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Utbildning som stöd vid implementering av systematisk erfarenhetshantering i Försvarsmakten 

 
Sammanfattning: 
Försvarsmakten har ett behov av en fungerande systematisk erfarenhetshantering. Det system som 
finns idag har utvecklingspotential och är inte fullt ut implementerat i organisationen. En essentiell 
sektor i implementeringsarbetet och utvecklingen av förmågan erfarenhetshantering bör vara 
utbildning. Genom utbildning och information till organisationen bör förtroendet och legitimiteten 
för erfarenhetsprocessen öka vilket är viktigt för implementeringen av den systematiska 
erfarenhetshanteringen i Försvarsmaktens vardagliga rutiner. 
 
Syftet med denna uppsats är att diskutera huruvida Försvarsmaktens utbildningar och 
utbildningsplattformar stödjer implementeringen av en systematisk erfarenhetshantering. Detta 
uppnås genom en abduktiv studie med en teoretisk grund som utgörs av teorier inom bl.a. lärande i 
organisationer och förändring i organisationer. 
 
Slutsatserna är att det finns en bra generell grund för en fungerande systematisk erfarenhetshantering 
i form av Försvarsmaktens ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap. Denna ledarskapsmodell vidrör 
till stor del samma grundläggande områden som är viktiga för en lärande organisation. Vidare finns 
det utvecklingspotential gällande utbildning på bredden i organisationen och den organisatoriska 
närheten mellan erfarenhetshanteringen och utbildningen på Försvarsmaktens stridsskolor. 
 
Nyckelord: Lessons learned, erfarenhetshantering, implementering, utbildning. 
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Training for learning to learn from yourself  
Training to assist in the implementation of a systematic lessons learned-process in the Swedish 

Armed Forces  
 
Abstract: 
The Swedish Armed Forces have a need for a systematic lessons learned-process. The system that 
exists today has development potential and is not fully implemented in the organization. An essential 
sector of the implementation and development of the capability lessons learned should be training. 
Through training and information to the organization should trust and legitimacy of the process 
increase and this is important for the implementation of a systematic lessons learned-process in the 
Swedish Armed Forces' daily routines. 
  
The purpose of this thesis is to discuss whether the Swedish Armed Forces trainings and training 
platforms supports the implementation of a systematic lessons learned-process. This is achieved 
through an abductive study with a theoretical core of theories concerning learning organizations and 
change in organizations. 
 
The conclusions are that there is a good general basis for a systematic lessons learned-process in form 
of the Swedish Armed Forces leadership model Transformational leadership (Utvecklande 
ledarskap). This leadership model touches to a large extent the same basic areas that are important 
for a learning organization. Furthermore, there is development potential for training on the breadth of 
the organization and the organizational proximity between the training and lessons learned activities 
at the Swedish Armed Forces branch schools. 
 
Key words: Lessons learned, implementing, training. 
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1 Inledning  
Rubrikerna Bakgrund, Problemformulering samt Syfte och frågeställningar avser skapa ett 
tydligt ramverk kring samt belysa det problem som uppsatsen har som mål att behandla. 
Under Avgränsningar definieras problemet ytterligare för att göra syftet och 
frågeställningarna hanterbara. Rubriken Disposition redogör för i vilken ordning de olika 
delmomenten kommer behandlas. Allt detta avser skapa spårbarhet och vetenskaplighet. Med 
andra ord tydliggöra för läsaren hur hela processen har fortskridit. 
 

1.1 Bakgrund 
”Erfarenhet - det är vad folk kallar sina misstag”1. Detta uttrycktes av Oscar Wilde under 
senare delen av 1800-talet, vilken grad av ironi som låg i detta uttalande framgår dock inte då 
det ligger i ett citats natur att det är lyft ur dess kontext. Ironi eller inte, en sak som är säker är 
ändå att teorier kring att lära sig av misstag (och erfarenheter) sedan dess har utvecklats. 
Skillnaden mellan erfarenhet och misstag framgår i definitionerna av begreppen under 
rubriken Centrala begrepp. 
 
I det gamla invasionsförsvaret under Kalla kriget så hade Sverige en tydlig, reguljär och 
relativt statisk hotbild mot sig. I denna kontext hade arbetet med utveckling av 
erfarenhetshanteringen relativt låg prioritet i Försvarsmakten (FM). Detta innebar att 
reglementen och doktriner justerades med långa tidsintervall. Resurser för analys, systematik 
och validering var knapphändig. De erfarenheter som drogs och den nya kunskap som 
bildades under verksamhet förblev ofta de inblandade individernas kunskap. Därmed försvann 
också denna kunskap med individerna på grund av personalrotation, nedskärningar och 
omstruktureringar. Det kan liknas med att hjulet uppfanns om och om igen och dessutom på 
flera platser inom samma organisation.2 
 
I och med FM:s övergång till ett insatsförsvar, som till skillnad från tidigare används istället 
för stå i beredskap och involveringen i internationella mer skarpa insatser så har behovet av 
en systematisk erfarenhetshantering ökat. FM förväntas lösa komplexa och föränderliga 
uppgifter med begränsade resurser. Dagens FM behöver därför utnyttja de erfarenheter som 
individer besitter för att effektivisera organisationen, öka flexibiliteten i organisationen samt 
öka säkerheten på strategisk nivå såväl som stridsteknisk nivå.  
 

Systematisk erfarenhetshantering innebär ett vetenskapligt förhållningssätt till 
kunskap och kunskapsöverföring. Det handlar om att systematiskt 
institutionalisera kunskap grundad på bl.a. erfarenheter från planering, 
förberedelser samt genomförande av operationer som bärs av individer och 
grupper av individer.3 

 

                                                
1 Citat, Oscar Wilde, <http://www.livet.se/ord/liknande/se_16068>, åtkommet 2010-06-10 
2 FM/HKV, 23 290:536 04 Bilaga 1, 2010 
3 Citat, FM/HKV, 23 290:536 04 Bilaga 1, 2010, s. 7 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Patrik Nejdbring  5 (31) 
OP 07-10    
 

 

Försvarets forskningsinstitut (FOI) presenterade 1998 en metodrapport innehållande ett 
teoretiskt och begreppsmässigt ramverk för hur en lessons learned-process (LL-process) i 
stort bör vara uppbyggd.4 Det har gjorts försök att implementera varianter av denna process 
på flera håll i FM. Med undantag för Swedish EOD and Demining Centre (SWEDEC) så kan 
samtliga försök anses som mindre lyckade5. Även Sjöstridsskolan (SSS) är på stark 
frammarsch inom området. Flygvapnet använder sig inte av en LL-process utan av ett 
förhållandevis framgångsrikt system med avvikelse- och incidentrapportering samt 
förslagsverksamhet.6 Detta har sin grund i civil flygsäkerhetslagstiftning och kommer inte att 
behandlas närmare i denna uppsats.  
 
Den LL-process som finns idag i FM har utvecklingspotential och är inte fullt ut 
implementerad i organisationen. Detta har identifierats av chefen för insatsledningen 
(INSATS) som sommaren 2009 gav en kärngrupp under ledning av Brigadgeneral Isberg i 
uppdrag att utreda samt leverera förslag på åtgärder som avsåg utveckla dessa brister. 
Utredningen slutredovisades i februari 2010 och berörs närmare under rubriken Resultat. 
 

1.2 Problemformulering 
Det finns ett uttalat behov av, samt brist på, en fungerande och fullskalig systematisk 
erfarenhetshantering i dagens FM. För att påskynda implementeringsarbetet av en sådan 
process kan utbildning vara ett vitalt område att utveckla. Om personalen genom utbildning 
kom till insikt med att en fungerande erfarenhetshantering i slutändan gynnar dem själva så 
kanske implementeringsarbetet skulle få ett ökat stöd från den stora massan i FM. Berörs 
ämnet erfarenhetshantering på FM:s utbildningsplattformar och i så fall hur? Vad är bra, vad 
kan förbättras och hur kan det förbättras? Detta är vad denna uppsats avser bringa klarhet i. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att diskutera huruvida FM:s utbildningar och utbildningsplattformar 
stödjer implementeringen av en systematisk erfarenhetshantering. 
 
Fråga 1:  Vad innebär en systematisk erfarenhetshantering? 
 
Fråga 2: Stödjer utbildningen och utbildningsplattformarna i dagens FM 

implementeringen av en systematisk erfarenhetshantering? I så fall, hur stöds 
processen? 

