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Sammanfattning: 
Försvarsmakten är en organisation som vill vara lärande. En lärande organisation behöver er-
farenhetshantering Utveckling och effektivitet är mål som många organisationer strävar efter. 
Att vara en lärande organisation med en systematiserad erfarenhetshantering innebär att må-
len kan uppnås.  
Syftet med denna uppsats är att utvärdera den systematiserade erfarenhetshanteringen inom 
Marinen och därigenom öka förståelsen för vilka krav som behöver vara uppfyllda för att pro-
cessen skall leda till rätt resultat. 
De doktriner som är inriktande för den verksamhet Försvarsmakten bedriver, marinens erfa-
renhetshanteringsystem och en attitydundersökning kring ämnet bildar empirin för under-
sökningen. 
Slutsatserna visar att den lärande organisationen finns närvarande, att en systematiserad er-
farenhetshantering är uppbyggd och att det finns en attityd hos medarbetarna där erfarenhet-
er är viktiga och leder till att organisationen utvecklas. De visar också att det finns väsentliga 
delar av systemet som kan förändras för att helheten ska fungera på bästa sätt. 
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1. Inledning  

1.1 Problemområde 

”Knowledge is expensive (but so is stupidity!)1 

 
Vem vill göra om sina misstag? Med största sannolikhet ingen, vare sig om det rör sig om 

enskilda människor eller organisationer är strävan att undvika att upprepa sina misstag2 

Vad måste då göras för att misstagen skall hållas till enstaka och inte falla offer för upp-

repning och därigenom bidra till exempelvis frustration hos arbetstagare i en organisat-

ion för att misstag upprepas utan att ledningen ingriper? Ett vanligt svar för organisation-

er är att den behöver utvecklas, rutiner förändras eller bemanningen ändras. Att sträva 

efter att bli en lärande organisation som arbetar på ett systematiskt sätt är effektivt och 

ses som både modernt och nödvändigt av flera olika organisationer och teoretiker. Med 

de krav som ställs på organisationer idag har betydelsen av den lärande organisationen 

ökat. Teorierna kring ämnet kan lindra utmaningen att välja rätt åtgärder för att nå dit 

men det vetenskapliga problemet att välja kvarstår.3 

Sedan början av 1990-talet har begreppet den lärande organisationen funnits på agendan 

i Sverige.4 Ibland används uttrycket managementidéer för att definiera begreppet lärande 

organisationer som ett fenomen som inledningsvis får allas uppmärksamhet för att sedan 

nästan lika snabbt försvinna. Dock kvarstår begreppet, både vad gäller forskning och en 

produkt som organisationer använder sig av.5  

Att vi lär av våra erfarenheter är ett vedertaget uttryck som används i samhället. Teorier 

och koncept för att lära av erfarenheter och att få dessa fungerande och effektiva finns 

det fler att välja av och valet beror i sin tur med stor sannolikhet på vilka behov och kri-

                                                        
1 Jay Liebowitz. Knowledge management handbook, CRC Press, Boca Raton, FL, 1999 
http://books.google.se/books?id=34bu-
X6YKAEC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false 
2 Milton Nick. The Lessons Learned Handbook Oxford: Chandos Publishing, ,2010 
3 Is Yours a Learning Organization? David A. Garvin, Amy C. Edmondson, and Francesca 
Gino 
http://www.matrixworkscorporate.com/images/R0803H-PDF-ENG.PDF  
4 Örtenblad Anders. Lärande organisationer. Malmö: Liber, 2009, 5 
5 Örtenblad. Lärande organisationer, 2009, 5 

http://books.google.se/books?id=34bu-X6YKAEC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.se/books?id=34bu-X6YKAEC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.se/books?id=34bu-X6YKAEC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.matrixworkscorporate.com/images/R0803H-PDF-ENG.PDF
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terier den väljande organisationen satt upp för sin egen verksamhet. Det finns också kri-

tik och synpunkter angående hur och om vi lär oss av erfarenheter och vilken effekt de 

verkligen bidrar till. Bland annat har svårigheten vilken eller vilka slutsatser som skall 

dras av erfarenheten lyfts upp som en utmaning.6 Inom Försvarsmakten är hantering av 

erfarenheter inget nytt och det har på olika sätt och i omfång funnits processer och reg-

ler för det.7 Försvarsmakten förändrats över tiden vilket inneburit att det har skett för-

ändringar kring hanteringen av erfarenheter, där resultatet blivit att det finns olika me-

toder och system för hanteringen inom organisationen. Det finns argument för att För-

svarsmakten skall bedriva ett erfarenhetsarbete som är systematiserat med ett tydligt 

syfte att bidra till bättre underlag för beslutsfattande på olika nivåer.8 För Marinen 

framstår förändringen som tydligast då man i mitten av 1990-talet lämnade ett äldre sy-

stem för erfarenhetshantering och startade arbetet med det som benämns Lessons Le-

arned.9 Ett projekt för att systematisera erfarenheter inom marinen, processen är idag 

fastställd och betraktas som gällande.  

 

Min egen erfarenhet som deltagare och chef vid två insatser inom operation Atalanta är 

att systematiseringen har brister och den strävan till metodiskt och gemensam lärande 

som eftersträvas10 inte uppfylls i tillräckligt hög grad. Uppfattningen förstärks av den at-

titydundersökning som genomförts i närtid angående erfarenhetshanteringen i marinen 

där resultatet visar att den systematiserade processen har brister.11 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera den systematiserade erfarenhetshanteringen 

inom Marinen och därigenom öka förståelsen för vilka krav som behöver vara uppfyllda 

för att processen skall leda till rätt resultat. 

                                                        
6 Brehmer, Brehmer. (1980)”In one word: not from experience” 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0001691880900347 
7 Ranhagen, Olof. Marinens lessons learned process,. FOI-R-0436-SE, 2002, 5 
8 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. Stockholm: FMLOG APSA Grafisk produkt-
ion, 2011, 158 
9 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 2011,  
10 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 2011, 15 
11 Attitydundersökning genomförd av Sjöstridskolan 2012-12-03 - 2013-01-21 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0001691880900347
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Erfarenheter betraktas av organisationen Försvarsmakten som viktiga och något som i 

högsta grad skall bidra till utveckling och ett effektivare arbete för både medarbetare 

och organisationen som helhet. För att det skall uppnås behöver organisationen vara lä-

rande. Om den lärande organisationen eller hanteringen av erfarenheter har brister blir 

målen svårare att uppnå.  

För att uppnå syftet formuleras följande huvudfråga: 

- Hur kan den systematiserade erfarenhetshanteringen i marinen förstås utifrån 

teorier kring lärande organisationer och systematiserad erfarenhetshantering? 

 

För att stödja undersökningen av huvudfrågan formuleras följande underfråga: 

 

- Försvarsmakten anser sig vara en lärande organisation. Hur skall det förstås? 

 

1.3 Definitioner och avgränsningar 

För att underlätta för läsaren och tydliggöra undersökningens resultat kommer definit-

ionerna under rubriken begrepp vara vägledande i hur författaren har valt att tolka 

dessa. Definitionerna är hämtade ur den litteratur som Försvarmakten gett ut i form av 

doktriner och handböcker. 

 

Lärande organisationer 
Termen har använts sedan 1990-talets början och har i olika litteratur beskrivits i an-

tingen väldigt positiva eller negativa termer.12Att definitionen kan upplevas som vag be-

ror enligt Örtenblad på att termen lärande organisationer definieras olika av olika män-

niskor och i olika sammanhang. Det gäller alltså att veta ur vilken ståndpunkt man väljer 

att diskutera termen.  

En gemensam lärandeproess bland organisationens medarbetare13 Begreppsdefinitionen 

är tagen från marinen vilken i sin tur är direkt jämförbar med hur Anders Örtenblad14 

presenterar en lärande organisation. Därför avser jag använda den definition som mari-

nen använder. 

 

                                                        
12 Örtenblad. Lärande organisationer, 2009, 5 
13 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 100 
14 Ibid, 83 
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Lessons Learned (LL) 

Nick Milton definierar begreppet enligt följande: “A lessons learned is a change in perso-

nal or organisational behaviour as a result of learning from experince”15 Vad Milton ut-

trycker är att det inte räcker med bara ny kunskap, en förändring i beteende är också en 

förutsättning för att definitionen skall vara giltig. Inom Försvarsmakten återfinns bland 

annat följande definition: En genom marinens systematiska erfarenhetshantering vunnen 

och, i verksamheten, förankrad erfarenhet som bidragit till att höja värdet av organisat-

ionens samlade kunskaper och erfarenheter 16 Den svarar mot de krav som kan ställas 

genom definitionen och är därmed användbar i uppsatsen. 

 

1.3.1 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer att hantera två doktriner som är inriktande för Försvarsmaktens 

verksamhet. Dessa kommer att analyseras utifrån operationaliserade teorier kring lä-

rande organisationer. Den systematiserade erfarenhetshanteringen analyseras och ut-

värderas med inriktning mot det system som marinen använder idag, en systematiserad 

erfarenhetshantering. Urvalet av forskningsunderlag för denna uppsats väljs utifrån att 

undersökningen enbart kommer att behandla erfarenhetshantering inom Försvarsmak-

ten. 

 

1.4 Forskningsläge  
Det finns omfattande forskning om lärande organisationer och erfarenhetshantering, ut-

given litteratur och ett flertal uppsatser och rapporter bildar en ram för ämnet och visar 

också på att det är ämnen som engagerar och har betydelse för organisationer.17 

 

Urvalet delas in enligt nedan för att tydliggöra forskningsläget. 

- Forskning som berör den lärande organisationen 

- Forskning som är inriktad mot erfarenhetshantering 

- Forskning med Försvarsmakten som initiativtagare 

  

                                                        
15 Milton. Nick The Lessons Learned Handbook. Oxford: Chandos Publishing, 2010, 16 
16 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 100 
17 Örtenblad. Lärande organisationer, 11 
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1.4.1 Den lärande organisationen 
En av de uppsatser som getts ut vid Försvarshögskolan är ”Den lärande organisationen 

och Försvarsmakten – En studie rörande teoretisk anknytning” av Marcus Sjöström som 

behandlar processer för erfarenhetshantering under 2007-2010 med stöd av en inter-

vjustudie.18 Författaren lyfter bland annat fram brister inom användningen av dialog 

som en metod för delgivning av erfarenheter samt brister i hur den gemensamma mål-

sättningen för arbetet inte kommuniceras tillräckligt tydligt. 19 Författarens förslag till 

vidare forskning har bland annat legat till grund för denna uppsats. 

 

1.4.2 Erfarenhetshantering 
Patrik Nejdbring fokuserade på Försvarsmaktens erfarenhetshantering i sin uppsats Ut-

bildning för att lära sig; att lära av sig själv20 och använde då Senges teorier för att stu-

dera om utbildningen inom Försvarsmakten stöder implementering av erfarenheter. 

Dessutom berörs den utredning som Högkvarteret initierade 2010 som gavs följande fo-

kus: ”Analysera och föreslå åtgärder syftande till att accelerera utvecklings- och implemente-

ringstakten av den systematiska erfarenhetshanteringen.”
21

 Utredningens slutsatser har till 

stor del legat till grund för nuvarande utformning av erfarenhetshantering inom Försvarsmak-

ten. 

Marinens systematiska erfarenhetshantering kopplad till specialistofficersutbildning har 

diskuterats av Anton Holmberg i uppsatsen Hjälp till självhjälp 22 där Senges teorier 

återigen fanns i analysen. Holmberg presenterar hur erfarenheter kan användas som ett 

ramverk för utveckling av utbildning i sina slutsatser. Det han också lyfter fram är vikten 

avsystemtänkande som en framgångsfaktor istället för att betrakta de skilda delarna 

som olika aktiviteter.23 Slutsatserna är användbara för denna uppsats som en del i dis-

kussionen kring lärande organisationer och erfarenhetshantering. 

