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Sammanfattning: 

Det var tre år mellan beredskapsperioderna för de nordiska stridsgrupperna NBG -08 och  

NBG -11. Såväl de av Europeiska Unionen uppställda målen som organisationens sammansättning 

var lika till i princip identiska och ett flertal befattningshavare överfördes från den tidigare styrkan 

till den senare. Läget kunde med andra ord inte vara mycket bättre för att genomföra en 

framdrivningsprocess präglat av en god erfarenhetsöverföring, eller borde i alla fall kanske varit 

så. 

 

Studien syftar till att undersöka hur Försvarsmaktens bedrivit erfarenhetshantering vid 

framtagandet av logistiska förbandsenheter och hur detta inverkat på framdrivningsprocessen av 

logistikförband till NBG -11. Avsikten är vidare att analysera vad som kan skapa samklang eller 

disharmoni vid utvecklingen av förbandsenheter, vilka kunnat lära från tidigare vunna lärdomar. 

Uppsatsens analys eftersträvar att medvetengöra främst Försvarsmaktens logistiska falang om 

befintliga processer inom organisationsskapande, med ambition att rekommendera hur dessa kan 

förädlas vid identifiering av eventuella tillkortakommanden.  

 

Resultatet påvisar att det genomfördes många goda initiativ till erfarenhetshantering under 

uppsättandet av NBG-11, men att dessa skedde utan koordinering och plan för uppföljning. 

Bidragande orsaker till detta var bland annat att det inom organisationen inte fanns någon 

beskrivning över hur denna process skulle genomföras. Utöver detta bedrevs arbetet utefter en 

oklar målbild och saknade införandestrategi när erfarenhetsvärden tillfördes organisationen. Till 

följd av studiens resultat, lämnas ett förslag på processmodell över en strukturerad 

erfarenhetshantering vilken skulle kunna utveckla Försvarsmaktens erfarenhetshantering. 

 

Nyckelord: Erfarenhetshantering, NBG, organisationsskapande, logistik. 
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1. Inledning  
 

“Some of the best lessons we ever learn are learned from past mistakes. The error of the past 

is the wisdom and success of the future.”
1
  

 

Att Försvarsmakten sedan en period tillbaka i tiden har varit präglat av förändringsarbete, har 

knappast undgått någon med intresse inom försvarsektorn. Under den strategiska time-outen 

var uppsättandet av NBG -08
2
 och NBG -11 områden som erhöll mycket fokus och resurser 

inom Försvarsmaktens verksamhet.
3
  Beslutet om att Sverige skulle vara huvudansvarig för 

uppsättandet av dessa kan härledas till nationers vilja till åtaganden, vilka gynnar dess 

ställning i bi- eller multilaterala organisationer eller gemenskaper där nationen ingår.  
 

Riksrevisionen skriver in en rapport att det tar upp till 10 år att sätta upp nya typer av 

komplexa förband.
4
 Tiden för att sätta upp såväl NBG -08 som NBG -11 har varit av betydligt 

kortare karaktär. Erfarenhetsarbete och evaluering av såväl insatser som övningar är ständigt 

pågående processer, där erfarenheter i form av observationer och upplevelser dokumenteras 

och insamlas. Både NBG -08 och NBG -11 har evaluerats och utvärderats vid i princip 

samtliga övningstillfällen, trots detta har kritik framkommit mot Försvarmaktens sätt att 

dokumentera uppsättandet av de båda förbanden. 

 

De båda respektive stridsgrupperna hade snarlika beredskapsuppgifter att träna emot. Även 

förbandens organisatoriska struktur hade tydliga likheter, vilket borde kunnat utgöra goda 

förutsättningar för NBG -11 att identifiera hur understödet av stridsgruppen skulle utformas 

med bakgrund av vad man kunde dra för slutsatser av NBG -08  

 

En väl fungerade logistik var en förutsättning för att befälhavaren för NBG -11 skulle kunna 

lösa de tilldelade uppgifterna han fått. Detta genom det faktum att en bristande logistisk 

förmåga kan vara direkt gränssättande för ett förbands insatsförmåga.
5
 Exempelvis hade en 

insats utanför Sverige varit omöjlig om det inte fanns tillgång till strategisk transportförmåga 

eller en fungerande sjukvårdskedja för de i förbandet tjänstgörande soldaterna. Trots detta 

finns många logistiska erfarenheter från NBG -08 som inte hanterades vid uppsättandet av 

NBG -11. 

 

Efter en längre tids fokusering mot internationella insatser står nu Försvarsmakten i 

startgroparna för att ominrikta sitt fokus mot ett mer traditionellt försvar med uppgift att värna 

rikets säkerhet ifrån eget territorium.
6
 Det är mindre än tio år sedan armén var indelad i 

brigader och divisioner, vilket borde innebära att organisationen har en inbyggd empiri över 

erfarenheter av såväl dokumenterad form som i ett organisatoriskt minne som fortfarande 

lever kvar. Detta antagande borde rimligen också gälla avseende den grund av erfarenheter 

som NBG -11 torde haft efter NBG -08.  

 

 

                                                        
1
 Dr. Dale E. Turner 

2 NBG – Nordic Battlegroup 
3
 Försvarsdepartementet, Försvar i användning, Ds 2008:48. Stockholm: Regeringskansliet, s. 54. 

4
 Riksrevisionen, Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga, 2010, s. 12. 

5 Försvarsmakten, Grundsyn Logistik (Stockholm: FM, 2007), s. 11. 
6
 Försvarsmakten, Försvarsmaktens strategiska inriktning 2012 (Stockholm: FM, 2012), s.9. 
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1.1 Problemformulering 
 

”Försvarsmakten har tillvaratagit erfarenheter från NBG08. Det återstår dock svagheter inom ett 

antal områden”.
7
 

 

Att det vid uppsättandet av NBG -11tillvaratogs erfarenheter ifrån NBG -08 är ett faktum. 

Frågan är hur denna erfarenhetsprocess bedrevs. Vid efterforskningar har ingen kunnat ge 

svar på hur denna process skall genomföras. Inte heller vid läsning av Försvarsmaktens 

riktlinjer för hur målsättningsarbete och uppsättande av förband skall genomföras, har något 

som belyser hur erfarenheter skall tillvaratas påträffats.
8
 

  

Frågor som när i processen erfarenhetshantering skall inträda vid framtagandet av nya förband 

eller organisationsenheter samt hur införlivandet av dessa skall processas in i 

utvecklingsarbetet uppfattas kvarstå som obesvarade. Utöver detta återfinns ingen styrning 

över hur erfarenheter skall avgöras som viktiga och därigenom vara lämpliga att införlivas i 

den nya organisationen. 

 

Om erfarenhetshantering varit en vid organisationsskapande närvarande delprocess inom 

armén, borde denna dokumenterats för att i sig kunna utvärderas och därigenom utvecklas. 

Har delprocessen inte funnits innebär detta att förbandsframtagandet inom armén gått miste 

om tidigare dragna erfarenheter. Har den funnits men inte dokumenterats kommer denna 

arbetsprocess återskapas gång efter annan, med brist på likriktning och onödig arbetsinsats 

som följd. 

 
”Erfarenheter på den taktiska nivån hanteras av insatsförband och organisationsenheter under 

ledning av taktisk chef med ett omfattande stöd av respektive stridsskola och centrum.”
9
  

 

Citatet ovan talar främst om erfarenheter från insatser, men tydliggör ändå en del av 

problemet för försvarsmaktens logistiska förband. Då de försvarsmaktsgemensamma 

logistikförbanden inte lyder under någon taktisk chef och inte har någon stridsskola, finns inte 

någon som tydligt i de övergripande styrdokumenten åläggs ansvaret för denna process. 

 

1.2    Syfte, forskningsfrågor och studiens struktur 
 

Uppsatsen syftar till att undersöka i vilken omfattning erfarenheter tagits tillvara vid 

framdrivningsarbete av nya logistiska organisationsenheter. Den övergripande 

frågeställningen, som skapar ramverk för de mer konkreta forskningsfrågorna, blir därigenom 

hur erfarenhetshantering som delprocess implementerats och förankrats inom 

Försvarsmaktens uppsättande av logistikförband.  
 

Det område som kommer att undersökas är hur vunna erfarenheter ifrån NBG -08 införlivades 

och hanterades i arbetet med att två år senare sätta upp NBG -11. Om studiens resultat påvisar 

en avsaknad av denna delprocess inom Försvarsmakten, kommer en diskussion om hur en 

sådan delprocess skulle kunna se ut att genomföras. 

 

                                                        
7
 Riksrevisionen, Den nordiska stridsgruppen – Nordic Battlegroup 2011, 2012, s. 10. 

8
 Försvarsmakten, Handbok målsättningsarbete förband, (2011). 

9
 Försvarmakten, Processhandbok för INSATSPROCESSEN (2013), s. 30. 
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Trots att studien granskar ett moment inom framdrivningsprocessen, är det fenomen som 

undersöks av generell karaktär. Påvisar studieresultatet att det inom Försvarsmakten finns en 

ofullständighet inom detta område, finns goda möjligheter för studien att bidrar till en 

effektförbättring av Försvarsmaktens som kan generaliseras utanför det valda 

undersökningsområdet.  

1.2.1 Forskningsfrågor 
 

De konkretiserade forskningsfrågorna som uppsatsen eftersträvar att besvara är; 
 

1. I vilken utsträckning fanns det en erfarenhetshanteringprocess att följa vid 

uppsättandet av NBG -11? 
 

2. Hur kan en eventuell erfarenhetshanteringsprocess förklaras utifrån perspektiven om 

införande, hur beslut i dessa frågor fattades samt hur väl detta överensstämde med 

organisationens målbild? 
 

3. Hur kan processen utvecklas över hur erfarenheter tillvarats vid framtagande av en ny 

förbands- eller organisationssenhet? 

1.2.2 Studiens struktur och karaktär 
 

Studien genomförs som en enfallstudie av jämförande och förklarande karaktär, valet av 

undersökningsobjekt är gjort utifrån uppfattningen att en undersökning kräver minst två 

analysenheter för att kunna dra slutsatser om orsak och verkan.
10

 En beskrivande studie 

besvarar typfrågor av karaktären var, när, hur, vem och vilka.
11

  

För att besvara forskningsfråga 1, sammanställs resultat från textanalys i kombination med 

svar från intervjuerna i studiens analysavsnitt. Här redogörs för den samlade bild som utifrån 

detta material går att uttolka. 

Forskningsfråga 2 besvaras genom att underlaget från textanalys och informantsvar 

klassificeras och katalogiseras inom områdena införande, beslutsfattande och följsamhet mot 

målbild. Därefter analyseras respektive delområde för att besvara frågan i en triangulering av 

de tre perspektiven. Då detta är studiens mest centrala fråga och erhåller den därför ett 

betydande utrymme framför fråga 1 och 3. 

Motivet till varför perspektivet om införande valts som ett av dessa tre, är den naturliga 

koppling detta har till sakfrågan över att berika en organisation med erfarenheter. Det 

beslutsfattande perspektivet anses relevant då huvuddelen av utfallen från diskussioner inom 

en militär struktur, konkretiseras genom beslut i form av order eller andra uttrycksformer. 

Perspektivet om hur målbildsorienterad denna process har varit anses relevant, då målbilden 

utgör utgångspunkt för hur förbandet utformas för att kunna uppnå denna.
12

   

Forskningsfråga 3 besvaras genom att ge förslag på en utveckling av processen, vilket bygger 

på de tre teorierna och det resultat som trianguleringen från uppsatsens analyskapitel ger vid 

hand. 

                                                        
10

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 121. 
11

 Ibid, s. 37. 
12 Försvarsmakten, Handbok målsättningsarbete förband (2011), s. 47. 
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Studien är till sin natur deduktiv men kan sägas ha abduktiv tendens, då den kombinerar den 

initialt deduktiva anstasen i analysdelen med den senare induktiva modellbildningen i 

diskussionsdelen.
13

 Detta sker genom att teoribildningen först hjälper till att påvisa ett 

förhållande när det empiriska underlaget studeras,
14

 därefter utgör resultatet från samma 

empiriska undersökning grunden för den föreslagna modellen.
15

 Modellen åsyftar till att ge 

förslag på hur arbetsprocess för erfarenhetshantering kan se uti vid organisationsutveckling. 

Uppsatsens empiriska underlag studeras genom kvalitativ textanalys,
16

 särskilt eftersöks här 

underlag över element som varit signifikativa för erfarenhetshantering vid framtagandet av 

logistikorganisationen. Detta underlag kodas sedan i kluster för senare klassificering och 

tolkning.
17

  

Validitet delas in i Intern validitet och Extern validitet
18

, varav den förstnämnda avhandlar 

resultats- och begreppsvaliditet. Den senare redogör för generaliserbarheten av 

studieresultatet från den aktuella undersökningens mätobjekt till andra.  

 

Intern validitet kan delas in i två underkategorier; begrepps- och resultatvaliditet. För att 

uppnå en god begreppsvaliditet är särskilt viktigt att dels det som åsyftas mätas, i detta fall 

erfarenhetshantering, är väl definierat. Samtidigt är det essentiellt att det operationaliserade 

analysverktyget har väl definierade indikatorer, vilka går i samklang med definitionen av 

mätobjektet. Tillsammans skapar detta en länk av god överensstämmelse mellan teori, analys 

och mätobjekt.  Därför kan det anses att goda förutsättningar skapats, då indikatorerna är 

noggrant definierade och förtydligar vad som söks mäta i syfte att genomföra analysen utan 

uppkomst av systematiska fel
19

. 

 

Grunden för operationalisering utgår ifrån teoriavsnittet, vilket eftersträvar en hög transperens 

och därigenom möjliggör för läsaren att tydligt se sambandet mellan teori, operationalisering 

och den mätande analysen av det empiriska underlaget. 

 

Resultatvaliditeten står i ett direkt samband med kvalitén på begreppsvaliditeten och 

reliabiliteten i undersökningen. Detta genom att resultatets värde urholkas om undersökningen 

hemsökts av systematiska eller slumpmässiga eller osystematiska fel. För att uppnå en god 

validitet av detta slag, tar studien höjd för att noga beskriva dels de empiriska variablerna 

undersökningen grundas på. Vidare kommer det väl definierade analysverktyget att användas 

helt inom de ramar som beskrivs vid operationaliseringen av verktygets ingående teorier. 

Genom detta anses studien mäta vad den utger sig för att mäta och på detta sätt uppnå en 

sammantaget god intern validitet
20

. 