 

                                                
4 Lindgren, Fredrik; Almén, Anders; Rindstål, Peter, Lessons learned vid internationella insatser. Bergepp Motiv 
Metoder Stockholm: FOA, 1998  
5 Pettersson, Ulrica, Success and Failure Factors for KM: The Utilization of Knowledge in the Swedish Armed 
Forces, Journal of Universal Computer Science, vol 15, no. 8 2009 
6 Löfstedt, Robert; Rode, Karlis, Erfarenhetshantering inom Försvarsmakten – med internationella insatser som 
fokus Stockholm: FOI, 2006 
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1.4 Avgränsningar 
Utbildning är en central del i FM:s verksamhet. Det sker utbildning överallt och hela tiden 
både formellt och informellt. För att få utbildningsbegreppet hanterbart i denna uppsats så har 
en avgränsning gjorts till endast de utbildningar som bedöms ha mest relevans för 
implementeringen av en systematisk erfarenhetshantering i FM. De utbildningar som således 
kommer granskas är följande: 
 

 Ledarskapsutbildningen på Försvarshögskolans (FHS) Högre stabsutbildning (HSU) 
 Ledarskapsutbildningen på FHS Officersprogram (OP) 
 NATO Lessons Learned Staff Officer Course 

 
Det finns en stor mängd teorier som skulle kunna vara användbara i denna uppsats. Antalet 
teorier under teorikapitlet har begränsats med hänsyn till uppsatsens volymbegränsning och 
proportionaliteten i textvolym under uppsatsens olika delar. De teorier som har valts är de 
teorier som bedöms ge mest relevant underlag till diskussionen. Det har gjorts ett urval av 
teorier ur ett brett spektrum så de valda teorierna är således inte handplockade för att stödja ett 
visst synsätt. 
 

1.5 Centrala begrepp 
För att förenkla för läsaren att förstå innebörden i uppsatsen samt för att skapa ett naturligt 
flöde  för läsaren så redogörs här för några begrepp som är centrala i uppsatsen. 
 
Implementering:  

implement,   as a verb, is a useful word used first in Scotland in the sense ‘to put 
(a treaty, agreement, etc.) into effect’, a meaning it still has in general usage. In 
the 20c its use has been greatly extended to cover any kind of idea, policy, 
proposal, suggestion, etc., as a general synonym for carry out, effect, fulfil, and 
other words. Although objections are sometimes raised to this use, it is well 
established and is often a better word than any of these synonyms might at first 
seem to be. It also has the advantage of a ready noun form implementation.7 

 
Den engelska översättningen “implement” används för att denna engelska definition är den 
som anses bäst spegla begreppet implementering så som författaren tolkar det. Det bör redan 
här förtydligas att begreppet implementering i denna uppsats berörs i två avseenden. Dels 
berörs begreppet i avseendet implementering av en systematisk erfarenhetshantering. Dels så 
används samma begrepp som ett moment i den LL-process som beskrivs i teoridelen. Detta är 
viktigt att ha i åtanke för att undvika förvirring.  
 
 
 
 
                                                
7 Citat, Pocket Fowler's Modern English Usage. Ed. Robert Allen. Oxford University Press, 2008. Oxford 
Reference Online. Oxford University Press. Genom: Anna Lindh biblioteket. <http://www.oxfordreference.com/ 
views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t30.e1895>, åtkommet 2010-06-10 
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Kunskap: 
Platon analyserade begreppet kunskap i sin kunskapsteori. Slutsatserna blev att för att något 
skall klassas som kunskap så skall personen i fråga ”ha en sann uppfattning eller åsikt” samt 
”ha goda grunder för sin åsikt”.8 
 
Erfarenhet: 
Enligt Nationalencyklopedin så är erfarenhet ett ”filosofiskt begrepp med skiftande innehåll”. 
Det finns alltså ingen entydig definition av begreppet. Löfstedt och Rode har identifierat 
samma problem och kommer till sist fram till att erfarenhet är en ”form av kunskap som 
bygger på iakttagelser eller färdighet”9. Detta är den definition som även används i denna 
uppsats. 
 
Misstag: 
Misstag definieras som ”oavsiktligt fel”10. För att reda ut Oscar Wildes citat i inledningen så 
är misstag till skillnad från erfarenheter inte bygger på kunskap, iakttagelser eller färdighet. 
 
Utbildning vs. Utbildningsplattform: 
Det görs en skillnad i syftet samt i den andra frågeställningen mellan utbildningar och 
utbildningsplattformar. Avsikten med detta är att tydliggöra att det är både innehållet i 
utbildningarna och utbildningsplattformarnas nyttjande rent organisatoriskt som skall 
diskuteras i uppsatsen. 
 

1.6 Disposition 
Inledning: 
Bakgrund, problemformulering och syfte är skrivet för att introducera läsaren till ämnet samt 
att placera problemet i dess kontext. Detta mynnar ut i ett antal frågeställningar som avses 
besvaras i uppsatsen. Därefter avgränsas problemet, under avgränsningar presenteras 
ytterligare ramar runt problemet för att få det genomförbart med hänsyn till angränsande 
omständigheter. Centrala begrepp för uppsatsen definieras och redogörs därefter. För att 
tydliggöra det kronologiska tillvägagångssättet presenteras därefter uppsatsens disposition.  
 
Teorigrund och tidigare forskning: 
Detta kapitel avser skapa en teoretisk kunskapsgrund för att sedan bygga diskussionen runt. 
Inledningsvis redogörs för Senge11 och hans fem discipliner för att skapa en lärande 
organisation. Därefter beskrivs den systematiska erfarenhetshanteringen som kan ses som en 
del i den lärande organisationen. Slutligen redogörs för teorier kring implementering och 
förändring i organisationer. 
 
                                                
8 <http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/kunskapsteori>, åtkommet 2010-06-10 
9 Citat, Löfstedt och Rode, 2006, s. 25 
10 Citat, < http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/sve/misstag?i_h_word=misstag>, åtkommet 2010-06-
10 
11 Senge, Peter M, Den femte disciplinen: Den lärande organisationens konst Stockholm: Nerenius & Santérus 
Förlag, 1999 
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Metod och källkritik: 
För att skapa transparens i hur forskningsprocessen har fortskridit så beskrivs vilka 
vetenskapliga angreppssätt som använts, hur insamling av data har gått till, validitets- och 
reliabilitetsfrågor som uppstått, den kvalitativa metoden samt de forskningsetiska åtgärderna 
som vidtagits.  
 
Resultat: 
Detta kapitel presenterar resultatet av den empiriska inhämtningen i form av kursplaner, 
kursbeskrivningar, intervjuer, samtal samt skrivelser och styrdokument. 
 
Analys och Diskussion: 
Det empiriska materialet analyseras och diskuteras med stöd av de teorier som beskrivits. 
Detta leder fram till ett antal slutsatser. 
 
Till sist följer Förslag till vidare forskning, Litteraturförteckning samt Bilagor. 
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2 Teorigrund och tidigare forskning 
Detta kapitel inleds med en redogörelse för Senge och hans fem discipliner för att skapa en 
lärande organisation. Därefter beskrivs den systematiska erfarenhetshanteringen som kan ses 
som en del i den lärande organisationen. Slutligen redogörs för teorier kring implementering 
och förändring i organisationer. 
 

2.1 Senge – 5 discipliner 
Enligt Senge12 så är den lärande organisationen uppfunnen men den är ännu ingen innovation 
på grund av att uppfinningen inte kan upprepas i större skala och till rimliga kostnader. Senge 
menar att ett steg mot de lärande organisationerna som innovation är fem discipliner. Dessa 
discipliner är utvecklade var för sig men de tros ge betydande synergieffekter för varandra. 
Alla discipliner bidrar till en fungerande helhet men den som Senge kallar den femte 
disciplinen är vital för att sammanfoga de övriga disciplinerna, denna femte disciplin är 
systemtänkande. Nedan följer en beskrivning av de fem disciplinerna. 
 
