentala modeller och genom detta öppna för nya 
möjligheter till förändring. 

                                                
31 Granberg, Ohlsson 2004 s 70 
32 Senge, 1995 
33 Ibid 
34 Kim, 1993 i Granberg, Ohlsson 2004 s 74-75 
35 Nevis, DiBella, Gould, 1995 i Granberg, Olsson 2004 s 75-79 
36 Senge, 1995 
37 Senge 1995 i Granberg, Ohlsson s 70-73 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Kim, 1993 i Granberg och Ohlsson 2004 s 74-75 
41 Ibid 
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Då de mentala modellerna genom denna process förändras, förändras också individens 
förmåga till problemlösning då fler modeller leder till möjligheter för individen att se problem 
ut en ny vinkel och genom ny mönster hitta nya lösningar. 
 
DiBella, Nevis och Gould42 frångår individens ansvar och fokuserar istället på hur en 
organisation är en lärande organisation. 
De43 hävdar att den lärande organisationen arbetar utifrån förutsättningen att kunskapen finns 
i organisationen och ej i individen och att denna organisation således ej får något bortfall av 
kunskap då individen slutar. 
Vidare hävdar de44 att individens engagemang garanteras genom att denne ser hur de 
erfarenheter som individen själv varit med om att alstra kommer organisationen tillgodo. 
Denna kunskap måste fungera på en kollektiv basis och nå ut till samtliga med arbetsuppgifter 
relaterande till just denna lärdom då kunskapen som vi tidigare nämnt annars huserar i en 
individ och lämnar företaget när individen gör det. 
 

2.5 Sociokulturella och socialkonstruktionistiskt lärande 
 
Sociokulturellt lärande kommer här att illustreras genom granskning av Engeström45 och 
dennes teorier.  
Engeström46 poängterar betydelsen av socialisation inom organisationen och hur denna skapar 
en form av tyst kunskap kollektivt tillgänglig inom organisationen. 
 
Människan kan enligt Engeström47 inte lära om inte kunskapen är socialt eller kulturellt 
anknuten och det är denna koppling mellan kunskap och dessa sociala och kulturella 
inramning som får Engeström48 att framlägga sin teori om att kunskap och lärande i en 
organisation ej uppkommer genom ett klart definierat mål eller att alla drar åt samma håll utan 
istället att när motsättningar uppstår, dessa uppmärksammas och genom kritisk granskning 
omformeras till ny kunskap. 
 
Engeström49 myntar också begreppet expanderande lärande50 vilket förlitar sig på en 
kollektiv kunskapsprocess där medlemmarnas socialisering skapar kollektiv kunskap. Att 
tillägga är att individen i detta fall ej kan lära utanför det system den ingår i vilket i 
förlängningen innebär att organisationen behöver förändras för att individens agerande skall 
ändras. 
Det läggs därför stort ansvar på organisationen gällande arbetarnas individuella 
lärandeprocess. 
 

                                                
42 Nevis, DiBella, Gould, 1995 i Granberg och Olsson 2004 s 75-79 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Engeström 1987,1992, 1994 samtliga i Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
46 Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Engeström 1987 i Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
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Figur 1 ”Olika steg i expansionslärandet samt anknytande steg (de yttre, skuggade rutorna) i det 

praktikorienterade, utvecklingsinriktade, forskningsarbetet.” 
 
Processen som Engeström51 föreslår är i loopform där organisationen stöter på motsättningar, 
detta leder i sin tur till en omformering i den bristande delen vilket sedan implementeras i 
systemet.  
Detta har då förändrat organisationens regler och arbetsmodeller vilket konstituerar ett 
expanderande lärande.52 
 
Socialkonstruktionistiskt lärande53 är som vi tidigare tagit upp i Engeströms54 teori ett avsteg 
från tanken att individen är ansvarig för sitt eget lärande och betonar den process i vilken 
individen umgås och relaterar till andra. 
 
Prioriteringen ligger inte på individnivå utan på kollektiv nivå. Detta i motsats till den 
allmänna idén att lärande är individens ansvar och även att vi bildar vår egen verklighet. 
 
Lärande definieras här istället som förändringar i människors deltagande i sociala praktiker 
dvs situationsbetingat lärande55 vilket i praktiken innebär detta en koppling till psykologin 
och dess tankar kring verklighet dvs att verkligheten inte kan definieras av en enskild person 
utan definieras av denne i relation till andra individer uppfattning.  
 

                                                
51 Engeström 1996 s 135 i Granberg, Ohlsson 2004 s 85-86 
52 Engeström 1987 i Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
53 Granberg, Ohlsson 2004 s 87 
54 Ibid s 82-91 
55 Lave & Wenger 1991 i Granberg, Ohlsson 2004 s 88-89 
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Teorin56 lägger således ingen vikt på olika organisatoriska nivåer utan istället utgår teorin 
ifrån människors relationsprocesser och diskussioner. 
   

2.6 Sammanfattning teoriavsnitt  
 
Under rubriken dialogspanarna57 finner vi ett antal teoretiker vars gemensamma nämnare är 
att de alla, på ett eller annat sätt, menar att dialogen påverkar organisationen. 
Den övergripande tanken är att skillnad görs på dialog och diskussion där dialog är ett öppet 
forum, med ett klimat där alla åsikter och idéer är välkomna och att beslutet som tas grundas 
på helhetsperspektivet. Detta i motsats till diskussion där den som argumenterar bäst för sin 
idé har större chans att få sin vilja igenom. 
Dialogen skall även skapa en bättre utgångspunkt för kollektivt lärande då alla idéer lyfts 
fram och tankar, fördomar och förutfattade meningar som annars inte kommit fram nu lyfts 
och kan genom detta förändras. 
 
The Learning Company Project58 å andra sidan lägger sin fokus på människan i 
organisationen och det dynamiska i den mänskliga faktorn. Att ett företag är ett samspel 
mellan organisationen och individens vilja. 
Individen vill ha insikt och inflytande i organisationens process och företaget strävar efter att 
arbetet och framstegen strävar mot organisationens mål. 
 
Organisationen vill också att all kunskap som finns samlat hos individerna inom dess ramar 
görs kollektiv och teorin lägger därmed också vikt vid informationsspridning. 
 
Växelspelet mellan individen och organisationen och de krav det ställer på dynamik och vilja 
att ge arbetaren möjlighet att förändra och ha insikt i vad som sker hos organisationen är 
huvudpunkterna här. 
 
MIT klanen59 tar i den femte disciplinen60 upp de fem faktorer som bildar en lärande 
organisation. 
1. Individen och dess möjlighet att påverka och ställa krav på organisationen. 
2. Kollektiva tankemodeller i gruppen och att nya tankar och idéer måste föras in för att 
förhindra att gruppen slutar tänka i nya banor. 
3. Målsättning och dess betydelse för organisationen, hur en bra och involverande målsättning 
kan skapa enighet och engagemang hos arbetaren. Att målsättning också måste vara dynamisk 
och ständigt i utveckling, i linje med organisationens vision, för att arbetet inte ska stagnera. 
4. Teamlärande och dialogen betydelse för att skapa en effektiv process. Samt att det 
sammanlagda lärandet är större än det enskilda i gruppen. 
5. Att ingen del kan förstås utan att sättas i relation till de övriga. 
Målsättningar och satsningar i organisationen måste betraktas utifrån helheten. 
 

                                                
56 Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
57 Ibid s 51-62 
58 Boydell, Burgoyne, Pedler 1997 i Granberg, Ohlsson 2004 s 62-69 
59 Granberg, Ohlsson 2004 s 70-79 
60 Senge, 1995 i Granberg, Ohlsson 2004 s 70-73 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14  
Marcus Sjöström  16(47) 
OP 07-10 
 

  

Betoning läggs också på individens behov att veta varför saker och ting är som de är och 
varför organisationen gör som den gör. Detta öppnar möjligheter för individen till förändring 
och till framåtskridande. 
Vidare påtalas vikten av att göra kunskap kollektiv då denna anses finnas inom organisationen 
och annars försvinner med individen när denne slutar eller avbryter sin anställning. 
 
Sociokulturella och socialkonstruktionistiskt lärande61 betonar hur socialisation skapar tyst 
kunskap som är kollektivt tillgänglig inom organisationen och att människan inte kan lära om 
inte kunskapen är socialt eller kulturellt anknuten 
Att lärande i en organisation ej uppkommer genom ett klart definierat mål eller att alla drar åt 
samma håll utan istället att när motsättningar uppstår vilket i sin tur leder till en omformering 
i den bristande delen vilket sedan implementeras i systemet. 
Det läggs därför stort ansvar på organisationen gällande arbetarnas individuella 
lärandeprocess då organisationen behöver förändras för att individens agerande skall ändras. 
 
Utifrån detta ser jag 4 nyckelord som genomgående tycks centrala för en lärande organisation. 
Dialog, Mål, Flexibilitet och Dynamik, Medinflytande.  
 
Utifrån dessa gemensamma nämnare kommer analysen i arbetet att baseras, och inom dessa 
ramar kommer jag genom kritisk granskning att påvisa huruvida förvarsmakten modell för 
erfarenhetshantering har anknytningspunkter i ovanstående teoretiska begrepp. 