  

                                                        
18 Sjöström, Marcus. Den lärande organisationen och Försvarsmakten – En studie rörande 
teoretisk anknytning, Försvarshögskolan 2010, 1 
19 Ibid, 36-39 
20 Nejdbring, Patrik. Utbildning för att lära sig; att lära av sig själv. Försvarshögskolan 
2010 
21 Citat, FM/HKV. 23 290:536 04 Bilaga 1, 2010, 4 
22 Holmberg, Anton. Hjälp till självhjälp. Försvarshögskolan, 2013 
23 Holmberg. Hjälp till självhjälp, 27 



Mathias Jansson 2014-06-21  
SA HSU 14-16 

Sida 9 av 55 

 
1.4.3 Forskning med Försvarsmakten som initiativtagare 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) som numera betecknas Försvarets forsknings insti-

tut (FOI) gav 1998 ut en metodrapport som rörde Lesson Learned (LL) vid internation-

ella insatser. Rapporten syftar till att ta fram en strukturerad erfarenhetsprocess för att 

förbättra Försvarsmaktens förmåga att ta tillvara erfarenheter.24 Intressanta delar ur 

rapporten för denna uppsats berör bakgrunden till Försvarsmaktens vilja till att syste-

matiskt tillägna sig kunskaper och erfarenheter, därigenom bidrar den till att påvisa be-

tydelsen av just erfarenhetshantering. Rapporten har en liknande ansats som denna 

uppsats då den valde att belysa skillnaderna mellan hur en ideal erfarenhetshanterings-

process och hur det verkligen fungerade i verksamheten.25 Resultatet uttrycktes som ”en 

föga ljus bild”26, däremot lyftes marinens arbete med processen fram som ett positivt 

exempel.  

 

I november 2000 släpps ännu en metodrapport som avhandlade begreppet LL, denna 

gång med fokus på begreppets betydelse för den svenska marinen. Syftet med studien är 

att utreda vilka krav en Lessons Learned-process ställer på organisationen och dessutom 

hur den bör implementeras i marinen utifrån tekniska och organisatorisk synpunkt. 27 

Rapporten har betydelse för denna uppsats genom att påvisar det behov organisationen 

har av arbete med erfarenhetshantering.  

 

FOI fortsätter under 2000-talet att leverera rapporter angående erfarenhetshantering i 

Försvarsmakten, där den metodrapport som ges ut i februari 2002 har ett fokus på just 

marinens erfarenhetshantering som i rapporten benämns marinens Lessons Learned-

process.28 Rapporten beskriver processen kring LL och hur den tar sig uttryck med avse-

ende på fattade beslut och implementering. Dessutom förs ett resonemang kring erfa-

renhetsbaserat lärande och dess koppling till processen. Bland annat lyfter den fram 

                                                        
24 Lindgren, Fredrik, Almén, Anders, Rindstål, Peter. Lessons Learned vid internationella 
insatser. FOA, 1998. 
25 Ibid, 17 
26 Ibid, 20 
27 Höstbeck, Lars, Thorslund, Oskar. Lessons Learned i Marinen. Stockholm: FOA, 2000 
28 Ranhagen Olof. Marinens lessons learned process, Stockholm: FOI, 2002, 5 
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vikten av att införande av metoder, arbetssätt och verktyg för att samla in, bearbeta och 

sprida erfarenheter för att stödja det erfarenhetsbaserade lärandet.  

Genom det kan individuellt dragna erfarenheter av betydelse bli tillgängliga för alla vil-

ket är en förutsättning för att en organisation skall vara lärande.29 

 

Rapporten har bidragit med underlag till det som 2011 ges ut som handbok marinens er-

farenhetshantering30 och det är i den rollen, som bakgrundsbeskrivning till handboken, 

samt den koppling mellan erfarenhetshantering och lärande organisationer som lyfts 

fram rapporten tillför denna uppsats underlag. 

 
Värd att nämna är den rapport som Jan Frelin och Ann Ödlund genom FOI ger ut 2012, 

Ett lärande försvar? vars syfte är att utgöra den teoretiska grunden för en kommande 

handbok i erfarenhetshantering som FOI har fått i uppdrag av Försvarsmakten att ta 

fram.31 Metodrapporten lyfter fram fyra slutsatser som författarna anser som viktigast 

vad avser de teoretiska förutsättningarna32 

Att notera är att någon handbok i erfarenhetshantering för Försvarsmakten ännu inte 

har getts ut. 

 

1.5 Källkritik 
Strävan efter en hög tillförlitlighet har styrt urvalet av källor till att grunda sig på artik-

lar och litteratur från etablerade utgivare men även officiella dokument som handböcker 

och doktriner, vilka betraktas som styrande dokument och därmed kan deras giltighet 

betraktas som hög samtidigt som äktheten kan garanteras.  

De källkritiska principerna33 beaktas genom att primärkällor, doktriner och handboken i 

första hand, används samt för övriga källor genom att med tydliga referenser säkerhets-

ställa oberoende och minska risken för tradering. 

För att uppnå en hög validitet väljs litteratur från författare som anses väl förankrade 

och som tidigare undersökningar använt som referenser. 34  Nick Milton används som re-

                                                        
29 Ranhagen, Marinens lessons learned process, 15 
30 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 116 
31 Frelin, Jan, Ödlund, Ann. Ett lärande försvar? Stockholm: FOI, 2012, 7 
32 Ibid, 39 
33 Thurén, Torsten. Källkritik, Stockholm: Liber, 2013, 7 
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ferens både till NATOs handbok om lessons learned och den svenska som beskriver ma-

rinens erfarenhetshantering vilket markerar att författaren både har hög validitet och 

ger ut material med god reabilitet. 

Attitydundersökningen är genomförd av Sjöstridsskolan35 där den personal som hand-

lägger marinens erfarenhetshantering handlagt själva undersökningen och dess resultat. 

Deras roll i sammanhanget kan innebära en tendentiös påverkan på undersökningen.  

Eftersom det redovisas vilken målgrupp som används, hur undersökningen genomförs 

och vilken svarsfrekvensen blev innebär det att undersökningen har god transparens 

vilket medför en god tendensfrihet. 36 Undersökningen genomfördes under en begrän-

sad tidsperiod och med en plan för bearbetning av svarsunderlaget vilket innebär att 

tidsaspekten och dess påverkan på respondenterna är försumbar. 

Vad gäller urvalet är det värt att kommentera att av det totala antalet medarbetare 

(1278 stycken) svarade 36 % (466 stycken). Urvalet baseras på följande faktorer vilket 

ger undersökningen substans och värde: 

• Spridning via FMG (Försvarsmaktens interna mailsystem) till medarbetare 

inom marinen (mil.se adress) 

• Anonymt 

• Genomfördes under perioden: 2012-12-03 -  2013-01-21 

• Andelen svarande bedömdes som tillräckligt representativt för en populat-

ion undersökningen avsåg uttala sig om. 

 

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1. Inledning 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning och en introduktion av lärande organi-

sationer och systematisk erfarenhetshantering i syfte att sätta in dem i sitt samman-

hang. Problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar motiveras och 

                                                                                                                                                                             
34 Johannesen, Asbjörn, Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
Malmö: Liber, 2002, 47 
 
35 Sjöstridsskolan har uppgiften att ”leda och utveckla marinens erfarenhetshantering”. 
Uppgiften fördelas i verksamhetsuppdrag från Försvarsmaktens Högkvarter. 
36 Guldstrand, Petra. operationsanalytiker, Sjöstridsskolan, intervju 2014-05-07 
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undersökningsmateriel samt tidigare forskning inom ämnet diskuteras och relateras till 

uppsatsen. 

 
Kapitel 2. Teoretisk grund 
Teoribildningen som är två delad presenteras och motiveras. Inledningsvis berörs teo-

rier kring den lärande organisationen för att därefter hantera teori för systematiserad 

erfarenhetshantering. Slutligen redovisas operationaliseringen som redogör för hur de 

olika teoridelarna används för diskussion, sammanställning och jämförelse. 

 

Kapitel 3. Metod 
Den valda metoden presenteras och motiveras utifrån uppsatsens syfte och det material 

som bildar grund för undersökningen presenteras. 

 
Kapitel 4. Empiri och analys 
För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar krävs undersökningsmaterial med 

hög validitet och reliabilitet. Därför analyseras 4 empiriska underlag. Två av Försvars-

maktens doktriner, handbok marinens erfarenhetshantering samt en genomförd atti-

tydundersökning inom ämnet erfarenhetshantering. Underlagen undersöks i förhållande 

till teoribildningen varvid empirin diskuteras och jämförs med teorin. 

 
Kapitel 5.  
I uppsatsens avslutning genomförs en slutsatsdrivande diskussion om resultatet från 

undersökningsmaterialet utifrån uppsatsens delade teoretiska grund. Diskussionen syf-

tar till att besvara uppsatsens forskningsfrågor. Utifrån resultatet av diskussionen redo-

visas avslutningsvis förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 

 

2. Teori 
Detta kapitel är uppdelat i två delar där den första berör teorier kring en lärande organi-

sation och den sista delen berör erfarenhetshantering. Uppdelningen syftar till att tyd-

liggöra de två huvudområdena samtidigt som deras beroende av varandra lyfts fram. 

2.1 Allmänt 
Inledningsvis kommer teoribildningarna avseende lärande organisationer att presente-

ras i ett generellt perspektiv. Därefter övergår kapitlet i en diskussion om det finns ge-

mensamma indikatorer och om dessa kan sammanföras till nyckelbegrepp för vad en lä-
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rande organisation är samt de kopplingar som finns mellan en lärande organisation och 

erfarenhetshantering. Slutligen presenteras den teori som berör systematiserad erfa-

renhetshantering. 

 Slutligen presenteras den teori som berör systematiserad erfarenhetshantering. 

Hur ska en organisations utformas för att den ska bli framgångsrik? Inom organisations-

teori används begreppet systemperspektiv, där organisationer betraktas som system, 

vilka är till för att uppfylla vissa intressenters behov, och som anpassar sig till krav från 

systemets omgivning och krav som uppkommer inom systemet.37 Det finns alltså en lik-

artad teoretisering av områdena lärande organisationer och systematisk erfarenhets-

hantering där helhet istället för detaljer lyfts fram som den viktigaste delen.  

Erfarenhetshantering handlar inte endast om att upptäcka fungerade lösningar; identifi-

era förändringsbehov, utmaningar och problem är också av vikt, särskilt vid institution-

alisering av erfarenheter.38 En systematisk 39erfarenhetshantering i likhet med proces-

sen för Lessons learned (LL) är ett utryck för institutionalisering vilket också är en viktig 

parameter för en lärande organisation.40 

Eftersom uttrycket en lärande organisation är en uttalad ambition inom Försvarsmak-

ten41 likväl som det är en ambition inom civila organisationer42 kan valet av teori för 

uppsatsen användas för bägge typerna. 

 

 

2.2 Peter Senge 
En lärande organisation och systematiserad erfarenhetshantering bildar ett system där 

den teoribildning som Peter M. Senge lägger fram i boken Den femte disciplinen betonar 

vikten av systemtänkande. Den är författad utifrån ett organisationsgenerellt perspektiv 

vilket inte innebär en låsning till specifika organisationer.43 Därigenom är det en lämplig 

teoretisk ansats för en undersökning som innefattar organisationen Försvarsmakten.  

  

                                                        
37 Abrahamsson, Bengt. Organisationsteori. Lund: Studentlitteratur, 2000. 114 
38 Frelin, Ödlund. Ett lärande försvar, 10 
39 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 13 
40 Ibid), 14 
41 Försvarsmakten. (2011) Militärstrategisk doktrin. Stockholm: FMLOG APSA Grafisk 
produktion, Försvarsmakten, 65 
42 Örtenblad. Lärande organisationer. Malmö: Liber, 2009, 5 
43 Senge. Den femte disciplinen, 24 
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Senge beskriver i inledningen av sin bok termen inlärningshandikapp,44 det vill säga att 

vi är fångna i våra föreställningar om verkligheten och att det gör det svårt att förstå att 

vi är en del av ett större sammanhang. Problem skylls ofta på en yttre faktor istället och 

den egna påverkan uppfattas ej. En snabb och enkel lösning väljs ofta vilket i nästa steg 

leder till mer problem inom organisationen. Senge menar att vi istället borde stanna upp 

och analysera problemet så att vi får möjlighet att lära oss av problemet.45 De fem disci-

plinerna för lärande organisationer kan vara ett motgift mot inlärningshandikapp.46 

De fem disciplinerna är sammanbundna i sin betydelse för den lärande organisationen 

och skall inte betraktas som absoluta lösningar, att skapa en lärande organisation är en 

process som måste vara pågående. När kunskapen ökar, ökar medvetenheten om den 

egna okunnigheten.47 De fem disciplinerna presenteras i stycket nedan. 