Personligt mästerskap (Personal Mastery) innebär att på individnivå ständigt sträva efter 
lärande och utveckling. Det personliga mästerskapet handlar om att utveckla grundläggande 
egenskaper hos individer som tålamod, att samla energi och att blicka mot horisonten 
samtidigt som en alert närvaro i nuet råder. Organisationens lärande har sin grund i det 
individuella lärandet. Avsikten med detta är bland annat att bibehålla den hunger på lärande 
och utveckling som ofta finns hos nyutbildade individer och undvika att folk tappar denna 
hunger och entusiasm efter ett antal år i organisationen.13 
 
Tankemodeller (Mental Models) är de generella mentala vägvisarna som hjälper oss att 
förstå vår omvärld. Oftast är vi omedvetna om hur våra tankemodeller påverkar våra vägval 
och våra sätt att se på vår omgivning. Inom organisationsledning så är det viktigt att vara 
medveten om dessa tankemodeller samt konstant granska dem kritiskt. Negativa 
tankemodeller kan vara hämmande för förståelsen av organisationer och dess omgivning i 
synnerhet när de delas av många människor. För att lyckas utveckla och förändra sina egna 
och gruppers tankemodeller så krävs en kritisk granskning av det mest grundläggande 
värderingarna hos varje individ. Varje individ måste dels granska sig själv och dels granskas 
av andra.14 
 
Gemensamma visioner (Building Shared Vision) handlar om att från ledningen utarbeta 
legitima mål och visioner som motiverar personalen. En stark vision som är rotad i 
organisationen genererar motivation och utveckling hos individer.15 
 
Teamlärande (Team Learning) innebär att effektivisera samarbetet och samverkan inom 
team eller arbetsgrupper med avsikten att få ut mer effekt av gruppen än summan av vad varje 

                                                
12 Senge, 1999 
13 Ibid. 
14 Ibid 
15 Ibid 
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individ bidrar med. Detta ger god effekt samtidigt som individerna utvecklas mer än om de 
hade arbetat var och än för sig. Teamlärande bygger i grunden på en öppen dialog där alla 
medlemmar kommer till tals och gruppen med öppna sinnen absorberar och tar tillvara på det 
samlade kunskapskapitalet. Denna dialog skiljer sig från de annars vanligt förekommande 
diskussionerna där det ofta handlar om att sälja just sina åsikter till resten av gruppen och där 
de som inte lyckas med detta ses som förlorare. Denna disciplin handlar till stor del om att 
identifiera skadliga defensiva reaktioner i samverkan och lyfta dem för att försöka dra nytta 
av dem.16 
 
Systemtänkande (Systems Thinking) är alltså den disciplin som fogar samman de övriga till 
en fungerande helhet I teori och praktik. Det handlar om att förstå olika beståndsdelar i 
systemen, hur de verkar i förhållande till varandra och vad de ger för effekt för systemen i 
olika situationer. Systemtänkandet krävs för att få en överblick av systemen och därigenom 
kunna sätta mål och mäta effekter. Det kan ofta vara svårt att överblicka och förstå system 
som man själv befinner sig i, särskilt i och med att de system vi omges av blir mer och mer 
komplexa och större. Forskning visar dock att systemtänkande till stor del faller sig naturligt 
för människor men för att tänja på de mänskliga gränserna inom systemtänkandet så har 
verktyg utvecklats för att underlätta. Systemtänkandet å ena sidan och de övriga disciplinerna 
å andra sidan står i ett ömsesidigt beroende av varandra för att skapa balans i systemet. Om 
denna balans hittas så skapas goda förutsättningar för lärande i organisationen.17 
 

2.2 Systematisk erfarenhetshantering 
Begreppet LL (kan likställas med erfarenhetshantering18) brukas flitigt inom FM och kan 
definieras 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 the 
short as well as the long term perspective.19  

 
Lindgren et al. återger flera snarlika definitioner och konstaterar att de innehåller följande 
gemensamma nämnare: 
 

 Generera kunskap ur erfarenhet 
 Erfarenheter från såväl framgångar som misslyckanden skall utnyttjas 
 Syftet är att förbättra genomförandet av pågående och framtida verksamhet 

 
En LL-process är således en strukturerad process för att tillvarata erfarenheter. Lindgren et al. 
ser detta som en kontinuerlig process bestående av fem steg: insamling, analys, värdering, 
implementering och uppföljning. Samtliga moment är essentiella för processen. Deras rapport 

                                                
16 Ibid 
17 Ibid 
18 Löfstedt och Rode, 2006 
19 Citat, Joint Military Doctrine for Peace Support Operations, Swedish Armed Forces, genom: Lindgren et al, 
1998, s. 8 
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från 1998 syftade till att ge ett begreppsmässigt och metodiskt ramverk till LL-arbetet. 
Modellen är sprungen ur NATO:s Joint Analysis and Lessons Learner Centre (JALLC)20. 
FM:s olika stridsskolor (Mrskstridsskolan (MSS), Sjöstridsskolan (SSS) och Luftstridsskolan 
(LSS)) har givits sammanhållande avsvar för respektive försvarsgrens taktiska 
erfarenhetshantering. De olika stridsskolorna har nått olika långt i detta arbete men stegen i 
processen går att återfinna i en eller annan form samt med varierande benämningar. 
 

2.2.1 FOA:s ramverk för LL 

Insamling/ inhämtning: 
För att den information som inhämtas skall återspegla organisationen som är föremål för 
utveckling så krävs att formen på inhämtningen och strukturen på materialet är anpassat efter 
verksamheten i fokus. Formen på inhämtningen kan vara aktiv inhämtning (mer riktad) såväl 
som passiv inhämtning (rapporterande underifrån)21. Den information som inhämtas bör vara 
av alla typer, muntlig, skriftlig och bildbaserad samt inhämtas från många separata källor. 
Inhämtningen är fundamental då den frambringar råmaterialet till den resterande processen.22 
 
Analys: 
Analysmomentet syftar till att producera slutsatser, förslag till utveckling, 
alternativgenerering samt effektbeskrivningar av varje alternativ. Analysen inleds oftast med 
en strukturering av all insamlad data. Därefter ställs följande frågeställningar angående de 
insamlade erfarenheterna:23 
 

 Är denna LL verkligen ny? 
 Är denna LL förenlig med de LL som tidigare lagrats i minnet/databasen eller 

motsäger den de tidigare erfarenheterna i minnet/databasen, i så fall varför? 
 Är denna LL självständig eller har den tydliga kopplingar till befintliga LL? 
 Hur generell är denna LL? 

 
En preliminär sortering av LL sker i denna inledande del i analysen. Här är det viktigt att inte 
sortera bort erfarenheter pga. t.ex. sakmässig felaktighet utan adekvat anledning. De 
erfarenheter som kan upplevas som felaktiga och märkvärdiga är av stor vikt att även de 
bearbetas. Efter denna inledande analys slussas erfarenheter vidare till lämplig funktion och 
nivå inom organisationen för ytterligare fördjupad analys.24 
 
Den fördjupade analysen kan genomföras med hjälp av ett antal verktyg som nyttjas beroende 
på analysobjektets art. Några exempel på verktyg är rekonstruktion av händelseförlopp, 
kartläggning av orsakssamband, statistiska metoder samt gruppdiskussioner. 25 
 

                                                
20 Löfstedt och Rode, 2006 
21 Internationellt benämns ofta aktiv inhämtning för top-down och passiv inhämtning för bottom-up. 
22 Lindgren, et.al., 1998 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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Värdering: 
Under värderingsfasen så beslutas vilka åtgärder som skall tas utifrån de alternativ som 
genererats under analysen. Även om det bara finns ett alternativ till lösning så bör det vägas 
mot effekterna av att inte vidta någon åtgärd alls. Värderingen skall ske på den nivå i 
organisationen som förfogar över de aktuella resurserna. Oftast genomförs värderingen en 
nivå högre i organisationen än där analysarbetet genomförs. Det är av stor vikt att 
värderingsarbetet präglas av systemtänkande. Med detta menas att helheten måste beaktas, 
även de områden som sträcker sig utanför den egna funktionen då dessa kan påverkas. 
Exempel på möjliga verktyg och angreppssätt är:26 
 

 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 
 
Implementering: 
Vid implementeringsprocessen så är det viktigt med ansvarsförhållanden inom 
organisationen. Vem som har rätt att beordra vad samt vem som är ansvarig för uppföljningen 
måste vara klart. Konkreta implementeringsåtgärder kan vara uppdatering eller nyproduktion 
av manualer, reglementen, doktriner eller utbildningsplaner. Det bör skapas förståelse för de 
förändringar som iscensätts, särskilt viktigt är detta vid bruk av uppdragstaktik. Under sådana 
här förändringsprocesser krävs en att de berörda har en attityd som gynnar förändring. 27 
 
För att implementeringen av nyvunna erfarenheter skall lyckas så krävs en fungerande 
informationsspridning inom organisationen. Informationen måste nå ut i organisationen och 
då inte minst till den enhet där erfarenheten rapporterades, denna återkoppling är viktig för att 
motivera till fortsatt erfarenhetsrapportering. Exempel på metoder för informationsspridning 
kan vara:28 
 

 Föredragningar i lämpliga forum 
 Distribution genom en databas med värderade LL samt referensdokument 
 Affischer med kortfattade resultat från LL-arbete (liknande manualer med fördelen att 

de kan uppdateras på kort tid utan långdragna revideringsprocesser) 
 Tidskrifter, nyhetsbrev, artiklar, webbsidor etc. 