3.0 Tidigare forskning 
 
Under Juli 2007 utkom rapporten Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med 
internationella insatser som fokus62.  
Författarna63 beskriver arbetet som att det ”syftar till att föreslå förbättringar avseende 
erfarenhetshanteringen inom internationella insatser.”64 
 
Arbetet baseras på premissen att det finns fyra ”hörnpelare”65 vars existens är en bidragande 
orsak till huruvida ett system för erfarenhetshantering fungerar eller ej. 
Dessa ”hörnpelare”66 anges som organisation, IT, kommunikation samt kultur och miljö. 
Författarna menar att samtliga av dessa faktorer måste fungera ”och dessutom vara inriktade 
mot en kunskapsorienterad organisation.”67 
De menar också att den ”ideala” LL process som förklaras i FOI´s modell från 199868 på en 
övergripande nivå är ändamålsenlig och logisk”69 men att förbättringsarbete är möjligt primärt 
inom kultur och miljö samt organisation. 
 

                                                
61 Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
62 Löfstedt, Rode 2007 
63 Ibid 
64 Löfstedt, Rode 2007 citat från arbetets sammanfattning. 
65 Löfstedt, Rode 2007 s 65 
66 Ibid 
67 Löfstedt, Rode 2007 citat från arbetets abstrakt 
68 Löfstedt, Rode 2007 abstrakt  
69 Löfstedt, Rode 2007 citat från arbetets abstrakt 
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Då rapporten skrevs förklarar författarna att inget ”försvarsmaktsgemensamt system för 
erfarenhetshantering”70 fanns och att inget heller var planerats för implementering i 
organisationen. 
 
I och med detta rekommenderar arbetet att försvarsmakten utvecklar ett ”separat system för de 
internationella insatserna”71 då det dels är ”angeläget att en fungerande lärandeprocess för de 
internationella insatserna kommer till stånd snarast, dels skulle det vara ett effektivt sätt att 
påverka ett kommande försvarsmaktsgemensamt system.”72   

4.0 Syfte och frågeställning 
 

4.1 Syfte 
Arbetet syftar till att analysera Förvarsmaktens övergripande process rörande 
erfarenhetshantering i fallet Kosovo mellan 2007 och nutid samt granska hur denna process 
tar sin utgångspunkt i organisationsteori och metod.  
 

4.2 Frågeställningar 
 
- Hur har försvarsmaktens övergripande system rörande erfarenhetshantering sett ut mellan 
2007 och nutid? 
- Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 199873 på organisationsteori 
och metod?  
- Vilka beröringspunkter finns mellan modellrapporten av FOI från 199874 och utvalda 
nyckelbegrepp i de, i arbetet, redovisade teorierna rörande organisatoriskt lärande? 
 

4.3 Avgränsningar 
 
Inledningsvis avgränsar jag arbetet till att beröra den erfarenhetsprocess som sker inom 
försvarsmakten dvs inga andra organisationer eller företag. 
 
Avgränsningar har gjorts i geografisk aspekt då detta arbete enbart berör erfarenhetshantering 
rörande missionen i Kosovo, således kommer studien inte att utbreda sig till att beröra hur 
detta fungerar under andra missioner eller i andra länder. 
 
Vidare kommer jag att avgränsa studien till en specifik tidsperiod dvs 2007 till nutid vilket 
innebär att tidigare processer, metoder och modeller kommer att uteslutas. 
 
Tidigare forskning kommer att avgränsas till det material som kan nås via Anna Lindh 
biblioteket och dess databaser under sökorden: 

                                                
70 Löfstedt, Rode 2007 citat hämtat från arbetets abstrakt 
71 Ibid 
72 Ibid 
73 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
74 Ibid 
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- erfarenhetsspridning 
- erfarenhetsöverspridning 
- lessons learned 
- LL 
- Kosovo 
- lärande i organisation 
- organisatoriskt lärande  
 

5.0 Metod 
 
Metoden detta arbete har utgått ifrån är av abduktiv natur dvs att arbetet formas utifrån 
empirin.  
Detta innebär i praktiken att svaret på en frågeställning kan leda till uppkomsten av en ny. 
Författaren går då tillbaka i arbetet och lägger till frågeställningen och den nödvändiga 
teoretiska bakgrunden samt den nödvändiga metoddelen för att kunna svara på denna fråga. 
På detta sätt framskrider arbetet och författaren har möjlighet att styra arbetet vidare mot 
relevanta mål utifrån fakta som framkommer, detta utan att hämmas av en fastställd metod 
och frågeställning. 
   
I denna studie kommer resultatkapitlen delas upp för att besvara frågeställningarna 
allteftersom de uppkommer, således kommer resultatdel ett att avhandla svaret på 
frågeställningen Hur har försvarsmaktens övergripande system rörande erfarenhetshantering 
sett ut mellan 2007 och nutid? utifrån svaren på intervjufrågorna.  
Resultatdel två kommer avhandla svaret på frågeställningen Till vilken utsträckning baseras 
modellrapporten av FOI från 199875 på organisationsteori och metod? utifrån den 
dokumentanalys som genomförts. 
 
Analys och Diskussionskapitlet kommer sedan avslutningsvis att avhandla frågeställningen 
Vilka beröringspunkter finns mellan modellrapporten av FOI från 199876 och utvalda 
nyckelbegrepp i de, i arbetet, redovisade teorierna rörande organisatoriskt lärande? 
där teorikapitlet ställs mot empirin inom de etablerade nyckelordens ramar för att påvisa 
likheter och skillnader.   
 
   

5.1 Intervjustudie 
 
Arbetet baseras i en intervjustudie där syftet var att genom tre intervjuer med människor i 
position att ha insyn i förvarsmaktens LL process sprida klarhet i hur denna process ser och 
har sett ut i praktiken inom en bestämd tidsperiod. 
Då denna del av arbetet syftar till att deskriptivt beskriva förvarsmakten LL modell och 
process ur dess praktiska och teoretiska sidor har dessa till största möjliga grad separerats från 
varandra, detta för att undvika kontaminering av de svar jag får från intervjuobjekten. 
 

                                                
75 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
76 Ibid 
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Frågorna har ställts i tematisk form dvs att intervjupersonen får frågan att förklara kring 
något. På detta sätt har personen möjlighet att själv berätta utan att jag på något sätt påverkar 
eller riktar dennes svar åt något håll. 
I studien har jag definierat ett antal frågor som jag vill ha svar på, personen berättar och om 
jag behöver ytterligare svar spar jag dessa till sist och ställer dessa som återkoppling till det 
som tidigare sagts, detta för att inte styra personen under tiden denne talar och förklarar. 
 
Huvudfrågor har varit: 
 
- Hur ser försvarsmakten LL  process ut? 
- Hur har processen sett ut mellan 2007 och fram till idag rörande Kosovo? 
- Tar processen sin utgångspunkt i organisationsteori och metod? 
 
Då dessa frågor är riktade, styr intervjuobjektet och förutsätter goda kunskap inom området 
organisationsteori har jag valt att ställa dem på annat sätt och grundfrågan blir därmed: 
 
- Kan du förklara försvarsmaktens erfarenhetshantering i fallet Kosovo för mig? 
 
I fallet med den sista av de tre huvudfrågorna är denna beroende på hur de intervjuade svarat 
tidigare, om de förklarat den praktiska erfarenhetshanteringen som enligt FOI´s modell har jag 
valt att inte ställa de följdfrågor som är kopplade till detta avsnitt. 
Om de däremot förklarar modellen på annat sätt eller ej kan förklara hur detta ter sig i 
organisationen har jag valt att ställa följdfrågor som relaterar till de olika 
organisationsmodeller som finns redovisade i teorikapitlet, detta för se hur den teori de 
förklarar kan jämföras i en komparativ analys med de redovisade i teorikapitlet. 
 
Frågorna återfinns i bilaga 2. 
 
Återgivningen av svaren på intervjufrågorna kommer att ske genom att författaren jämför 
svaren från de olika personerna och återberättar dessa i flytande text, om svaren på en fråga 
skiljer sig från varandra kommer alla svaren att återges och dessa skiljande åsikter kommer att 
anges. 
Ingen tolkning kommer att ske och om information rörande ett område som tas upp i 
uppsatsen är oklar och diffus kommer även detta att anges. 
 

5.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen syftar till att, genom granskning av FOI´s modellrapport77 samt FOI´s 
uppföljningsrapport78 klarlägga Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 
199879 på organisationsteori och metod?. Frågeställningen som denna metod syftar mot 
kommer att besvaras genom att författaren förkortar och återger FOI´s modell i direkta citat 
och med sammanfattningar. 

                                                
77 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
78 Löfstedt, Rode 2007 
79 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
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5.3 Dokumentering 
 
Reliabilitet har uppnåtts genom en noggrann bokföring över vilka personer som intervjuats, 
vilken tid, vilken plats samt slutligen med vilken metod detta har skett och med vilka 
intervjufrågor som använts. 
Dessa personers kontaktuppgifter har loggförts och deras roll i försvarsmakten vid denna tid 
har bokförts.  
Intervjuerna har även dokumenterats med diktafon vilket innebär att jag som forskare kan gå 
tillbaka och granska utsagor, citat och metodik. 

5.4 Etik 
 
Ur etisk synpunkt skall nämnas att då väldigt få personer arbetar inom området 
erfarenhetshantering för försvarsmakten och processen vi talar om är relativt ny blir här fallet 
att frågan kring intervjudeltagarnas anonymitet aktuell. 
Då jag ej kan garantera intervjupersonernas anonymitet har jag påtalat detta i början av varje 
intervju och även påtalat att alla citat jag eventuellt använder i arbetet kommer att skickas till 
respektive intervjuperson för godkännande innan användning. 
 