 

Studiens externa validitet kan anses begränsad eller omfattande beroende på perspektiv. Det 

begränsade perspektivet kan hålla för sant att den externa validiteten är av mindre art, då 

frågeställingen avgränsats till framtagande av logistiska organisationer.  

                                                        
13

 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder- Att planera, genomföra och  

    rapportera en undersökning, 3. Uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2003), s.24. 
14

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 237. 
15

 Ibid, s. 124. 
16

 Ibid, s. 237. 
17

 Ibid, s. 238. 
18

 Ibid, s. 64. 
19

 Ibid, s. 63. 
20

 Ibid, s. 70. 
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Ur det mer omfattande perspektivet kan tyckas att det inte kan uteslutas att, då den interna 

validiteten är av god kvalitet, resultatet från studien är generaliserbart till att gälla för andra 

organisatoriska enheter även utanför den undersökta logistikgenren.  

 

Likheten i de objekt fallstudien undersöker medför en hög reliabilitet, då målsättning och 

organisation varit snarlika. Vidare har båda varit avsedda att bli insatta internationellt samt 

varit beredskapsställda med kort tid från kallelse till insats. Samma krav på strategisk 

mobilitet har varit ytterligare en del som gör dem till lämpliga undersökningsobjekt ur 

reliabilitetssynpunkt. Stringensen i mätningen och lämplighet i studieobjektets urval har även 

positiv inverkan på möjligheten att generalisera resultatet till andra studieobjekt
21

.  

Analysverktyget som används mäter tillvaratagandet av erfarenheter vilka behandlats inom 

tydligt specificerade urvalsgrupper med precist angivna indikatorer, vilket ger studien en stark 

reliabilitet. Detta då reliabilitet avser noggrannheten i vilken mätningen genomförs, ju 

precisare genomförd mätning desto högre reliabilitet
22

.  

1.3 Avgränsningar 
 

Uppsatsens empiriska underlag kommer att huvudsakligen utgöras av Försvarsmaktens 

slutrapporter vad avser erfarenheter för de svenska delarna av respektive stridsgrupp 

tillsammans med organisationsdelarnas respektive egen utvärdering.  

 

Studien avhandlar hur Försvarsmakten tillämpar erfarenhetshantering vid uppsättande av 

arméförband. Genom detta kommer inte marinen eller flygvapnet beröras i arbetet. 

Undersökningsområdet kommer utgöras av en fallstudie över erfarenhetsöverlämning av 

logistisk karaktär, som lämnats av NBG -08 och hanterats eller inte hanterats av NBG -11 

samt grunden för beslut av val. Någon värdering om beslut inom detta var rätt eller felaktigt 

kommer inte att göras. Undersökningsmaterialet kommer endast utgöras av öppet material för 

att undersökningen skall inneha högsta möjliga transperens och spårbarhet i kedjan av logiska 

resonemang. 

 

Den taktik- och stridstekniksutvecklande lessons-learned processen kommer inte att 

behandlas i studien, då denna uppfattas vara undersökt vid ett flertal tillfällan. Den är 

dessutom väl beskriven inom Försvarsmakten som helhet och även inom respektive 

vapenslag. 

1.3.1 Begreppsanvändning 

 

Centralt i studien är begreppet erfarenhetshantering. Inom Försvarsmakten är begreppet 

”lessons learned” känt och allmänt vedertagen.
23

 Detta begrepp har därefter adapterats till 

svenskt språkbruk som erfarenhetshantering.
24

Huvudsakligen används lessons learned-

processen för att utveckla förmågan vid redan befintliga förband. Den erfarenhetshantering 

som är central i denna uppsats inriktas huvudsakligen mot att tillföra erfarenheter vid 

skapandet av nya organisationsenheter. 

 

                                                        
21 Ekengren, Hinnfors, J. Uppsatshandbok – hur du lyckas med din uppsats (2006), s.42. 
22

  Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 70. 
23  Lindgren, Almén, Rindstål, Lessons learned vid internationella insatser – Begrepp, motiv, metoder  

    (Stockholm: Försvarsmakten, 1998), s. 7. 
24

 Frelin, Ödlund, Ett lärande försvar? Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering (Stockholm:   

    FOI, 2012), s. 8.  
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I denna studie kommer erfarenhet innebära en kunskapsutvecklande upplevelse eller 

iakttagelse av såväl positiv son negativ karaktär.
25

  

 

Från forskning genomförd i syfte att förklara hur erfarenheter kan utveckla Försvarsmakten, 

används begreppet hanterad för att beskriva att en erfarenhet har blivit införlivad i 

organisationen som användbart kunnande.
26

 Genom detta kan anses att statusen hanterad är 

uppnådd så fort den dokumenterats som viktig, varifrån den sedermera kan vara brukbar som 

empiriskt underlag 

Då denna studie åsyftar att undersöka hur processen med att införa kunnandet vid 

organisationsutveckling, kommer begreppet valid(som äger giltighet)
27

 erfarenhet att nyttjas. 

Det kan anses vara av särskild vikt att skilja detta begrepp ifrån det tidigare hanterad, då 

kunskap i ett sammanhang kan vara till gagn för en organisation men inte i ett annat.
28

 

Åtskillnaden mot hanterad är med andra ord att den tidigare hanterade erfarenheten vidare 

inarbetats i den organisation som framarbetas och blir valid då beslutet om införande tillförts 

införandestrategi och uppföljningsplan. 

2. Metod 

2.1 Introduktion till studiens metod 

Inledningsvis sker en metodbeskrivning över hur studien kommer att genomföras, där den 

valda teoritrianguleringens perspektiv beskrivs med motivering av vald operationalisering. 

Därefter följer en kartläggning av det aktuella forskningsläget, detta klargörande sker 

sammanhållet inom de olika perspektiven i möjligaste mån. Sedan genomförs en redovisning 

av det undersökningsunderlag som kommer att utgöra studiens empiriska grund. 

Avslutningsvis sker en källkritisk granskning av studiens empiriska grund samt ett 

klarläggande för hur studien tillförts intervjuunderlag i linje med god forskningsetik. 

2.2  Metodbeskrivning 

För att studien skall belysa erfarenhetshanteringen inom det valda fokusområdet från flera 

perspektiv, sker ett urval av tillgänglig teoribildning inom området. De teoretiska 

analysverktygen utgörs utav tre teoribildningar med olika inriktningar. Detta medför ett 

mångfaldigt teoretiskt perspektiv vid mätningen över erfarenhetshanteringens inverkan på 

utvecklingsarbeten. Genom att undersöka i vilken omfattning erfarenheter användes som 

beslutsunderlag vid framtagningsprocessen av NBG -11’s logistikorganisation, kan analys ske 

över hur dessa beslut kan härledas till rationella, organisatoriska eller maktpolitiska 

fundament. De perspektiv som studeras är Införande, Beslutsfattande och 

Målbildsorientering. Då huvuddelen av det teoretiska underlaget är skrivet på engelska, är 

vad som här är skrivet i detta avseende författarens egna översättningar om inte annat så 

anges. 

                                                        
25

 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ sökord: erfarenhet (besökt 2014-03-12) 
26 Frelin, Ödlund, Ett lärande försvar? Förutsättningar för Försvarsmaktens erfarenhetshantering (Stockholm:   

    FOI, 2012), s. 42. 
27http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlis
ta (besökt 2014-03-12) 
28 Andersson, Fejes. Kunskapens värde- validering i teori och praktik (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 170. 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista
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Det första teoretiska perspektivet åskådliggör erfarenheter som tagits upp för behandling, 

därefter införts i den nya organisationen för att slutligen institutionaliseras som en naturligt 

ingående del med tillhörande stående ordrar och dokument. 

Det andra teoretiska perspektivet söker identifiera vilka drivkrafter som varit inblandade vid 

beslutsfattandet över adaptering av erfarenheter. Här uttyds om dessa varit baserade på 

rationella, organisatoriska eller maktpolitiska grunder.  

Det tredje teoretiska perspektivet används därefter för att belysa huruvida dessa beslut varit 

fokuserade mot stridsgruppschefens målbild/vision av hur förbandet skall kunna nyttjas och 

om det härigenom skapas en strategisk dissonans eller om besluten harmoniserar.  

Vid senare operationalisering tilldelas de olika analysverktygen operationella indikatorer, 

vilka syftar till att tydliggöra vad respektive analysverktyg avser att mäta och på vilket sätt 

mätningen genomförs.
29

Det empiriska underlaget studeras i syfte att finna variabler vilka 

svarar mot de operationella indikatorerna, vilket ger underlag för att dra slutsatser och 

slutligen påvisa ett samfällt resultat. 

För att komplettera den empiriska grunden för undersökningen och inhämta fördjupad 

information har semistrukturerade intervjuer genomförts,
30

 då någon dokumentation över det 

processarbete som bedrevs inom förbandsutvecklingen inte kunnat uppbringas. Informanterna 

har valts från såväl förbands-, som stabsnivå inom de båda stridsgrupperna i syfte att skapa ett 

rättvisande urval och uppnå teroetisk mättnad.
31

  

Valet av att genomföra semistrukturerade intervjuer har gjorts då frågor av öppen karaktär, 

vilka ofta kräver omfattande svarsbeskrivning från informanten, är det naturliga valet vid 

abstrakta fenomen såsom detta.
32

 Dokumentation av intervjuerna har gjorts i form av 

nyckelord, vilka kompletterats kort efter intervjun. Denna metod har valts genom 

rekommendationen att minimera störande moment i interaktionen mellan intervjuare och 

respondent.
33

 Då resultaten från informantsvaren kan anses mer rättvisande ju högre grad av 

centralitet informanternas befattningar varit,
34

 bedöms informantsvarens frispråkighet öka vid 

en sekret behandling av desamma. Då intervjusvaren kan anses vara kritisk mot den egna 

organisationen, därför hanteras samtliga informanter konfidentiellt. 

Informanterna har även informerats om frivilligheten om deltagande i studien, att 

förutsättningen för inhämtandet knutet till konfidentialitet upprätthålls och rätten till 

korrekturläsning av intervjuunderlaget.
35

  Genom detta anses att Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer avseende informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav har efterlevts.
36

 

 

En stor del av det underlag som resultatet bygger på är insamlat ifrån informanter som inte 

namnges. Detta kan anses sänka trovärdigheten för studiens resultat och av samma anledning 

                                                        
29

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 59. 
30

 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), s. 37.   
31

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 292. 
32

 Ibid, s. 266. 
33 Carlström, Carlström Hagman, Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering (2006), s.197. 
34

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 291. 
35

 Johannessen,  Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod,    

   (Malmö, Liber, 2003), s. 62.   
36

 Carlström, Carlström Hagman, Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering (2006), s.172. 
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göra studien svår att återupprepa då källorna inte namnges av hänsyn till riktlinjerna för 

forskningsetik.  Detta har dock varit en förutsättning för att kunna genomföra studien så 

sanningsenligt som möjligt, då informationen som erhållits till del är av känslig natur för 

informanterna. Eftersom undersökningar av detta slag har stöd i tillvägagångssättet av 

vetenskapliga rådet, förutsätts att detta inte sänker trovärdigheten för studiens resultat. 
37

 

2.3 Aktuellt forskningsläge 
 

Inom området erfarenhetsarbete och lessons-learned har det bedrivits omfattande forskning 

och studier såväl internationellt som nationellt. Forskning inom erfarenhetshantering med 

fokus att berika militär utveckling vid uppsättande av nya förband har däremot varit svårt att 

finna. Genom detta kan denna studie anses berika de såväl utom- som inomvetenskapliga 

delarna inom detta forskningsområde. 

 

Tidigare publicerade skrifter med koppling till perspektivet om hur erfarenheter kan införas i 

en organisation är många. Exempelvis beskrev Argyris 1965 om hur individen och 

organisationen interagerar ur en beteendevetenskaplig utgångspunkt. Av flertalet andra frågor 

betraktar Agyris hur interaktionen kan medverka till organisatorisk utveckling.
38

  

 

Chua tillsammans med Lam beskrev faktorer, vilka kan fälla avgörandet huruvida ett 

erfarenhetsprojekt kommer rendera framgång eller inte i sin artikel Why KM projects fail: a 

multi-case analysis.
39

 

 

Senge beskriver i sin bok Den femte disciplinen hur en organisation kan förändras till att bli 

lärande genom att tillämpa systemtänkande, utveckling av egen vision och att vara öppen för 

nyinlärning. Den senare delen i denna studie är av vikt då Senge menar att när man vinner 

insikt inom ett område, skapar man samtidigt en fördom mot ett annat område. Insikten om 

detta fenomen blir då av väsentlig karaktär, då vi försöker påverka omgivningen till att 

besanna våra fördomar vilket i sin tur kan medföra tendensiösa inslag i skapandet av nya 

organisatoriska block.
40

 

 

Även skrifter med koppling till perspektivet rörande beslutsfattande finns i en ganska riklig 

omfattning. I Decision making in action beskriver Klein med flera fyra karakteristiska 

särdrag; dynamiska och föränderliga förhållanden, direkta reaktioner på desamma, dåligt 

definierade mål i kombination med ostrukturerade uppgifter samt kunniga personer. Dessa 

särdrag sägs avgöra beslutsfattares agerande vid insats.
41

 

 

I boken Essence of decision skapar Allison och Zelikow en förklaringsmodell till de beslut 

president Kennedy fattade i samband med Kubakrisen 1962. Förklaringsmodellen betraktar 

det beslutsmässiga skeendet ur tre perspektiv; det rationella, det organisatoriska och det 

maktpolitiska.
42

   

                                                        
37 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002), s. 9-  

    13.  
38

 Argyris, On organizational learning, 2
nd

 ed. (Oxford: Blackwell, 1999).  
39

 Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case analysis” (2005). 
40

 Senge, Den femte disciplinen- den lärande organisationens konst (Stockholm: Nerenius & Santérus   

    Förlag, 1996)  
41

 Klein, Orasanu, Calderwood, Zsambok, Decision making in action: Models and Methods (New Jersey: Ablex   

    publishing corporation, 1993. 
42

 Allison, Zelikow, Essence of decision – explaining the Cuban missile crisis, 2
nd

 ed. (Boston: Addison-Wesley  
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Shapira sammanför organisatoriska, beteendevetenskapliga, socialkonstruktiva aspekter på 

beslutsfattande i boken Organizational decision making. Denna teori utgår ifrån fem 

karakteristiska aspekter inom beslutsfattande; tvetydigt beslutsunderlag, historie- och 

kontextrelaterande samspel, straff- och belöningsrealiteter, vanans makt och konflikters 

genomslagskraft.
43

 

 

För perspektivet över målorienterade erfarenhetsprocesser är utbudet inte lika rikligt som 

inom föregående områden. I en studie åsyftande att presentera hur målsättningar och visioner 

inte uppfylls genom att beslut och/eller insatser görs utan helhetsperspektiv, har av 

Burgelman och Grove skildrats 1996 i sin teori om Strategisk dissonans.
44

  

 

Inom Sverige och Försvarsmakten har erfarenhetsarbete studerats framförallt med inriktning 

på internationella insatser och att inom dessa utveckla insatsförbandens förmåga till 

genomförande av taktisk och stridstekniska aktioner. I en FOI rapport beskriver Lindgren med 

flera resultatet av detta.
45

 

 

Övergripande studier över hur Försvarsmakten dragit nytta av vunna insikter och erfarenheter 

har genomförts i olika former. Bland annat har Pettersson på Försvarshögskolan forskat i hur 

Försvarsmakten använder sig av erfarenhetsarbete och om värdet ett sådant arbete medför.
46

 

    

Eriksson Wolke har i sin bok Lessons learned? analyserat svenska taktiska och operativa 

erfarenheter från deltagandet i Kongokrisen 1960-1964.
47

 

 

2.4 Material och källkritik 

2.4.1 Material 

 

Studiens huvudsakliga empiri kommer att utgöras av de erfarenhetsdokument som skapats 

inom Försvarsmakten, från såväl förbandsintern nivå i respektive NBG som i utvärdering och 

evaluering av desamma. Inom samma genre kommer målsättnings- och 

planeringsutgångsvärden att studeras i syfte att identifiera målbilder för förbandens olika 

nivåer. Tidigt i arbetet med att eftersöka empirisk grund för studien, har en avsaknad på 

undersökningsmaterial av central vikt identifierats. Därför kommer studiens empiri att 

kompletteras med empiri i form av intervjuunderlag från befattningshavare som innehaft 

centrala befattningar inom de i studien ingående organisationerna.  