 
Tiden för implementeringsfasen varierar beroende på erfarenheters karaktär. Vissa 
förändringar behöver bara beordras medan vissa måste växa in i organisationen under en lång 
tid, t.ex. attitydförändringar eller implementeringen av en strukturerad LL-process som kräver 
många åtgärder i flera led.29 
 

                                                
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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Uppföljning: 
Uppföljningen syftar till att dels kontrollera att de beslutade förändringarna genomförts och 
dels att kontrollera att effekterna av förändringarna blivit de önskade. Metoden är att jämföra 
de faktiska effekterna med de uppsatta målen. Om avvikelser skulle ska så genomförs en 
analys för att bringa klarhet i varför denna avvikelse uppstod. Underlag till uppföljningen kan 
även inhämtas genom inspektioner och revisioner. Vid uppföljningen måste hänsyn tas till att 
omständigheterna kan ha förändrats under tiden som gått, i exempelvis utlandsmissioner kan 
verksamhet och omständigheter förändras snabbt.30 
 
Minne: 
Då individer byts ut och roterar befattningar i organisationer eftersträvas att deras erfarenheter 
kvarstannar. D.v.s. deras erfarenheter institutionaliseras i ett institutionellt minne som är 
oberoende av individer. Detta institutionella minne stöds ofta av en databas där bearbetade 
erfarenheter skrivs in och finns sökbara för andra i organisationen. Viktigt är då att individer 
uppmanas att skriva erfarenheter i denna databas samt att å andra sidan individer nyttjar 
databasen och söker i den. I databasen bör det även länkas eller på annat sätt hänvisas till 
referenser. Det skall tydliggöras att databasen endast är ett tekniskt hjälpmedel och inte ett 
självändamål. Syftet är att erfarenheter skall spridas för att kvarstanna inom organisationen 
när individer försvinner.31  
 

2.3 Implementering och förändring i organisationer 
NATO använder sig av ett verktyg för att beskriva de essentiella faktorerna för 
förmågeutveckling som de kallar för DOTMLPF-I. Det står för Doctrine, Organisation, 
Training, Material, Leadership, Personel, Facilities och Interoperability.32 Om man ser 
erfarenhetshantering som en förmåga så kan således training anses vara en vital faktor för 
utvecklingen av denna förmåga. Även leadership som är av betydelse i denna uppsats kan 
anses som en vital faktor för utveckling av förmågan erfarenhetshantering. 
 
Vid förändringsarbete i organisationer så råder ofta mer eller mindre motstånd mot denna 
förändring hos individer i organisationen. För att lyckas med implementering av förändring så 
är det därför av vikt att förstå orsakerna till motståndet. Connor33 identifierade 1995 ett antal 
orsaker till denna motståndskraft. Dessa är: 
 

 Bristande tillit 
 Tro att förändring är onödigt 
 Tro att förändringen inte är genomförbar 
 Ekonomiska hot 
 Relativt höga kostnader 
 Rädsla för personligt misslyckande 

                                                
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 NATO Joint Analysis and Lessons Learned Centre, Joint Analysis Handbook – 3rd edition Lisbon, 2007 
33 Connor, 1995, Genom: Yukl, Gary, Leadership in organizations – Sixth edition New Jersey: Pearson 
Education inc., 2006 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Patrik Nejdbring  14 (31) 
OP 07-10    
 

 

 Förlust av status och makt 
 Hot mot värderingar och ideal 
 Ovilja mot inblandning 

 
Detta motstånd bör ses som en naturlig defensiv reaktion hos individerna i organisationen och 
inte som tecken på individuell svaghet eller okunskap. Att individer reagerar med motstånd 
kan till och med ses som ett positivt tecken, ett tecken på att folk bryr sig. Istället bör 
ledningen försöka nyttja metoder för att omdirigera och dra nytta av den energi som finns hos 
individerna för att genomföra förändringen.34 
 
Förändringsprocessen kan enligt Lewin35 delas in i tre faser: unfreezing, changing and 
refreezing. I unfreezing-fasen så kommer folk, av någon anledning, på att en förändring 
behövs. I changing-fasen söker folk efter nya sätt att lösa problem på och väljer en ny lovande 
metod. Till sist i refreezing-fasen så implementeras den nya metoden och får fotfäste. Det är 
viktigt att låta samtliga faser få ta sin tid, annars riskerar förändringen att misslyckas. Det är 
även viktigt för en ledare vid en förändringsprocess att känna igen de emotionella stadier som 
personalen tenderar att gå igenom36. 
 
Organisationskulturen är ofta av stor vikt vid förändringsprocesser. Det här gäller att skapa en 
gynnsam kultur för förändring, vilket kan vara mycket svårt. Metoder för att uppnå en 
kulturförändring är t.ex. att agera föredömligt, rakt och tydligt som ledare eller genom 
styrningar med beröm och belöningar.37  
 
För att få personalen positivt inställda till en förändring så är det viktigt att införliva en tydlig 
vision och långsiktiga målsättningar att utgå ifrån och relatera till i arbetet. Det är av stor vikt 
att denna vision är genomtänkt och genomarbetad och har förankring i organisationen.38 
 
Själva implementeringsarbetet kan ske på många olika sätt och är väldigt beroende på vilken 
organisation som är föremål för implementering. Implementeringen kan ske med hjälp av 
politikliknande metoder som att skapa koalitioner och marknadsföra förändringen. Det kan 
även ske genom mer personorienterade åtgärder som att skapa en känsla av brådska och starkt 
behov av förändring för att ”få med personalen på tåget”.39 
 
Förändringsprocesser förenklas avsevärt om ett förebyggande arbete har ägt rum. Ett arbete 
som strävar mot att bygga en flexibel och lättföränderlig organisation, en lärande 
organisation. Detta blir allt viktigare i det moderna, föränderliga och globala samhälle som 
utgör omgivningen till dagens organisationer.40 

                                                
34 Yukl, 2006 
35 Lewin, 1951, Genom: Yukl, 2006 
36 Yukl, 2006 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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3 Metod och källkritik 
För att skapa transparens i hur forskningsprocessen har fortskridit så beskrivs nedan: vilka 
vetenskapliga angreppssätt som använts, hur insamling av data har gått till, den kvalitativa 
metoden, validitets- och reliabilitetsfrågor som uppstått samt de forskningsetiska åtgärderna 
som vidtagits.  
 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Den deduktiva metoden utgår ifrån en teoretisk grund för att studera ett empiriskt material. 
Den deduktiva metoden leder oftast till slutsatser som slutsatser som är svåra att motsäga, 
dessa slutsatser tenderar dock att bli relativt ointressanta och intetsägande. 41 
 
Induktiv metod är en typ av motsats till den deduktiva. Det innebär att forskaren utgår från 
empirin och gör en objektiv insamling, utifrån den insamlade empirin görs sedan hypoteser 
som utgör den teoretiska grunden. Grundtanken är att om tillräckligt många observationer 
görs så skapas ett mönster som blir vetenskapligt hållbart. En risk med den induktiva metoden 
är att förhastade slutsatser kan dras.42 
 
Denna studie har varken tagit avstamp i teorin eller empirin, arbetet har varit ett slags 
mellanting mellan deduktiv och induktiv metod. Denna studie faller således under kategorin 
abduktiv metod. I praktiken har det gått till så att redan från början har teorin påverkat valet 
av empiri och tvärt om, teorin och empirin har växeldragit studien framåt.43 
 

3.2 Insamling av data 
Insamling av data genomfördes genom främst genom litteraturstudier och intervjuer/samtal. 
En del material insamlades även elektroniskt genom förfrågan om material via e-post till 
relevanta nyckelpersoner. På detta sätt insamlades kursbeskrivningar, kursplaner samt en del 
styrdokument och informella arbetsdokument. 
  

3.2.1 Litteraturstudier 

Informationssökning genomfördes i två steg. Inledningsvis ägde en förberedande sökning44 
rum i bibliotekskataloger, databaser samt uppslagsverk inom ämnena lärande organisationer 
och lessons learned generellt samt specifikt kopplat till FM. Efter att en översiktlig bild av 
forskningsområdet formats kunde en relevant problemformulering skapas. Därefter 
genomfördes en uttömmande sökning45 med utgångspunkt i problemformuleringen. Denna 
uttömmande informationssökning genomfördes dels genom kedjesökning46 och dels genom 
                                                
41 Alvesson, Mats, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod Lund: Studentlitteratur, 1994 
42 Ibid. 
43 Ibid 
44 Sundel, Catrin, Föreläsning Informationssökning Stockholm: Anna Lindh-Biblioteket, 2010-03-23 
45 Ibid. 
46 Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter, Att skriva en bra uppsats – andra upplagan Malmö: Liber AB, 2006 
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systematisk sökning47. Fördelen med kedjesökning är att man från mer bred och översiktlig 
sekundärlitteratur kan följa referenser och argumentens väg och utveckling. Nackdelen är att 
det är lätt att gå miste om avvikande uppfattningar. För att undvika detta gjordes även ett antal 
systematiska sökningar i biblioteksdatabaser som Anna Lindhbiblioteket, DIVA och LIBRIS. 
Den litteratur som användes till teoristudien efter informationssökningen var främst i bokform 
men även forskningsrapporter. Empiristudien baserades på styrdokument i form av formella 
skrivelser, samt forskningsrapporter. En hel del informella arbetsdokument har även lästs, 
dessa har legat till grund för formulering av intervjufrågor.    
 