Då jag dessutom utgår relativt mycket från boken Lärandets loopar80 har jag lagt stor vikt på 
referensteknik för att detta tydligt skall framgå och tillbörlig ackreditering skall ges 
författarna. 
 
 

5.5 Källkritik 
 
Då de litterära källorna som används främst är sekundära har stor vikt lagts vid att, där det är 
möjligt, kontrollera mot primärkällan. 
 
De personer som intervjuats har valts på rekommendation från andra då området 
erfararenhetshantering i försvarsmakten är litet fanns ett begränsat antal personer som hade 
tillräcklig insyn i processen för att vara till nytta i mitt arbete. 
Detta kan både ses som en fördel och en nackdel då risken att välja fel person är liten men 
samtidigt finns mindre utrymme för avvikande åsikter och ett mer objektivt perspektiv. 
Risken för en delad kollektiv bild av verksamhet finns vilket också speglas i resultatet då de 
flesta svar är relativt lika. Dock är detta öppet för tolkning då detta kan innebära att det är 
fakta då samma svar ges flera gånger, å andra sidan kan vi se det som att dessa personer 
jobbar tillräckligt tätt ihop för att bara ha den bilden och sakna överblick. 
  
 

                                                
80 Granberg, Olsson 2004 
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6.0 Resultat 
 

6.1 LL-processen 2007 till nutid 
  
Under perioden studien rymmer har två tydliga organisationsstrukturer existerat. 
Texten under denna rubrik är en direkt sammanställning av svaren från de utförda 
intervjuerna. 

6.2.1 Den äldre processen 
 
Första steget i utvecklingsprocess av LL processen startade i och med Sälenkonferensen 2007, 
då ÖB uttalade sig rörande den förbättring som måste ske angående hantering av dragna 
erfarenheter. 
På uppdrag av ÖB påbörjade arméstaben ett arbete för att utarbeta en fungera LL process, 
primärt riktad mot insatser utomlands men denna metod skulle även kunna användas av 
förvarsmakten inrikes. 
 
Inledande tankar till processen återfanns hos gamla SwedInt i Almnäs i form av ett 
datasystem vid namn Heimdahl som under BA missionerna fungerat som ett samlingslager för 
rapporter. 
Problemet med detta system visade sig vara att information var svår om inte omöjlig att få ut 
ur databasen. 
Parallellt med detta hade Försvarets forskningsinstitut (FOI) utarbetat en modell81 utifrån 
teoretiska modeller rörande lärande organisationer för hanterandet av erfarenheter. 
Förvarsmakten bestämde sig då för att inkooperera den process FOI utarbetat82  i den 
existerande organisationen och anpassade denna för att fungera. 
 

                                                
81  Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 
82  Ibid s31-32 
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Modellen kom att se ut som följer: 

 
Figur 3 Försvarsmakten organisation för erfarenhetshantering från 2007 

 

6.2.2 Insamling 
 
Insamlingsdelen delas här upp i två typer, passiv och aktiv där passiv utgörs av ifyllda 
formulär från utlandsförband i veckorapporter där dessa förmedlar sina lessons identified. 
 
Denna process där erfarenheter insamlas och sprids inom förbandet skall ske på lokal nivå, på 
förbandet i insatsområdet eller förbandet hemma i Sverige men dessa skall även samlas in och 
skickas genom hierarkin då andra förband kan ha nytta av erfarenheterna. 
Då mandat för alla typer av förändringar ej finns inom förbandet behövs detta från högre ort 
för att få igenom förändringarna. 
 
I perioder genomförs även erfarenhetsseminarium där chefer får lyfta sina lärdomar och 
diskutera dessa sinsemellan med en publik av personer anknutna till LL processen som tar 
anteckningar. 
Djupintervjuer genomförs tidvis och besök på plats för direkt insamling görs. 
Vidare skrivs också en slutrapport med chefen sammanfattar sina intryck, erfarenheter och 
slutsatser.  
Dessa utgör den aktiva insamlingen. 
 
Ganska tidigt insågs det att någon typ av urvalssystem behövdes, då 90% av den lärdomar 
som samlades in rörde material och resten var spridda över flertalet områden, och utifrån detta 
utvecklades en matris för att ge chefer möjligheter att ge order om vad som skulle prioriteras 
inom processens alla steg med de sex förmågorna (skydd, rörlighet, ledning, verkan, 
uthållighet, underrättelser) på ena axeln och DOKPMLFI (doktriner, organisation, träning, 
materiel, ledarskap, faciliteter och imperoperabilitet) på den andra axeln. 
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I organisationen vid denna tid kom sedan modellen att följa mönstret att lärdomar når berörd 
stridsskola från insatsen, dessa vidarebefordrar rådata till, i MSS fall, G7 på ATS. 
 

6.2.3 Analys och Värdering 
 
På denna post sitter en analytiker som arbetar 40% med denna uppgift och har andra uppgifter 
till 60% av tiden. Denna individ har genomfört förvarsmaktens utbildning som utgörs en 
powerpointpresentation om hur arbetet skall utföras, vilka rutiner som skall följas och vilka 
mallar som används. Denna utbildning utförs vid ett tillfälle under ca 2 timmar. 
 
Att tillgå för denna analytiker finns även en stab som sammankallas på veckobasis där 
berörda parter finns med, dessa kan vara i form av G1-G8 och på dessa positioner sitter en 
militäranställd vardera som arbetar med detta på 40%. 
Mm ämnet som berörs är försvarsgemensamt skall J7, som är ansvarig för 
insatsorganisationens samlade erfarenhetshantering, närvara. 
 
J7 under denna period utgjordes av en civil- och en militär-anställd.  
 
Under dessa möten sker en kombination av Analys och Värdering där kostnad vägs mot 
effekt, värdering läggs i om förändringen följer regler, lagar och doktriner, och ämnet 
analyseras. 
 

6.2.4 Implementering 
 
För att få de mandat som behövs för att kunna genomföra förändringar krävs ibland att 
ärendet förs högre upp i hierarkin. 
 
På mandat sitter chefen ATS, över denna person sitter J7 och chefen för insats. 
Skulle dessa mandat ej räcka går frågan upp till en delad organisation där den ena halvan 
utgörs av PROD som ansvarar för produktionen av system och tjänster till försvarsmakten. 
Den andra delen innehas av INSATS där ansvaret för allt rörande förvarets insatser utomlands 
behandlas och beslutas. 
 
Ärendet förs efter beslut ner till utbildande organ och implementering sker i den utbildande 
enheten egen försorg med riktlinjer från beslutande organ. 
 

6.2.5 Minnet 
 
Därefter förs denna LL in i en databas i Skövde vid en avdelning som hanterar eval och LL, 
denna avdelning utgörs av tre och en halv tjänst där en av dessa är en analytiker. 
Dessa fokuserar ej på analys av enskilda rapporter utan snarare det stora hela och för bok över 
processen. 
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Tanken med detta system är att samtliga enheter skall ha tillgång till det, detta är fallet inom 
marinen som lyckats utarbeta detta till en fungerande produkt, i samråd med FOI, som 
benämns LLIMS (Lessons learned information management system). 
 
För övriga försvarsmakten är dock tillgängligheten till detta system under denna period 
begränsad.  
 

6.2.6 Uppföljning 
 
I fasen uppföljning har uppföljningsresor till det berörda missionsområdet genomförts för att 
skapa sig en bild över hur erfarenheterna återförts i organisationen och hur detta kan påvisas. 
Vidare har även individerna på plats ombetts rapportera om hur utfallet varit för de 
förändringar som gjorts, de frågor som ställs i dessa rapporter har direkt koppling till tidigare 
nämnda matris och chefen vilja, detta för att skapa klara ramar för vad de som åker på dessa 
resor skall göra och rapportera.  
 

6.2.7 Den nya processen 
 
Under 2009 kom detta att ändras då högre prioritet lades på LL processen, modellen83 slutade 
anpassas till organisationen utan organisationen kom istället att anpassas efter processen. 
Denna omstrukturering är i skrivande stund ej färdigställd utan beräknas vara klart om inom 
ett par år och ser ut som följer: 

 
Figur 4 Försvarsmakten organisation för erfarenhetshantering som är under implementering 2010  

 
I den nya processen har den av FOI utvecklade modellen84 fått större resurser. 
                                                
83  Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 
84  Ibid 
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Intervjupersonerna påpekar att processen har växt fram över tiden och organisationen nu är en 
produkt av lärdomar från föregående försök. 
 
Detta nya är en samlad organisation där de olika delarna på korta avstånd kan samverka med 
varandra och slippa arbeta med samma fråga på många olika håll. 
Analyskraften hos organisationen också varit i fokus då förvarsmakten enligt 
intervjupersoners utsago har tagit till sig av den rapport85 FOI publicerade år 2008 som 
uppföljning till modellrapporten86. 

6.2.8 Insamling 
 
Om vi följer FOI´s modell87 steg ser vi att insamlingsmetoderna är de samma men att det nu, 
finns resurser för att kunna genomföra detta helhjärtat. 
Svaren jag fått under de genomförda intervjuerna påvisar tydligare styrningar i vad som skall 
insamlas, något som skiljer sig från den tidigare organisationen. 
Organisationsmässigt kan vi se detta som att chefen insats ger order om vad analysgruppen, 
en nyskapas grupp bestående av analytiker som svarar direkt till c insats, (i modellen ”insats 
analys”) ska fokusera på och hur stor del av sin tid de skall ägna åt detta. 
Fallet kan då bli att hela analysgruppen fokuserar sina arbetsinsatser mot ett och samma mål. 
 