 

 

 

 

De befattningar som bedömts som mest avgörande för att skapa ett rättvisande 

undersökningsläge, är personer ingående i den centrala framdrivningsgruppen för NBG -11. 

                                                                                                                                                                             
   Educational Publishers inc, 1999). 
43

 Shapira, Organizational decision making (New York: Cambridge univesity press, 1997). 
44

 Burgelman, Grove, Strategic dissonance (1996).  
45

 Lindgren, Almén, Rindstål, Lessons learned vid internationella insatser – Begrepp, motiv,   

   metoder (1998). 
46

 Pettersson, Success and failure factors for KM (2009), samt Pettersson, How to highlight   

    proven experience in the Swedish armed forces (2011). 
47

 Wolke, Lessons learned?  Svenska op & ta erfarenheter från Kongokrisen 60-64  

    (Stockholm: KVI, FHS, 2007). 
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Vidare är chefer och stabsmedlemmar med befattning på FHQ
48

  och logistikbataljonens 

centrala informanter, då de utöver att ha deltagit i den centrala framdrivningsprocessen även 

haft egna erfarenhetsprocesser att hantera.
 
Med orsak om relationens lämnare vs mottagare av 

erfarenheter har befattningshavare inom både NBG -08 och NBG -11 intervjuats. 

  

Som övrig litteratur kommer publikationer inom området från Försvarsmakten att studeras, 

detta i syfte att identifiera befintligheten av processbeskrivningar som framdrivningsarbetet 

kan ha eller borde använt sig av. Synkront medför detta att kunna besvara frågan om 

Försvarsmakten har någon processbeskrivning för ett projekt av denna art.  

Handbok målsättningsarbete - förband klargör att erfarenheter har en plats i framtagandet av 

alternativt utvecklandet av nya organisationsenheter, dock förklaras inte på vilket sätt.
49

  

 

I Processhandbok för INSATSPROCESSEN beskriver försvarsmaktens insatsstab hur 

erfarenheter skall hanteras. Detta gäller främst lärdom från internationella insatser. Vidare 

framgår också vem som ansvarar för processen på olika nivåer och instanser.
50

 

 

Även inom Försvarsmakten har studier genomförts, vilka resulterat i att respektive 

försvargrens stridsskolor tagit fram riktlinjer för hur erfarenhetshantering skall bedrivas. 

Exempel här är flygvapnets utvecklade rutin för incidentrapportering och arméns styrning 

över erfarenhetshantering. Huvudsakligen är det här erfarenheter för redan befintliga förband 

som denna process syftar till att utveckla.
51

 

 

Handbok marinens erfarenhetshantering beskriver detaljerat hur erfarenheter systematiskt 

skall inhämtas från övningar och insatser.
 52

 Handboken som sådan upplevs väl genomarbetad 

och har god vetenskaplig förankring, men även här är spårbarheten hur denna process stödjer 

framtagande av nya organisationsenheter vag. Handboken avgränsar bort vad som inte 

innefattas i marinens systematiska erfarenhetshantering. 

 

Som referenslitteratur kommer andra myndigheters granskning av respektive NBG att 

nyttjas, så som riksrevisionens granskning av NBG -08 och -11.
53

  

 

Studiens teoretiska grund kommer redovisas i detalj längre fram i ett teoriavsnitt. För att 

komplettera undersökningsunderlag kommer som tidigare nämnts intervjuer att genomföras 

med officerare vilka haft centrala befattningar i såväl NBG -08 och -11, som i 

framdrivningsprocessen för NBG -11. 

 

 

 

 

 

                                                        
48

 Force Headquarters. 
49

 Försvarsmakten, Handbok målsättningsarbete förband (2011), figur 12, s. 29. 
50

 Försvarsmakten, Processhandbok för INSATSPROCESSEN (2013), sida 30-32 
51

 SWEDI. Mi.l.se/EMILIA/jobbstöd/samarbetsytor/handläggning av rapporter för  

   erfarenhetshantering inom markarenan/arméns erfarenhetshantering. (besökt 140214) 
52

 Försvarsmakten, Handbok marinens erfarenhetshantering (2011). 
53 Riksrevisionen, Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga, samt  

     Riksrevisionen, Den nordiska stridsgruppen – Nordic Battlegroup 2011. 



Markus Gannerud 2014-03-04  

HSU12-14/HSU 9 

Sida 13 av 47 
 

2.4.2 Källkritik  
 

Det empiriska underlaget har bedömts utifrån de källkritiska principerna om äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendens.
54

  
 

Avseende äkthet har inget påträffats som antytt att källorna inte är vad de utger sig för att 

vara, avseende underlag från såväl text som informanter. Då det gått en tid sedan 

informanterna var delaktiga i skeendet, kommer deras utsagor i största möjliga utsträckning 

att verifieras av textunderlaget. Genom ett sådant förfarande borde den brist tidssambandet 

medför att minimeras, vilket annars riskerar att påverka studiens resultat.
55

 
 

Studien använder sig huvudsakligen av primärkällor, vilket gagnar källornas oberoende. 

Erfarenhetsdokumenten från de båda stridsgrupperna, måldokument och de 

försvarsmaktsinterna handböckerna är exempel på sådana. Detsamma gäller för de 

intervjusvar som erhålls från informanterna. Vid intervjutillfällena har vikt lagts vid att 

säkerställa i längsta möjliga utsträckning att de svar som erhålls inte traderats, utan att det är 

informanten som återger en självupplevd händelse.
56

  
 

I studien används sekundärkällor endast för att skapa ett initialt ramverk för 

forskningsproblemet. Genom detta används de inte för att styrka en primärkälla, vilket skulle 

skapat bristande vetenskaplig grund för studiens empiriska grund.
57

 Exempel på 

förekommande sekundärkällor i studien är riksrevisionens rapporter om de båda 

stridsgrupperna. 
 

Då erfarenhetsdokument och intervjusvar från informanter har sitt ursprung i den 

självupplevda kontexten av en tidigare innehavd befattning, bör dessa behandlas som 

misstänkt tendensiösa. Som en följd härav har inga uppgifter använts som inte styrkts av två 

primärkällor, i syfte att skapa en så sann bild av skeendet som möjligt. Samma princip har 

gällt för arbetet i stort för att minimera risken av ett skevt urval. Därför har ett brett spektra av 

källor nyttjats.
58

 
 

En risk att beakta vid arbete av detta slag, är att författarens egen förförståelse kan färga 

textanalysens hermeneutiska inslag. Tolkningen av texten riskerar med andra ord att påverkas 

om inte författaren är väl bekant med den miljö texten avhandlar eller om probleminsikten är 

ringa.
59

 Denna risk kan anses låg i fallet med denna studie då författaren har 15 års erfarenhet 

av aktuell miljö. Oaktat förförståelsen så är en transparent och öppen dialog viktiga 

incitament för att tolkning, och på denna byggt resultat, skall vara så sanningsenlig som 

möjligt. Genom medvetenheten om detta faktum så har denna risk reducerats, 

förhoppningsvis till den grad att inverkan på resultatet är minimalt. 
 

Vid intervjutillfällena har en hög transperens avseende studiens syfte eftersträvats och 

informanterna informerats om vad studien vill undersöka. Detta har gjorts för att minimera 

den så kallade ”intervjuareffekten” som intervjuarens ordval, mimik med mera kan ha på 

informantens svar.
 60

 

                                                        
54

 Thurén, Källkritik, andra upplagan, (Stockholm: Liber, 2011), s. 13. 
55

 Ibid, s. 30. 
56

 Ibid, s. 53. 
57

 Ibid, s. 53. 
58

 Ibid, s. 87. 
59

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 251. 
60

 Ibid, s. 266 
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3. Teori och operationalisering 
 

Inledningsvis sker en teoretisk beskrivning över faktorer som påverkar erfarenhetshanteringen 

inom organisationer och enheter. Därefter beskrivs en teoretisk grund vilken påvisar hur 

dissonans kan uppstå mellan de beslut som fattas inom en organisations enheter samt den 

målsättning/vision som organisationsledning satt upp. Vidare presenteras ett teoretiskt 

ramverk över på vilka sätt tagna beslut kan katalogiseras och analyseras. Respektive 

beskrivning av de tre teoretiska perspektiven avslutas med att valda delar av teorin 

operationaliseras till ett analysverktyg. Dessa används senare då undersökningsmaterialet 

analyseras. För att skapa ett meningsfullt analysverktyg behöver indikatorer knytas till de 

olika perspektiven studien strävar efter att analysera.
61

 

 

För att belysa området från ett erfarenhetsteoretiskt införandeperspektiv kommer Chua och 

Wings teori om KM failure factors att användas. Denna ger en överblickbar helhet av 

delområden samtidigt som den är förknippad med en tidsindelning vilket gör förhållandet 

NBG -08 och NBG -11 gripbart från ett flerdimensionellt perspektiv. 

 

Beslutsteorin kommer att utgöras av Allisons teori ur Essence of decision, vilken är en erkänd 

och beprövad teori som dock varit ansatt av kritik om att i delar vara allt för allmängiltig. 

Teorin är ursprungligen avsedd att förklara mellanstatligt agerande, men kan anses tillämpbar 

att även ligga som grund för analyser av beslutsfattande på lägre nivå. Vid Försvarshögskolan 

har flertalet uppsatser använt teorin som analysfilter med behållning.
62

 

 

För att undersöka hur fokuserad processen varit mot den målbild som satts upp av chefen för 

NBG-11, kommer Burgelmans teori om strategisk dissonans att användas. Teorin är framväxt 

ur betraktelser på företag inom informationsteknik, dock är den applicerbar på en studie som 

denna och kan i huvudsak sägas överensstämma med andemeningen i Försvarsmaktens syn på 

förbandsutveckling.
63

 

 

3.1  Teori om erfarenhetshantering 
 

Alton Chua och Wing Lam presenterar i sin artikel Why KM projects fail en förståelsemodell 

över vilka delar som vanligen medför att kunskapsalstring genom erfarenhetsarbete lyckas 

respektive misslyckas. Nödvändigheten med deras studie motiveras bland annat med att 84 % 

av alla projekt inom erfarenhetshantering inte medför någon positiv utveckling.
64

 Teorin 

grundas på undersökningar på försök inom denna genre som genomförts vid fem större civila 

företag. 

 

 

 

 

                                                        
61

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, Metodpraktikan (2007), s. 59. 
62

 Hörnfeldt, Ubåtsjaktförmågans utveckling i svenska flottan 1945 till 1949: – en analys    

    av bakomliggande faktorer (Stockholm: FHS, 2012).  

    Samt: Edling, “Ubåtsjaktförmågans utveckling under 1980-talet – ett resultat av yttre   

    Hot eller interna intressen?”(Stockholm: FHS, 2009). 
63

 Försvarsmakten, Handbok målsättningsarbete förband (2011), figur 16, s. 37. 
64

 Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case analysis” (2005), s. 7. 
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För att definiera vad som utmärker mindre lyckade projekt inom denna genre anges här 

projekt som slutförts i tid, inom budgetram och har mött beställarens krav och behov.  

Definitionen för motsatta projekt är att projektet slutförts mer än 30 % över utsatt tidsram, 

överskridit budget med över 30 % eller levererat en slutprodukt som inte möter de krav och 

behov för vad som efterfrågats.
65

Teorin beskriver hur två grupper av delfaktorer verkar 

parallellt under ett erfarenhetsprojekt. Den första gruppen består av fyra kategorier av faktorer 

vilka kan äventyra utgången av projektet. Dessa är teknik, kultur, innehåll och 

projektledning.
66

  

 

De presenterade kategorierna med tillhörande underkategorier har inte ensamt kunna påvisa 

någon avgörande inverkan för projektets slutresultat. Det finns mer och mindre inverkan från 

olika underkategorier, trots detta kan författarna inte utesluta att en underkategori ensamt kan 

vara avgörande för ett projekt beroende på art och kontext.
67

  

 

Den andra gruppen illustrerar hur ett erfarenhetsprojekt kan delas in i tre faser, initiering, 

implementering och institutionalisering, vilka medför olika behov av projektgruppen och 

därför bör beaktas med noggrannhet.
68

 Teorin påvisar i detalj vilka underkategorier som har 

kunnat tillskrivas särskild vikt i de respektive faserna, vilket redovisas i figur 1-4 i anslutning 

till respektive kategori. 

 

Teknik innehåller de fyra underkategorierna: 

T1 - Tillräcklig teknisk infrastruktur. 

T2 - Användarvänlighet. 

T3 - Tilltro/ övertro till tekniska system. 

T4 - Underhållskostnad. 