3.2.2 Intervjuer/samtal 

Inledningsvis var tanken att empirin endast skulle bestå av styrdokument, kursplaner och 
kursbeskrivningar. Detta material kompletterades dock under arbetets gång med ett antal 
intervjuer. Eftersom FM:s tre stridsskolor utgör ett nav för erfarenhetshanteringen inom 
respektive försvarsgren intervjuades en representant vid varje stridsskola. I slutändan blev det 
en representant på SSS, en på Flygtaktiska staben, en på MSS samt en på Armétaktiska 
staben. Detta på grund av att det råder skillnader mellan verksamheten på papperet och i 
verkligheten samt som nämnts tidigare att de olika stridsskolorna nått olika långt i 
utvecklingen av deras erfarenhetsprocess. 
 
Intervjuerna genomfördes dels via E-post och dels via telefonsamtal. Förhållningssättet var 
öppet och relativt informellt då respondenterna satt på nyckelkompetenser och målet var att få 
en så heltäckande bild av respondentens verksamhet som möjligt. De intervjuer som 
genomfördes via e-post hade ett antal relativt öppna frågeställningar48. I vissa fall skickades 
kompletterande e-post för ytterligare fördjupning eller förklaring av svar. En av e-
postkontakterna kompletterades med ett telefonsamtal för att ytterligare frågor uppstod då 
denna bifogade ett antal arbetsdokument om verksamheten. Dessa frågor49 var mer riktade än 
de första.  
 

3.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten anger tillförlitligheten i de mätinstrument som används. Hög reliabilitet ger 
således samma resultat om mätningen eller som i detta fall studien skulle upprepas. Validitet 
anger huruvida studien mäter det som den är avsedd att mäta, alltså att ändamålsenliga 
resultat uppnås av studien. Hög reliabilitet är ett krav för hög validitet.50 
 
Studier av kursplaner och kursbeskrivningar för att mäta innehållet i en utbildning bör vara en 
reliabel metod som ger valida resultat. En kursplan är framarbetad och fastställd av 
högskolan, den utgör ett ramverk för den som är kursansvarig lärare och beskriver lärandemål 
och kursens innehåll i stort. Kursbeskrivning är den kursansvarige läraren som brutit ner 
kursplanen och beskrivit mer detaljerat hur kursen skall genomföras, här framgår tider, 
                                                
47 Rienecker och Stray Jørgensen, 2006 
48 Intervjuguide, se bilaga 3 
49 Ibid. 
50 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod Lund: Studentlitteratur, 2003 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-14   
Patrik Nejdbring  17 (31) 
OP 07-10    
 

 

examinationsformer etc. Det skrivs en kursbeskrivning för varje tillfälle kursen genomförs 
men kursplanen kan vara densamma vid flera genomföranden. Samtliga kursplaner som 
studerats har kompletterats med en studie av den senaste utgåvan av kursbeskrivningen av 
samma kurs.  
 
Området som undersöktes är relativt litet inom FM, det fanns således inte särskilt stort 
utrymme för val av respondenter till intervju. De som slutligen blev respondenter valdes på 
grund av att de blivit rekommenderade av andra sakkunniga inom området. Samtliga besatt 
nyckelpositioner inom erfarenhetshantering i deras del av organisationen, således hade de 
övergripande kunskap och förståelse för det som efterfrågades. 
 
Validiteten har generellt sett säkerställts genom kontinuerligt kritiskt granskande av den egna 
forskningsprocessen. Varje moment i processen har ifrågasatts ifall det bär mot målet i form 
av syfte och frågeställningar. Detta kritiska förhållningssätt till den egna processen har även 
återkopplats till handledaren genom kontinuerlig delgivning av tankar och reflektioner. 
 

3.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Den kvalitativa metoden präglas av att forskaren befinner sig i den sociala verklighet som 
studeras samt att datainsamling och analys sker samtidigt eller om vartannat. Den kvalitativa 
metoden strävar efter en djupare helhetsbild av det som undersöks, det resulterar i regel i att 
antalet undersökningar blir färre. Den kvantitativa metoden däremot går ut på att forskaren 
systematiskt insamlar empirisk data. Därefter sammanställs all data med hjälp av statistik för 
att sedan analysera detta, ofta baserat på hypoteser.51 
 
I denna studie så har den kvalitativa metoden nyttjats på grund av att en djupare 
helhetsförståelse för ämnet var det som eftersträvades. På grund av att författaren hade 
begränsade förkunskaper om ämnet så hade en kvantitativ studie varit problematisk att 
genomföra. Ämnet är även så pass litet så att kvantiteten i den kvantitativa metoden hade varit 
svår att uppnå. 
 

3.5 Forskningsetik 
De data som är inhämtad genom intervju har genomgått ett antal krav gällande etik. Samtliga 
respondenter informerades om syftet med intervjun och uppsatsen, var uppsatsen skall 
offentliggöras samt att den information de lämnar endast skall användas inom ramen för 
denna uppsats. Vidare efterfrågades ett godkännande från samtliga respondenter till att de 
användes som källor i uppsatsen.  

                                                
51 <http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/kvalitativ-metod>, åtkommet 2010-06-05 
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4 Resultat  
Nedan följer resultatet av den empiriska inhämtningen i form av kursplaner, 
kursbeskrivningar, intervjuer, samtal samt skrivelser och styrdokument. 

4.1 Kursplaner och kursbeskrivningar för ledarskapsutbildningar i FM 
I den Högre stabsutbildningen (HSU) vid Försvarshögskolan (FHS) genomförs inga rena 
ledarskapskurser utan ledarskapsutbildningen är inbakad i ämnet Krigsvetenskap. Det skulle 
ha blivit ett tidskrävande arbete med att läsa igenom alla kursplaner/ kursbeskrivningar och 
det skulle vara lätt att gå miste om viktig information. Med anledning av detta så tillfrågades 
chefen för den Krigsvetenskapliga avdelningen52 på FHS för att svara på om ämnena 
erfarenhetshantering, LL, Knowledge Management el. dyl. behandlades i någon av kurserna 
vid HSU. Svaret blev negativt, ingen kurs berör LL eller motsvarande ämnen. 
 
I kursbeskrivningen för militärt ledarskap och pedagogik 1 vid Officersprogrammet framgår 
följande under rubriken övergripande innehåll: 
 

Gruppdynamik 
Denna del syftar till att ge kunskap om grupprocesser samt skapa ökad insikt om 
hur man själv agerar och reagerar i grupp, ett led i ökad självkännedom och 
därmed utveckling av det egna ledarskapet.53 

 
I kursbeskrivningen för militärt ledarskap och pedagogik 2 vid Officersprogrammet framgår 
följande: 
 

Det femte lärandemålet som tas upp uttrycks som att kunna ge och ta konstruktiv 
feedback. Förmågekravet inom lärandemålet uppnås under Norrlandsövningen. 
Under föreläsningen, nämnd ovan, utvecklas feedbackbegreppet och effekter av 
feedback i förhållande till organisationens behov och funktion. Feedback som 
verktyg för ledaren belyses.54 

 
I kursplanen för militärt ledarskap och pedagogik 3 vid Officersprogrammet framgår 
följande: ”Kursen behandlar […] organisatoriska aspekter på ledarskap, kommunikation i ett 
organisatoriskt perspektiv”55 samt ”Kursen syftar till att kunna situationsanpassa det egna 
ledarskapet med utgångspunkt i utvecklande ledarskap.”56 
 

                                                
52 Siverstedt, Ulf, Överste. Chef Krigsvetenskapliga avdelningen, Försvarshögskolan, Stockholm. 
(ulf.siverstedt@fhs.se). (2010-05-05). LL utbildning vid HSU. E-post till Patrik Nejdbring. 
(patrik.bergstrom@op.fhs.se) 
53 Citat, Kursbeskrivning, Militärt ledarskap och pedagogik 1 – Officersprogrammet OP/TA 08-11 Karlberg: 
Försvarshögskolan, 2008, s. 4 
54 Citat, Kursbeskrivning, Militärt ledarskap och pedagogik 2 – Officersprogrammet OP/TA 08-11 Karlberg: 
Försvarshögskolan, 2009, s. 5 
55 Citat, Kursplan, Militärt ledarskap och pedagogik 3 – Officersprogrammet OP/TA 08-11 Karlberg: 
Försvarshögskolan, 2009, s. 1 
56 Ibid. 
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4.1.1 Utvecklande ledarskap 