Vidare på kommentaren att de nu kan genomföra detta helhjärtat ser vi att organisationen 
lägger större vikt på intervjuer och uppföljningsresor och mindre på erfarenhetsseminarium. 
Tanken är här att erfarenhetsseminarium, som nu skall hållas på regelbunden basis, skall ligga 
till en grund för att upptäcka intressanta företeelser, fungera som rådata, och att dessa sedan 
genom djupgående intervjuer skall granskas ingående. 
 
Idén till detta är inte ny men tidigare har resurser saknats för att genomföra detta på 
fallbaserad basis dvs att de intervjuer som tidigare utförts har varit mer översiktliga och syftat 
till att skapa förståelse i ett större sammanhang än i ett specifikt fall. 
 

6.2.9 Analys och värdering 
 
De största förändringarna i den nya gentemot den gamla organisationen finns i analysdelen. 
I den nya organisationen sitter de individuella stridskolorna, MSS, SSS och FSS på egen 
analyskraft i form av individer som är utbildade och arbetar endast med detta. Dessa arbetar i 
nära samarbete med sin motsvarande taktiska stab ATS, MTS och FTS som också kommer att 
ha egen analysinriktad personal. 
Hur bemanningen på dessa platser skall se ut är i skrivande stund okänt men heltidstjänster är 
tilltänkta. 
 
Vidare har C Insats en egen analysgrupp (i organisationsfiguren ”Insats Analys”). 

                                                
85  Löfstedt, Rode 2007 
86  Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 
87 Ibid 
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Denna grupp består av två civilanställda analytiker, två operationsanalytiker, tre officerare 
sakkunniga på det militära området med kunskap om analys och genomfört chefsprogram, och 
slutligen en chef. 
Dessa har alla genomfört NATO´s LL kurs och arbetar kontinuerligt med 
kompetensutveckling såväl på nationell som internationell basis. 
Gruppens syfte är att, under C insats styre, ansvara, styra och kvalitetssäkra hela 
organisationens analysprocess samt fungera som resurs för C insats vid behov. 
 
Således kommer allmänna lärdomar som skickas från insatsområdet att handhas av de 
kombinerade analysdelarna för stridsskolorna och taktiska staben och detta arbete kommer 
överses, och eventuellt assisteras av chefen insats egen analysgrupp.  
Avdelningen skall kunna ställa krav, delegera uppgifter till olika lärocentra och kvalitetssäkra 
processen genom standardiserade rutiner. 
Existerande rutin skall dock granskas först för att inte omarbeta något som redan fungerar. 
Dessa ramar skall inte kväva utan snarare bara kvalitetssäkra den information som kommer ur 
organisationen. 
- ”Det viktiga är systematisk erfarenhetshantering” som en av intervjupersonerna själv 
påpekar. 
 
När rådatan är analyserad kommer detta underlag att tillföras den nivå som sitter på mandat 
att kunna ta beslut i frågan. 
 

6.2.10 Implemetering 
 
Därifrån återförs frågan till utbildande enhet, produktionsenheten eller förbandet på plats. 
I fallet med utbildande enhet har dessa i den nya organisationen, genom ett tätare samarbete 
med den taktiska staben, varit mer delaktiga i erfarenhetshanteringsprocessen och har således, 
är det tänkt, ett bättre utgångsläge för att återföra lärdomarna i utbildningen. 
 

6.2.11 Uppföljning 
 
Slutligen fungerar uppföljningsprocessen som tidigare men med vissa förändringar. 
 
Uppföljningsresor genomförs, men utan att följa den matris som utvecklades under den 
tidigare organisationen, med bestämda mål dikterade av chefen insats eller gruppen för 
insatsanalys. Denna grupp kan även skickas till missionsområdet för att genomföra detta 
arbete som helhet på plats. 
Tanken som vi tidigare sett med denna grupp är just att de skall, för en kort tid, kunna stänga 
världen ute och ägna sig och ett problem. I fallet med uppföljningsresor har gruppen då 
möjlighet att jämföra den yttre världen med det arbete de presterat i sin bubbla, de sitter redan 
på all information om fallet och kan således kan slutsatser med ett bra informationsunderlag. 
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6.2 ”Den ideala LL- processen”88 
 
I samtliga intervjuer som genomförts har intervjupersonen hänvisat till modellen FOI 
redovisat i metodrapporten Lessons Learned vid internationella insatser89 och även påtalat att 
någon separat metod för Kosovo missionen ej existerar. Således kommer jag här att redovisa 
denna modell och dess implikationer. 
 
Metodrapporten90 syftade till att ”etablera en metodmässig grund för att utveckla 
Försvarsmakten förmåga att tillvarata erfarenheter, primärt för fredsfrämjande operationer.”91 
samt att resultatet av studien skulle ”skapa förståelse för nyttan av Lessons Learned och detta 
instruments roll i utvecklingen av utlandsstyrkan och krigsorganisationen.”92 
Metoden som rapporten når fram till baseras på ett antal faktorer, inledningsvis utgår de från 
den definitionsbas som finns i svenska doktriner för vad lessons learned är dvs ”A process 
that extracts, evaluates and applies valuable experiences in order to improve the performance 
of operations, in all aspects and at all levels and in short as well as long term perspective.”93 
 
Utgångspunkten för den modell som författarna påvisar återfinns i teoretikerna Sarv94 
respektive Garvin´s95 teorier rörande lärande organisationer. 
Sarv96 menar att ett antal begrepp kan påvisa begreppet lärande organisationers diversitet och 
utgår från åtta sådana ord för att göra detta: 
”- Kunskapsmomentet 
- Tillämpningsmomentet 
- Kunskapsspridning 
- Organisationens metoder för lärande 
- Erfarenhetsuppbyggnad 
- Felkorrigering 
- Minne 
- Tankemodeller.”97 
 
Garvin98 i sin tur ”menar att en kvalificerad lärande organisation kännetecknas av fem 
egenskaper/förmågor: 
”- Systematiskt problemlösande 
- Experimenterar med nya angreppssätt 
- Lär av egna erfarenheter och tidigare verksamhet 
- Lär av andras erfarenheter och best practises 
- Överför kunskap snabbt och effektivt inom organisationen.”99 

                                                
88 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
89 Ibid 
90 Ibid 
91 Ibid s3 
92 Ibid 
93 Ibid s 8 
94 Ibid s 9 
95 Ibid s 3 
96 Ibid 
97Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 citatet återfinns i Sarv 1997 s 144-146 
98 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
99 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 citat hämtat från Garvin 1993 s 81-89 
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Utifrån denna definition och denna teoretiska ram har författarna skapat något de kallar ”den 
ideala LL-processen”100 som de beskriver som en femstegs process med en essentiellt viktig 
bistående faktor. 
 
Författarna påpekar ”Nedan redovisas de olika stegen i en fullständig LL process. Dessa bör 
genomlöpas i den ordning de presenteras. Självklart måste man i detta avseende vara flexibel 
och arbeta parallellt med olika steg, exempelvis insamling och analys. En annan viktig aspekt 
är att processen är iterativ och att momenten kommer att upprepas i omgångar innan det går 
att fastställa att en lesson i learned.”101 
 
 
 

 
 

Figur 2. Visualisering av ”den ideala LL processen”102 
 
 
 

6.1.1 Insamling 
 
Modellen som vi ser ovan påbörjas med steget insamling103 där tanken är att formen och 
strukturen på inhämtningsprocessen är dynamisk och varierar beroende på vilken typ av 
verksamhet eller process som granskas. 
Insamlingen skall dock ske på ett sådant sätt att den på ett adekvat sätt ger en reell bild av 
verksamheten, detta innebär en således en bred population vid insamling av data. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande 
insamlingsprocessen104: 
 

                                                
100 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s10 
101 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 citatet återfinns i Sarv 1997 s 144-146 
102 Ibid 
103Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s10-11 
104 Ibid s21-23  
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- Aktiv likväl som passiv inhämtning måste ske. 
 
- Insamlade data måste på ett realistiskt sätt spegla verksamheten vilket innebär att  
flera olika metoder skall användas till insamling, samt att denna insamling skall  
innefatta flera olika aktörer och källor. 
 
- Informationen från utlandsstyrkan bör kategoriseras utifrån ett antal  
ämnesområden och information av relevans såsom författare, tid och plats bör  
knytas till dokumentet, detta för att förenkla analysen i den mening att de lättare  
kan se och sålla i den inkomna informationen. 
 
- En enhetlighet i struktureringen av rapporter måste ske, så att den fortsatta  
processen kan arbeta vidare utan att behöva strukturera om informationen. Detta  
också för att passa i det kollektiva ”minne” som finns inom organisationen. 
 
- Tillse att den regelbundna rapportering som sker framförallt är hädelsestyrd och  
fokuserar på den faktiska verksamheten.  
 
- Tillse också att all annan information rörande insatsen kommer processen tillgoda  
såsom pressdetaljens foton och artiklar, reserapporter, kortare besök i området och  
förstärk även detta med information från utom organisationen såsom  
mediabevakning, expertsammandrag, utsagor från organisationer i området och  
forskare. 
 
- Ta även hjälp av allierade för att alstra information från olika källor de har  
tillgång till eller själva producerar. 
 