 
 

Figur 1. Teknikens inverkan, tillämpad modell efter Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case analysis”, 
table 1, s. 15 

 Initiering Implementering Institutionalisering 

T1    
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T4    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
65

 Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case analysis” (2005), s .7. 
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Kultur innehåller de fyra underkategorierna: 

K1 - Organisatorisk intern-politisk manövrering. 

K2 - Kunskapsspridning. 

K3 - Upplevd självbild, här åsyftas hur man ser på att inte ”veta bäst själv”. 

K4 - Organisationsledningens intresse. 
 

Figur 2. Kulturens inverkan, tillämpad modell efter Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case analysis”, 
table 1, s. 15 

 Initiering Implementering Institutionalisering 

K1    

K2    

K3    

K4    

 

Innehållskategorin innehåller de fyra underkategorierna: 

I1 - Helhetstäckning av erfarenheter. 

I2 - Strukturering av erfarenheter. 

I3 - Kontextuell relevans och giltighet. 

I4 - Dokumentation och kondensering av erfarenheter. 
 
 

Figur 3. Innehållskategorins inverkan, tillämpad modell efter Chua, Lam, “Why KM projects fail: a multi-case 
analysis”, table 1, s. 15 

 Initiering Implementering Institutionalisering 

I1    

I2    

I3    

I4    
 

Projektledningskategorin innehåller de sju underkategorierna: 

P1 - Delaktighet från den framtida brukaren. 

P2 - Expertis i form av teknisk och taktisk brukarkompetens. 

P3 - Konflikthantering mellan projektgruppens deltagare. 

P4 - Införandestrategi av slutprodukten. 

P5 - Utfall av beräknad och faktisk projektkostnad. 

P6 - Bristande uppföljning under projektets gång. 

P7 - För stor delaktighet av externa konsulter. 

 
Figur 4. Projektledningskategorins inverkan, tillämpad modell efter Chua, Lam, “Why KM projects fail: a 
multi-case analysis”, table 1, s. 15 

 Initiering Implementering Institutionalisering 

P1    
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P3    

P4    

P5    
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3.1.1 Operationalisering av erfarenhetshantering – Anlysverktyg 1 Införande 

För att analysera hur erfarenheter från NBG -08 införts och förvaltats vid uppsättandet av 

NBG -11, kommer text- och intervjuunderlag att tolkas mot delar av Chua- & Lams modell 

över kategorier som medför framgång eller misslyckande vid erfarenhetsarbete.  

 

De delavsnitt som i deras teori behandlar teknik och kultur kommer inte att användas.  

Den tekniska kategorin utgår då denna främst avhandlar tillverkningsindustrin och dess pro-

blematik. Den kulturella kategorin används inte då den anses omhändertas inom analysen 

över beslutsfattande. 

 

De indikatorer som här funnits mest lämpade att analysera det empiriska underlaget är 

kontextuell relevans och giltighet, kondensering av heltäckande erfarenheter och 

dokumentation (I 1, 3-4). Samt införandestrategi av slutprodukt och uppföljning under 

projektets gång (P3 & 6). Orsaken till detta val, är att dessa ur ett militärt processperspektiv 

kan ses motsvara en initiering där erfarenheter insamlas och bedöms som för projektet giltiga 

eller inte. Under implementering sker fortsatt diskussion och analys, vilket i sig kan alstra nya 

insikter. Vid en senare institutionalisering är införandestrategin en avgörande genre, vilken 

fungerar som den långsiktiga och mångfacetterade planen för införandet av erfarenhetsvärdet. 

Uppföljningsplanen i sin tur är att se som en fortlöpande process som kontrollerar att 

införandestrategin följs. Denna sträcker sig från arbetets uppstart tills det slutförda projektet 

skall utvärderas efter en tids brukande. 

 

Analysverktyg 1 kan illustreras enligt principskissen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
 
 
 

Institutionalisering 

Initiering

Implementering

Relevans och 

giltighet 

Kondensering &   

dokumentation 

Införande-

strategi 

Fas                        Vad eftersöks          Frågor som belyser det eftersökta 

 

U
p
p
fö

ljn
in

g
 - Hur avgjordes att erfarenheten var riktig att 

appliceras på NBG? 

- Beaktades effekterna inom hela organisationen? 

- Hur följdes införandet upp under processens gång? 

- Hur sammanfattades och tillvaratogs viktiga 

erfarenheter ifrån diskussioner och genomgångar? 

- Hur dokumenterades dessa? 

- När en erfarenhet ansågs valid, hur planerades 

införandet? 

- Lämnades riktlinjer för hur införandet skulle 

styras i SOP eller andra styrande dokument? 

 

Figur 5. Principskiss utvisande analysverktyg 1, skapad av författaren 2014-03-17. 
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3.2  Beslutsteori 
 

Graham Allison förklarar tillsammans med Philip Zelikow, hur Kubakrisen kan förklaras 

utifrån ett beslutsteoretiskt perspektiv. Den teoretiska utblickspunkten tas ifrån ett statligt 

perspektiv och undersöker hur och på vilka grunder de inblandade aktörerna fattade sina 

respektive beslut. För att förklara skeendet nyttjas tre modeller, vilka bygger på 

föreställningar om rationellt, organisatoriskt och maktpolitiskt beslutsfattande.
69

 

 

Modell 1, det rationella perspektivet. 

 

Med rationellt beslutsfattande avses i denna teori det agerande som bäst bär mot det önskade  

målet, givet situationens specifika kontext.
70

  Detta förhållningssätt byggs upp av fyra  

centrala principer; Målsättningar, alternativ, konsekvenser och val.
71

 

 

Målsättningarna är vad en aktör eftersträvar. För att uppnå dessa har aktören att välja bland 

ett antal Alternativ vilka leder mot att uppfylla aktörens målsättningar. Den rationella aktören 

väljer det alternativ som bäst leder mot målsättningarna samtidigt som det medför minst 

negativa konsekvenser för aktören.  

 

Sammantaget kan sägas att det rationella syftar till att hitta en avvägning mellan att göra ett 

val inom specifikt område/situation till vilket man är bunden, vilket samtidigt resulterar i 

bästa möjliga resultat gent emot egna målsättningar.
72

 

 

Utifrån resonemanget har fem frågor definierats, vilka syftar till att utkristallisera de 

incitament som driver aktören.
73

 

 

1. Vilka förhållanden uppfattar aktören som hot och möjligheter? 

2. Vilka är statens målsättningar? 

3. Vad finns för valmöjligheter i situationen? 

4. Vad renderar de olika valen för nackdelar respektive fördelar? 

5. Vilket val är det mest fördelaktiga för staten i den specifika situationen? 

 

 

Modell 2, det organisatoriska perspektivet. 

 

Med detta perspektiv belyser teorin inverkan av det flertal organisationer en stat eller aktör 

har inneboendes. Genom att en organisation sällan äger en fråga eller problemområde helt och 

fullt, kommer olika organisationer behöva samverka för att nå en gemensam lösning på ett 

föreliggande problem. De respektive organisationerna har sina egna rutiner, procedurer 

(SOPs)
 74

 och normer. Detta medför att respektive organisation redan före en samverkan är 

inriktad mot vad som är viktigast i frågan och enligt vilket handlingsmönster frågan skall 

behandlas
75

, detta då det egna verksamhetsområdet ligger närmast till hands. 

 

                                                        
69

 Allison, Zelikow, Essence of decision (1999), s. 4. 
70

 Ibid, s. 17. 
71

 Ibid, s. 18. 
72

 Ibid, s. 18. 
73

 Ibid, s. 389. 
74 Standard Operational Procedures ~ Standardiserade tillvägagångssätt. 
75

  Allison, Zelikow, Essence of decision (1999), s. 145. 
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Genom detta organisationsgenomgående paradigm riskerar organisationernas syn på den 

föreliggande frågan att präglas av tidigare erfarenheter. Därför kan agerandet komma att vara 

rationellt gent emot den egna organisationens upplevda förförståelse och eget standardiserade 

tillvägagångssätt, istället för den överordnade aktörens målsättning.
76

 För att söka efter 

indikatorer som härrör ett agerande av denna natur, ställer teorin fyra frågor.
77

 

 

1. Vilka organisationer består ledningen utav? 

2. Vilka förmågor och begränsningar skapar de olika organisationernas standardiserade 

tillvägagångssätt, avseende framtagning av information om internationella 

förhållanden, hot och möjligheter? 

3. Vilka förmågor och begränsningar skapar de olika organisationernas standardiserade 

tillvägagångssätt, avseende framtagning av val för handlingsalternativ? 

4. Vilka förmågor och begränsningar skapar de olika organisationernas standardiserade 

tillvägagångssätt, avseende realisering av valt alternativ? 

 

 

Modell 3, det maktpolitiska perspektivet. 

 

Här beskrivs hur beslutsfattandet påverkas av det faktum att individer har delade lojaliteter. 

Utöver att beslutet som fattas skall lösa det förestående problemet till kostnad och sätt som 

anses acceptabelt, skall det till största möjliga del gagna de särintressen som föreligger för in-

dividen som sådan och gärna även den organisation denne tillhör.
78

 

 

Exempel som påvisar detta förhållande är nationernas agerande i FN, där nationernas 

särintresse ofta avgör hur dessa röstar trots att den rationella lösningen kan tyckas vara en helt 

annan.
79

  

 

Denna modell är behäftad med fyra frågor för att möjliggöra analys av en aktörs agerande.
80

 

 

1. Vilka individer gör sig gällande? Vems åsikter och värderingar är del av utformning 

av optioner och agerande? 

2. Vilka faktorer formar respektive individs föreställningar, föredragna 

handlingsalternativ och egna ståndpunkt? 

3. Vilka faktorer medför genomslag för respektive individs påverkan på val och beslut? 

4. Hur genomförs beslutsproceduren? Vilka individer blir berörda längs processlinan och 

kommer därigenom ha inverkan på beslut och agerande? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
76
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3.2.1  Operationalisering av beslutsteori – Analysverktyg 2 Beslutsfattande 

 

För att analysera bakomliggande faktorer till beslut som fattats inom erfarenhetshantering vid 

framdrivningen av logistikdelarna till NBG -11, kommer delar av Graham Allisons beslutste-

ori att fungera som filter. Härvid kommer samtliga tre områden att belysas, det vill säga de 

rationella-, organisatoriska och maktpolitiska perspektiven. Svaren på frågorna kommer skapa 

grund för slutsatser över hur framträdande roll respektive perspektiv haft vid framdrivnings-

arbetet. 

 

Det rationella perspektivet utgörs av frågorna om vilka valmöjligheter som funnits i situation-

en och vad de olika valmöjligheterna ansetts medföra för nack- respektive fördelar. Övriga 

frågor kopplade till detta perspektiv härrör den strategiska sfären och kommer därför uteläm-

nas. 

 

För att undersöka om beslutsfattandet haft inslag av organisatorisk karaktär, kommer empirin 

tolkas utifrån två frågor. Dessa omfattar vilka förmågor och begränsningar som 

organisationernas standardiserade arbetssätt medför avseende framtagande av val för 

handlingsalternativ, samt realisering av detsamma. Även här utelämnas övriga då dessa är av 

strategisk natur. 

 

Det maktpolitiska perspektivet studeras i syfte att undersöka om egna särintressen varit tongi-

vande i processen. Detta analyseras genom att svaren på två frågor eftersöks. 

Den första lyder; Vilka individer gör sig gällande? Vems åsikter och värderingar är del av ut-

formning av optioner och agerande? Den andra efterfrågar vilka faktorer som formar respek-

tive individs föreställningar, föredragna handlingsalternativ och egna ståndpunkt? 

 

Nedan följer dessa frågor i sammanställt format, svaren på dessa frågor kommer utöver att be-

svara frågan om hur beslutsfattande gått till även hjälpa till att belysa följsamheten mot mål-

bilden. 

 

 
Figur 6. Principskiss utvisande analysverktyg 2, skapad av författaren 2014-03-17, utefter Allison, Zelikow 
(1999). 

 

 

Perspektiv Frågor   

Rationellt Vad finns för valmöjligheter i situationen? 
 

Vad renderar de olika valen för nackdelar respektive fördelar? 

Organisatoriskt Vilka förmågor och begränsningar skapar de olika organisationernas 

standardiserade tillvägagångssätt, avseende framtagning av val för 

handlingsalternativ? 
 

Vilka förmågor och begränsningar skapar de olika organisationernas 

standardiserade tillvägagångssätt, avseende realisering av valt alter-

nativ? 

Maktpolitiskt Vilka individer gör sig gällande? Vems åsikter och värderingar är del 

av utformning av optioner och agerande? 
 

Vilka faktorer formar respektive individs föreställningar, föredragna 

handlingsalternativ och egna ståndpunkt? 
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3.3  Strategisk dissonans 
 

I teorin om strategisk dissonans, beskriver Burgelman och Grove hur dynamiska krafter inom 

en organisation kan medföra att organisationen hamnar i ett oharmoniskt tillstånd mellan 

organisationens målbild och de beslut som fattas inomorganisatoriskt.
81

  Teorin har skapats 

som en förklaringsmodell för varför vissa företag utvecklas till att bli mer framgångsrika än 

andra. Särskilt beskriver den de interna beslutsprocesserna och hur företaget uppfattar sig 

själv och sina inneboende kompetenser. 

 

Ansvaret för ledning och samordning av organisationens undersektioner vilar på 

organisationens ledning. Det är också denna som har ansvaret för att ha en helhetssyn över att 

beslut som fattas i ledningsgrupp eller av chefer på mellannivå inom organisationen går i 

samklang med organisationens uppsatta mål. Är denna uppföljning bristfällig är risken stor 

för en ökad divergens mellan målbild och beslut, vilket leder fram till en dissonans inom 

organisationen.
82

 

 

I teorin är det fem dynamiska krafter som beskrivs; konkurrensmässiga fördelar, särskiljande 

kompetenser, organisationens målbild, organisationens agerande och intern administration 

och miljö. 