Utvecklande ledarskap har varit Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Det 
utvecklande ledarskapet karakteriseras av tre kännetecken: föredömligt handlande, personlig 
omtanke samt att det är inspirerande.57 
 
Utvecklande ledarskap innefattar även ett mentalt förhållningssätt, detta är av särskild vikt vid 
tal om föredömligt handlande. Kännetecknet föredöme är i sin tur uppbyggd av tre 
delelement. Värdegrund är det första, det inbegriper humanistiska värderingar samt ställer 
krav på etik, moral och lojalitet. Det andra delelementet är förebild och innebär att våga leda 
även i svåra situationer samt att ord och handlingar korrelerar. Det tredje och sista 
delelementet är ansvar och innebär att chefen ansvarar för uppgiftens lösande såväl som 
personalens välbefinnande. Ansvar innebär även att chefen delar med sig av framgångar samt 
håller sig själv ansvarig vid motgångar. Dessa tre element syftar till att skapa ömsesidig tillit 
mellan chef och medarbetare.58 
 
Personlig omtanke är något som omtalas i flera ledarskapsmodeller. Den personliga omtanken 
kan delas in i två delfaktorer, ge stöd och konfrontera. Med att ge stöd menas att chefen 
intresserar sig av sin personal och lär känna den professionellt såväl som privat. Detta är en 
förutsättning för att ge stöd känslomässigt och praktiskt i form av handledning eller 
utbildning. Med att konfrontera menas att vara rak, ärlig och tydlig vid delgivning av positiv 
och negativ kritik till sin personal. Det är viktigt att negativ kritik levereras vid rätt tillfälle, i 
lagom mängd och att kritiken är konstruktiv. Med konstruktiv menas att den syftar till att 
bygga upp personen som mottar kritiken.59 
 
En ledare bör vara inspirerande och motiverande. Detta kan uppnås genom karisma i 
kombination med synlig och humanistiskt förankrad värdegrund. Vidare bör delaktighet 
uppmuntras i form av långsiktiga och legitimt förankrade mål samt att låta personalen få 
mycket eget långtgående ansvar. Slutligen bör personalens kreativitet uppmuntras. Det kan 
yttra sig i att uppmuntra personalen att komma med nya idéer såväl som att uppmuntra dem 
att ifrågasätta gamla mönster.60  
 

4.2 Insatsledningens utredning 
Nedan följer en sammanfattning av Brigadgeneral Isbergs utredning61 som nämns under 
rubriken Bakgrund. Fokus ligger på de delar som berör utbildningens betydelse för 
implementeringen av processen. 
 
Uppdraget till Brigadgeneral Isberg gavs i insatsdirektiv 113/2009 sommaren 2009 och 
slutredovisningen ägde rum i februari 2010. Uppdraget var som nämnts att ”analysera och 

                                                
57 Larsson, Gerry; Lallenberg, Kjell, Direkt ledarskap Stockholm: Försvarshögskolan och Försvarsmakten, 2006 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
61 FM/HKV, 23 290:536 04 Bilaga 1, 2010 
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föreslå åtgärder syftande till att accelerera utvecklings- och implementeringstakten av den 
systematiska erfarenhetshanteringen.”62 
 
Utredningen resulterade i ett behov av ett tydligare ledarskap där chefer fullt ut visar att 
erfarenhetshanteringen är viktig, det trycks på behovet av en chefsstyrd erfarenhetsprocess. 
Vidare föreslås en ökad kapacitet till analys på taktisk och operativ nivå63. För att uppnå detta 
föreslås ökade personalresurser. Stridsskolorna bör vara sammanhållande för den taktiska 
erfarenhetshanteringen och besitta egna analysresurser. Samverkan mellan INSATS och 
PROD bör utvecklas då PROD har ett stort ansvar vid implementeringen av erfarenheter64.   
 
Utbildning och IT-stöd identifieras som vitala stödjande funktioner. Mer utbildning bör ske på 
bredden av chefer, handläggare, soldater samt vissa befattningshavare. En grundläggande 
orientering på respektive förband efterlyses. Detta för att underlätta processen och ge en ökad 
förståelse för betydelsen av den samma. Utbildning av chefer i att kontinuerligt och på ett 
effektivt sätt bedriva lokal erfarenhetshantering bör införas på den grundläggande 
officersutbildningen och/eller på FHS. Spetsutbildning inom erfarenhetshantering bör med 
fördel förläggas till internationella kurser som NATO Lessons Learned Staff Offocer Course 
(LLSOC). Denna utbildning genomförs vid Swedish International Centre (SWEDINT). 
Kursen är designad för att ge stabsmedlemmar tillräcklig kunskap för att vidmakthålla 
och/eller utveckla LL-kapaciteten inom sin organisation.65 
 

4.3 Stridsskolornas arbete 
Högkvarterets insatsledning (INSATS)66 driver arbetet med operativ 
erfarenhetshantering i FM. INSATS erfarenhetshanteringsprocess är 
utgångspunkten och efter brigadgeneral Jan-G Isbergs utredning, som 
slutredovisades i februari 2010, finns det en samsyn mellan INSATS och PROD 
när det gäller hur främst stridsskolorna (MSS, SSS och LSS) i framtiden bör 
utveckla egen förmåga till analys för att därigenom kunna utgöra ett robust stöd 
till de taktiska cheferna (AI, MI och FVI)67 avsssende erfarenhetshantering på 
taktisk nivå på egen arena. 68 

 
Nedan redogörs för respektive stridsskolas LL-arbete samt om och hur de utbildar och 
informerar förbanden och övrig personal om LL-processen. 

                                                
62 Citat, FM/HKV, 23 290:536 04 Bilaga 1, 2010, s. 4 
63 För information om krigföringens nivåer, se Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 69-73 
64 HKV organisation, se bilaga 1 
65 Pedersen, Kurt, Brigadgeneral. NOR-AF, Calling Letter – NATO Lessons Learned Staff Officer Course 02-10, 
2010 
66 HKV organisation, se bilaga 1 
67 AI = Arméinspektör, MI = Marininspektör och FVI = Flygvapeninspektör 
68 Åström, Rickard, Övlt., Stf Chef INSATS ERF ANA, Försvarsmakten HKV, (rickard.astrom@mil.se), (2010-
06-06), LL-arbete INSATS, E-post till Patrik Nejdbring, (patrik.bergstrom@op.fhs.se) 
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4.3.1 Luftstridsskolan (LSS) 

LSS har inte genomfört uppdraget att utveckla och implementera LL-processen i Flygvapnet. 
Däremot har Flygvapnet ett fungerande erfarenhetsarbete på andra sätt.69 Inom Flygvapnet 
används ett förhållandevis väl fungerande system av tillbuds- och incidentrapportering samt 
förslagsverksamhet som skiljer från Marinen och Armén. Dessa system kommer inte att 
undersökas närmare i denna uppsats. 
 

4.3.2 Markstridsskolan (MSS) 

På HKV, MSS och på förbanden i armén har LL hittills varit tillikauppgifter, det har inte 
prioriterats från ledningens sida. Detta ledde till att merparten av de erfarenheter som 
rapporterades och skickades till Armétaktiska staben (ATS) för värdering etc. inte handlades 
pga. tidsbrist. Efter Brigadgeneral Isbergs utredning som nämndes i inledningen så skall det 
dock bli ändring på det, från 2012 skall det på MSS vara tillsatt 3st YO och en civil analytiker 
för att genomföra uppdraget från insatsledningen som nämns ovan.70 
 
MSS ansvarar för utbildning av LL-handläggare på förbanden. Utbildningen har hittills 
genomförts vid tre tillfällen då varje tillfälle omfattar tre dagar. På vissa förband saknas det 
ändå utbildade LL-handläggare pga. personalrotationer. LL-processen finns reglerad i stående 
order för utlandsstyrkan (SOFUS) och LL-handläggare utbildas vid varje nedrotation till 
respektive utlandsmission. Det har visat sig att antalet erfarenhetsrapporter som kommer in 
beror på hur och med vilket engagemang denne LL-handläggare tar sig an uppgiften.71 
 