- Se slutligen till att all den information som alstras tolkas på ett enhetligt sätt samt  
att all inkommen information sparas i organisationens kollektiva ”minne” och  
således direkt blir till hjälp för processen likväl som organisationen.105 

    

6.1.2 Analys 
 
Nästa steg i processen är analysen106 där data som insamlats granskas, intressanta förekomster 
och orsakssamband fastslås och förslag på åtgärder tas fram. 
Analys förekommer i ett antal metoder såsom allt ifrån statistik till samtal med intressanta 
personer, vilket metod som används är beroende på den data som fås från insamlingen och 
vad som är syftet med analysen. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande analysprocessen107: 
 

- Informationen bör struktureras, om detta inte tidigare gjorts, för att 
göra informationen lättillgänglig. 
 
- Den inledande analysen innehåller fyra följande frågeställningar 
som sedan ligger till grund för beslut om ytterligare analys skall 
göras i frågan: 

                                                
105 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s21-23 
106 Ibid s11  
107 Ibid s23-26  
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 - Är denna LL verkligen ny? 
 - Är denna LL förenlig med de LL som tidigare lagrats i 
minnet/databasen? 
 - Är denna LL självständig eller har den tydliga kopplingar till 
befintliga LL? 
 - Hur generell är denna LL? 
 
- Syftet med dessa frågor är skapa möjligheter för fördjupad analys 
samt ge analytikerna en möjlighet att korrigera felaktiga LL, med det 
menas att det kan finnas olika uppfattningar om en händelse och med 
den samlade informationen som inkommer vid analysen är det lättare 
för analytikerna att sammanställa det riktiga resultatet är det är för 
individen. 
 
- I arbetet med den fortsatta analysen kan ett antal metoder och 
verktyg användas såsom exempelvis. 
 - rekonstruktion av händelseförloppet 
 - kartläggning av orsakssamband 
 - skilja ut omvärldsfaktorer från lokala faktorer bakom ett 
händelseförlopp 
 - statistiska metoder 
 - problemstruktureringsmetoder 
 - kreativitetsmetoder 
 - gruppdiskussioner 
 
- Gruppdiskussioner innebär i denna kontext att en utvald skara 
människor, där gruppens storlek och sammansättning kan variera, 
använder sig av brainstorming, lejonkulan och alla varianter av spel 
är verktyg för att stimulera diskussioner i grupp. 
 
- Verksamhet som skall analyseras löpande är: 
 - Pågående operationer/missioner 
 - Särskilda händelser inom ramen för pågående 
operationer/missioner 
 - Utbildning/förberedelser inför operationer/missioner 
 - Utvalda funktioner i utlandsstyrkan/ i stödet till utlandsstyrkan 
 - Övningsverksamhet 
 - Avslutade operationer/missioner 
 - Särskilda händelser inom ramen för avslutade 
operationer/missioner 
 
- Varje funktion skall även ha ansvar för sin egen utveckling av 
verksamheten samt säkerställa att denna bokförs och lagras i ett 
åtkomligt ”minne”.108 

   

                                                
108 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s23-26 
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6.1.3 Värdering 
 
Värderingspunkten109 är den punkt där de förslag som alstrats ställs mot varandra, sätts i en 
kontext och prövas utifrån deras påverkan på den övriga organisationen. 
Således kan det bli så att en ändring som skulle leda till förbättring för en del av 
organisationen nekas då förändringen skulle leda till försämringar för andra delar. 
I denna nivå läggs således förvarsmaktens behov, nytta och målsättning in i spelet samt även 
ekonomiska aspekter då förändringen värde kontra kostnad tas i åtanke. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande 
värderingsprocessen110: 
 

- Värdering skall ske på ett sådant sätt att resultaten för 
förändringen likväl som för att inte förändra vägs in. 
 
- Värderingen bör ske på en sådan nivå att personer ansvariga 
för värderingen även är ansvariga för resurserna gällande den 
eventuella förändringen. 
- Exempel på angreppssätt i värderingen: 
 - Kostnads-/effektanalys 
 - Väga åtgärder mot fastställda mål med verksamheten 
- Rangordna föreslagna åtgärder genom att ställa dem mot i 
förväg fastställda kriterier. 
- Beskriva konsekvenser av alternativa handlingssätt – t.ex. 
inte vidta några åtgärder alls 
 
- Viktigt är att hela processen genomsyras av en vilja att se 
helheten och inte låsa sig på problemet och dess område.111 

6.1.4 Implementering 
 
Under punkten implementering112 sker sedan den förändring i doktrin, instruktionsbok eller 
annat som värderingen mynnat ut i för att påverka den förekomst som framkommit i 
analysskedet. 
 
I denna del är det av stor vikt att den relevanta informationen om dessa förändringar når ut till 
de parter det berörs, exempelvis att institutionen för insatsutbildning får informationen om att 
doktrinen ändrats och således kan ändra sin utbildning. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande 
implementeringsprocessen113: 
                                                
109 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s11 
110 Ibid s27  
111 Ibid s27 
112 Ibid s11 
113 Ibid s28-30  
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- Rollansvaret skall vara tydligt strukturerat för att veta vem som skall 
göra vad. 
 
- Skyldigheter, mandat och tillstånd skall framgå tydligt så att alla vet 
vem som kan/ska göra vad. 
 
- Nödvändiga attitydförändringar bör göras för att förändringen eller 
det nya beteendet skall nå god effekt, förståelse och acceptans till 
förändringen är av stor vikt. 
 
- Viktigt är det också att få ut informationen rörande ärendet till 
de som berörs, författarna påpekar här nödvändigheten att få ut 
informationen om förändringen till de som tog upp frågan. Detta 
för att motivationen för att delge sina erfarenheter skall 
bibehållas. 114  

6.1.5 Uppföljning 
 
I det avslutande skedet behandlas Uppföljningen115 där den förändringen som gjorts i 
organisationen, till följd av denna process, granskas och dess påverkan ställs i relation till 
förändringens mål. 
Denna uppföljning sker också utifrån ett antal olika metoder och likt analysen är även denna 
dynamisk och anpassas efter kontexten. 
Utfallet av uppföljning kan leda till ett positivt resultat då förändringarna som gjort lett till det 
önskade utfallet eller så faller processen tillbaka på punkten insamling och loopen startar om. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande 
uppföljningsprocessen116: 
 

- Uppföljning är i sin helhet en jämförelseprocess där mål ställs 
mot utfall och där dessa ej stämmer mot varandra utförs analys 
för att ta reda på varför. 
 
- Detta arbete består bla av: 
  
 - Inspektioner  
 - Revisioner 
 - Andra riktade insatser 
 - Löpande rapporter från verksamheten. 
 
- Det påpekas att ” vad som är rätt under vissa förutsättningar 
och perioder är fel under andra och utlandsverksamheten här 
representerar en ibland mycket snabbt föränderlig värld. Den 
nödvändiga flexibiliteten och beredskapen att anpassa 
verksamheten till yttre förutsättningar garanteras genom LL- 

                                                
114 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s28-30 
115 Ibid s11  
116 Ibid s30  
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processens kontinuitet och löpande insamling av erfarenheter. 
Uppföljningen i sig utgör en viktig källa till nya erfarenheter 
och baserat på slutsatser från detta steg kan inriktningen av 
fortsatt insamling/inhämtning styras.”117  

6.1.6 Minnet 
 
I kombination med dessa steg i loopen finns en ytterligare faktor som av författarna anses 
kritisk, den benämns minnet118 och utgörs av det institutionella minnet dvs en process i vilken 
alla lärdomar organisationen alstrar lagras och översprids till alla berörda inom 
organisationen. 
Detta minne kan vara i form av ett bibliotek, en databas eller något annat. Det viktiga här är 
inte hur lärdomarna lagras, så länge det är ett beständigt medium, utan att de lagras och 
således inte försvinner med personen när denne avslutar sin anställning. 
 
I denna del tar författarna även en utgångspunkt i Argyris, Chris och Schön119 och menar att 
”Det bör här påpekas att ”minnet” också uttrycks i nuvarande organisationsstruktur. Policies, 
standarder, rutiner, handböcker och manualer är andra exempel på hur ”minnet” uttrycks inom 
en organisation.”120  
Vidare är det av stor betydelse att detta medium är tillgängligt för alla berörda då 
informationen annars bara existerar utan syfte. 
 
Sammanfattning av FOI´s rekommendation till konkretisering gällande 
uppföljningsprocessen121: 
 

- Med ”minne” menas inte enbart den databank som lagrar allt, 
även om det är det primära, utan även att överlämningen som sker 
när en mission går av och nästa går på utförs på ett ordentligt sätt. 
Detta av två anledningar, dels för att inte bryta kontinuiteten i 
utövandet av tjänsten, dels för att överföra så mycket som möjligt 
av de erfarenheter som efterhand byggts upp. 
 
- Funktions och befattningspärmar för dessa överlämningar bör 
upprättas. 
 
- Vidare bör intervjuer utföras av befattningshavare som tar över, 
där de intervjuar sina föregångare eller andra med insyn i just deras 
arbetsområde. 
 
- De rekognoseringsresor som genomförs idag skall vara 
bidragande i individens datasamlande inför sin kommande uppgift. 
 
- Rörande den digitala databasen skall tillgänglighet till denna 
finnas i hela organisationen och med hjälp av nyckelord skall 
sökandet efter erfarenheter göras enkelt. 