 
Personligt mästerskap 
Personligt mästerskap kan inte tvingas på individer, det måste vara frivilligt. Därför be-

tonar Senge betydelsen av att skapa ett attraktivt klimat för utveckling av personligt 

mästerskap inom organisationen 48 hålla visioner levande samt vikten av att stödja ini-

tiativ till förändring. Senge definierar det som att bemästra sitt hantverk, att i varje situ-

ation vara medveten om vad som är viktigast.49 

 
Tankemodeller 
Våra egna föreställningar om hur vår värld fungerar kan benämnas tankemodeller. De 

bestämmer hur vi som individer handlar i olika situationer eftersom modellen styr vad 

vi ser. Eftersom det riskerar att bli generaliseringar som inverkar på vår förmåga att 

bygga förståelse för den värld vi lever i kan de verka som bromsklossar för organisat-

ioner.50 För att bli medveten om och förändra tankemodellerna är det enligt Senge vik-

tigt att arbeta aktivt för att undvika att de blir statiska och istället värdera och revidera 

modellerna så att de inte blockerar utvecklingen.  

  

                                                        
44 Senge. Den femte disciplinen, 29 
45 Ibid, 35 
46 Ibid, 36 
47 Ibid, 23 
48 Ibid, 137 
49 Ibid, 20 
50 Ibid, 21 
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De egna värderingarna måste helt enkelt utsättas för andras bedömning.51 

Gemensamma visioner 
Enligt Senge är en av de starkaste företeelserna för människors engagemang att de har 

en gemensam vision. Det ger samhörighet och ett tydligt mål som ger resultatet att indi-

vider utvecklas för att de själva vill, inte för att någon säger det åt dem.52  

 
Teamlärande 
Författaren framhåller gruppens betydelse som instrument för att inte bara kollektivet 

skall utvecklas och nå bättre resultat utan även att medlemmarna själva med gruppens 

stöd kan utvecklas fortare än vad de gjort om de varit ensamma.53. En utmaning inom 

teamlärande är att om inte grupperna utvecklas, utvecklas inte heller organisationen.54 

 
Systemtänkande 
Det är den femte disciplinen som kopplar samman de fyra andra till en helhet av teori 

och praktik.55. Senge menar att det kan vara svårt att tolka det sammanhängande syste-

met då vi själva är en del av det och vilket innebär ett motstånd som i sin tur utgör ett 

hot för organisationens utveckling.56 Istället för att skapa lösningar på problemen som 

bara löser symtomen är det viktigare att hitta åtgärder som ger verklig och långsiktig ef-

fekt. Senge sammanfattar kärnan i systemtänkandet med begreppet att se både skogen 

och träden, det vill säga känna igen sammanhängande mönster och strukturer där andra 

bara ser enskilda detaljer.57 

 

I de flesta sammanhang påverkas bara symtomen, och lämnar kvar det grundläggande 

problemet. Vilket innebär att det kommer att växa sig större eftersom ingen längre mär-

ker problemet då symtomen är åtgärdade. 58 Det är ett exempel på nyttan av att använda 

ett systematiserat erfarenhetshanteringssystem eftersom det ger större möjligheter att 

gå djupare än enbart till symtomen. 

                                                        
51 Senge. Den femte disciplinen, 22 
52 Ibid, 22 
53 Ibid, 23 
54 Ibid, 23 
55 Ibid, 24 
56 Ibid 331 
57 Ibid, 123 
58 Ibid, 107 
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Det finns kritik mot de principer som Senge för fram och den riktar sig i första hand mot 

att principerna som beskrivs är för vag. 59 Åtminstone är det oklart vad Senge menar 

med en lärande organisation anser exempelvis Anders Örtenblad och har i sin under-

sökning av begreppet lärande organisationer tagit fram inte mindre än 12 olika tolk-

ningar över vad Senge egentligen menar med principerna.60  

 

2.3 Anders Örtenblad 
Anders Örtenblad har utifrån forskning kring den lärande organisationen och organisa-

toriskt lärande gjort en ansats att förklara vad den lärande organisationen är. Örtenblad 

har strukturerat upp den lärande organisationen i ett antal synsätt och menar att det 

finns fyra olika tolkningar av den lärande organisationen: Lärande i arbetet, Klimat för 

lärande, Lärande struktur och Organisatoriskt lärande.61  

 
Lärande i arbetet 
Lärande sker i samband med det som utförs, till skillnad från att man skaffar sig kun-

skap genom formella kurser. Det kan exempelvis handla om att lärandet sker genom att 

man går bredvid en kollega en tid vid nyanställning, eller att man använder sig av men-

torskapssystem. Lärandet ska komma till arbetsplatsen och inte flyttas därifrån.62  

 

Klimat för lärande 
Organisationen har ett positivt klimat som uppmuntrar till att experimentera för att på 

så sätt stimulera arbetstagarnas lärande. Klimatet innebär även en hög acceptans för 

misslyckanden eftersom det är genom att prova sig fram och ibland göra fel som läran-

det sker.63 För att detta ska fungera är det också viktigt att tid avsätts för reflektion. Ur 

ett ledningsperspektiv handlar det om att uppmuntra och möjligöra lärande.64 Således 

ligger ett stort ansvar för att skapa det lärande klimatet på ledningen.  

  

                                                        
59 Örtenblad. Lärande organisationer, 23 
60 Ibid, 17 
61 Ibid, 79 
62 Ibid, 80 
63 Ibid, 43 
64 Ibid, 81 
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Lärande struktur 
En organisation som har en lärande struktur karakteriseras av flexibilitet, hög grad av 

personligt ansvar och decentralisering, även om organisation kan ha en lärande struktur 

utan att vara decentraliserad. I en lärande struktur arbetar man med självstyrande 

grupper som kompletterar varandra och medarbetarna har så pass bred kunskap att 

man lätt byta arbetsuppgifter.65 

 
Organisatoriskt lärande 
Det är både individerna och organisationen som lär och utvärderar det egna arbetssättet 

när detta krävs. Organisationen genomsyras av lärande och vilja till ständiga förbätt-

ringar. Kunskap kan lagras i organisationens minne genom, gemensamma tankesätt, ru-

tiner, regler och organisationskultur där medarbetarna fungerar som agenter för orga-

nisationen med syfte att lära sådant som organisationen kan dra nytta av. Örtenblad be-

skriver det organisatoriska minnet som att det styr vad arbetstagarna gör. När det orga-

nisatoriska minnet förändras genom nya rutiner eller annat som påverkar organisation-

ens aktiviteter omprogrammeras också arbetstagarna, exempelvis förändras förfarings-

sättet för hur en uppgift löses.66 

 

2.4 Nyckelbegrepp för lärande organisationer 
Inledningsvis är Senge och Örtenblad lika i sin teoretiska utformning med fem discipli-

ner som förklarar den lärande organisationen, definitionerna skiljer sig något men ett 

fokus är gemensamt lärande.67 

Örtenblad menar att Senge och han möts i två av de synsätt som presenteras:68 

- Lärande struktur 

- Klimat för lärande 

Det återkommande temat är lärande i dess olika former och vikten av att anpassa förut-

sättningarna för lärande på ett sätt som ger effekt för organisationen i den kontexten.  

Om dessa två är de identifierade likheterna kan de övriga betraktas som olikheter mel-

lan teorierna?  

  

                                                        
65 Örtenblad. Lärande organisationer, 82 
66 Ibid, 83 
67 Ibid, 17 
68 Ibid, 17 
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Svaret ges nedan där principerna tolkas och sammanfattas till fem nyckelbegrepp 69som 

genomgående är centrala för en lärande organisation och förutsättningar för att en hel-

het ska uppnås. 

Nyckelbegreppen: 

- Behärska sitt arbete 

- Flexibilitet 

- Visioner 

- Dialog och Diskussion  

- Helheten 

Dessa kommer i uppsatsen att användas för att analysera om Försvarsmakten kan be-

traktas som en lärande organisation.  

 
Nyckelbegrepp: Behärska sitt arbete 

En lärande organisation skall ta tillvara på de möjligheter som ges, stödja initiativ till 

förändring och lärandet skall ske i samband med det som utförs. Att behärska innebär 

enligt Senge en skicklighet, att bemästra sitt hantverk.70 Genom att behärska sitt arbete 

skapas förutsättningar för utveckling och en trygghet i det som genomförs vilket under-

lättar förändring och lärandet till andra. 

Senge: 

Personliga mästerskap71 

- Ta tillvara de möjligheter som ges. 

- Skapa ett attraktivt klimat för utveckling. 

- Vikten av att stödja initiativ till förändring. 

Örtenblad: 

Lärande i arbetet72 

- Lärande sker i samband med det som utförs. 

- Lärandet ska komma till arbetsplatsen och inte flyttas därifrån. 

  

                                                        
69 L. Rienecker, P. Jorgensen. Att skriva en bra uppsats, Helsingborg: Liber, 2013, 281 
70Senge. Den femte disciplinen, 20 
71 Ibid, 20 
72 Örtenblad. Lärande organisationer, 80 
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Nyckelbegrepp: Flexibilitet 

Vi har egna föreställningar kring hur vår värld fungerar, vi måste vara beredda att vär-

dera och revidera våra föreställningar vilket ställer krav på flexibilitet och personligt an-

svar. Ofta är vi omedvetna om våra tankemodeller och hur det styr oss73, vilket också in-

nebär att vi måste våga låta våra egna värderingar utsättas för andras bedömning.  

 

Senge: 

Tankemodeller74 

- Våra egna föreställningar om hur vår värld fungerar. 

- Bestämmer hur vi som individer handlar i olika situationer. 

- Värdera och revidera modellerna så att de inte blockerar utvecklingen. 

 
Örtenblad75 

Lärande struktur 

- Flexibilitet, hög grad av personligt ansvar och decentralisering. 

- Har hög grad av självstyre och kan fatta beslut på egen hand för att snabbt till-

fredsställa andras behov. 

 

Nyckelbegrepp: Visioner 

En gemenskap innebär samhörighet och ett tydligt mål som ger ledningen ett stort an-

svar för att ett lärande klimat finns och kan användas. Strävan till gemenskap behöver 

styras av ledningen, ett sätt är att använda visioner som ökar effekten av medarbetarnas 

engagemang och uppmuntrar till lärande. Att inte föreskriva lärande utan istället möj-

liggöra det kan vara både en styrka och en svaghet.76 

 

Senge: 

Gemensamma visioner77 

- Människors engagemang förenas när de har en gemensam vision. 

- Det ger samhörighet och ett tydligt mål samt leder till utveckling. 

                                                        
73 Senge. Den femte disciplinen, 21 
74 Ibid, 21 
75 Örtenblad. Lärande organisationer, 82 
76 Ibid, 45. 
77 Senge. Den femte disciplinen, 21 
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Örtenblad: 

Klimat för lärande78 

- Positivt klimat som uppmuntrar till att experimentera men också misslyckas, för 

att använda misslyckandet till att lära. 

- Stort ansvar för att skapa klimatet ligger på ledningen. 

 

Nyckelbegrepp: Dialog och diskussion 

Gruppen har betydelse för utveckling av organisationen och för gemensamma tankesätt 

och rutiner.  Individer kan lära sig en mängd nya saker utan att det påverkar organisat-

ionen medan den inlärning som sker i grupp sprider sig och påverkar organisationen ef-

fektivt.79 Individer och organisationen lär, individerna först och deras kunskap lagras i 

det organisatoriska minnet, det vill säga organisationen lär.80 Lärandet i en grupp förut-

sätter processer för att kommunicera genom att lyssna och argumentera, där dialog och 

diskussion viktiga för hantera kommunikationen på rätt sätt. 

 

Senge: 

Teamlärande81 

- Gruppens betydelse som instrument. 

- Om inte grupperna utvecklas, utvecklas inte heller organisationen. 

 

Örtenblad: 

Organisatoriskt lärande82 

- Organisationen genomsyras av lärande och vilja till ständiga förbättringar. 

- Kunskap kan lagras i organisationens minne genom, gemensamma tankesätt och 

rutiner. 

 
Nyckelbegrepp: Helheten 

Bägge författarna lyfter som en viktig faktor fram att de olika ingående delarna bildar en 

helhet för att den lärande organisationen skall uppstå på bästa sätt. 

                                                        
78 Örtenblad. Lärande organisationer, 41 
79 Senge. Den femte disciplinen, 218 
80 Örtenblad. Lärande organisationer, 67 
81 Senge. Den femte disciplinen, 27 
82 Örtenblad. Lärande organisationer, 63. 
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Senge: 

Systemtänkande83 

- Sammankopplar de fyra övriga till en helhet av teori och praktik. 

- Helhetssynen ger oss övertygelsen att visionen kommer att förverkligas. 

 

Örtenblad: 

- Har inte utvecklat någon specifik princip för det som Senge beskriver som 

systemtänkande.  