 

Med Konkurrensmässiga fördelar menas vilka realiteter som organisationen åtnjuter. Dessa 

kan vara i form av attraktionskraft mot kunder, branschledande teknologisk spetsteknik och 

ett gott anseende hos underleverantörer. Dessa kan påverkas av externa faktorer som 

exempelvis renässans inom tekniken eller andra för organisationen opåverkbara faktorer.
83

 

 

Särskiljande kompetens innebär organisationens inneboende kompetenser, vilka har 

möjliggjort att organisationen har nått en särställning och säkrat dess överlevnad.
84

 

 

Organisationens målbild är ledningens officiella vision. Denna uttrycker vad det är som gör 

att organisationen kommer att fortsätta att vara framgångsrik. Den stipulerar också målen och 

utvisar vägen framåt, samtidigt är Organisationens agerande vad man faktiskt gör inom 

organisationen.
85

 

 

En organisations interna administration och miljö är länken mellan såväl de 

konkurrensmässiga fördelarna och den särskiljande kompetensen, som mellan organisationens 

målbild och organisationens agerande. Den utgörs av administrativa element som mandat och 

resursfördelning, likväl ingår här även mer kulturella aspekter som normer, kultur och 

hierarki.
86

 Här kan också finnas en inbyggd tröghet som kan bidra till att olika nivåer agerar i 

olika tempon, vilket kan leda till intern obalans och därigenom dissonans.
87

 

 

 

 

                                                        
81
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Figur 7. Dynamiska krafter inom en organisation (Baserad på Burgelman, R. A. Grove, A. S. 1996)

 

För att motverka en dissonans mellan de konkurrensmässiga fördelarna och den särskiljande 

kompetensen krävs en kontinuerlig och noggrann observation av det aktuella 

verksamhetsområdet. Samtidigt behöver de externa faktorerna som lagstiftning inom området 

med mera kontinuerligt följas.
88

 

 

En dissonans mellan organisatorisk målbild och agerande kan uppstå genom att ledningens 

beslutscykel är långsammare än organisationens underenheter, vilka då fattar beslut som 

kommer avspeglas i att organisationens utformning inte längre överensstämmer med 

målbilden. Även det omvända förhållandet, att ledningens målbild överträffar vad 

organisationen är faktiskt kapabel till skapar obalans i systemet.
89

  

 

Den interna administrationen och miljön kan, om organisationen har en intern miljö som 

uppmuntrar till öppet dialogklimat och kollegialt uppträdande, inverka som ett lugnande 

element och skapa inre stadga då en organisation är i obalans. Är den interna administrationen 

av fungerande art, kommer en obalans kunna hanteras bättre, då organisationens resurser 

fördelas dit de bäst behövs.
90

 

 

Samma dynamiska kraft, menar Burgelman, kan inverka på att ledningen accepterar att chefer 

på mellannivå. Är miljön tillåtande för initiativ har ledningen handlingsutrymme att ändra 

organisationens målbild till det som tjänar organisationens verkliga förmåga bäst.
91

 

 

De tre analysverktygen används separat vid mätningen av empirin, varvid resultat redovisas 

åtskilt i resultatdelen. I följande diskussionskapitel vävs slutsatser från respektive resultatdel 

ihop till en helhetsbild för att besvara den övergripande frågeställningen.  

                                                        
88
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3.3.1 Operationalisering av strategisk dissonans – Anslysverktyg 3 Målbildsorientering 
 

För att avgöra i vilken omfattning processen varit följsam mot högre chefs målbild, kommer 

införande och beslut relaterade till erfarenhetshanteringen att analyseras mot teorin om 

strategisk dissonans. 
 

De delar som kondenseras ifrån denna teori är det teoretiskt linjära sambandet mellan 

organisationens agerande, som via den interna administrationen och miljön är länkad till med 

organisationens målbild vilken den antingen går i samklang eller dissonans med. 

 
Figur 8. Urval av teoretiskt omfång, skapad av författaren 2014-03-17. 

 
 

Analyssteget syftar till att undersöka hur tagna beslut står i relation till den uppställda målbil-

den. Detta görs dels genom att svaren från frågorna om beslutsfattande kategoriseras till 

huruvida besluten och därigenom resultaten harmoniserat mellan agerande och målbild. Om 

de inte harmoniserar undersöks därefter vari grunden till detta består. 
 

Dels eftersöks svar på frågor som konkretiserar vari problemet ligger. De frågor som ställs i 

detta syfte är kondenserade ifrån den ursprungliga teorin och är operationaliserade till att 

passa den militära kontexten. 
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Figur 9. Principskiss utvisande analysverktyg 2, skapad av författaren 2014-03-17. 
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3.4  Analysschema 
 

Inledningsvis analyseras om det fanns någon erfarenhetshanteringprocess som var tänkt att 

följas vid uppsättandet av NBG -11. Detta görs genom att det sammanställde resultatet från 

textanalysen och informanternas svar analyseras.  

Därefter undersöks hur införandeprocessen genomförts och hur den förhåller sig till den 

operationaliserade modellen över erfarenhetsarbetets tågordning. Analysen genomförs med 

hjälp av analysverktyg 1. 

 

Sedan analyseras vad som präglat beslutsfattandet under framdrivningsarbetet genom att 

eftersöka svar på frågorna från analysverktyg 2. Efter detta tillämpas analysverktyg 3 för att 

söka utröna om framdrivningsarbetet korrelerat med uppsatt målbild. Denna analysdel 

kompletteras med svaren från föregående analyssteg, vilka bedöms komplettera bilden av 

skeendet.  

Slutligen sker en sammanfattning av analysresultatet i vilken forskningsfråga 1 och 2 

besvaras. Dessa svar diskuteras vidare i det efterföljande diskussionskapitlet, i vilket senare 

forskningsfråga 3 besvaras. 

4. Analys samt resultat av empiri och informantunderlag  
 

Både Riksrevisionen och Försvarsmakten har genomfört granskningar av såväl NBG -08 som 

NBG -11. I riksrevisionens rapport från granskningen av NBG -08 identifieras så stora 

skillnader mellan det förslag som av regeringen vann bifall i riksdagen och det färdiga 

resultatet, att riksrevisionen valde att återkomma till regeringen med rekommendationer först 

efter granskningen av NBG -11.
92

 

 

Sammanfattningsvis fastställer Riksrevisionen i den följande granskningen att 

Försvarsmakten har tillvaratagit erfarenheter från NBG -08, men att vissa brister fortfarande 

kvarstår.
93

 Här framgår att brister inom olika funktioner och förmågor varit förekommande. 

Kritiken riktar sig främst mot möjligheterna till att använda helikoptrar i tillräcklig 

utsträckning, både avseende medicinsk evakuering (HELIMEDEVAC) och lufttransporter av 

såväl trupp som material. Även förmågan till att kunna genomföra taktiska transporter i 

tillräcklig mängd är föremål för kritik. Detta gäller för mängden transporterande förband 

genom landsvägstransport såväl som för transportflygsförband.
94

  

 

Dessa brister återfinns även i försvarsmaktens egna erfarenhetsdokument. Gemensamt är att 

de påträffas som punkter för förbättring från utvärderingar både avseende NBG -08 och  

NBG -11.
95

 Utöver dessa adresseras i den interna utvärderingen, två förbättringspunkter av 

avgörande logistisk karaktär; logistik- och deployeringskoncepten.
96

 

Båda anses ha utvecklats från NBG -08 till NBG -11, men behovet av vidareutveckling 

poängteras och då i synnerhet för deployeringskonceptet.  
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För att detta skall uppnå en önskvärd effekt betonas vikten av ett transportplaneringssystem, 

vilket benämns ADAMS
97

, används. Detta för att inom kravet på att inom den uppsatta 

beredskapstiden, kunna tilltransportera och utgruppera i ett insatsområde för att påbörja att 

lösa uppgift.
98

 

 

De ovan beskrivna exemplen påvisar att det vid arbetet med att sätta upp NBG -11 fanns 

erfarenheter som var viktiga att överföra och omhänderta ifrån NBG -08. Ett flertal officerare 

som hade tjänstgjort i nyckelbefattningar vid NBG -08 fortsatte tjänstgöra i NBG -11, om än 

inte i exakt samma befattning. Detta bör ha gagnat den erfarenhetsöverföring som 

Riksrevisionen påvisar har ägt rum, men hur erfarenheterna metodiskt inarbetats i 

uppsättningsarbetet adresseras inte i Riksrevisionens rapport.  

 

För att söka insikt i hur erfarenheterna införlivats i arbetet har fem informanter intervjuats, 

vilka tillsammans innehaft sex nyckelbefattningar inom planering och genomförande av  

NBG -08 och NBG -11. Huvuddelen av befattningarna har varit av högsta ansvarstagande 

instans inom den logistiska genren, men även den insatsplanerande genren av FHQ har 

intervjuats. 

 

Vid intervjuerna ställdes frågor som särskilt riktades mot att eftersöka om någon särskild 

arbetsgång eller process för att tillvarata erfarenheter varit anbefalld.
99

 Ingen av informanterna 

kunde exemplifiera att någon strukturerad arbetsgång eller delprocess för insamling och 

bearbetning av erfarenheter blivit presenterad. Samtliga informanter berättar om att 

erfarenhetsdokument visserligen lästes och att diskussioner fördes i olika forum, men 

sammantaget ger samtliga en tydlig bild över att detta inte följde någon särskild arbetsgång.  

 

Någon processbeskrivning över ett sådant arbete har inte heller presenterats eller följts, en av 

samtliga informanter delgiven uppfattning är att uppsättandet av NBG -11 var ett exempel på 

att ”uppfinna hjulet på nytt”.
100

 Möjligtvis är detta något som uppmärksammats 

försvarsmaktsinternt, då det vid tillfällen fanns deltagande ifrån insatslednings analys- och 

erfarenhetssektion.
101

 

 

I den följande analysen över erfarenhetshanteringen kommer införlivandet beskrivas ur ett så 

brett perspektiv som möjligt, i syfte att maximera möjligheten till att dra generaliserande 

slutsatser. Vid analysmoment där en för abstrakt bild att dra slutsatser utifrån lämnats, 

kommer analysen inriktas mot att de tidigare beskrivna erfarenhetsvärdena avseende förmåga 

till HELIMEDEVAC, transportkapacitet, deployeringskoncept och ADAMS att exemplifiera 

hur hanteringen skett. 
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4.1 Införande 
 

I införandets första fas, initieringsfasen, eftersöks element som inverkat på vilka erfarenheter 

som valts att tas upp för hantering i erfarenhethanteringen. Främst är det svar på frågor om 

hur erfarenheternas giltighet och relevans har bedömts, som efterfrågats hos informanterna. 

 

Intervjusvaren lämnar en generell bild av att processen bedrivits genom att den av 

högkvarteret ledda arbetsgruppen, Logistic Sub-working Group, har haft det övergripande 

ansvaret för logistiken. I denna har representanter ifrån både förbands- och stabsnivån inom 

NBG, vilken i detta fall utgörs av NBG FHQ, deltagit. Arbetsgruppen har försetts med 

ingångsvärden avseende erfarenheter underifrån utöver de erfarenhetsdokument som lämnats 

över ifrån NBG -08. Under dessa möten har erfarenheter som identifierats som eventuellt 

riktiga att applicera på NBG -11 diskuterats. Utöver dessa gruppsessioner genomfördes även 

interna diskussioner inom högkvarterets egen logistiksektion J4 av vad som verkade mest 

lämpligt.
102

 De erfarenheter som lyftes upp i arbetsgruppen diskuterades och dömdes därefter 

av inom vad som uppfattades ligga inom gruppens mandatram. Ansågs de bidra till en positiv 

utveckling inom den givna ramen togs de med tillbaks in i NBG organisationen för att 

inarbetas. Var det en större fråga lyftes den uppåt till den multinationella nivån för beslut.
103

  

 

I arbetets uppstartsskede diskuterades erfarenheter i både mindre och större forum inom NBG 

FHQ vilket var till nytta för såväl överspridning mellan sektioner som att identifiera vad man 

inom NBG stab ansåg borde tas om hand. Detta bedöms dock ha medfört ett högre resultat om 

mentorer ifrån NBG -08 deltagit och delgivit sina erfarenheter.
104

 I övrigt utgjordes NBG 

stabens arbete huvudsakligen av stabsinterna möten där områden för förändring diskuterades 

inom egen funktion. Genom den kompetens medlemmarna besatt renderade dialogen 

vanligtvis i vad som ansågs vara ett bra beslutsunderlag att arbeta vidare med.
105

 

 

Enligt informant 3 bedrevs arbetet på förbandsnivån snarlikt det inom NBG FHQ. Efter intern 

dialog framkom erfarenhetsområden som ansågs kunna bidra till en högre effekt, vilka fördes 

med till arbetsgruppen för diskussion. Huvudsakligen renderade de områden som diskuterades 

inom gruppen till konsensusbeslut, men ibland kom styrningar om förändringar direkt ifrån 

högre nivå. Dessa ansågs ofta gå förbi den empiriska erfarenheten som arbetsgruppen 

innehöll.
106

 

 

Det är nödvändigt att bära med sig att personalramen i mångt och mycket redan var satt före 

arbetsgruppen inrättades, ramen fungerade därigenom som ett styrande element i sig. Vid ett 

flertal tillfällen diskuterades erfarenheter som ansågs valida för NBG -11. Dessa föll i mångt 

och mycket på att personalramen redan var satt, varför föll mycket av erfarenhetsvärdet föll 

till föga.
107
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Vid genomförandet av vissa förändringar relaterade till personalramen som påverkade de 

gemensamt beslutade grundvärdena, förekom inte alltid kontroller mot de existerande 

erfarenhetsvärdena.
108

 Togs ett beslut som fick logistiska konsekvenser för alla instanser inom 

NBG organisationen, lämnades det oftast åt lägre nivåer att själv identifiera vilka effekter 

detta skulle få för organisationen som helhet.
109

 

 

Trots att insikten givetvis fanns om att effekterna borde analyseras ur ett helhetsperspektiv på 

central nivå inom ramen för det arbete som gjordes där, uteblev detta. En anledning kan ha 

varit att de i arbetsgruppens olika befattningshavare först och främst såg till sin egen nivå. 