                                                
117 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s30 
118 Ibid s11-12  
119 Ibid s15 
120 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s15 citatet hämtas från  Argyris, Chris, Schön s12-15 
121 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s31-32  
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- Länkar mellan relaterade erfarenheter i databasen bör även vara 
möjligt för att ytterligare förenkla för användaren. 
 
- Författarna påpekar att denna samling av erfarenheter ej behöver 
vara digitaliserad utan syftet men denna är att informationen ska nå 
ut till alla, om detta kan lösas på något annat sätt är det inte fel. 
 
- Vidare påpekar författarna att databasen som distribueras till alla 
är den validerade som gått igenom en analysprocess och att 
databaser där erfarenheter som ej genomgått processen kommer att 
finnas för intern tillgång på den specifika enheten. 
På detta sätt blir cirkeln där kortare men utan att kunna valideras 
genom analys. 122 

 
 

6.3 Slutsatser utifrån resultat 
 
Resultatet har fokuserat på att besvara följande frågeställningar: 
 
- Hur har försvarsmaktens övergripande system rörande erfarenhetshantering sett ut mellan 
2007 och nutid? 
- Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 1998123 på organisationsteori 
och metod?  
 
Utifrån den första frågeställningen ser vi tydligt att två system rörande erfarenhetshantering 
existerat under tidsperioden 2007 till nutid. Det första av dessa påbörjade under 2007 med 
stark koppling till FOI´s modell från 1998124 men med mindre resurser än vad modellen 
rekommenderar. Den påföljande är i skrivande stund under implementering och i denna nya 
organisation finns resurserna för att uppfylla de av FOI modellen125 satta 
rekommendationerna. 
 
För att kort sammanfatta skiljepunkterna mellan dessa båda modeller ser vi att: 
 
- Den nya modellen har en målbaserad process där direktiv ges om vad som är fokus för 
inhämtning och analys och detta sedan genomförs. Detta till skillnad från att försöka få en 
helhetsbild från stora mängder data som var metoden under den tidigare modellen. 
 
- En ökad analyskraft hos de arbetande instanserna och ett nära samarbete mellan dessa på 
nära geografiska avstånd har varit högt prioriterat i skapandet av den nya modellen. 
 
- Vikt har också lagts på att den nya processen ges trovärdighet genom systematisk hantering 
av erfarenheter under ett övervakande organ som har kompetensen på området och 
möjligheter att ställa krav på alla som arbetar med området. 

                                                
122 Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s31-32  
123 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
124 Ibid 
125 Ibid 
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- Lärdomar från den äldre modellen har visat att en förändring gällande förståelsen för LL 
måste ske inom organisationen, inledningsvis genom att bygga stöd genom en fungerande 
process och att resultat av denna syns i organisationen. 
 
- Av vikt är också att berörda grupper genom detta kan skapa en förståelse för att hanteringen 
tar tid och att erfarenheter utan analys ej skall beläggas med det höga värde de tidigare haft. 
 
På frågeställningen, Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 1998126 på 
organisationsteori och metod, finns också ett tydligt svar då modellen tydligt tagit sin 
utgångspunkt i teoretikerna Sarv127 respektive Garvin´s128 teorier rörande lärande 
organisationer. 
Där Sarv129respektive Garvin130 menar att ett antal begrepp kan påvisa begreppet lärande 
organisationers diversitet och vad en kvalificerad lärande organisation kännetecknas av. 
Från denna teoretiska ram har författarna sedan utvecklat ”den ideala LL-processen”131 som i 
frågeställningen benämns som modellrapporten av FOI från 1998. 
 
I och med detta är de första inledande frågeställningarna besvarade. 
    

7.0 Analys och Diskussion 
 
Syftet med denna forskningsuppsats har varit att kartlägga Förvarsmaktens övergripande 
process rörande erfarenhetshantering i fallet Kosovo mellan 2007 och nutid och granska hur 
denna process tar sin utgångspunkt i organisationsteori och metod.  
 
Då föregående kapitel besvarat frågeställningarna, - Hur har försvarsmaktens övergripande 
system rörande erfarenhetshantering sett ut mellan 2007 och nutid? 
- Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 1998132 på organisationsteori 
och metod?, kommer detta kapitel att behandla frågeställningen - Vilka beröringspunkter finns 
mellan modellrapporten av FOI från 1998133 och utvalda nyckelbegrepp i de, i arbetet, 
redovisade teorierna rörande organisatoriskt lärande? 
Jag kommer för att göra detta, utifrån de teorier som förekommer tidigare i denna 
undersökning, diskutera kring de nyckelord som belysts i teorikapitlet.  
 
Huruvida organisationen, och den av FOI tillverkade modellen134, använder sig av konceptet 
Dialog i sin handlingsprocess.  
 
Om de Mål som försvarsmakten har genomsyrar organisationen och dess process för 
erfarenhetshantering och om detta är synligt även längre ner i hierarkin. 
                                                
126  Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
127 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
128 Ibid 
129 Ibid 
130 Ibid 
131. Lindgren ,Almén, Rindstål 1998 s10 
132 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
133 Ibid 
134 Ibid 
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Huruvida organisationen arbetar utifrån Flexibilitet och Dynamik och har möjlighet att 
förändra sig allteftersom mål och marknad gör det. 
 
Om Medinflytande för de som jobbar inom organisationen har något utrymme i den 
arbetsprocess som presenterats. 
 
Rubrikerna kommer att behandlas individuellt och systematiskt på ett sådant sätt att 
presenterade teorier kommer att ställas mot den av FOI etablerade modellen135 , detta för att 
ge möjlighet till dig som läsare att kunna bilda dig en egen uppfattning om huruvida dessa 
nyckelkomponenter är synliga i den nuvarande modell, saknas av en anledning eller bör 
läggas till i processen. 

 

7.1 Dialog 
 
Om vi granskar den process som används för implementeringen av FOI´s modell136 ser jag två 
möjligheter till tolkning, å ena sidan finns tendenser till en dialogbaserad inhämtning utan att 
dessa möjligheter specifikt påvisas eller beläggs med någon tyngd i rapporten, då 
insamlingens datarapportering i enkätform ej ger möjlighet till dialog.  
Å andra sidan finns det ingenstans något som uttryckligen specificerar att metoden ska 
användas, hur metoden skall användas eller var och av vem metoden skall  
användas.  
 
Om vi utgår ifrån att tendenser mot dialog finns i processen ser vi att författarna137 i 
insamlingsfasen påpekar nyttan av flera olika typer av insamlingsmedier för att skapa sig en 
objektiv överblick. 
Då 90% av de lärdomar som läggs fram relaterar till materielkrav och försvarsmakten agerar 
utifrån en bestämd budget blir detta, för organisationen, naturligtvis en fråga om vad som 
prioriteras. Detta faktum är allmänt känt och således kan argumentation ske för att den egna 
idén och att just denna skall leda till inköp och/eller förändring av materiel. 
 
I forumet med rapporter ser jag möjligheten till framläggning genom Dialog då dessa saknar 
direkta opponenter. 
I bilaga 1 ser vi exempel på hur en typ av förvarsmaktens erfarenhetsrapporter kan se ut, detta 
format ger författaren en chans att tydligt lägga fram sin åsikt med underliggande orsak och 
därefter kort argumentera för sin sak 
Det som då skiljer rapporten från intervjuer och seminarium är oförmågan att fortsätta sin 
argumentation i opposition mot andra rapporter som inkommit. 
Detta ger läsaren en chans att själv, objektivt, kunna bilda sig en uppfattning och ta beslut 
utifrån alla rapporter som lagts fram. Således ett dialogbaserat beslut. 
 
Å andra sidan så finns det inget i metodrapporten som påvisar ett sådant samband. 

                                                
135 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
136 Ibid 
137 Ibid 
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Om jag här börjar med att granska de teoretiska idéer, på vilka modellen138 från 1998 
utvecklats ser jag här en avsaknad av dialog i de punkter Garvin139och Sarv140 lägger vikt på. 
Ingenstans finns något påpekande rörande dialogens betydelse utan istället påtalas att kunskap 
bör överföras snabbt och effektivt inom organisationen vilket inte ger dialogen utrymme i 
processen. 
 
Bohm141 påpekar att dialog och dess implikationer tar tid men påvisar också att det ibland är 
läge för en kompromiss och att en kombination av diskussion och dialog ibland är nödvändig 
då beslutsprocessen har en deadline. Dock skall aldrig tidsgränser vara ett hinder för en 
inledande öppen dialog. 
Då en avsaknad av direktiv eller styrningar mot även denna inledande dialog är fallet måste 
jag börja undra över huruvida avsaknaden är avsiktlig.  
Frågan vi då kan ställa oss är då huruvida detta angreppsätt är det bästa för en historiskt 
hierarkisk organisation.   
Precis som Bohm142 i sin teori påvisar så kräver just denna typ av metod ett avsteg från 
hierarkin och som han påpekar kan detta tyckas svårt inom områden med ett etablerat system 
för styrningar som förvarsmakten i praktiken är. 
Då detta etablerade system för styrningar kan ses som en definition för Förvarsmakten kanske 
inte denna metod är relevant i inom just denna organisation eller är det så att en kompromiss 
behövs där dialog och diskussion kombineras och skapar en möjlighet för organisationen att 
nå ut med nya lärdomar innan dess följdaktiga påverkan på organisationen är förlegad? 
 
Min slutsats är att tidsfaktorn och organisationens hierarki är nycklarna i denna fråga och att 
frågan huruvida dialogen har en plats i organisationen till stor grad är beroende på hur väl 
kompromisser med dessa nycklar kan göras. 
 