- Dock lyfter han fram termen synsätten som komplementära, med det menar Ör-

tenblad att de olika synsätten behöver kombineras för att en väl fungerande lä-

rande organisation skall uppstå.84 

 

2.4.1 Senge och Örtenblad lärande organisationer i kontexten erfarenhetshantering 
Kopplingarna mellan den lärande organisationen och erfarenhetshantering lyfts fram av 

bägge författarna. Senge betonar vikten av att individer och grupper måste utvecklas, 

annars utvecklas inte organisationen.85 Han fortsätter i resonemanget kring disciplinen 

tankemodeller med vikten av att värdera och revidera modellerna så att de inte blocke-

rar utvecklingen. 86  

Att skapa ett attraktivt klimat för utveckling av personligt mästerskap, hålla visioner le-

vande och stödja initiativ till förändring87 är faktorer som talar för kopplingen mellan lä-

rande organisationer och erfarenhetshantering. 

Örtenblad framhåller i sin tur att lärandet ska komma till arbetsplatsen och inte flyttas 

därifrån88. Det lärande klimatet innebär även en hög acceptans för misslyckanden ef-

tersom det är genom att pröva sig fram och ibland göra fel som lärandet sker.89 

En medarbetare i en lärande kultur har hög grad av självstyre och kan fatta beslut på 

egen hand för att snabbt tillfredsställa andras behov. 90 Organisationen genomsyras av 

lärande och vilja till ständiga förbättringar.91 

                                                        
83 Senge. Den femte disciplinen, 1995, 24 
84 Örtenblad. Lärande organisationer, 118 
85 Senge. Den femte disciplinen, 1995, 331 
86 Ibid, 22 
87 Ibid, 137 
88 Örtenblad. Lärande organisationer, 80 
89 Ibid, 43 
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En sammanställning av bägge författarnas budskap är att den lärande organisationen är 

beroende av erfarenhetshantering för att vara just lärande. Båda driver teser om ut-

veckling, stödja initiativ till förändring, acceptans för misslyckande och en vilja till stän-

diga förbättringar. Här har erfarenhetshantering en viktig roll att spela genom att struk-

turerat samla in, bearbeta och återföra kunskap inom organisationen. 

 

2.5 Nick Milton 
Milton menar att erfarenhetshantering i form av Lessons learned och lärande är intimt 

förknippade och till stora delar beroende av varandra för att existera. 92  

Ett liknande påstående återfinns även i en FOI-rapport:  

”En systematisk erfarenhetshantering i likhet med processen för Lessons learned (LL) är 

ett utryck för institutionalisering vilket också är en viktig parameter för en lärande orga-

nisation.93” 

 

Kopplingen mellan den lärande organisationen och erfarenhetshantering är alltså väl 

förankrad inom litteraturen kring ämnet. 

Milton beskriver i sin bok, The lessons learned handbook, något som han benämner som 

learning approaches,94 fritt översatt till svenska blir metoder för att lära. Milton menar 

att det finns två val att göra innan ett system för erfarenhetshantering etableras. 95 

- Valet mellan ett formellt och ett informellt system 

- Valet mellan att koppla ihop människor eller samla erfarenheter, att koppla ihop 

människor via nätverk och dela erfarenheter via samtal och diskussioner eller 

samla dem nedskrivna och spara dem. 

 

Milton förordar det formella systemet eftersom han anser att det informella karakterise-

ras av för mycket chanstagning, samtidigt påtalar han vikten av att skapa en balans mel-

lan systemen för att uppnå bästa resultat.96 

                                                                                                                                                                             
90 Örtenblad. Lärande organisationer, 82 
91 Ibid, 83 
92 Milton. The Lessons Learned Handbook, 2 
93 Frelin. Ödlund Ett lärande försvar, 14 
94 Milton. The Lessons Learned Handbook, 27 
95 Ibid, 27 
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Det formella systemet är systematiserat, databas finns och utsedda resurser håller sy-

stem igång. 97  Nätverk tillåter utbyte av kunskap, erfarenheter och information på ett 

strukturerat sätt genom att bland annat använda nätverkets medlemmar. Utbytet sker 

genom dialog eller formella möten.98 Systemet är enkelt att följa upp och återfinna kun-

skap i.  

En nackdel är att det för rapportören kan upplevas som frustrerande att hålla sig till en 

mall i arbetet kring erfarenheter. 

 

I det informella systemet återfinns ad hoc-och frivillig organisering, exempelvis Wikipe-

dia. Ett sådant system gör det enkelt och spontant att sprida kunskap eftersom de flesta 

kan hantera en dator och skriva en text.99 Informella nätverk kännetecknas just av en-

kelhet att använda, bidragande till ett bättre diskussionsklimat och skapar möjlighet till 

utbyte av kunskap och erfarenhet på alla nivåer, exempelvis via LinkedIn och Fa-

cebook.100 

Milton uttrycker som en chanstagning att använda ett dylikt system med hänsyn just till 

osäkerheten kring källor och vem som får tillgång till vilken information.101 Millton skri-

ver: ”more gossip than an exchange of lessons.”102 

Slutsatsen blir att den typen av nätverk inte stödjer ett systematiskt sätt att hantera frå-

gorna. 

 

Balansen  
Var någonstans i bilden bör en organisation hamna för att systematiseringen skall bli 

lyckad och användbar? Milton anser att i likhet med det riktiga livet kommer en balans 

mellan de ingående delarna att behövas för att nå ett så bra resultat som möjligt.103 Att 

helt formellt fylla i mallar utan att träffas i fikarummet och där föra diskussionen är lika 

förödande som att ensidigt välja Facebook som forum för meningsutbytet.  

                                                                                                                                                                             
96 Milton. The Lessons Learned Handbook 31 
97 Ibid, 28 
98 Ibid, 30 
99 Ibid 29 
100 Ibid, 30 
101 Ibid, 29 
102 Ibid, 31 
103 Ibid, 31 
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Vilken tyngdpunkt som förordas är beroende av typen av organisation och vilka kun-

skaper och erfarenheter som hanteras. 

 

2.6 Operationalisering av teorin  
 
En sammanställning av författarnas budskap är att den lärande organisationen är bero-

ende av erfarenhetshantering för att vara just lärande. Utveckling, stödja initiativ till 

förändring, acceptans för misslyckande och en vilja till ständiga förbättringar nämns 

som viktiga delar. I alla dessa har erfarenhetshantering en viktig roll att spela genom att 

strukturerat samla in, bearbeta och återföra kunskap inom organisationen. 

2.6.1 Teori om lärande organisationer  
I tidigare kapitel presenterades fem nyckelbegrepp för hur en lärande organisation kan 

lyckas. Eftersom uppsatsen riktar sig mot Försvarsmakten som organisation kommer 

nyckelbegreppen användas för att på en doktrinär nivå analysera om dessa återfinns i 

texterna och därmed påvisar förutsättningar för organisationen att vara lärande.  

 

De fem nyckelbegreppen är: 

- Behärska sitt arbete 

-  Flexibilitet 

- Visioner 

- Dialog och Diskussion 

- Helheten 

 

2.6.2 Teori om erfarenhetshantering 
Miltons principer104 om erfarenhetshantering kommer till användning för att analysera 

handbok marinens erfarenhetshantering och slutligen utvärdera resultatet av den ge-

nomförda attitydundersökningen. Teorin kännetecknas av två huvudprinciper, formellt 

och informellt, vilka materialet delas in efter genom att texten analyseras utifrån före-

komsten av indikatorer (beskrivs i teorikapitlet och i tabellen nedan) som påvisar vilken 

huvudprincip som framstår som mest giltig.  

  

                                                        
104 Milton. The Lessons Learned Handbook, 28 
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Miltons indikatorer Huvudprincip  

Frivillig organisering Informell 
Enkelhet Informell 

Spontan informations-
spridning 

Informell 

Utbyte på alla nivåer Informell 
Osäkerhet kring källor Informell 

Systematisering Formell 

Databas tillgänglig Formell 

Formella möten Formell 

Kontrollerad informations-
spridning 

Formell 

Utsedda resurser Formell 
 

3. Material och metod 

3.1 Material 
Peter Senge och den femte disciplinen har använts i två tidigare uppsatser utgivna vid 

Försvarshögskolan. Det påvisar att hans teorier är användbara för dra slutsatser kring 

organisationen Försvarsmakten. Dessutom betraktas Senge som något av en nestor 

inom området lärande organisationer vilket understyrker valet av hans teoribildning 

som bidragande i uppsatsen. 

Anders Örtenblad får anses vara mer oprövad i militära sammanhang men är också en 

av dem som bemödat sig med att framföra kritik105 mot Senge och presenterar snarlika 

discipliner för en lärande organisation. Som en del i teorin kring uppsatsen komplette-

rar Örtenblad Senge på ett utmärkt sätt. 

Nick Milton och hans The Lessons Learned Handbook106 har använts både av Försvar-

makten och NATO som referens till respektive organisations egna handböcker vilket ger 

den ett värde för denna uppsats. 

Doktrinerna är inriktande dokument som syftar till att på ett övergripande sätt styra och 

sätta mål för organisationen Försvarsmaktens verksamhet. 

  

                                                        
105 Örtenblad, Lärande organisationer, 16 
106 Milton. The Lessons Learned Handbook, 2010 
106 Ibid, 30 
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För uppsatsen är inriktande och övergripande relevanta begrepp eftersom ett av syftena 

är att analysera Försvarsmakten och den lärande organisationen. 

Handbok marinens erfarenhetshantering är den enda fastställda publikationen inom 

Försvarsmakten som hanterar ämnet systematisk hantering av erfarenheter. Attitydun-

dersökningen framstår som den för närvarande enda i sitt slag och ger underlag för 

medarbetarnas syn på den systematiserade erfarenhetshanteringen. 

 
Att välja en redan genomförd undersökning är i första hand beroende på den begrän-

sade tid som en uppsats på denna nivå medger till att hantera enkäter av större omfång 

från grunden. 

 
 

3.2 Metod 
Metoden som valts för att analysera den lärande organisationen och erfarenhetshante-

ring är en teoriprövande flerfallstudie som kommer att genomföras med stöd av en kva-

litativ textanalys. Ett motiv till valet av metod är att uppsatsens empiriska underlag kan 

betraktas som flera fall vilka analyseras med de utvalda teorierna. Ett annat motiv är att 

fallstudier berör hela sammanhang, inte bara en isolerad företeelse.107  

Materialet består till största delen av texter eller dokument men också underlag från en 

intervju och kvantitativa data från en attitydundersökning. Mängden data är i huvudsak 

mjuka vilket innebär att en kvalitativ ansats bäst svarar mot undersökningens behov.108 

Den kvalitativa textanalysen, 109 koncentrerar sig på innehållet i materialet och kan an-

vändas på ett likvärdigt sätt oavsett typ av källmaterial.110 

 

Genom uppsatsens kvalitativa ansats utgör tolkningen en central del vid analysen av 

undersökningsmaterialet. Textanalysen har sin styrka i att den täcker in det ovan be-

skrivna materialet och bistår i systematiseringen och tolkningen av materialet.  

En begränsning är att tolkningen är formad av forskarens förförståelse och därmed finns 

risk för viss subjektivitet vilket är en baksida av vald metod. 

                                                        
107 Johannesen, Asbjörn, Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 
Malmö: Liber, 2002, 57 
108 Johannesen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 70 
109 Ibid, 109 
110 Ibid, 109 
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Eftersom arbetet utgår från Försvarsmakten som organisation har empirin hämtats från 

densamma vilket innebär att det är primärkällor som används i undersökningen. An-

vändandet av primärkällor minskar de källkritiska svårigheterna markant och arbetets 

validitet ökar. 

 

Doktrinerna, handboken och attitydsundersökningen beskrivs i kronologisk ordning för 

att inledningsvis systematisera och ordna materialet och underlätta tolkningsarbetet. 111 

Genom den kvalitativa textanalysen kan det som är relevant för att besvara forsknings-

frågorna lyftas fram och identifieras.112 

I doktrinerna och handboken har det inneburit att textelement som berör huvudtemat 

för uppsatsen har markerats och ordnats, en form av kodning med stöd av nyckelbe-

greppen och indikatorerna,113 för att underlätta den kommande tolkningen i samband 

med analysen. Tolkningen av texternas innebörd är det som bildat underlag för använd-

ningen av nyckelbegreppen i kapitlet som berör analysen. 

 

Intervjun med personal från Sjöstridsskolan har genomförts som en respondentintervju 

i syfte att få en uppfattning kring attityder och bakgrund till marinens erfarenhetshante-

ring. Både samtyckes- och nyttjandekravet har tillgodosetts. 