Svaren från informanterna tyder på att viljan att bistå de övriga nivåerna fanns, men brist på 

tid och resurser gjorde att man prioriterade att lösa sitt eget arbete i första hand.
110

 

 

Från intervjusvar grundas bedömningen att vissa beslut som fattades på högre central nivå, i 

likhet med att dessa gick utanför den erfarenhetsbank arbetsgruppen satt på, inte hade 

överblick över vilka konsekvenser besluten skulle få. Ett exempel är att logistikbataljonens 

stabsläkare ströks ur organisationen, detta trots att vikten av befattningen påpekats i tidigare 

erfarenhetsunderlag.
111

  Följdverkningarna av detta uppenbarade sig som en överraskning 

långt senare.
112

 

 

I den andra fasen, implementeringsfasen, eftersöks hur diskussionernas essens och 

beslutsavsikter kondenserats och dokumenterats. Utöver att detta skapar en spårbarhet över 

vad som överenskommits, utgör det även en erfarenhetshandling som kan vara till gagn för 

framtaganden av framtida logistiska förband. Flertalet av informanterna är här överens om att 

de frågor som arbetsgruppen ansåg som valida och borde införlivas i NBG, men vars beslut 

man inte ansåg sig ha mandat att besluta över, dokumenterades och föredrogs en nivå upp för 

den multinationella beslutsgruppen.
 113

 

 

I övrigt anses arbetsgruppens möten inte innefattats av någon direkt dokumentation av vad 

som disskuterades som en systematiskt inarbetad del. Frågor över vilka arbetsgruppen tyckte 

sig ha mandat, beslutades som regel under mötet. Inte sällan utan mer dokumentation än 

mötesdeltagarnas muntliga överenskommelse.
 114

  Flertalet informanter är av uppfattningen att 

det i princip inte förekom någon dokumentation ifrån arbetsgruppens diskussioner.
115

 

 

Inom NBG staben bedrevs arbetet på ett annorlunda sätt enligt informanterna. Där inhämtade 

stabsmedlemmar intryck ifrån egna och andra nationers erfarenhetsdokument, vilka sedan 

diskuterades stabsinternt.
116

 Vid uppstarten av framtagningsarbetet presenterade 

logistiksektionen J4 de erfarenheter som ansågs vara av särskild vikt. Dessa tillvaratogs i den 

”stora processen” och utgjorde en del av den insatsplanering som sedan bedrevs i enlighet 

med FHQ stabschefs direktiv.
117
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I införandets tredje fas, Institutionaliseringsfasen, eftersöks den tilltänkta införandestrategin. 

Hur de förändringar som de validerade erfarenheterna medför skall införlivas och hur 

organisationen planerar att beskriva dessa i stående ordrar eller andra SOP är av särskild vikt. 

Av en informants svar kan uttolkas att liksom i fallet med analys över vilken effekt 

förändringen skulle få, lämnades införandet över till lägre nivåer att hantera. Ett undantag från 

detta förhållande uppges vara förmågan till luftburen försörjning, vilken handlades från 

central nivå.
118

  

 

En annan informant anger att vad som tillfördes organisationen efter beslut i styrgruppen, 

infördes i logistik- och baskoncepten. På detta sätt ansågs förändringen hanterad och tillät 

enheter på lägre nivåer att fånga upp och bearbeta dessa mer i detalj i de områden de ansågs 

sig bli berörda.
119

 Andra informanter styrker att det inte fanns någon plan som sådan, utan att 

införandet resulterade i ett behov av spridning, vilket genomfördes på olika sätt beroende på 

omfattning. Förändringar av större natur, vilket exempelvis medförde förändringar på 

logistikkonceptet, presenterades på logistiskberedningar eller liknande möten. Detta ansågs 

inte som något direkt uppseendeväckande, då logistikplanering sågs som en iterativ process 

vilken föräldades i takt med att ny information erhölls.
120

 På FHQ nivå efterstävades att sprida 

informationen om förändringar gjorda på egen nivå såväl uppåt som nedåt och inom egen stab 

för inkorporering i egna styrdokument. Ett exempel som angivits är de erfarenhetsvärden för 

sjötransport som efter validering infördes som grundvärden för NBG operationsplan.
121

 

 

Intervjusvar ger vid hand att förbandsnivån försökte beskriva förändrade förmågor och 

funktioner i sina egna stående ordrar. Detta bland annat som en följd av att FHQ SOP inte 

fastställdes förrän sent 2010, varför förbanden tog planeringsinitiativ för att lösa ut sina egna 

uppgifter.
122

 

 

Som en fasoberoende delkomponent inom införandet, löper vikten om uppföljning som en röd 

tråd. Av informationen som erhållits ifrån informanterna framgår att det inom arbetsgruppen 

fördes sporadiska diskussioner avseende uppföljningsärenden men att någon strukturerad 

form för detta inte följdes. Större erfarenhetsområden följdes upp, vilka hade direkta 

kopplingar mot NBG -08 erfarenhetsrapport. Deployeringskonceptet är ett sådant exempel där 

många intressenter var måna om att ha en god uppfattning om hur arbetsläget var.
123

 

 

Andra former av uppföljning genomfördes från FHQ nivå. Exempelvis följdes 

Logistikbataljonens övningar för att skapa sig en uppfattning om att man delade syn på hur 

genomförandelogistiken skulle bedrivas efter genomförda ominriktningar.
124

 

Ur andra perspektiv skedde detta endast formellt vid ett tillfälle, och det var egentligen inte 

förbundit till genomförandet av operationer som sådant. Istället var det FMV
125

som 

genomförde en kontroll över vilken materiel som de facto var tillförd förbanden.
126
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4.2 Beslutsfattande  
 

Då ett beslutsfattande allt som oftast är ett val mellan olika alternativ eller lösningar på ett 

problem, har en del av de valmöjligheter som funnits tillhands analyserats.  

Ett val som framdrivningsprocessen hade att förhålla sig till var inriktningen att NBG -11 

skulle vara lättare och därigenom vara mer strategiskt mobil än vad NBG -08 hade varit.  

 

Från informanternas svar framgår att diskussioner fördes om tillförsel av exempelvis ett 

ytterligare transporterande förband, vilket skulle medföra att någon annan del skulle minska 

med motsvarande numerär av soldater.
127

 Ett annat alternativ var att hantera de begränsningar 

som identifierats avseende förmågan att försörja insatsdelarna av förbandet, genom att 

operationer planerades inom den operationella räckvidd som logistiken kunde understödja.
128

 

 

Att detta blev ett faktum att förhålla sig till framgår tydligt av att det i erfarenhetsdokumentet 

från NBG -11 beskrivs att förbandet haft en operationell räckvidd av en radie på 100 

kilometer.
129

  Att även NBG -08 haft begränsningar avseende transportkapacitet återfinns i 

granskningen som genomfördes efter beredskapen.
130

 Detta var för några av informanterna 

förvånande, då detta särskilt poängterats vid erfarenhetsarbetet och utvisat den graverande 

effekt denna brist har för det operationella uppträdandet.
131

 En annan valmöjlighet var tanken 

om att utlösa en force-generation om för NBG skulle aktiveras. Framförallt var det viljan att 

ett annat EU-land, utanför NBG -11, som förhoppningsvis skulle tillföra en resurs för att lösa 

den egna organisationens tillkortakommande inom detta område.
132

 

 

I erfarenhetsdokumenten ifrån NBG -08 redovisades att det upplevts som en brist att inte ha 

tillgång till ledningsstödsystemet ADAMS för att planera och leda en deployering.
133

 Behovet 

av detta samt alternativ diskuterades vid ett flertal mötestillfällen i arbetsgruppen, varefter det 

rationella beslutet att tillföra detta till NBG -11 fattades.
134

 

 

Erfarenheter från förbandsnivå har påvisat en brist av att sakna mellannivåchefer. Som ett led 

i detta tillfördes kompanichefer till förbandsstrukturen, vilket ansågs förenkla 

ledningsmetoden för såväl bataljonsstaben som för de underlydande plutonscheferna.
135

 

 

I vissa delar fanns inget utrymme för val överhuvudtaget. Detta som ett resultat av att 

Försvarsmaktens kommande insatsorganisation fastställts, det ansågs att detta 

planeringsarbete tagit höjd för de logistiskt nödvändiga delarna för NBG -11.  

 

Vid tillfälle då brister ändå ansågs föreligga, skapades bland annat en lösning som byggde på 

att lokalt upphandlade kontraktorer skulle lösa problemet.
136

 En annan direkt styrande premiss 

var den ekonomiska ramen, vilket i sin tur styrde vilken ram som fanns för att skapa NBG -

11s förbandsorganisationen utifrån.  

                                                        
127

 Informant 1, Stab NBG -11, 2014-04-15. 
128

 Informant 4, Stab NBG -11, 2014-03-28. 
129

 Försvarsmakten, NBG 11(F)HQ-Final Lessons Identified/ Lessons Learned Report–Main Body, 2011, s. 24. 
130

 Riksrevisionen, Den nordiska stridsgruppen 2008 – en del av EU:s snabbinsatsförmåga, 2010, s. 42. 
131

 Informant 2. Stab NBG -08, 2014-03-19. 
132

 Informant 5, HKV, 2014-03-28. 
133

 Försvarsmakten, NBG FHQ – Lesson Learned 2008, s. 77. 
134

 Informant 5, HKV, 2014-03-28. 
135

 Informant 3, Förband NBG -11, 2014-03-21. 
136

 Informant 3, Förband NBG -11, 2014-03-21. 



Markus Gannerud 2014-03-04  

HSU12-14/HSU 9 

Sida 30 av 47 
 

De beslut som fattas renderar i resultat av mer eller mindre positiva alternativt negativ 

karaktär. För att undersöka för- och nackdelsmässiga konsekvenser som fattade besluten 

medfört, har informanterna tillfrågats om detta. Från svaren kan utläsas att de begränsningar 

som hade identifierats avseende förmågan att försörja de delarna av förbandet som löste 

stridande uppgifter, hanterades genom att operationer planerades inom den operationella 

räckvidd som logistiken kunde understödja.
137

 Därigenom blev operationerna som planerades 

för NBG -11 till stor del styrda av logistiken. Detta är i sig en naturlig del men hade kunnat 

skapa mindre begränsningar genom en omprioritering inom den organisatoriska ramen vilket 

kan tyckas mer rationellt.
138

 

 

Det anses också att det är ett ohållbart förfarande att räkna med att detta löses i ett senare 

skede och att det är ett orealistiskt antagande att räkna med att annan nation skall tillföra 

resurs. En annan aspekt som angavs var att ett sådant beslut faller utanför grundregeln om att 

logistik i grunden är ett nationellt ansvar, då man bygger upp stödet på andra.
139

  Det är 

samtidigt uppenbart att samma resonemang förts inom NBG -08, då erfarenhetsdokumenten 

därifrån beskriver att en eventuell brist på förmågor skulle kunna täckas av en force 

generation vid insättande av det förbandet.
140

 

 

En annan mindre positiv aspekt är den kritiska tidsaspekten som beredskapen medför för en 

snabbinsatsstyrka. Här anses tiden inte medge att resurser kan skapas externt för att hela 

styrkan skall kunna sättas in i ett land som endast kan nås genom luften eller landsväg. Som 

en konsekvens om detta utgjorde ett hinder, skulle NBG -11 istället endast kunna nyttjas till 

att operera i närhet av flygplats eller hamn.
141

 

 

Mer positivt upplevdes det rationella beslutet att införa ADAMS som ledningsstödsystem till 

NBG -11. Med detta som hjälp lyckades man skapa det embryo till deployeringsplan som 

man därefter grundade sin insatsplanering på.
142

 Detsamma gäller införandet av 

mellannivåcheferna, genom detta beslut upplevdes att alla i förbandet ingående nivåer fick 

såväl mer tid till eget förfogande som uppgifter av rätt abstraktionsnivå.
143

 

 

Den tidigare beskrivna kedjan för beslut påvisar att ett flertal instanser på olika nivåer är 

inblandade i det arbete som skapar underlag för beslutsfattandet. Då dessa instanser inte 

nödvändigtvis arbetar i snarlika processer, har informanterna tillfrågats om de positiva och 

negativa effekterna som de olika instansernas arbetsgång utmynnar i.  

 

Synpunkter framgår från svaren om att dessa arbetsgångar saknat likriktning. En avdelning av 

HKV har ansvarat för att ta fram vad förbanden skall vara kapabla till, vilket därefter 

överlämnats till en annan avdelning att lösa.
144
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Denna har därefter försökt lösa denna uppgift genom att tilldela utbildningsuppdrag till de 

utbildningsplattformar där delar av NBG förbandet sätts upp. Processen beskrivs av 

informanter som divergerande avseende vad de olika instanserna prioriterat, i synnerhet då 

utbildningsplattformarna samtidigt ges utbildningsuppdrag över ytterligare förmågor dessa 

skall förse Försvarsmakten med.
145

  

 

Det upplevdes också finnas en obalans mellan i vilken tidsrymd de olika nivåindelade 

instanserna jobbade. Detta fick som resultat att den parallellplanering som behövdes för att nå 

en gemensam samsyn inom logistiken aldrig fick någon framträdande roll. Vad som på 

förbanden upplevdes som tidskritiskt med hänsyn till bland annat soldaternas förtroende till 

organisations- och materielprocessen upplevdes inte lika bråttom på högre nivåer.
146

 Vissa 

instanser fanns en påtaglig men samtidigt outtalad vilja att inte bygga vidare på arvet ifrån 

NBG -08, andemeningen från dessa uttolkades som att det skulle skapas en ny organisation.  

”Det var locket på, det skulle byggas nytt”
147

  
 

Verkställandet av de fattade besluten är också något som kan se olika ut beroende på de olika 

instansernas arbetsprocesser. Informanterna har tillfrågats om hur de ser på de förmågor och 

begränsningar detta medfört vid framdrivningsarbetet. Även här är en brist på koordinering 

något som anges vållat problem. Främst var det här en avsaknad av en samsyn över vilka 

förmågor förbandet skulle besitta och vem som ansvarade för att en utveckling av dessa 

verkligen ägde rum.  I ett sent skede fick befälhavaren för NBG -11 denna uppgift då det blev 

tydligt att framdrivningsarbetet inte var synkroniserat.
148

 

 

Informanter är av uppfattningen att då arbetsgruppen ansett sig ha nått en lösning alla 

ingående instanser godtog, släpptes uppgiften i princip alltid till den taktiska nivån att 

omhänderta resultatet av detta. Något krav på återrapportering eller liknande förekom som 

regel inte, vilket bedöms försvårat koordineringen och inriktningen av de parallella 

funktionsgrupperna.
149

 

 

Vid framtagandet av beslutsunderlag påverkar som regel vissa instanser mer än andra, 

anledningarna till detta kan vara många. Företrädarna för dessa baserar sin inrådan på sina 

föreställningar och ståndpunkter. Av denna anledning har informanterna tillfrågats om vilka 

instanser som utmärkt sig som framträdande under arbetet, samt vilka faktorer som upplevts 

ha skapat deras uppfattning och vilja att påverka.  