7.2 Mål 
 
Senge talar i teorin den femte disciplinen om systemtänkandets betydelse dvs att ingen del kan 
förstås utan att se dess relation till helheten och att klara mål måste finnas för att varje del av 
organisationen tydligt skall veta i vilken riktning de skall föra sin utveckling. 
The learning company påpekar också betydelsen av mål och målsättningen men då Senge 
lägger betoning på organisationen och dess obligation att göra målen tydliga för arbetarna, 
lägger the learning company betoning på arbetarens obligation att förhålla sig till 
organisationens mål.  
Engeström påpekar istället att målet i sig inte skapar förutsättningar för lärande utan att 
lärande uppstår där motsättningar uppstår. När dessa sedan uppmärksammans och kritiskt 
granskas omformeras de till ny kunskap. 
 
I de teorier som lägger grund för den modell FOI utvecklat ser jag inga tendenser mot att 
lägga vikt på just mål och målsättning. 
Varken Sarv143 eller Garvin144 tar i sina nyckelord upp något rörande detta. 

                                                
138 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
139 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 citatet hämtas ifrån Garvin 1993 s 81-89 
140 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
141 Granberg, Ohlsson 2004 s 52-53 
142 Ibid 
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Precis som i fallet med dialog ser jag ändå en möjlighet till att se två sidor av denna 
anknytning mellan, den av FOI utvecklade, modellen145 och nyckelordet mål. 
 
Jag ser en möjlig tanke mot att tydliga mål är något som organisationen eftersträvar då 
punkten värdering finns med i den modell som används. 
I och med denna punkt har organisationen chansen att väga åtgärder mot fastställda mål i 
verksamheten. 
Genom att detta är en separat punkt, och modellen146 förordar att denna genomförs av 
personer med mandaten och resurserna att genomföra förändringarna, finns möjligheten att 
objektiva beslut med stor överblick kan tas. 
 
Dock innebär detta inte att målen genom genomsyrar organisationen, utan endast att en 
specifik grupp sitter på informationen rörande detta och att organisationens förändringar kan 
ledas mot dess mål av dessa. 
Är det då möjligt att organisationen följer Engeströms147 spår där brister upptäcks då olika 
individer eller avdelningar drar åt olika håll och att detta sedan återförs i organisationen i form 
av nya koncept som på detta sätt påvisar det övergripande målet eller visionen? 
 
Med tanke på hur stor betoning som, under implementeringen, läggs på att den relevanta 
informationen rörande förändringar når ut till berörds parter och i ett bredare perspektiv till 
hela organisationen, ser jag att detta kan vara en möjlighet. 
 
Organisationen hålls således på rätt spår utifrån dess mål tackvare att förmågan att tillämpa 
förändringar endast finns hos ett fåtal och att dessa kontinuerligt hålls uppdaterade om 
organisationen visioner och mål. 
Så även om inte målet tydligt framgår så påverkas den dagliga verksamheten på ett sådant sätt 
att denna ändå ligger i linje med organisationens mål och friktionerna som uppstår, om vi 
väljer att lyssna på Engeström148, är ändå i organisationens bästa intresse om den vill fortsätta 
vara en lärande organisation.   
 
Å andra sidan ger denna typ av tänkande inte uttryck åt kommunikationen mellan individen 
och organisationen utan förväntar sig att all verksamhet som genomförs utgår ifrån publicerat 
material och utskickade riktlinjer då det på individnivå inte förväntas av dem att veta 
organisationens mål. Istället krävs en miljö baserad på kontroll där flexibilitet och att agera 
utifrån förutsättningarna ej uppmuntras då detta kan leda till utveckling i fel riktning. 
 
Vi kan istället välja att se Engeströms149 teorier som ett påvisande var organisationens 
lärotillfällen kan uppstå och istället för att sträva efter lärotillfällen, genom att skapa 
möjligheter för organisationens enskilda delar att utvecklas i olika riktningar då de saknar 
styrningar, skapa en kultur där nya idéer välkomnas trots att mål och syfte genomsyrar 
organisationen. 

                                                                                                                                                   
143 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
144 Ibid 
145 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
146 Ibid 
147 Granberg, Ohlsson 2004 s 82-91 
148 Ibid 
149 Ibid 
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På detta sätt kan organisationen utvecklas mot målet utan att verksamheten ständigt behöver 
styras på detaljnivå från högre ledningen och friktioner, och därmed lärdomar, har fortfarande 
möjlighet att uppstå då individuella enheter väljer att styra verksamheten i ny riktning. 
Skillnaden kan nu bli att risken för radikala vägväl, bort ifrån ledningen valda linje, minskar 
då alla nu vet vad företaget strävar efter. 
Jag ser även att organisationen genom detta kan arbeta som en helhet utifrån de enskilda 
delarna förutsättningar på ett effektivare sätt, då enheten själv vet bäst vilka resurser de har till 
förfogande och hur dessa bäst nyttjas för att nå målet. 
 
Slutsatsen som kan dras av detta är att mål ej på ett klart spårbart sätt implementerats i 
organisationen process vilket antingen kan innebära att den militära hierarkin anses tillräcklig 
för att sprida information om organisationens mål, att en kunskap om målet redan finns eller 
att organisationens saknar ett mål som alla i organisationen känner till.    

7.3 Flexibilitet och Dynamik 
Flexibilitet och dynamik är något som genomsyrar den teoretiska ramen för organisatoriskt 
lärande, redan i förklaringen vad organisatoriskt lärande innefattar hittar vi Starkey´s150 
beskrivning om att begreppet innefattar metoder och inre processer för hantering av 
erfarenheter likväl som ett dynamiskt klimat där organisationen förändras utifrån 
förutsättningar. 
 
Starkey151, the learning company project152 och Senge153, påtalar alla att inga färdiga 
lösningar i form av hierarkiska eller organisatoriska modeller finns utan att alla 
organisationen arbetar utifrån en dynamisk process för att lösa de problem som uppstår och att 
individen likväl som organisationen är en pusselbit i detta. 
 
Hur författarna för FOI´s modell154 ser på flexibilitet tycker jag bäst exemplifieras genom 
detta citat. 

”vad som är rätt under vissa förutsättningar och perioder är  
fel under andra och utlandsverksamheten här representerar  
en ibland mycket snabbt föränderlig värld.  
 
Den nödvändiga  
flexibiliteten och beredskapen att anpassa verksamheten till  
yttre förutsättningar garanteras genom LL- processens  
kontinuitet och löpande insamling av erfarenheter.  
 
Uppföljningen i sig utgör en viktig källa till nya  
erfarenheter och baserat på slutsatser från detta steg kan  
inriktningen av fortsatt insamling/inhämtning styras.” 155 

 

                                                
 
150 Granberg, Ohlsson 2004 s 33-35 
151 Ibid 
152 Boydell, Burgoyne, Pedler 1997 
153 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
154 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
155 Ibid s30 
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Således förstår jag det som att processen kan förändras utifrån det att nya erfarenheter 
kontinuerligt dras utifrån den insamling och uppföljning som sker. 
Med detta som utgångspunkt så bör de inbördes delarnas inre process vara i ständig 
förändring och flexibilitet och dynamik vara något av processens nyckelord. 
 
Garvin156 lyfter i sin teori på vilken FOI´s modell157 bygger tre nyckelfaktorer som tydligt 
påvisar det vi precis talat om, han talar om, ”experimenterande med nya angreppssätt, Att lära 
av egna erfarenheter och tidigare verksamhet samt att lära av andras erfarenheter och best 
practises.”158 
Huruvida detta speglar vad som är viktigt för att skapa en lärande organisation och således 
vad modellen skall uppnå eller om detta påtalar modellens egna utvecklingsprocess  eller 
arbetet vid utformandet av modellen, har jag svårt att läsa ut. 
Tydligt är att flexibilitet och dynamik finns med i modellrapporten159 men huruvida dessa är 
inarbetade i processen är en annan sak. 
Då detta inlägg förekommer först under punkten implementering kan det ifrågasättas hur stor 
vikt som läggs på begreppet i relation till hur del det har att spela i hur processens olika steg 
skall genomföras. Detta trots att betoning läggs på detta i de teoretiska modeller processen 
utarbetats ifrån. 
 
Slutsatsen jag drar utifrån detta är att begreppet finns med i processen men att dess utbredning 
och implikationer ej tydligt framgår.  

7.4 Medinflytande 
 
The learning company project160 arbetar utifrån premissen att organisationen är organisk 
vilket kräver insatser från arbetare likväl som ledningen. 
Att individen kräver insikt och inflytande för att känna sig delaktig och på detta sätt ha en del 
i det mål som eftersträvas, att företaget därför skall erbjuda en miljö där arbetaren ser sin roll i 
det stora sammanhanget och har möjlighet att påverka i en ständigt utvecklande process där 
åsikter och tankar respekteras. 
Medinflytande, om vi utgår ifrån the learning company project161, är således att kunna 
påverka, att se utvecklingen av sin påverkan och att förslag som leder till utveckling belönas.  
I den av FOI skapade modellen162 finns vissa passager som påvisar att författarna hörsammat 
delar av detta i implementeringen av erfarenheter i organisationen.  
 