 

Attitydundersökningen har sin största förtjänst i att den genom en kombination av 

kvantitativa-och öppna svar tar fram den attityd de som rapporterar har vad gäller erfa-

renhetshanteringen. Kritik kan riktas mot att svarsfrekvensen kan betecknas som något 

låg. Samtidigt är inte antalet svar det avgörande eftersom syftet är att generalisera re-

sultaten från urvalet till att gälla hela populationen. Det viktiga i detta sammanhang är 

att urvalet är tillräckligt representativt för population man avser att uttala sig om. 114  

  

                                                        
111 Johannesen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 106 
112 Ibid, 109 
113 Ibid, 110 
114 Ibid, 134 
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Det handlar om att finna mönster i svaren och om att beskriva och förklara hur och var-

för olika grupper av svarspersoner skiljer sig åt med avseende på hur de svarar.  Under-

sökningen kan därför: 

 

1) Betraktas som representativt för populationen (i det här fallet marinens medarbe-

tare) 

2) Inte förklara och beskriva hur olika grupperingar skiljer sig åt med avseende på hur 

de har svarat. 

Eftersom syftet med enkäten var att mäta den rådande attityden och kännedomen om 

processen kring erfarenhetshantering i marinen och därigenom fokusera arbetet på rätt 

saker kan resultatet betraktas som relevant.115 

 

Undersökningen bygger på de ovan operationaliserade nyckelbegreppen och indikato-

rer vilket innebär en deduktiv ansats.  

4. Analys och empiri 

4.1 Doktrinerna och en lärande organisation 
I två av Försvarsmaktens doktriner lyfts lärande och erfarenheter fram som viktiga de-

lar i det utvecklingsarbete som bedrivs. Framför allt betonas vikten av erfarenheter skall 

tas tillvara i alla delar av organisationen. 

De två doktriner som berörs har ett hierarkiskt förhållande gentemot varandra där den 

militärstrategiska doktrinen är överordnad.116 

4.1.1 Militärsstrategisk doktrin 
I militärstrategisk doktrin beskriver Försvarsmakten lärande: 

Vunnen kunskap och erfarenhet i den enskilda situationen är dock en viktig förutsättning 

för ett sammanhållet, metodiskt och gemensamt lärande.117 

 

  

                                                        
115 Guldstrand, Petra. operationsanalytiker, Sjöstridsskolan, intervju 2014-05-07 
116 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin. 14 
117 Ibid, 15. 
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Nedanstående citat påvisar också den koppling Försvarsmakten ser mellan en lärande 

organisation och erfarenhetshantering.  

 

”Förmågan att hantera utvecklade erfarenheter, nya kompetenser samt den snabba tek-

nikutvecklingen och omsätta erfarenheter i anpassning, variation och utveckling till olika 

operationsmiljöer är en strategisk och avgörande fråga för en organisation vars verksam-

het ytterst spänner mellan väpnad strid och fredsbyggande i komplexa miljöer.”118 

 

Doktrinen lyfter även fram vikten av en systematik för erfarenhetshantering.  

 

”Utpekade chefer i organisationen ska ges mandat och resurser att institutionalisera 

kvalitetssäkrade erfarenheter från insatsverksamheten genom träning, 

utbildning och övning. Vidare ska validerade erfarenheter tas tillvara med 

hjälp av lämpliga åtgärder till exempel i instruktioner, handböcker, reglementen 

och läromedel för att därigenom skapa spårbarhet.”119 

 

Militärstrategisk doktrin påvisar vikten av de som ingår i en organisation också upp-

muntrar till erfarenhetshantering och spridning av kunskap. Det är framgångsfaktorer. 

För att uppnå detta måste det finnas ett systematiskt arbetssätt, kommunikation, spår-

barhet, inriktning, stöd och ett bra ledarskap.120 

4.1.2 Operativ doktrin 
Försvarsmaktens operativa doktrin (OpD 2014), är ett inriktande dokument som syftar 

till att på ett övergripande sätt styra och sätta mål för operativ och taktisk verksamhet. 

Fokus är alltså mer kopplat till själva genomförandet inom organisationen.121  

I ett avslutande stycke från operativ doktrin förstärks också behovet av att organisationen 

behöver vara lärande: 

Framgångsrik erfarenhetshantering kräver en lärande och stödjande organisationskultur, 
där medarbetarna är villiga att lära av varandra, lära av sina misstag, diskutera och re-
flektera över upplevelser och erfarenheter, samt föreslå förbättringar. Detta kräver både 
öppenhet, tilltro och tålamod, där kritik (om så behövs) framförs på ett konstruktivt sätt. 

                                                        
118 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 157 
119 Ibid, 158 
120 Ibid, 158 
121 Ibid, 7 
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En sådan arbetsmiljö skapas bäst genom tydligt, öppet och ärligt ledarskap från chefer på 
alla nivåer.122  
Det finns tydliga uttryck och ramverk för vad Försvarsmakten vill uppnå med erfarenhets-

hantering men även vad som är viktigt att beakta för att nå framgång med arbetet och dess 

påverkan på resultatet.  

 

Unikt för chefen är att han/hon är den som, baserat på kunskaper och erfarenheter, ska fatta 

beslut.123 

 

Eftersom den operativa doktrinen berör mer av själva hantverket lyfts faktorerna hur 

att slå en motståndare fram och kopplas till erfarenhetsprocessen: 

 

Syftet med Försvarsmaktens erfarenhetshantering är att optimera den operativa effekten. 

Detta sker genom att institutionalisera kunskaper och erfarenheter från operationer. På ett 

systematiskt och strukturerat arbetssätt samlas kunskaper och erfarenheter in, såväl genom 

riktade erfarenhetsstudier som genom inrapporterade observationer. Analyser av dessa blir 

sedermera underlag för handböcker, reglementen, taktik- och doktrinutveckling, planer, ut-

bildning och materielanskaffning124 

 

4.1.3 Sammanfattning  
Ur ett doktrinärt perspektiv värdesätter Försvarsmakten en erfarenhetshantering, krä-

ver en lärande organisation samt sätter stor tilltro till chefer som föredömen och pådri-

vande i processen att lära av andra, omsätta misstag till förbättringar och slutligen nå 

den utveckling som organisationen behöver för att verka i en komplex miljö. 

Kopplingen mellan en lärande organisation och erfarenhetshantering framträder i bägge 

doktrinerna. 

 

4.2 Analys av doktrinerna utifrån nyckelbegreppen 
Operationaliseringen innebär att nyckelbegreppen kommer att appliceras gentemot re-

spektive doktrin för att tolka och analysera förekomsten av begreppen i texterna. 

  

                                                        
122 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 65 
123 Försvarsmakten. Operativ doktrin. 12 
124 Ibid, 65 
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4.2.1 Militärstrategisk doktrin 
 

- Behärska sitt arbete 

Lyfter fram vikten av att de som ingår i en organisation också uppmuntrar till er-

farenhetshantering och spridning av kunskap.  

Det är framgångsfaktorer. Yrkeskunnande är centralt och skall utvecklas genom 

utbildning och lärande i både pågående och planerad verksamhet.125 

- Flexibilitet 

För att möta och hantera förändringar är flexibilitet ett av begreppen som lyfts 

fram.126 Det är en av krigföringens grundprinciper127 och spelar en viktig del i lä-

randet som ett uttryck för vilken inställning gentemot verksamheten som skall 

gälla. 

- Visioner 

Sträva efter en gemensam bild över hur verksamheten skall lösas och med vilka 

metoder.128 

De som ingår i organisationen skall också bidra till erfarenhetshanteringen. Det 

är ett gemensamt ansvar att föda processen. 

 

- Dialog och diskussion 

Utbytet av idéer, tankar och argument behöver ske på alla nivåer. Dialog och dis-

kussion är viktiga delar för att skapa förtroende och för verksamheten att bli 

framgångsrik.129 

- Helheten 

Yrkesidentitet och chefskap är faktorer som tar fram mål och planer för hur re-

surser och förmågor skall användas för att uppnå resultat.130 Här ingår delarna 

och sammanfogas till en helhet där det gemensamma handlandet står i fokus. 

  

                                                        
125 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 89 
126 Ibid, 93 
127 Ibid, 60 
128 Ibid, 56 
129 Ibid, 120 
130 Ibid, 94. 
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4.2.2 Operativ doktrin 
 

- Behärska sitt arbete 

Organisationskulturen skall vara lärande och stödjande. Medarbetarna lär av 

varandra, sina misstag och vågar föreslå förbättringar.  

Chefen skall fatta beslut baserat på kunskap och erfarenhet men också stödjas av 

en organisation som besitter just det.131 

- Flexibilitet 

Organisationens resurser skall användas med flexibilitet, det vill säga det är en 

föränderlig verksamhet vilket ställer krav på följsamhet. 132 Här ingår en analys 

och ifrågasättande av den egna verksamheten om den verkligen leder mot rätt 

mål.133 

- Visioner 

Ett av syftena med doktrinen är synen på det gemensamma förhållningssätt som 

skall gälla presenteras.134 Den skall skapa sammanhang135 och därigenom ge den 

som är chef de möjligheter som finns till en helhetsbeskrivning och underlag att 

fatta rätt beslut.136 

- Dialog och diskussion 

Doktrinen tar på ett tydligt sätt fram behovet av nyckelbegreppet där den kräver 

en lärande organisation som bygger på en organisationskultur med öppenhet, 

tilltro och tålamod.137 Medarbetarna skall vara villiga att lära av varandra, disku-

tera och reflektera.138 

 

  

                                                        
131 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 16 
132 Ibid, 8 
133 Ibid, 50 
134 Ibid, 7 
135 Ibid, 8 
136 Ibid, 12 
137 Ibid, 65 
138 Ibid, 65 
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- Helheten 

Chefer och funktioner måste ha helheten i fokus.139 Förband och förmågor sam-

ordnas för att nå bättre resultat, 140 ett helhetstänk genomsyrar doktrinen från 

inledningen till slutet. 

4.4 Handbok marinens erfarenhetshantering 
 

4.4.1 Bakgrund 
Det finns endast ett fåtal dokument som berör perioden innan 1990-talet. Tidigare 

forskning i form av tidigare beskrivna FOI-rapporter och handbok marinens erfaren-

hetshantering (H Merf) används som källa för beskrivningen.  

 
Erfarenhetshantering är ingen nyhet, varken i Försvarsmakten som helhet eller för ma-

rinen specifikt. Tidigare fanns det ombord varje örlogsfartyg en så kallad erfarenhetslig-

gare som i praktiken utgjordes av ett antal pärmar där innehållet av erfarenheter förde-

lades utifrån tjänstegren, det vill säga en kategorisering efter yrkesgren.141  

 

Under 1990-talet arbetade det marintaktiska kommandot142 med studier kring hur 

NATO bedrev erfarenhetshantering, med stor sannolikhet pådrivna det kalla kri-

gets(1991) och den påverkan det fick på uppgifter och framtida utveckling inom inter-

nationell verksamhet som marinen stod inför. Målsättningen var att med förlaga från 

NATO bygga upp en strukturerad och systematisk process för att insamla och bearbeta 

erfarenheter för marinens räkning.143 Det inledande resultatet innebar att mallar för 

rapportering skapades och en databas för arkivering av rapporterna etablerades.  

 
Hanteringen av erfarenheter sammanställdes på central nivå (Marintaktiskt kommando, 

central nivå) vilket medförde ett inbyggt glapp mellan förbanden till den centrala nivån.  

  

                                                        
139 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 50 
140 Ibid, 12 
141 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 2011 
142 Marintaktiskt kommando, nuvarande marintaktisk stab 
143 Försvarsmakten Handbok. marinens erfarenhetshantering, 12 
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Detta berodde till största delen på att det inte fanns någon struktur för hur erfarenhets-

rapporter skulle bearbetas, distribueras och implementeras i verksamheten.144  

Systemet återstartades 2005, då beslut fattades att införa en systematiserad erfaren-

hetshantering på bredden som inte bara skulle hantera erfarenheter från övningsverk-

samhet.145 En funktion inrättades vid Sjöstridsskolan146 vars uppgift blev att utveckla 

och leda marinens systematiska erfarenhetshantering på taktisk nivå.  

Från 2006 var processen ordersatt och nu fanns kedjan i systematiseringen med från 

början, det vill säga rapportera, bearbeta, distribuera och implementera.  

Dåvarande Marininspektören Jan Thörnqvist uttrycker i inledningen till marinens hand-

bok för erfarenhetshantering (H Merf 2011): 

 

”Erfarenhetshantering är dock inte något som bedrivs av ett fåtal för ett flertal. Erfaren-

hetshantering handlar om resurser i samverkan. För att få skutan på rätt kurs krävs det en 

professionell och medveten satsning på samtliga nivåer i organisationen.”  