 

Huvudsakligen upplevdes att beslutsfattandet inom arbetsgruppen fattades på rationella 

grunder, dock fanns undantag där ett utpräglat revirtänkande till fördel för det egna 

vapenslaget var tydligt.
150

 Det upplevdes också att det från enstaka internationella 

samarbetspartners fanns ett nationellt missnöje som härstammade ifrån det tidigare NBG -08, 

vilket givetvis inte var något som förde processen framåt.
151
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I fallet med HELIMEDEVAC anfördes det från de länder som var NATO-medlemmar att 

sjukvårdskonceptet var av en alltför bräcklig konstruktion och att man skulle återta sitt 

deltagande i NBG -11 om detta inte åtgärdades. Genom detta skapades en situation där det 

egentligen inte fanns några alternativ eller valmöjligheter. Framförallt var det den knappa 

tillgången på helikoptertypen som utgjorde grunden för den starka kritiken.
152

  

Att detta varit ett genomgående tema från utvärderingar från såväl NBG -11 som NBG -08 

framgår av respektive NBGs erfarenhetsdokument.
153

 

 

Generellt upplevdes att det fanns olika agendor över deltagandet i NBG -11 och vad man ville 

uppnå genom detta, stundtals var dessa uttalade men annars dolda. Detta fenomen var inte 

avgränsat till någon särskild instans utan var gällande såväl internationellt som nationellt. 
154

 

 

Även organisationsenheterna, vilka tillika är de olika förbandens utbildningsplattformar, hade 

starka uppfattningar om vad som skulle utbildas. Dessa uppfattningar hade sedan tidigare 

omsatts i regementsplaneringar och ingångsvärden för detta var sedan tidigare givna från 

högre instans. Genom detta upplevdes en avsaknad av inflytande ifrån funktionsföreträdare 

inom NBG. En markant skillnad i fokus upplevdes i viljan mellan organisationsenheterna som 

hade produktionsrationella mål och NBG, vilket hade ett absolut insatsfokus. 
155

 

 

En annan instans som ansågs tongivande vid arbetet var ATS
156

, vilket inte i sig är något 

överraskande då NBG -11 hade ett framträdande markfokus. Förband tillhörande andra 

vapenslag arbetade mer genom lobbying och sammanträden utanför den fastställda 

mötesfloran.
157

 Försvarmaktens interna resursfördelning mellan utbildningsplattformarna 

anses varit en bidragande faktor för detta uppträdande. Något som komplicerades ytterligare 

genom att ansvaret var delat och utan övergripande ansvar eller mandat för någon 

organisationsenhet. Detta anses ha inneburit en än svårare situation för att få till stånd en 

prioritering av vilka förmågor som skulle ha företräde att ingå i förbandet.
158

  

 

Vid ett flertal tillfällen övergick vad som kan anses vara för det gemensamma förbandets 

bästa till att istället handla om ingående delars särintresse. Lösningar som redovisades med 

hög detaljeringsgrad medförde att mötesledningen hade svårt att hålla samman den mer 

abstrakta helhetslösningen, vilket vid tillfällen medförde att beslut av tveksamt rationell 

karaktär fattades.
159
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4.3  Målbildsorientering 
 

Inom Försvarsmakten används målbilder bland annat som ett steg i arbetet med att identifiera 

vilka förmågekrav som ett förband har. Detta görs för att skapa en logisk följd mellan de 

operativa behoven med förmågor och resurser förbandet behöver för att kunna nå önskad 

effekt.
160

 I syfte att undersöka i vilken omfattning framdrivningsarbetet har varit orienterat 

mot förbandets målbild, har informanter tillfrågats om denna har framgått tydligt under 

arbetets gång. 

 

På denna punkt skiljer sig informanternas uppfattning beroende på vilken nivå de haft 

befattning inom NBG -11. Från informanter med befattning i HKV eller FHQ framförs 

uppfattningen om att den centrala målbilden har upplevts som tydlig, genom att man suttit 

med i processarbetet med att anlysera vilka ingående delar NBG -11 behöver ha för att möta 

de operativa kraven. Ifrån denna nivå upplevs även att befälhavaren för NBG -11 tydligt har 

kommunicerat sin målbild till sina direkt underställda chefer.
161

 

 

Från informanter som haft befattning på förbandsnivå delas inte denna uppfattning fullt ut. 

Trots att deltagande skett vid huvuddelen av arbetsgruppens möten, har chefens vilja inte 

tydligt framgått. På frågan om vilken chefs målbild som arbetet utgått ifrån, fanns en 

nivåberoende diskrepans mellan vad insats- och grundorganisationsdelarna upplevt att 

målsättning med arbetet varit.
162

 

 

Genom denna obalans mellan vad nivåerna upplever om hur väl känd och tydlig chefens 

målbild varit, finns risken att den interna miljön medför friktioner som kan få stora 

konsekvenser. Då informanterna tillfrågats om hur detta inverkat har svaren påvisat dels att 

beslut fattats på olika nivåer där man trott sig ha mandat, detta utan att dialogisera med andra 

nivåer. Det har inte heller upplevts att chefens målbild varit något som i direkt omfattning 

fungerat som ett instrument för att inrikta besluten, inte heller har någon uppföljning från 

central nivå efterfrågat vilka beslut som fattats.
163

 

 

Erfarenheter från såväl NBG -08 som NBG -11 vittnar om att det funnits framträdande 

friktioner inom den interna miljön. Något som upplevts som frustrerande då effekten 

beskrivits som inte bara onödigt tidskrävande utan även bidragit till låg grad av koordinering 

och skapat en genomgående dissonans då högre nivå inte alltid informerat om kommande 

beslutsavsikter.
164

 Från informanter framgår att detta till del bidragit till en ”vi & dom känsla” 

mellan de ingående nivåerna av insats-, produktions- och förbandsdelar.
165

 

 

På såväl FHQ som förbandsnivå har denna upplevda tröghet inom arbetsgången varit något 

som undergrävt initiativkraften. När den pågående processen upplevts för segdragen har olika 

instanser tagit sig mandat i frågor där man inte tydligt haft mandat. Detta i goda syften för att 

nå effekt, samtidigt vissa av vetskapen att man till del forcerar den pågående processen.
166
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Det utrymme som upplevdes finnas för att agera och ta beslut på egen hand, har skapat 

tillfällen där särintressen fått företräde framför vad organisationen kanske hade tjänat mest på. 

I detta avseende lämnas flertalet exempel ifrån informanterna.  

 

Inom HKV rådde en oenighet mellan insatsförbandets och produktionsdelarnas syn på vad 

som skulle uppnås. Insatsförbandet ville givetvis att arbetet skulle präglas av ett insatsfokus, 

medan produktionsdelarna ville att fokus skulle ligga på IO14 och att NBG därigenom skulle 

utgå ifrån denna. Genom att inrikta arbetet på detta sätt, ville produktionsdelarna driva 

framtagningsarbetet som att NBG var ett svenskt förband, något som inte uppskattades av de 

multinationella inslagen i NBG.
167

 

 

Inom logistikarbetet inför NBG framträdde särintressena i form av att förband 

bortrationaliserade egna uthållighetsdelar till förmån för andra förmågor. Som konsekvens 

anmäldes senare att man behövde stöd för att upprätthålla den ordersatta uthålligheten från 

andra i förbandet ingående delar.
168

 

 

Ytterligare exempel på särintresse fanns i strävan att vara en oumbärlig del av NBG och 

därigenom automatiskt ingå i den del som först skall deployeras vid en insats. Denna tendens 

var vanlig och ett avslag på begäran som en konsekvens av den begränsade 

deployeringskapaciteten möttes av såväl förvåning som bestörtning vid flera enheter.
169

 
 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Efter genomförda analysmoment sammanfattas dessa resultat för att besvara 

forskningsfrågorna 1 och 2, vilka därefter diskuteras i det följande diskussionskapitlet.  

4.4.1 Svar på forskningsfråga 1 

I vilken utsträckning fanns det en erfarenhetshanteringprocess att följa vid uppsättandet av 

NBG -11? 

 
Analysresultatet ger vid hand att det inte funnits någon gemensam process för att genomföra 

ett erfarenhetsarbete vid uppsättandet av NBG -11. Det logistiska arbetet inom Logistic Sub-

working group har fortgått med inslag av erfarenhetsinhämtning på eget initiativ, vilket 

därefter hanterades vid arbetsmötena. Logistikbataljonen har inom en begränsad omfattning 

inhämtat erfarenheter ifrån föregående NBG. Vid NBG -11 FHQ inriktades 

erfarenhetshanteringen av denna enhets stabschef. Denna byggde till del på det 

organisatoriska minne hos den personal som gick från NBG -08 till NBG -11, och till del på 

riktad inläsning med efterföljande diskussion inom de initiala orienterings- och 

lagutvecklingsveckorna för staben. 
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4.4.2 Svar på forskningsfråga 2 

 

Hur kan en eventuell process förklaras utifrån perspektiven om införande, hur beslut om i 

dessa frågor fattades samt hur väl detta följde målbilden för organisationen? 

 

Införande 

 

Analysen påvisar att erfarenhetshantering varit en ingående, om än ostrukturerad del i 

framtagandet av det logistiska konceptet. Goda exempel såsom ADAMS, återinförande av 

Logistikbataljonens mellanchefsnivå och ett mer djupgående analyserat deployeringskoncept 

påvisar att erfarenheter tillvaratagits. Mindre goda exempel som den fortsatta bristen på 

taktisk transportförmåga, bristen på att tidigt ha tillgång till HELIMEDEVAC och andra 

brister framgår av analysen. Avsaknaden på en utarbetad arbetsprocess har orsakat att det 

saknas spårbarhet i beslutsprocessen. Detta medför försvårande omständigheter för framtida 

erfarenhetsarbeten, då den kontextuella förståelsen för besluten från NBG -11 inte står att 

finna.  

 

Genom detta anses också att de effekter och konsekvenser av de val som gjordes, svårligen 

kunde överblickas på annan nivå än den egna. Det fick som konsekvens att brister som 

uppstått genom sådana val, först långt senare identifierats som graverande. Det saknas även 

en strukturerad återkoppling och uppföljning av de beslut som fattats. Genom detta hade inte 

ledning och koordinering av det logistiska framdrivningsarbetet haft förmåga att dra nytta av 

en strukturerad erfarenhetshantering, även om ett validerat empiriskt arv funnits framtaget. En 

tydlig brist i vad som framkommit är avsaknaden på dokumentation över grunder till vad som 

valts ut för fortsatt hantering och vad som förkastats. 

 

Vidare framgår en vad som närmast kan liknas vid total avsaknad av införandestrategi av 

erfarenheter och hur dessa skall tillvaratas i styrande dokument och stående ordrar. 

Huvudsakligen fattades muntliga beslut under arbetsgruppens möten, vilka därefter släpptes 

direkt ner till taktisk nivå för att omhändertas utan inriktning eller direkt styrning. 

 

Beslutsfattande 

 

Ur ett beslutsfattande perspektiv framgår att erfarenheter beaktats vid diskussioner och 

arbetsmöten för framtagningen av de logistiska delarna av NBG -11. Under detta arbete har 

valmöjligheter beaktats för att komma till rätta med vissa av de svagheter som 

erfarenhetsvärden från NBG -08 rapporterat i sina erfarenhetsdokument. 

 

I mångt och mycket utgick de beslut som fattades ifrån diskussioner över de till buds stående 

valmöjligheterna och var oftast av en rationell karaktär. Vad som vid tillfällen satte det 

rationella tillvägagångssättet ur spel, var beslut som gick utanför den ordinarie arbetsgången. 

Vid tillfällen kom beslut uppifrån som helt gick utanför arbetsgrupper och övriga instanser, 

vilka ansågs omöjliggöra tillvaratagandet av erfarenheter, eller erbjuda möjlighet att inverka 

på dessa. 

 

Även deltagande instansers särintressen hade en inverkan till att denna process inte alltid var 

av rationell natur. Fenomenet var allmängiltigt och tog sig uttryck av såväl nationell som 

internationell karaktär. 
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Den internationella grundade sig bland annat på meningsskiljaktigheter mellan de deltagande 

ländernas syn på vilka förmågor som borde ha högre prioritet än andra. När egna agendor 

värnades inom den nationella ramen, var dessa oftast relaterade till den interna maktkamp 

som gällde tilldelning av resurser. Denna situation förvärrades genom att personalramen för 

NBG -11 redan låg fast, och flertalet instanser stred hårt för att få en utökad tilldelning på 

andras bekostnad.  

 

Det förelåg även skillnader i synen på vilket ansvar som det inom Försvarsmakten fördelats 

till de olika instanserna. Grundorganisationen hade inte samma insatsfokus som 

framdrivningsdelarna för NBG -11, vilket ledde till att utbildningsplattformarna fick 

tolkningsutrymme över vad som har efterfrågat. Resultat blev en reducerad till ingen 

påverkanseffekt över vad som utbildades i förhållande till vad funktionsföreträdarna inom 

NBG -11 efterfrågade. 

 

Målbildsorientering 

 

Ur detta perspektiv framgår att framdrivningsarbetet inte systematiskt använde NBGs 

befälhavares målbild som en riktlinje då erfarenhetsvärden implementerades i processen. 

Detta har inte identifierats till att ha varit grundat i någon aversion mot varken målbild eller 

befälhavaren. Istället bedöms detta bero på att målbilden antingen varit okänd för flertalet 

eller att den inte varit tillräckligt tydlig, vilket möjliggjort för olika instanser att tolka denna 

på olika sätt. 

 

Arbetsprocessen har från flertalet instanser upplevts som tungrodd och trög, vilket givit 

upphov till att initiativ tagits på olika nivåer i syfte att uppnå förhållanden vilka man ansåg 

skulle ge resultat. Då instanser under arbetsgruppen varit osäker på mandatfördelning, har 

dessa vid tillfällen tagit sig mandat för att på detta sätt uppnå vad de ansett vara nödvändigt. 

Detta agerande har, genom att målbilden inte varit känd eller nedbruten till att påvisa vad 

denna medför för logistiken, inte varit målorienterad då den införts i organisationen. 

 

Den upplevda trögheten vid framdrivningsarbetet har varit av en flerbottnad karaktär. 

Dels har en polarisering mellan företrädare för olika intressen orsakat en diskrepans inom vad 

fokus med framdrivningsarbetet har varit. En vi-och-dem känsla mellan de delar som företrätt 

insatsförbandet NBG och de delar som haft ansvar att producera de av förbandet efterfrågade 

förmågorna. 