”Viktigt är det också att få ut informationen rörande ärendet till de som berörs”163 lyder ett 
citat och påpekar här nödvändigheten att få ut informationen om förändringen till de som tog 
upp frågan. Detta för att motivationen för att delge sina erfarenheter skall bibehållas. 
I och med detta har organisationen gett individen möjligheten att se utvecklingen av sin 
påverkan. Vidare kan uttalandet även tolkas som att faktumet att förslaget ledde till en 

                                                
156 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
157 Granberg, Ohlsson 2004 s 33-35 
158 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 citat hämtat från  Garvin 1993 s 81-89 
159 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
160 Boydell, Burgoyne, Pedler 1997 
161 Granberg, Ohlsson 2004 s 33-35 
162Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
163 Ibid s28-30 
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förändring är belöning för engagemanget och vidare motiverar till att skicka in ytterligare 
förslag och idéer. 
 
Det finns flera sätt att se på detta då idén kan leda till exempelvis nya fordon och i 
förlängningen en bättre, bekvämare, effektivare eller säkrare verksamhet vilket kan vara 
belöning nog. 
Å andra sidan finns möjligheten att personen ifråga ej själv får ta del av utdelningen på den 
inlämnade lärdomen då detta handlar om utlandsmissioner, med personal som skriver på för 
en tjänstgöring under en tidsbegränsad period, och processen för erfarenhetshantering tar tid 
att genomföra. 
Det går även att se det som att belöningen ”kollektiviseras” då du som individ får något 
personligt för din insats. 
 
Allt detta baseras dock på att citatet rörande informationsöverspridning och vidare motivation 
faktiskt berör frågan belöning vilket defakto är en tolkningsfråga då detta inte vidare 
utvecklas eller förtydligas. 
 
Slutsatser från detta är således att möjligheten att påverka finns då det är hela processen syfte 
samt att detta synliggörs inom organisationen. 
I punkten rörande om förslag som leder till utveckling belönas finns rum för tolkning och 
ytterligare specificering, förklaring och eventuell implementering i processen behövs för att 
påvisa dess förekomst i organisationens process. 
 

7.5 Slutsatser utifrån Analys och Diskussion 
 
Den generella slutsatsen som dras utifrån Analys och diskussionskapitlet är att 
utvecklingspunkter finns i organisation utifrån redovisade begrepp. Främst inom begreppen 
Dialog och Mål där organisationens process till stor del saknar anknytningspunkter.  
 
I fallet med Dialog är slutsatsen att tidsfaktorn och organisationens hierarki är nycklarna i 
denna fråga och att frågan huruvida dialogen har en plats i organisationen till stor grad är 
beroende på hur väl kompromisser med dessa nycklar kan göras. 
På ämnet mål är slutsatsen att mål ej på ett klart spårbart sätt implementerats i organisationen 
process vilket antingen kan innebära att den militära hierarkin anses tillräcklig för att sprida 
information om organisationens mål, att en kunskap om målet redan finns eller att 
organisationens saknar ett mål som alla i organisationen känner till.    
 
I de två återstående delarna, flexibilitet och dynamik samt medinflytande, finns till skillnad 
från dialog respektive mål, en tydlig tanke men att denna tanke inte i alla fall gått vidare till 
att bli en utbyggd del i processens implementering. 
 
Flexibilitet och dynamik har en tydlig plats i processen, då dess grundstenar finns med i de 
teorier som legat som grund till utvecklingen av, den av försvarsmakten använda, modellen 
men att dess utbredning och implikationer ej tydligt framgår i modellrapporten. 
I det sista begreppet medinflytande finns en viss tvetydighet då möjligheten att påverka finns 
och detta uttrycks tydligt i modellen samt att detta synliggörs inom organisationen vilket är 
ytterligare en viktig byggsten i det hela. I punkten rörande om förslag som leder till utveckling 
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belönas finns dock rum för tolkning och ytterligare specificering, förklaring och eventuell 
implementering i processen behövs för att påvisa dess förekomst i organisationens process.  
 

8.0 Slutsatser 
 
Arbetet har strukturerats på ett sådant sätt att frågeställningarna, - Hur har försvarsmaktens 
övergripande system rörande erfarenhetshantering sett ut mellan 2007 och nutid? 
- Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 1998164 på organisationsteori 
och metod?, besvaras i resultatet och frågan - Till vilken utsträckning baseras 
modellrapporten av FOI från 1998165 på organisationsteori och metod?, besvaras i kapitlet 
analys och diskussion.   
 
Utifrån den första frågeställningen ser vi tydligt att två övergripande system rörande 
erfarenhetshantering existerat under tidsperioden 2007 till nutid. Det första av dessa påbörjade 
under 2007 med stark koppling till FOI´s modell från 1998166 men med mindre resurser än 
vad modellen rekommenderar. Den påföljande är i skrivande stund under implementering och 
i denna nya organisation finns resurserna för att uppfylla de av FOI modellen167 satta 
rekommendationerna. 
 
I utvecklandet av den nya modellen är det tydligt att betoning lagts på, tydliga direktiv, 
analyskraft, processens trovärdighet, systematiska hantering av de inkomma erfarenheterna 
samt att skapa trovärdighet för processen. 
 
På frågeställningen, Till vilken utsträckning baseras modellrapporten av FOI från 1998168 på 
organisationsteori och metod, finns också ett tydligt svar då modellen tydligt tagit sin 
utgångspunkt i teoretikerna Sarv169 respektive Garvin´s170 teorier rörande lärande 
organisationer. 
Där Sarv171respektive Garvin172 menar att ett antal begrepp kan påvisa begreppet lärande 
organisationers diversitet och vad en kvalificerad lärande organisation kännetecknas av. 
Dock kan dessa teorier ses som en ganska smal utgångspunkt för skapandet av en modell då 
de saknar ett antal, av vad teorierna i arbetet, menar är kritiska delar.  
Från denna teoretiska ram har författarna dock utvecklat ”den ideala LL-processen”173 som i 
frågeställningen benämns som modellrapporten av FOI från 1998. 
 
Den generella slutsatsen som dras utifrån Analys och diskussionskapitlet är att 
utvecklingspunkter finns i organisation utifrån redovisade begrepp. Främst inom begreppen 
Dialog och Mål där organisationens process till stor del saknar anknytningspunkter.  

                                                
164 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
165 Ibid 
166 Ibid 
167 Ibid 
168  Ibid 
169 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 s 9 
170 Ibid 
171 Ibid 
172 Ibid 
173 Ibid s10 
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I de två återstående delarna, flexibilitet och dynamik samt medinflytande, finns till skillnad 
från dialog respektive mål, en tydlig tanke men att denna tanke inte i alla fall gått vidare till 
att bli en utbyggd del i processens implementering. 
 

9.0 Rekommendationer för vidare forskning 
 
Då arbetet genomförs under en period då Förvarsmakten är i processen att implementera ett 
nytt organisationssystem inom ramarna för erfarenhetshantering, och att detta system avsevärt 
skiljer sig från det förra i såväl resurser och styrningar som geografisk spridning och krav på 
utbildningsnivå, skulle det vara av stort intresse att granska hur resultatet av denna förändring 
fallit ut. Huruvida den modell174 som tidigare använts nu används på samma sätt eller om 
denna i likhet med organisationen gjorts om för att bättre passa organisationens krav samt 
huruvida de slutsatser som presenteras i detta arbete fortfarande är aktuella. 
Därför rekommenderar författaren vidare forskning på området. 
 
Det rekommenderas också att vidare forskning riktar sig mot att undersöka hur väl 
modellens175 teoretiska grund står sig mot dagens forskning rörande lärande organisationer 
och organisationsteori då detta område är i ständig utveckling och det är av stor vikt att 
organisationen rör sig med utvecklingen. 
 
  
 

                                                
174 Lindgren , Almén, Rindstål 1998 
175 Ibid 
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Bilaga 1 Mall för erfarenhetsrapport 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Svar sökta på frågan - Kan du förklara försvarsmaktens erfarenhetshantering i fallet Kosovo 
för mig? 
   
- Vilken metodmodell använder ni i ert arbete? 
 - Har det förekommit olika modeller vid olika tillfällen? 
 - Var härstammar modellen ifrån? 
  
 
- Hur ser en typisk arbetsprocess ut för er? 

- Finns det regler för vad ni får och inte får göra? 
 - Finns det en skillnad mellan vad ni vill och vad ni får göra? 
 - Har ni någon återkoppling för att se hur er process fungerat? 
 - Har det under åren skiftat hur denna process sett ut? 
 - Har ni möjlighet att se återkopplingsverksamheten på plats? 
 
- Hur utvecklar ni er egen arbetsprocess? 
 
- Vilket intressenter finns rörande er verksamhet och vad ni skall rikta er mot i er process? 
 - Hur stor påverkan kan dessa ha på processen och resultatet? 
 - Är antalet intressenter till fördel eller nackdel för er process? 
 - Har antalet intressenter förändrats i och med FM´s förändringar? 
 - Hur ser er dialog med den högre ledningen ut? 
 
- Vilken hierarki finns under processen? 
 
- Vilket/ vilka mål med er verksamhet har ni själv inom organisationen? 
 - Finns dessa mål skriftligt inom organisationen? 
 
- Hur uppfattar du anställningsläget på avdelningen? Är det rotation på arbetskraft eller 
arbetar personer länge hos er? 
 - Finns det några förkunskapskrav för att få arbeta hos er? 
 
- Känner ni att det finns en positiv inställning mot er avdelning inom organisationen? 
 - Tas era synpunkter på allvar? 
 - Har detta sett annorlunda ut genom åren? 
 
 
 
 
 
 
 
 