 

Citatet förstärker den ambition för erfarenhetshantering som initierades och påvisar 

vikten av att arbetet inte utgår från ett fåtal utan innefattar helheten, systemet och or-

ganisationen. Det går också att se kopplingar till de doktriner som beskrivits under in-

ledningen av kapitlet. 

En drivkraft ur ett rent ekonomisk perspektiv lyfts fram i handboken (H Merf 2011) som 

själ för att sjösätta ett mer systematiserat sätt att hantera erfarenheterna. Det berör be-

hovet av ökad kontroll på erfarenheter utifrån perspektivet att den utvecklingsverk-

samhet som bedrivs inom och åt Försvarsmakten av ekonomiska skäl skall minska och 

därigenom uppstår ett tydligare behov av en systematiserad erfarenhetshantering.147  

2011 ges handbok marinens erfarenhetshantering ut och det är för närvarande den 

enda handbok inom Försvarsmakten som beskriver och reglerar erfarenhetshantering.  

  

                                                        
144 Försvarsmakten Handbok. marinens erfarenhetshantering, sid 12 
145 Ibid, 13 
146 Sjöstridsskolan är en av Försvarsmaktens 4 stridsskolor, dessa ansvarar för utbild-
ning inom respektive arena. 
147 Försvarsmakten. ”Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten”, bet HKV 
09 100:6806, dat 2009-12-17 
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Handboken skall stödja organisationens systematiska erfarenhetsarbete genom att ange 

ett ramverk, fungera som vägledning och praktiska riktlinjer.148 Helt enkelt innefatta ni-

vån från hur kan den enskilda sjömannen rapportera en erfarenhetsrapport till vad kun-

skap är. 

4.4.2 Marinens systematiska erfarenhetshantering 
 
Övergripande kan systematiseringen förenklat förklaras med att indata är en nedteck-

nad och rapporterad individuell erfarenhet och utdata är förbättrade eller nya metoder 

och arbetssätt.149  

Det finns fem faser i kedjan av systematisering, dessa har sitt ursprung i NATOs erfaren-

hetsprocess150 men har översatts och tolkats utifrån de förutsättningar och behov som 

marinen i Sverige har. En av de större skillnaderna jämfört med det inledande arbete är 

att vikten av den lokala erarenhetshanteringen lyfts fram och tydliggörs. Det som från 

början framstod som en process är nu uppdelad i två processer som drivs parallellt efter 

samma systematisering.151 

 
Insamling 
En enskild medarbetare får erfarenhet om något av betydelse för marinens verksamhet. 

Eftersom erfarenheten inledningsvis endast är personlig är den också beroende av indi-

viden som har den. Erfarenheten benämns därför implicit, kan beskrivas som ”veta 

hur”.152 För att fler, en organisation, skall kunna dra nytta av den behöver erfarenheten 

bli explicit, det vill säga uttryckas i ord eller siffror. 153 Då blir den möjlig för organisat-

ionen att organisera, lagra och föra den vidare till andra individer. På det sättet bildas ny 

kunskap.154  

  

                                                        
148 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 7 
149 Ibid, 11 
150 NATO joint Analysis Lessons Learned Centre (JALLC), “Lessons Learned Handbook”, 
Oct 2010 
http://www.jallc.nato.int/newsmedia/docs/Lessons_Learned_Handbook_2nd_edition.p
df 
151 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 14 
152 Ibid, 22 
153 Ibid, 21 
154 Ibid, 21 

http://www.jallc.nato.int/newsmedia/docs/Lessons_Learned_Handbook_2nd_edition.pdf
http://www.jallc.nato.int/newsmedia/docs/Lessons_Learned_Handbook_2nd_edition.pdf
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Insamlingen kan ske på två sätt, passivt som sker på initiativ av den enskilde och aktivt 

som sker på initiativ av organisationen.155 Vilken metod för insamling som fungerar bäst 

sett utifrån vilken mängd och kvalité på erfarenheter är inte enkelt att tyda. I vissa fall 

kan individen få erfarenhet utan att vara medveten om det. En aktiv metod kan göra in-

dividen uppmärksam på att det finns erfarenheter, dock med risken att individen i sin 

insamling blir styrd mot organisationens intresseområden under insamlingen.156 

 
Bearbetning 
I denna fas organiseras och analyseras de enskilda erfarenheterna i syfte att göra dem 

förståeliga och hanterbara för implementering i verksamheten. Bearbetningen sker på 

lokal-och central nivå, parallellt i syfte att hantera dem närmast verksamheten men 

också för att långsiktigt förbättra och utveckla verksamheten.157 

Fyra sekventiella arbetsmoment ingår. 

 

Sortering – De enskilda erfarenhetsrapporterna journalförs och kategoriseras för att 

skapa en struktur och överblick över deras innehåll.158 

Analys – Kan betraktas som en reflektion över själva sakinnehållet i erfarenheten där 

syftet är ta fram de bakomliggande faktorer som genererat erfarenheten. Det ger ny 

kunskap som kan föras in i systemet.159 

Validering – De rapporterade erfarenheterna är skriftliga beskrivningar av individuella 

upplevelser, det går inte rakt ut att säga om de är ”sanna” eller ”falska”. Men skall deras 

innehåll vara värdefullt måste de också vara tillförlitliga. Resultatet av valideringen kan 

innebära att underlaget behöver justeras eller kompletteras.160 

Beslut och prioritering – Den slutliga delen är viktig eftersom det är marinens linjeorga-

nisation som tar beslut kring hur erfarenheter ska omsättas i verksamheten. Det blir då 

tydligt, en indikator, på hur viktigt erfarenhetsarbetet är för ledningen.  

  

                                                        
155 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 21 
156 Ibid, 28 
157 Ibid, 39 
158 Ibid, 40 
159 Ibid, 43 
160 Ibid, 52 
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Används inte erfarenhetshanteringens resultat av ledningen kommer sannolikt inte hel-

ler de övriga skikten att göra det.  

Tecken på en dylik brist är att omsättningen av erfarenheterna tar lång tid och sker 

långsamt vilket leder till att medarbetarna, rapportörerna, inte ser hur beslut och priori-

tering bidrar till förbättringar och utveckling. Det innebär att organisationen inte kan 

använda de inneboende erfarenheterna till något som tillför verksamhet effekt.161 

 

Delgivning 
Den bästa lösningen torde vara att kombinera spridningen genom flera kanaler och ak-

tiviteter.162 Det kan exempelvis röra sig om formella möten eller nätverksbaserad del-

givning. Delgivningen är en av de viktigare delarna eftersom det är här resultatet av 

processen med erfarenhetshantering blir tydligt. 

 

Uppföljning 
Alla faser i kedjan behöver uppföljning. Hur effektiv den systematiska erfarenhetshante-

ringen är säkerhetsställs genom uppföljning av respektive fas med utgångspunkt från en 

gemensam helhet. 163 

 

Lagring 
Den femte fasen är i figuren placerad i mitten och kan betraktas som ett centrum som de 

övriga kretsar runt. Den benämns som lagring och är i praktiken ett gemensamt inform-

ationshanteringssystem, en databas.164 Det är också en av utgångspunkterna i marinens 

erfarenhetshantering, att erfarenheterna skall finnas tillgängliga för medarbetarna i de 

miljöer de verkar i. Man kan inte nöja sig med att bara skapa en lagringsmöjlighet utan 

den måste också vara tillgänglig och den information som lagras måste motsvara efter-

frågan.165  

  

                                                        
161 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 55 
162 Ibid, 63 
163 Ibid 77 
164 Ibid, 87 
165 Ibid, 91 
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4.4.3 Handbok marinens erfarenhetshantering utifrån Miltons teori 
Bakgrund och syfte med handboken är beskrivet och med stöd av Miltons teoribildning 

och dess indikatorer kring erfarenhetshantering är avsikten att identifiera hur den be-

skrivna systematiseringen av erfarenheter svarar mot teorin. 

 

Milton menar att det finns två val att göra innan ett system för erfarenhetshantering 

etableras. 166 

- Valet mellan ett formellt och ett informellt system 

- Valet mellan att koppla ihop människor eller samla erfarenheter, det vill säga att 

koppla ihop människor via nätverk och dela erfarenheter via samtal och diskuss-

ioner eller samla dem nedskrivna och spara dem. 

4.4.4 Formellt och informellt system 
Sett till bakgrunden vad avser hantering av erfarenheter i marinen går det att hävda att 

redan tidigt fanns det ett formellt system för att hantera dessa.167 

Systemet var kopplat till enskilda enheter (fartyg) därför är det svårare att betrakta som 

ett sammanhållet system. Påverkan från enskilda befattningshavare och mästar-lärling 

förhållande kan uttydas som mer styrande vilket kan tolkas som om systemet de facto 

var informellt. 

Etableringen av en systematiserad erfarenhetshantering i form av Lessons learned in-

nebar ett tydligare sätt att stödja det erfarenhetsbaserade lärandet på individnivån. 

Strävan är att de individuella erfarenheterna ska göras tillgängliga också för  

andra.168 I marinens systematiserade erfarenhetshantering återfinns både en databas 

och resurser för att driva systemet med de ingående huvuddelarna i processen, in-

samling, bearbetning, delgivning, uppföljning och lagring.169 Handboken beskriver fast-

ställda metoder för utbyte av information och delgivning av resultat samt berör den vik-

tiga faktorn vad avser återkoppling och uppföljning.170  

  

                                                        
166 Milton. The Lessons Learned Handbook, 27 
167 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 12 
168 Ranhagen. Marinens lessons learned process, 15 
169 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 11 
170 Ibid, 62 
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Eftersom det finns en central databas och en hierarkisk indelning mellan central-och lo-

kal erfarenhetshantering där utsedda handläggare representerar systemet för erfaren-

hetshantering171 skapas lokal tillgänglighet men även en anpassning av det formella sy-

stemet till de olika delarna av organisationens behov även om den grundläggande struk-

turen finns kvar orubbad. 

 
Det informella systemet lämnar inga tydliga spår i handboken och en systematiserade 

erfarenhetshanteringen. Milton menar att exempelvis frivillig organisering med an-

vändning av publika nätverka gör det enkelt att spontant sprida kunskap och informat-

ion.172 Den typen av användning går inte att följa i marinens handbok och organisation-

en som sådan bygger inte på frivillig organisering samt de uppgifter som systemet ska 

lösa är i de flesta fall inte hanterbara av publika nätverk. Miltons beskrivning av det in-

formella systemet som en chanstagning173 ger också en tydlig indikation på att handbo-

ken är inriktad mot ett formellt system.  

I valet mellan att koppla ihop människor eller samla erfarenheter174 beskriver handbo-

ken inte det som rätt eller fel utan som kombinationer av olika metoder för att nå målet 

med erfarenhetshanteringen.175 Det talar för det som Milton benämner som balansen,176 

det vill säga de ingående delarna kräver en balans sinsemellan för att nå ett så bra resul-

tat som möjligt i arbetet med erfarenheter. 

 
 

4.5 Attitydundersökning för att mäta medarbetarnas upplevelse av marinens 
erfarenhetshantering. 
 

4.5.1 Bakgrund 
I slutet av 2012 genomförde Sjöstridsskolan en attitydundersökning där huvudsyftet 

med undersökningen var att mäta den rådande attityden och kännedomen till processen  

  

                                                        
171 Milton. The Lessons Learned Handbook, 14 
172 Ibid, 29 
173 Ibid, 31 
174 Ibid, 29 
175 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 13. 
176 Milton. The Lessons Learned Handbook, 31 
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kring erfarenhetshantering i marinen.177 Slutsatserna från undersökningen har Sjöstrid-

skolan använt som grund för ett pågående arbete att utveckla den systematiserade erfa-

renhetshanteringen inom marinen. 

För uppsatsen spelar undersökningen en roll som underlag för hur medarbetarna upp-

fattar den systematiserade processen. Indikatorerna från Miltons teori kommer att an-

vändas för att utvärdera den. 

Avsikten är inte att redovisa hela undersökningens resultat utan att lyfta fram de fråge-

ställningar som bedöms som relevanta för undersökningens syfte och därigenom kan de 

kvantitativa delarna i uppsatsen användas parallellt med de kvalitativa och bidra till 

analysen.178 

4.5.3 Undersökningens resultat 
Undersökningen bestod av 20 frågor graderade med en 10-gradig skala där 1 står för 

sämst och 10 bäst. Dessutom fanns det vid varje fråga möjlighet att lämna skriftliga 

kommentarer, så kallade ”öppna svar” och dessa är intressanta att beakta i den samman-

fattande diskussionen om resultatet av undersökningen.  

Sammanställning av urvalet frågor enligt nedan. 
 