 

Dels har en intern konkurrens mellan förbandsdelar skapat interna friktioner inom NBG -11. I 

strävan efter att kunna bidra så mycket som möjligt till befälhavarens vilja att nå verkan i så 

stor utsträckning som möjligt, har egna uthållighetsdelar bortrationaliserats till fördel för 

ytterligare verkansdelar. Detta har medfört att den logistiska framdrivningsprocessen tvingats 

göra om koncept och planer som tidigare färdigställts, då det logistiska behovet förändrats 

som en följd av irrationella val som dessa.  
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5. Diskussion 
 

Inledningsvis sker här en diskussion av resultat, därpå övergår diskussionen till att lämna 

förslag på utformning av en erfarenhetsprocess. Sedan diskuteras studien som sådan ur ett 

kritiskt positivt perspektiv. Slutligen lämnas förslag på fortsatt forskning, inom områden som 

uppmärksammats som intressanta under arbetet med studien. 

5.1 Diskussion av analysresultat 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur de erfarenheter som funnits från NBG -08 

har förvaltats vid uppsättandet av NBG -11. Resultatet har utvisat att erfarenheter har 

förvaltats, men att detta skett genom egna initiativ och utan varken någon validerad struktur 

eller sanktionerad processbeskrivning att få hjälp och inriktning av. 

 

Genom detta kan utläsas att det inom organisationen finns en uppenbar vilja och förståelse att 

använda sig av tidigare dragna slutsatser. Vad som däremot behöver skapas är en validerad 

processbeskrivning över hur erfarenhetshantering vid framtagande av nya organisationer bör 

gå till väga, inte minst vid framtagande av försvarsmaktsgemensamma logistiskförband då 

dessa idag varken har någon högre taktisk chef eller stridsskola med uppgift att stödja i detta. 

 

En processbeskrivning av detta slag kommer givetvis inte kunna begränsa den inverkan som 

exempelvis externa realiteter som budgetram har eller strategisk nivås möjlighet att fatta 

beslut utanför den inrättade arbetsgången, men den kan ha en mildrande effekt på den 

inverkan dessa får på arbetsgången i sig. Finns de externa omständigheterna dokumenterade 

som bidragande faktorer till varför ett till synes irrationellt beslut fattades, kan detta 

medvetengörande medföra en insikt om kontextuell rationalitet, som idag saknas. 

 

Vad resultatet utvisat är att den arbetsgång som förelåg vid framdrivningsarbetet var präglat 

av en hög risk för strategisk dissonans. Någon tydlig målbild var inte känd på förband under 

FHQ nivån och den interna miljön upplevdes reagera för långsamt på de behov som 

förbanden upplevde som brådskande. Detta medförde att beslut i frågor som fick påverkan 

inom hela NBG organisationen vid tillfällen fattades, ofta i god anda och med gott syfte, men 

utan någon målbild som hjälp att styra detta mot att gå i högre chefs anda. 

 

Tillsammans med bristen på dokumentation av diskussioner och fattade beslut i såväl 

arbetsgruppsnivå som lägre nivå, riskerar detta att medföra en väldigt komplex 

ledningssituation för koordinering av framdrivningsprocessen. Läggs därtill bristen av en 

införandestrategi över hur de beslutade förändringarna skulle institutionaliseras till att utgöra 

ett naturligt inslag av förbandet, kan det tyckas förvånande att man nådde de positiva resultat 

som med facit på hand uppnåddes. 

 

Bristen på känd målbild kan också ha skapat utrymme för att olika instanser kunde påverka 

processen till att gagna egna särintressen. Om målbilden varit tydligare skulle det troligen vid 

arbetsgruppens möten lättare kunnat identifieras vilka sakfrågor och argument som var av 

högre respektive lägre rationell art. Detta hade i sin tur kunnat medföra en högre grad av 

rationalitet i de grunder för beslut som antingen bereddes för högre nivå alternativt fattades 

inom arbetsgruppens mandat. 
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Utöver konstaterandet att det har förekommit flera och goda initiativ till erfarenhetshantering 

vid uppsättandet av NBG -11, har studien medfört att följande slutsatser kunnat härledas; 

 

- Det har inte funnits någon beskriven process att genomföra erfarenhetshantering 

utefter vid framdrivningsarbetet med NBG -11. 

- Arbetet har innehaft interna friktioner då en tydlig målbild inte varit känd på alla 

nivåer, vilket förhindrat efterlevnad av densamma. 

- Avsaknaden av införandestrategi har försvårat koordinering och uppföljning. 

- Spårbarheten i processen är otydlig genom att väldigt lite dokumenterats. 

  

Då diskussionen framhållit att många av de svagheter som resultatet av analysen påvisat 

skulle kunna avhjälpts genom en befintlig process över erfarenhetshanteringen, kommer en 

sådan att beskrivas i diskussionens andra del.  

 

Den erfarenhetshanteringsprocess som här presenteras är skapad utifrån den tidigare 

genomförda trianguleringen av teorierna om införande, beslutsfattande och strategisk 

dissonans. Genom att ta till vara på de positiva delar som framkommit av studiens resultat och 

adressera de brister som identifierats med förespråkade tillvägagångssätt från teorierna, 

bedöms modellen beskriva en väl underbyggd modell. I och med detta lämnas ett väl 

underbyggt förslag till hur Försvarsmaktens kan utveckla förmågan att tillvarata erfarenheter 

vid framtagande av nya förbands- eller organisationssenheter. 

 

5.2  Förslag på process för erfarenhetshantering, svar på forskningsfråga 3 
 

För att erfarenhetshanteringen som sådan inte skall riskera att bli något som kommer in i en 

framdrivningsprocess elfte timme, bör denna vara en av delkomponenterna i uppstarten för att 

skapa grunden att bygga vidare på. Det har visat sig vara väsentligt att tidigt analysera vad 

högre chef avser att förbandet skall ha för funktion och vad det skall vara förmöget till att 

åstadkomma. Därför är det väsentligt att denna målbild är känd och spridd hos samtliga som 

deltager i framdrivningsarbetet och den där ingående erfarenhetshanteringsprocessen. 

 
Figur 10. Utvisande Initieringsfasens delmoment. Skapad av författaren 2014-04-28. 

 

 
Erfarenhetsprocessen startas genom att i initieringsfasen eftersöka erfarenhetsvärden ifrån 

dokumenterade erfarenheter ifrån tidigare organisationer, vilka därefter tar upp dessa till 

diskussion inom en tillsatt arbetsgupp. Inom arbetsgruppen är det oundgängligt att den 

blivande förbandschefen eller annan befattningshavare med motsvarande insikt och 

kompetens ingår. Utöver sakkunskapen bidrar detta till att det på lägre nivå kan genomföras 

parallellplanering på ett aktuellt och insatt underlag. Arbetsgruppens uppgift är här att 

genomföra en analytisk diskussion över vilka erfarenheter som medför relevanta och 

rationella valmöjligheter till identifierade problemområden.  
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I analysen skall ingå att se till vilka följdverkningar det får inom organisationen om införande 

från erfarenhetsvärden verkställs, så väl för instanser uppåt som nedåt inom hierarkin. För att 

undvika att det genom förändringen uppstår dissonans mellan de resultat som uppstår som 

utfall av de identifierade valmöjligheterna, skall regelmässig återkoppling till den fastställda 

målbilden genomföras. Beslutsunderlag för införande av erfarenheter bör givetvis vila på 

rationella grunder, dock är verkligheten och myndighetsutövande instansers kontext inte alltid 

rationell.  

 

Därför bör externa omständigheter såsom ramvillkor och budget tas med i dokumentationen. 

Med hjälp av denna transparens kan omständigheter runt ett beslut som ter sig irrationellt 

förstås som rationellt inom sakområdets kontext. Utfallen från diskussionen dokumenteras 

tillsammans med underbyggande argument, efter detta är de belysta erfarenheterna att ses som 

hanterade och utgör beslutsunderlag för mandaterad chef att ta ställning till. 
 

Figur 11. Utvisande Implementeringsfasens delmoment. Skapad av författaren 2014-04-28. 

 
 

Implementeringsfasen startar genom att föredragning sker för högre chef utifrån det tidigare 

utarbetade underlaget. Här bör särskilt kopplingen till målbilden framgå, i syfte att tydliggöra 

den föreslagna valmöjlighetens rationalitet och relevans. När beslut om införande fattats 

fortsätter processen med att ta fram en införandestrategi beskrivande när förändringen skall 

trätt i kraft, vilka krav på förutsättningar detta medför och hur införandet skall upptas i 

stående ordrar och SOPs.  
 

Då arbetsgruppen framarbetat denna övergår arbetet till att skapa en uppföljningsplan. Detta 

för att skapa möjlighet till att följa att utveckling sker i linje med dels införandestrategin, dels 

att den går i linje med målbilden men också för att skapa möjlighet till koordinering med 

eventuella parallella processer. Uppföljningsplanen bör följa införandestrategin sekventiellt 

och därigenom identifiera naturliga återrapporteringstillfällen för genomförandechefen att 

redovisa hur införandet fortskrider. Då dessa båda planer är dokumenterade är den erfarenhet 

som hanteras att ses som valid för den organisation den avser att utveckla. 
 

Fasens sista delmoment innefattar tilldela genomförandechefen uppgiften om att införa 

förändringen i sin organisation. Denna förankring torde till huvuddel redan vara väl känd 

genom delaktigheten i arbetsgruppen, men här bör den formella och dokumenterade 

uppgiftstilldelningen äga rum. 
 
Figur 12. Utvisande Institutionaliseringsfasens delmoment. Skapad av författaren 2014-04-28. 
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Processens fortsatta gång följer de framtagna planerna över införandestrategi och uppföljning. 

Då genomförandechefen återredovisat hur införandet går, sker utvärdering och analys över 

om någon förändring bör ske kopplat till målbild eller om andra förändringar inverkar på den 

tidigare planen. Över tiden bör införandet följas upp genom försök- och övningsverksamhet 

vid förbandet och uppföljning ske över att införandet återspeglar vad som beslutades om i 

början på implementeringsfasen. Slutligen sammanförs det tidigare underlaget med rapporter 

och dokumentation från införandet till en sammanställning över hela processen.  

Om behov anses finnas för en senare revision av det specifika införandet, planläggs detta 

innan processen avslutas. 

Genom att sammanföra den föreslagna processens tre delfaser, så framgår ett flödesschema 

enligt illustrationen nedan. 

 

 
Figur 13. Utvisande processmodellens delfaser och  delmoment. Skapad av författaren 2014-04-28. 

Den beskrivna processmodellen anses kunna tillföra Försvarsmakten en modell för 

erfarenhetshantering, vilken ökar graden av kvalitetssäkring vid förbandsframtagningsarbete. 

Genom att modellen bygger på de positiva delarna ifrån studiens empiri och informantsvar, 

vilka kompletteras med underlag från studiens tidigare teoritriangulering, kan denna modell 

anses bygga på ett såväl empiriskt som teoretiskt vetenskapligt resonemang.  
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5.3 Reflektion över genomförd studie och förslag på fortsatt forskning 
 

Syftet med denna uppsats har dels varit att undersöka hur den upplevda frånavaron av 

erfarenhetshanteringen vid uppsättande av logistikförband varit inbillad eller berättigad. 

Denna delundersökning var därigenom också en av studiens forskningsfrågor. För att 

undersöka detta har överföringen av erfarenheter mellan NBG -08 och NBG -11 valts på 

grund av sina snarlika uppgifter och organisatoriska uppbyggnad. Processen med att berika 

NBG -11 med erfarenheter har studerats genom tre perspektiv, vilka tillika varit preciserade 

till en tredelad forskningsfråga. Dessa båda till varandra förknippade frågor har besvarats i 

studien. 

 

Den andra delen av syftet har varit att undersöka hur Försvarsmakten i stort hanterar denna 

process. Om fallet varit sådant att det inte funnits någon process, utlovades det i den tredje 

forskningsfrågan att ett förslag på detta skulle lämnas. Genom den föreslagna 

processmodellen som bygger på de tre tidigare studerade perspektiven, har även denna 

frågeställning besvarats. Därigenom anses studiens syfte och forskningsfrågor vara uppfyllda. 

 

Den föreslagna modellen för erfarenhetshantering är inte beprövad och gör därigenom inte 

anspråk på att vara sanna eller kompletta, trots detta fyller den ett identifierat tomrum inom 

teoribildningar rörande förbandsskapande då inget annat har stått att finna.  

 

Den valda metoden, i form av en kvalitativ studie av såväl empiri som på intervjusvar från de 

informanter som medverkat till studien, bygger till stor del på tolkningar för att tillmötesgå 

studiens syfta och problemformulering. Även de teoretiska utvalda delmomenten är till 

huvuddel formade i detta syfte.  Detta medför att de slutsatser som dragits i studien påvisar 

logiska slutledningar byggda på det tolkade materialet och kan därigenom inte hållas som 

absolut sanning i andra kontexter än här studerat.   

 

Studiens undersöker vad som är utlovat, förhållandet av erfarenhetsöverföring inom 

logisitkgenren mellan NBG -08 och NBG -11. Detta är en förhållandevis smal sektor vilket 

medför att den externa validiteten kan ifrågasättas. Trots det smala område som studeras är 

det inte orimligt att anse att förhållandet kan motsvara samma förhållande mellan två andra 

organisationer vilka innehar samma snarlikhet, oavsett om dessa faller inom den logistiska 

ramen eller inte. Därigenom är det inte orimligt att såväl slutsatser som tillämpning av den 

föreslagna modellen med gott resultat är generaliserbar till ett bredare spektrum av 

organisationer än strikt logistiska. 

 

Då en del av denna studie medfört en obeprövad processmodell över hur Försvarsmakten bör 

kunna öka kvaliteten på hur erfarenheter tillförs till framdrivningsarbetet av nya förband, 

faller sig behovet av att vetenskapligt pröva den föreslagna modellen. Utöver att pröva om 

den är tillämpbar i sig självt, är det intressant att studera huruvida den är tillämpbar på andra 

organisationer än logistiska vilket huvudsakligen studerats här. Intressant är även att jämföra 

vilken effekt denna modell får i jämförelse på civila motsvarigheter, vilket skulle kunna 

belysa om och hur framtagandet av militära förband skiljer sig ifrån skapandet av civila 

organisationer. 

 

I denna studie har huvudsakligen svensk- och samnordiskt erfarenhetshantering belysts. Att 

undersöka om det finns motsvarande processkoncept i våra nordiska grannländer, alternativt 

andra nationer med försvarsmakter som delar vår syn på lärande och utveckling hade vidare 

kunnat utveckla vår förmåga till detta. 
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Det kunde även vara intressant att studera samma process som här återgivits ur andra 

infallsvinklar, exempelvis att diskursivt tolka vad som ses som lärande och utvecklande inom 

området för organisationsutveckling. 
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