4.3.3 Sjöstridsskolan (SSS) 

I marinen är det tydligt styrt från Marininspektören (MI) att SSS leder erfarenhetsarbetet och 
utvecklingen av marinens LL-process, så har det varit sedan 2006. SSS har utbildat LL-
handläggare på samtliga marina förband, MTS samt PROD marin. SSS anser sig ha en 
implementerad och fungerande fullskalig LL-process72 där fem stycken erfarenheter är ute för 
implementering. SSS har författat en order till marinens förband avseende 
erfarenhetshantering i marinen, fyra av förbanden (Amf1, MarinB, 4:e sjöstridsflj samt 1:a 
Ubåtsflj.) har brutit ner denna order till lokala flottilj-/förbandsordrar.73 
 
En av SSS framgångsfaktorer gällande erfarenhetsprocessen är information och utbildning för 
organisationen. I linje med denna framgångsfaktor bedriver respektive LL-handläggare 
                                                
69 Dellrud, Mikael, Major. Air Component Command Training and Exercise – A7, Försvarsmakten, 
(mikael.dellrud@mil.se). (2010-05-23). LL-arbete i Flygvapnet. E-post till Patrik Nejdbring. 
(patrik.bergstrom@op.fhs.se) 
70 Gullstrand, Jhonny, Major. Chef Evaluering- och Lessons Learnedsektionen Markstridsskolan, 
(jhonny.gullstrand@mil.se). (2010-06-01). LL-arbete i Armén. E-post till Patrik Nejdbring. 
(patrik.bergstrom@op.fhs.se) 
71 Ibid. 
72 Marinens LL-process, se bilaga 2 
73 Thomas, Ohlsson, Örlkn., Ansvarig för erfarenhetshantering vid Funktionsenheten, Sjöstridsskolan, 
Karlskrona, Telefonsamtal 2010-06-04 
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utbildning inom sina förband. Funktionsenheten vid SSS har genomfört utbildning av kadetter 
vid specialistofficersutbildningen och yrkesofficersprogrammet 06-09 på SSS vid tre tillfällen 
och ämnar fortsätta med detta. Dessutom kommer troligtvis under hösten 2010 en ADL 
(online) utbildning i erfarenhetshantering samt en LL-handbok för marinen all finnas 
tillgängligt på EMIL74. SSS jobbar även på ett enkätverktyg för att kontrollera huruvida dessa 
informationssatsningar når ut i organisationen.75 

                                                
74 EMIL är ett internt nätverk inom FM. 
75 Thomas, Ohlsson, Örlkn., Ansvarig för erfarenhetshantering vid Funktionsenheten, Sjöstridsskolan, 
Karlskrona, Telefonsamtal 2010-06-04 
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5 Analys och Diskussion  
Analys definieras som ”verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; 
grundlig, uppdelande undersökning. Motsats: syntes.”76 ”En diskussion belyser ett tema 
genom att ställa flera olika synpunkter och argument mot varandra, gärna i syfte att genom 
kombination och syntes nå fram till en ny synpunkt.”77 Detta är vad som eftersträvas i detta 
kapitel och efter diskussionen så redogörs de slutsatser som dragits. 
 
Systemtänkande har blivit allt viktigare i moderna organisationer. Ett generellt exempel på 
systemtänkande i en organisation är att satsa resurser på förmågor som långsiktigt betalar 
tillbaka insatsen flera gånger om och där hela organisationen gynnas, en systematisk 
erfarenhetshantering är en sådan förmåga.  
 
I de kursplaner och kursbeskrivningar som undersökts hittades inga lärandemål etc. som 
direkt berörde ämnet erfarenhetshantering. Däremot upptäcktes en del kontaktytor mellan 
ledarskapsutbildningen på OP, Senges fem discipliner samt teorier om förändring i 
organisationer på en mer generell nivå. Med kontaktytor menas att både teorier för lärande i 
organisationer (som är grundläggande för en systematisk erfarenhetshantering) och FM:s 
ledarskapsutbildning lägger vikt vid ämnen som kommunikation i organisation och grupp, 
gruppdynamik, individutveckling samt vikten av adekvata mål och visioner. Detta bör således 
innebära att det Utvecklande ledarskapet som är FM:s ledarskapsmodell gynnar och 
underlättar arbetet och implementeringen av en systematisk erfarenhetshantering.  
 
Varför har det inte fungerat tidigare då? Anledningar till detta kan dels vara att det 
Utvecklande ledarskapet är relativt nytt, det infördes i FM 2003 och kanske inte har hunnit nå 
ut i organisationen. Även om det officiellt är FM:s ledarskapsmodell så behöver det inte 
betyda att det de facto är det ledarskapet som tillämpas i organisationen. Gällande utbildning 
av erfarenhetshantering för att öka det allmänna vetandet på bredden i organisationen så ligger 
en bra grund på officersutbildningen men säcken knyts inte ihop. Eftersom 
ledarskapsutbildningen redan utbildar de blivande officerarna på de grundläggande områdena 
inom erfarenhetshantering så skulle man förmodligen med små medel kunna få ut stor effekt 
genom att sätta elevernas redan förvärvade kunskaper i en erfarenhetshanteringskontext. En 
annan trolig anledning är att erfarenhetshanteringen inte har varit prioriterad från ledningen i 
FM. Gällande detta så återstår det att se konsekvenserna och effekterna i Brigadgeneral 
Isbergs utredning. 
 
En viktig stöttepelare för en fungerande erfarenhetshantering är organisationskulturen. Detta 
berörs dels i ovanstående teorier om förändring i organisationer och dels identifierar Löfstedt 
och Rode78 kultur och miljö som en av fyra hörnpelare för en fungerande 
erfarenhetshantering. Denna uppsats har inga avsikter att analysera organisationskulturer i FM 
men det är viktigt att förstå betydelsen av kulturen. Med kultur avses i detta fall främst vilja 
eller ovilja att medge misstag alltså om personal är villig att skriva erfarenhetsrapporter även 

                                                
76 <http://www.ne.se.proxy.annalindhbiblioteket.se/lang/analys/372673>, åtkommet 2010-06-07 
77 Rienecker och Stray Jørgensen, 2006 
78 Löfstedt och Rode, 2006 
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om de handlar om ens egna eller en kamrats misstag. För att detta skall fungera krävs ett icke-
straffande system och att personalen har förtroende för organisationen, ett system där 
individer finner det lättare och lönsammare att rapportera misstag istället för att mörka dem. 
För att skapa detta förtroende är en grundförutsättning att personalen är bekanta med hur 
erfarenhetsprocessen ser ut och vad som händer med deras erfarenhetsrapport efter den är 
inlämnad. Detta uppnås genom information och utbildning av personalen.  
 
Djuplodande och mer omfattande spetsutbildning i erfarenhetshantering genomförs idag inom 
ramen för NATO LLSOC. Gällande denna utbildning så ”har vi allt serverat på ett fat”79 
enligt ställföreträdande chefen för erfarenhetsanalys på INSATS. Det förefaller vara desto 
större brister när det gäller utbildning på bredden i organisationen. Utbildning och 
informationsspridning på bredden i organisationen är viktigt för att sprida 
erfarenhetshanteringens mål och visioner. Detta är av central betydelse i både Senges teorier, 
det Utvecklande ledarskapet samt de teorier som beskrivs kring förändring och 
implementering i organisationer. Brigadgeneral isbergs utredning producerade en rad förslag 
på åtgärder för att komma till rätta med detta.  
 
SSS ligger redan idag relativt långt fram i processen att utbilda och informera på bredden i 
organisationen. Deras utbildning av kadetter vid SSS ligger i linje med vad som föreslås i 
utredningen. Det är ett initiativ från SSS sida som bör vidmakthållas, lyftas och säkerställas 
formellt i form av kursplaner för samtliga specialistofficersutbildningar och 
Officersprogrammet vid FHS. Vidare kan SSS ADL-utbildning på EMIL ha stor potential för 
att nå ut i organisationen på ett enkelt och effektivt sätt. Detta bör dock endast ses som ett 
tekniskt hjälpmedel och inte en lösning på problemet med informationsspridningen. 
Utmaningen återstår i att få personalen att genomgå utbildningen och tillgodogöra sig 
informationen och kunskaperna i utbildningen. När det gäller LL-handläggarna på förbanden i 
marinen så utbildar de sina förband inom erfarenhetshantering, denna studie saknar dock 
empiriskt underlag för att diskutera hur och i vilken omfattning denna utbildning bedrivs. 
 
MSS har tidigare haft begränsade resurser för både handläggning och analys. De resurser som 
funnits har prioriterats till den internationella verksamheten. MSS utbildar LL-handläggare 
arméns förband samt till varje rotation till utlandsstyrkan (Kosovo och Afghanistan). I det 
insamlade empiriska materialet framgår inget om information eller utbildning riktad mot 
förbanden. Här finns utvecklingspotential. Det råder idag viss samverkan och samarbete 
mellan MSS och SSS. Detta är bra för den framtida utvecklingen av den taktiska 
erfarenhetshanteringen i allmänhet och utbildningen samt informationsspridningen av 
erfarenhetshantering i synnerhet då FHS officersutbildning till stor del är FM-gemensam.  
 