4. Känner du till Marinens erfarenhetshantering? 
Inte alls Känner inte 

till 
Känner 
till 

Mkt väl 

42% 17% 16% 26% 

 
5. På det hela taget, hur nöjd är du med Marinens erfarenhetshantering? 
Mkt miss-
nöjd 

Inte nöjd Nöjd Mkt nöjd 

23% 44% 24% 10% 

 
7. Erfarenhetshantering är viktigt! 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer Instämmer 
helt 

5% 14% 6% 75% 

 
8. Genom att rapportera erfarenheter till Marinens erfarenhetshantering har jag 
möjlighet att påverka det som fungerar mindre bra! 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer Instämmer 
helt 

5% 14% 6% 75% 

 
  
                                                        
177 Guldstrand, Petra. operationsanalytiker, Sjöstridsskolan, intervju 2014-05-07 
178 Johannesen, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 78 
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9. Genom att dra nytta av de erfarenheter som finns i Marinens gemensamma er-
farenhetsdatabas har jag möjlighet att undvika tidigare misstag. 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer Instämmer 
helt 

8% 20% 21% 51% 

 
10. Erfarenhetshantering har hög prioritet i mitt arbete! 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
inte 

Instämmer Instämmer 
helt 

19% 22% 28% 31% 

 
11. Känner du till vem som är erfarenhetshandläggare på ditt förband?  
Inte alls Känner inte 

till 
Känner  
till 

Mkt väl 

50% 8% 7% 36% 

 
12. På det hela taget, hur nöjd är du med ditt förbands lokala erfarenhetshante-
ring? 
Mkt miss-
nöjd 

Missnöjd Nöjd Mkt nöjd 

30% 35% 22% 14% 

 
17. Har du under det senaste året rapporterat någon erfarenhet inom ramen för 
Marinens erfarenhetshantering? 
Löpande Studie, Ut-

redning, 
Projekt 

Övning Insats Utbildning Nej 

2% 10% 10% 6% 4% 68% 

 
18. Hur tycker du det fungerar att rapportera erfarenheter inom ramen för Mari-
nens erfarenhetshantering?  
Mkt dåligt Dålig Bra  Mkt bra Total 
20% 33% 38% 9% 100% 

 
19. Hur nöjd är du med den information du får om vilka erfarenheter som finns i den ge-
mensamma erfarenhetsdatabasen inom ramen för marinens erfarenhetshantering? 
Mkt miss-
nöjd 

Missnöjd Nöjd Mkt nöjd Total 

29% 44% 22% 5% 100% 
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4.5.3 Sammanfattning av undersökningens resultat 
Uppsatsens metod medger att data tolkas och sätts i perspektiv 179 vilket passar in i 

detta sammanhang där jag inledningsvis beskriver undersökningen systematiskt för att 

därefter tolka svaren och slutligen sätta dem i perspektiv utifrån den valda teoribild-

ningen.  

Fråga 4 behandlar i vilken grad medarbetarna känner till marinens erfarenhetshante-

ring. Att över 50 % anser sig inte känna till den beror på att frågan ställs utifrån central 

och lokal nivå. Flertalet är osäkra på uppdelningen men känner till att det finns en erfa-

renhetshantering. 

Frågorna 7-9 behandlar vikten av erfarenhetsarbete och om det leder till förändringar 

att rapportera erfarenheter. Majoriteten av svaren är positivt inställda till erfarenhets-

arbete och betonar vikten av det genomförs. I de öppna svaren återfinns bland annat föl-

jande kommentarer: Stämmer fullt ut i teorin, men återkopplingen till förändring-

ar/utvecklingar i praktiken brister, Jag har inte varit i kontakt med detta tidigare men om 

det fungerar är det toppen! Många iakttagelser berör sådana storheter som vi inte själva 

har inflytande över 

 

Sammanfattning: 

- Vikten av erfarenhetsarbete och rapportering i syfte att utveckla arbetet lyfts 

fram. 

Frågorna 4, 5 och 12 innefattar marinens erfarenhetshantering och majoriteten av 

svarsalternativen lutar åt missnöje med den systematiserade processen och det finns 

tydliga tendenser att den uppfattas som vag och okänd. Flertalet känner inte till hur det 

egna förbandet driver processen överhuvudtaget. I de öppna svaren återfinns bland an-

nat följande kommentarer: Dålig insatt, Har väldigt sällan fått del av några erfarenheter, 

För svårt att få återkoppling på inlämnade ärenden, Återkopplingen och tillgängligheten 

av ErF är inte en naturlig del av det dagliga arbetet ombord, Processen är i många stycken 

reaktiv, vilken påverkar hela erfarenhetshanteringen att bli passiv "pull" isf "push". 

 

  

                                                        
179 Johannesen, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 106 
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Sammanfattning: 

- Bristen på återkoppling av inlämnade erfarenheter och att det inte är en del av 

det dagliga arbetet är kritik som framförs mot marinens erfarenhetshantering. 

Processen betraktas som passiv vilket tolkas som en brist. 

 

Frågorna 17, 18 och 19 fokuserar på rapportering av erfarenheter och informationens 

tillgänglighet i den centrala databasen. Intressant är att flertalet anser att det fungerar 

bra att rapportera erfarenheter men endast ett fåtal har skickat in några rapporter. Till-

gängligheten på informationen i den centrala databasen anses av majoriteten som otill-

räcklig. I de öppna svaren återfinns bland annat följande kommentarer: Det förutsätter 

att man kommer åt intranätet från sin ordinarie arbetsplats. Alla sitter inte i hus!, Är för 

dåligt insatt och hämtar därför ingen information ur databasen, Har ej haft tid pga. av 

personalbrist. Samtidigt vet jag ej när en erfarenhet är dragen, För krångligt/okänt tillvä-

gagångssätt. Tveksamt om det skulle bidra med något utan bara ta tid att söka, Ingen eller 

väldigt liten uteffekt på insamlade erfarenheter. Lätt att samla in, svårt att leverera effekt. 

 

Sammanfattning: 

- En stor del av personalen anser att det fungerar bra att rapportera men endast 

ett fåtal har verkligen skickat rapporter angående erfarenheter. Åtkomsten till 

den centrala databasen upplevs som begränsad, framförallt beroende på att man 

antingen inte har tillgång till IT-struktur men mer vanligt att kunskap om var den 

återfinns saknas. 

 

 

4.6 Attitydundersökningen utifrån Miltons teori 
Sammanfattningarna av de utvalda frågorna ur undersökningen ger en klar indikation 

på två huvudspår i resultatet.  

- Medarbetarna anser att det är viktigt med erfarenhetshantering samt att det in-

nebär möjligheter att påverka det egna arbetet och organisationen. 
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- Marinens erfarenhetshantering har brister vad avser implementering, återkopp-

ling och tillgänglighet till den samlade informationen i form av systemets data-

bas. Endast ett fåtal använder systemet och skickar erfarenhetsrapporter. 

Milton berör två centrala begrepp, formella och informella system som viktiga val i eta-

bleringen av erfarenhetshanteringssystem.180 Bägge dessa innehåller olika strukturer 

och nätverk för att hantera information och kunskap vilket även speglas i attitydunder-

sökningen. Medarbetarna anser att det är viktigt med erfarenhetshantering och vilka re-

sultat den kan leda till, samtidigt upplevs det formella systemet med struktur och sys-

tematik181 till del som bristfälligt vilket i sin tur leder till en begränsad användning av 

systemet. Om det finns ett informellt system som är mer verksamt framgår inte av 

undersökningen utan svaren antyder snarare att det formella systemet finns på plats 

men inte uppfyller delarna som gör det enkelt att följa upp, hitta information eller skapa 

ett utbyte. Delar som Milton lyfter fram som avgörande. 182 Vissa svar berör systemet 

som en del i det dagliga arbetet vilket kan översättas till Miltons informella del där bland 

att enkelhet uttrycks som en viktig del. 183   Balansen mellan systemen synliggörs inte i 

undersökningens resultat vilken talar för att den förhärskande uppfattningen bland de 

svarande är att det formella systemet dominerar.  

 

Milton förordar det formella systemet eftersom han anser att det informella karakterise-

ras av för mycket chanstagning, samtidigt belyser han vikten av att skapa en balans mel-

lan systemen för att uppnå bästa resultat.184 

 

  

                                                        
180 Milton. The Lessons Learned Handbook, 27 
181 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 11 
182 Milton. The Lessons Learned Handbook, 30. 
183 Ibid, 29 
184 Ibid, 31 
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5. Diskussion och reflektion 

5.1 Diskussion avseende analysresultat  
Utifrån det som operativ doktrin (2014) skriver om erfarenhetshantering och lärande 

organisationer tar uppsatsen sin utgångspunkt. 

 

”Framgångsrik erfarenhetshantering kräver en lärande och stödjande organisations-

kultur, där medarbetarna är villiga att lära av varandra, lära av sina misstag, diskutera 

och reflektera över upplevelser och erfarenheter, samt föreslå förbättringar.” 

 

En systematisk erfarenhetshantering i likhet med processen för Lessons learned (LL) är 

ett utryck för institutionalisering vilket också är en viktig parameter för en lärande or-

ganisation.185  

5.1.1 Den lärande organisationen 
Inledningen av uppsatsen hanterar frågan om Försvarsmakten som en lärande organi-

sation utifrån nyckelbegrepp ur teorierna kring lärande organisationer författade av Pe-

ter Senge och Anders Örtenblad. Den lärande organisationen spåras i två av de övergri-

pande dokument som Försvarsmakten betraktar som styrande, militärstrategisk doktrin 

(2011) och operativ doktrin (2014). En doktrin betraktas som inriktande och skall på ett 

översiktligt sätt styra verksamheten inom organisationen.186 

Nyckelbegreppen som arbetats fram i uppsatsen är följande:  

- Behärska sitt arbete 

- Flexibilitet 

- Visioner 

- Dialog och Diskussion 

- Helheten 

 

5.1.2 Militärstrategisk doktrin 
När nyckelbegreppen appliceras på militärstrategisk doktrin faller responsen på dessa ut 

som en tydlig bild över att Försvarsmakten eftersträvar att vara en lärande organisation.  

  

                                                        
185 Frelin, Ödlund. Ett lärande försvar, 14 
186 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 10 
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Yrkeskunnande är centralt och skall utvecklas genom utbildning och lärande i den verk-

samhet som bedrivs. 187 Uppmuntran till erfarenhetshantering och spridning av kunskap 

svarar också väl mot nyckelbegreppet behärska sitt arbete. Flexibilitet återfinns i en av 

krigföringens grundprinciper188 och gestaltar ett förhållningssätt att möta förändringar 

på ett sätt som gör den användbara istället för hämmande. Flexibilitet är ett av nyckel-

begreppen i uppsatsen. 

Ett lärande klimat där ansvar delegeras skall genomsyra verksamheten vilket ställer 

krav på ledningens duglighet. 189 Bra ledarskap från chefen och tydliga mandat leder till 

tydliga målsättningar, vilket även bidrar till ett lärande klimat och erfarenhetshantering.  

Chefen skall föregå med gott exempel.190 Ledningen är ett annat av nyckelbegreppen. 

Visioner är markerade genom viljan till en gemensam bild över hur verksamheten skall 

lösas och med vilka metoder.191 Det är ett gemensamt ansvar att föda processen kring 

erfarenhetshantering.192 

Alla nivåer behöver utbyta idéer, tankar och argument där dialog och diskussion är vi-

tala delar för att skapa de möjligheterna och bidra till att verksamheten blir framgångs-

rik. 193 Dialog och diskussion är nästa nyckelbegrepp. 

Ett gemensamt handlande ska stå i fokus där yrkesidentitet och chefskap är faktorer 

som används för att uppnå resultat. 194 Delarna sammanfogas till en helhet, ett nyckelbe-

grepp. 

 

5.1.3 Operativ doktrin 
Liknande resonemang och argument för den lärande organisationen återfinns även i 

operativ doktrin (2014). Doktrinen kräver en lärande organisation som bygger på en or-

ganisationskultur med öppenhet, tilltro och tålamod195 vilket redan i inledningen för-

stärker det som militärstrategisk doktrin tar upp.  

                                                        
187 Försvarsmakten. Militärstrategisk doktrin, 89 
188 Ibid, 60 
189 Ibid, 64 
190 Ibid, 158 
191 Ibid, 56 
192 Ibid, 157 
193 Ibid, 120 
194 Ibid, 94 
195 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 65 
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Operativ doktrin inriktas mot en lägre nivå 196 vilket också är spårbart i analysen då fler 

detaljer kring hur Försvarsmakten vill vara en lärande organisation framträder.  

Medarbetarna lär av varandra, sina misstag och vågar föreslå förbättringar. Chefen skall 

fatta beslut baserat på kunskap och erfarenhet men också stödjas av en organisation 

som innehar just det.197  

 

Organisationens resurser skall användas med flexibilitet, det vill säga det är en förän-

derlig verksamhet vilket ställer krav på följsamhet. 198  

 

Ett av syftena med doktrinen är synen på det gemensamma förhållningssätt som skall 

gälla presenteras.199 Den skall skapa ett sammanhang och därmed ge en helhetsbeskriv-

ning. Chefer och funktioner måste ha helheten i fokus.200  

De fem nyckelbegreppen, Behärska sitt arbete, Flexibilitet, Visioner, Dialog och diskussion, 

Helheten går att återfinna och identifiera i doktrinen vilket påvisar att den lärande orga-

nisationen ges förutsättningar i organisationens arbete och sätt att verka 

 

5.1.4 Systematiserad erfarenhetshantering 
Utifrån Nick Miltons teori kring erfarenhetshantering har analysen bearbetat handbok 

marinens erfarenhetshantering samt utvärderat den attitydundersökning angående 

hanteringen som genomfördes 2012 i regi av Sjöstridsskolan. Handboken framstår som 

något unik för organisationen Försvarsmakten då andra jämförbara verk saknas.  

Handbokens syftar till att bilda ett ramverk för systematiseringen av erfarenheter. Sys-

tematiseringen kan förenklat förklaras med att indata är en nedtecknad och rapporterad 

individuell erfarenhet och utdata är förbättrade eller nya metoder och arbetssätt.201  

Milton berör i sin teori valet mellan formella-respektive informella system samt vilka val 

som är aktuella vad avser att koppla ihop människor eller samla erfarenheter.202  

  

                                                        
196 Försvarsmakten. Operativ doktrin, 7 
197 Ibid, 16 
198 Ibid, 8 
199 Ibid, 7 
200 Ibid, 50 
201 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 13 
202 Milton. The Lessons Learned Handbook 27 
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Etableringen av en systematiserad erfarenhetshantering i form av Lessons learned in-

nebar ett tydligare sätt att stödja det erfarenhetsbaserade lärandet på individnivån ef-

tersom strävan är att de individuella erfarenheterna ska göras tillgängliga också för 

andra.203 

I marinens systematiserade erfarenhetshantering återfinns både en databas och resur-

ser för att driva systemet med de ingående huvuddelarna i processen, insamling, bear-

betning, delgivning, uppföljning och lagring.204 Handboken beskriver fastställda metoder 

för utbyte av information och delgivning av resultat samt berör den viktiga faktorn vad 

avser återkoppling och uppföljning.205 Dessa faktorer svarar väl mot Miltons teori kring 

formella system och nätverk med en fastställd struktur.  

 
Det informella systemet lämnar inga tydliga spår i handboken. Milton menar att exem-

pelvis frivillig organisering med användning av publika nätverk gör det enkelt att spon-

tant sprida kunskap och information.206 Det går inte att följa någon sådan verksamhet i 

marinens handbok och organisationen som sådan bygger inte på frivillig organisering 

samt de uppgifter som systemet ska lösa är i de flesta fall inte hanterbar av publika nät-

verk. 

I valet mellan att koppla ihop människor eller samla erfarenheter207 beskriver handbo-

ken inte det som rätt eller fel utan som kombinationer av olika metoder för att nå målet 

med erfarenhetshanteringen.208  

 

Det talar för det Milton benämner som balansen,209 det vill säga de ingående delarna 

kräver en balans sinsemellan för att nå ett så bra resultat som möjligt.  

Handboken innehåller ett formellt system vilket är uppbyggt på principer som identifie-

ras enligt de indikatorer Milton presenterar. Därmed är de jämförbara och analysens re-

sultat fastställer att det systematiserade systemet är på plats.  

  

                                                        
203 Ranhagen, Marinens lessons learned process, 15 
204 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering. 11 
205 Ibid, 62 
206 Milton. The Lessons Learned Handbook, 29 
207 Ibid, 29 
208 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 13 
209 Milton. The Lessons Learned Handbook, 31 
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Dock återstår frågan kring hur systematiseringen uppfattas av de som använder den och 

förväntar sig ett resultat. Svaret på den frågan kommer att flyta upp när uppsatsen tar 

sig an den tidigare presenterade attitydundersökningen. 

 

5.1.5 Attitydundersökningen 
Sammanfattningen av de utvalda frågorna ur undersökningen ger en klar indikation på 

två huvudspår i resultatet. (Tidigare beskrivet under punkt 4.6) 

- Medarbetarna anser att det är viktigt med erfarenhetshantering samt att det in-

nebär möjligheter att påverka det egna arbetet och organisationen. 

- Marinens erfarenhetshantering har brister vad avser implementering, återkopp-

ling och tillgänglighet till den samlade informationen i form av systemets data-

bas. Endast ett fåtal använder systemet och skickar erfarenhetsrapporter. 

 
Milton berör två centrala begrepp, formella och informella system som viktiga val i eta-

bleringen av erfarenhetshanteringssystem.210 Bägge dessa innehåller olika strukturer 

och nätverk för att hantera information och kunskap vilket även speglas i attitydunder-

sökningen. 

Det är viktigt med erfarenhetshantering och vilka resultat den kan leda till, samtidigt 

upplevs det formella systemet med struktur och systematik211 till del som bristfälligt 

vilket i sin tur leder till begränsad användning av systemet.  

Svaren i undersökningen tyder på att det formella systemet finns på plats men inte upp-

fyller delarna som gör det enkelt att följa upp, hitta information eller skapa ett utbyte. 

Delar som Milton anser vara avgörande. 212  

 

Vissa svar berör systemet som en del i det dagliga arbetet vilket kan översättas till Mil-

tons informella princip där bland att enkelhet uttrycks som en viktig del. 213   

  

                                                        
210 Milton. The Lessons Learned Handbook, 27 
211 Försvarsmakten. Handbok marinens erfarenhetshantering, 11 
212 Milton. The Lessons Learned Handbook, 30 
213 Ibid, 29 
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Balansen mellan systemen synliggörs inte i undersökningens resultat vilken talar för att 

den förhärskande uppfattningen bland de svarande är att det formella systemet domi-

nerar. 

Att en lärande organisation är beroende av erfarenhetshantering slås fast i kapitel 4 i 

uppsatsen 

Den kritik som framkommer mot den systematiserade erfarenhetshanteringen kan vär-

deras och bedömas på flera sätt. Ett är att den leder till ett bristande förtroende för sy-

stemet vilket i sin tur kan leda till att andra, informella system, tar överhand eftersom 

dessa upplevs som enklare och mer direkta.214 Ett annat är att för mycket kraft läggs på 

kritik mot erfarenhetshanteringen vilket tar resurser från det egentliga arbetet med er-

farenheter som skall leda till kunskap, lärande och utveckling av organisationen. 

5.2 Slutsatser 
- Försvarsmakten anser sig vara en lärande organisation. Hur skall det förstås? 

Försvarsmakten som organisation svarar i sina styrande dokument upp för de nyckel-

begrepp som i uppsatsen används för att analysera huruvida dessa innehåller de styr-

ningar och verktyg som organisationen behöver för att betecknas som lärande.  

Det innebär att Försvarsmakten kan anses vara en lärande organisation vilket är svar på 

en av frågeställningarna i uppsatsen.  

Den lärande organisationen definieras av fler, bland annat Peter Senge inte som något 

statiskt ditt man tar sig och sedan befinner sig.215 Det är istället något att sträva efter 

vilket innebär att en organisation som vill vara lärande också måste innehålla en föränd-

ringsbenägenhet. Konsekvensen blir att medarbetarna tvingas acceptera att organisat-

ionen kommer att befinna sig under gir, det vill säga förändras, något som innebär frikt-

ioner där den lärande organisationen också behöver ha en förmåga att omhänderta 

dessa. Nyckelbegreppen som uppsatsen använder påvisar att så också är fallet. 

 

  

                                                        
214 Milton. The Lessons Learned Handbook, 29 
215 Senge. Den femte disciplinen, 23 
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- Hur kan den systematiserade erfarenhetshanteringen i marinen förstås utifrån teo-

rier kring lärande organisationer och systematiserad erfarenhetshantering? 
 
Den systematiserade erfarenhetshanteringen är i uppsatsen inriktad mot marinens sy-

stem och handbok. Handboken utfaller i analysen med stöd av Miltons teori som bekräf-

tande vad avser det formella systemet med struktur och nätverk som är formellt styrda. 

Vilket Milton påpekar är vanligt i militära organisationer.216  

Resultatet av den attitydundersökning som genomförts bland anställda i marinen påvi-

sar att den systematiserade erfarenhetshanteringen har brister. Majoriteten av de sva-

rande vill hantera erfarenheter och ser också vinningen med hanteringen men väljer 

ändå inte att rapportera. Orsakerna som nämns i undersökningen är kopplade till att sy-

stemet inte är en del av det dagliga arbetet, ger begränsat med återkoppling och uppfatt-

tas slutligen som resultatlöst. 

Att ta fram en handbok för en systematiserad erfarenhetshantering är alltså inte tillräck-

ligt för att systemet skall börja fungera. Det måste i likhet med erfarenheterna imple-

menteras i verksamheten så att det kommer alla inblandade till gagn. Det är också svaret 

på den huvudsakliga forskningsfrågan. 

5.3 Reflektion 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera den systematiserade erfarenhetshanteringen 

inom Marinen och därigenom öka förståelsen för vilka krav som behöver vara uppfyllda 

för att processen skall leda till rätt resultat. 

Analysera och utvärdera det för att påvisa de brister som kanske mest akut behöver åt-

gärdas för att inte den systematiserade erfarenhetshanteringen skall självdö. Att vara en 

lärande organisation ställer krav, dock egentligen inget som avviker från hur arbetet 

inom organisationen skall bedrivas, men i denna kontext tydligare presenterade och 

därigenom enklare att åtgärda. Att det finns formella system och strukturer för att han-

tera erfarenheter är tydligt, likaså en strävan att använda erfarenhetshantering. Men när 

det är okänt för användaren var och hur systemet skall användas saknas faktiskt en av 

de viktiga delarna i helheten.  

  

                                                        
216 Milton. The Lessons Learned Handbook, 29 
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Det finns inget värde av att genomföra en systematiserad process för erfarenhetshante-

ring om inte organisationen kan använda informationen och individerna i organisation-

en därigenom inte ny kunskap.  

 
Det har varit intressant och lärorikt att arbeta sig igenom området kring lärande organi-

sationer, erfarenhetshantering och Försvarsmakten som organisation. Intressant ef-

tersom det inneburit möjlighet att stifta bekantskap med de teoribildningar som finns 

kring området och ofta finns omnämnda i de styrande dokument som berör Försvars-

makten. Lärorikt utifrån möjligheterna att fördjupa kunskaperna, analysera och utvär-

dera ett system för erfarenhetshantering som jag själv är en del av. 

 

5.4 Fortsatt forskning 
Det sker förändringar i organisationer och Försvarsmakten är inget undantag. Föränd-

ringar påverkar även en lärande organisation vilket FOI konstaterat i flera rapporter.217 

Därför är det fortsatt intressant att med exempelvis uppsatsens nyckelbegrepp och teori 

göra en förnyad analys och utvärdering av Försvarsmakten som lärande organisation 

och den systematiserade erfarenhetshanteringen.  

Sjöstridsskolan planerar för en uppföljning av den genomförda attitydundersökning 

kring marinens erfarenhetshantering vars resultat är intressant at studera vidare. 

Vad kan bli fortsättningen för marinenserfarenhetshantering? De brister som uppmärk-

sammats innebär dessa att systemet behöver förändras eller är det tillräckligt bra? En 

djupare ansats har här sin plats för att utröna hur en systematiserad erfarenhetshante-

ring ger efterfrågat resultat. 

  

                                                        
217 Frelin, Ödlund, Ett lärande försvar? 8 
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- Hur ser systemet ut inom FM och finns det fler exempel på systematiserad 
erfhantering? 

- I FOI-rapport ”Ett lärande försvar” anges ett av syftena med rapporten vara att 
skapa ett underlag till en handbok för erfhantering inom FM. Finns den eller blev 
resultatet Marinens handbok? 

- Någonstans kommer kedjan i systematiseringen att brytas, blockeras eller påver-
kas vilket medför att resultatet av systematiseringen blir ringa. Om det finns såd-
ana faktorer i systematiseringen, var är de placerade och går de att identifiera 

 