Organisatoriskt sett så bör det vara en fördel för utbildningen av erfarenhetshantering att just 
stridsskolorna som utbildningsplattformar utgör organisatoriska nav i FM:s 
erfarenhetsprocess. Denna organisatoriska närhet mellan erfarenhetsverksamheten och 
utbildningen utnyttjas dock ej maximalt. I vissa fall förefaller det sig som så att det inte 
utnyttjas alls.  

                                                
79 Citat, Åström, Rickard, Övlt., Stf Chef INSATS ERF ANA, Försvarsmakten HKV, samtal, 2010-04-27 
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6 Slutsatser 
För att ge sammanfattade svar på uppsatsens frågeställningar så innebär systematisk 
erfarenhetshantering ett strukturerat system av erfarenhetshantering genom hela processen. 
Processen skall dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet samt hela processen skall vara 
uppbyggd kring en vetenskaplig grund. Grundläggande förutsättningar som en gynnsam 
organisationskultur, ett gynnsamt ledarskap, tekniskt stöd samt en organisation som stödjer 
kunskapsspridning skall kontinuerligt kritiskt granskas samt om möjligt utvecklas.  
 
Utbildningen stödjer FM:s implementering av en systematisk erfarenhetshantering till viss 
del. På en generell nivå så utbildas det främst inom ramen för det Utvecklande ledarskapet i 
kommunikation i organisation och grupp, gruppdynamik, individutveckling och vikten av 
adekvata mål och visioner. Denna utbildning knyts dock aldrig ihop i en kontext av 
erfarenhetshantering vilket skulle kunna ge mycket effekt för en liten insats. När det gäller 
utbildningsplattformarna så finns utvecklingspotential i utnyttjandet av den organisatoriska 
närheten mellan erfarenhetshanteringen och utbildningen vid stridsskolorna som utgör nav för 
den taktiska erfarenhetshanteringen. SSS sticker dock ut som ett positivt exempel.  
 

 Utbildning och information till organisationen är viktigt för implementeringen av en 
systematisk erfarenhetshantering. Det är även viktigt vid förvaltningen förmågan 
erfarenhetshantering då den redan är implementerad. 

 En systematisk erfarenhetshantering är en förmåga som ligger i linje med Senges 
teorier om lärande organisationer i allmänhet och systemtänkande i synnerhet. 

  FM:s ledarskapsmodell Utvecklande ledarskap utgör teoretiskt en bra grund för en 
fungerande systematisk erfarenhetshantering. Praktiska problem som utgör hinder för 
detta kan vara att det Utvecklande ledarskapet inte är implementerat i organisationen 
samt att erfarenhetshanteringen tidigare inte har varit prioriterad från FM:s ledning. 

 Den teoretiska grund som läggs i och med utbildning inom Utvecklande ledarskap 
utnyttjas inte till fullo. Att sätta de redan förvärvade kunskaperna inom 
kommunikation i organisation och grupp, gruppdynamik, individutveckling och vikten 
av adekvata mål och visioner i en kontext av erfarenhetshantering skulle kunna ge stor 
effekt för en liten insats. 

 Information och utbildning till organisationen är viktigt för att få personalens 
förtroende för systemet och därigenom skapa en gynnsam organisationskultur där 
många erfarenhetsrapporter skrivs. Den är även viktig för förmedlandet av 
erfarenhetshanteringens mål och visioner.  

 Det finns utvecklingspotential i utbildningen på bredden i organisationen. SSS är här 
ett positivt undantag. 

 Det finns utvecklingspotential i utnyttjandet av den organisatoriska närheten mellan 
erfarenhetshanteringen och utbildningen vid stridsskolorna som utgör nav för den 
taktiska erfarenhetshanteringen. SSS sticker även här ut som ett positivt exempel.  
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7 Förslag på vidare forskning 
Då ämnet erfarenhetshantering hett inom FM just nu, kommer det troligtvis att ske förändring 
och utveckling inom området relativt snart. Därför bör det vara nyttigt och intressant att följa 
upp erfarenhetshanteringens framtida framåtskridande och då i synnerhet de resulterande 
förslagen efter Brigadgeneral Isbergs utredning.  
 
Inom samma område som denna uppsats, alltså utbildning och implementering, bör 
förslagsvis djupintervjuer av personal som jobbar med erfarenhetshantering nyttjas. De 
intervjuer som genomfördes i denna uppsats var endast riktade till personer på 
nyckelbefattningar i organisationen. Längre ut i organisationen finns troligtvis mycket 
relevant empiri att analysera. Hur jargongen och inställningen på förbanden är gentemot 
erfarenhetshanteringen är fortfarande relativt outforskat. SSS håller på att arbeta fram 
enkätverktyg för att undersöka just inställningen och kunskapen avseende 
erfarenhetshantering. Här kan tänkas att samverkan kan ske för att om möjligt ta del av 
enkätresultat för vidare forskning eller om möjligt applicera en liknande enkätundersökning i 
andra delar av FM. 
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9 Bilagor 
Nedan följer de bilagor som det hänvisas till i uppsatsen. 

9.1 Bilaga 1 – Högkvarterets organisation 
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9.2 Bilaga 2 – Marinens Erfarenhetsprocess 
Marinens erfarenhetsprocess

Förbandets erfarenhetsprocess

Maringemensam erfarenhetsprocess

Åtgärd / 
vidare 
hand-
läggning

Åtgärd / 
vidare 
hand-
läggning

Åtgärd / 
vidare 
hand-

läggning

Åtgärd / 
vidare 
hand-

läggning

Lokalt organisatoriskt minne

Spårbarhet

Spårbarhet

Erfarenhetsrapport

Erfarenhetsrapport

Maringemensamt organisatoriskt minne

• Kopia på erfarenhetsrapporten sänd ALLTID till 
SSS som underlag till marinens erfarenhetsprocess  

Grunden
En erfarenhetsrapport skall åtgärdas så nära problemet som möjligt

• Klustra flera rapporter, analysera, validera 
och ta fram rekommendation till värderingsmöte

(Leds och genomförs av förbandschefen)

Lokal
Analys och

Bearbetning.
Beslut av 

förbandsledning

(Leds och genomförs av chefen sjöstridsskolan)

Central
Analys och

Bearbetning.
Beslut vid 

värderingsmöte

 
 

Erfarenhetsprocess från ax till limpa

• Marinen har en hel erfarenhetsprocess från ax till limpa 
(HKV skr 09-06-09 bet. 09 500:58467 ”Beredning av identifierade erfarenheter från marin produktion och 
insatsverksamhet”)

• Tydliga uppgifter 
• Klar ansvarsfördelning

Order om 
införande 

och 
återkopp-

ling
(ProdM/ 

MTS)

Framtag-
ning

besluts-
underlag

Order för 
vidare 

beredning 

Framtag-
ning av 

UF-
underlag

Uppfölj-
ning och 
utvärder-

ing

Analys

Struktur

Validering

Giltiggöra

Värdering
Fastställer 

vidare 
hand-

läggning 

Sjöstridsskolan har ansvaret för uppföljning under 
hela erfarenhetsprocessen

Uppgiften

”Leda erfarenhetsarbetet i marinen”

Sjöstridsskolan Förband, 
skolor och 
enheter

ProdM/ 
MTS

Sjöstrids-
skolan

Beslut 
om 

införande

(ProdM)

Sjöstridsskolan Förband, 
skolor och 
enheter

Fördelning 
insats- & 

prod-
uppgifter

(ProdM/ 
MTS)

 
Källa: Funktionsenheten SSS 
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9.3 Bilaga 3 – Intervjuguide 
 
Följande frågor skickades via e-post: 
 

1. Hur ser LL-processen i Armén/Flygvapnet/Marinen ut organisatoriskt, alltså var och 
hur sker insamling, analys, värdering, implementering och uppföljning? 

2. Var i organisationen och hur sker utbildning inom LL? (utbildning på bredden såväl 
som mer djuplodande utbildning) 

3. Vad anser ni om det allmänna kunnandet i organisationen angående LL och dess 
betydelse? 

 
Följande frågor låg till grund för dialog vid telefonkontakt med Sjöstridsskolan: 
 

1. Vad är den stora skillnaden mellan marinens erfarenhetsprocess idag och den som 
infördes i början av 2000-talet med LLDB2000? 

2. Anser ni att erfarenhetsprocessen är implementerad i marinen? 
3. Var och hur sker utbildning av processen? 
4. Ni har identifierat information och utbildning för organisationen som en 

framgångsfaktor för hela processen. Hur förverkligas denna framgångsfaktor? 


