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Rubrik: Försvarsmaktens utlandsstyrka – en organsiation med krav på hög flexibilitet och 
anpassningsbarhet i en föränderlig värld. 
Sammandrag 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur Försvarsmakten och dess utlandsstyrka tar tillvara vunnen erfarenhet samt implementerar 
denna erfarenhet i organisationen. Huvudfrågeställningen som uppsatsen svarar på är: (A) Är Försvarsmakten, i detta fall dess utlandsstyrka, 
en lärande organisation och i så fall i vilken grad? Huvudfrågeställningen byggs upp av ett antal underfrågor; (1) Hur implementeras vunnen 
erfarenhet in i organisationen? (2) Hur ändringsbenägen är organisationen utifrån vunnen erfarenhet? (3) Hur kommuniceras nya erfarenheter 
inom och mellan olika nivåer i organisationen? (4) Hur ser organisationen sig själv- som löst samansatta delar eller som ett system där alla 
delar verkar tillsammans? (5) Hur hanteras personalomsättning inom organisationen för att minska kompetensbortfall? Den teoretiska ramen 
är byggd utifrån 3 olika teorier: Argyris/Schöns teorier om single -  loop learning och double -  loop learning samt tillhörande theories in use 
modell 1 och 2. Peter Senges teorier kring den femte disciplinen, samt Lena Wilhelmsons teorier kring lärande dialog. Uppsatsen bygger på en 
deduktiv och kvalitativ metod. Empirin utgörs av ett antal intervjuer med respondenter som ingått i Förvarsmaktens utlandsstyrka i olika 
befattningar, kompanichefer samt bataljonschefer vid insatser med två bataljoner, KS 05 och KS 07. Utöver detta har även intervjuer gjorts 
med personer som ingått vid utbildning och stöd av Försvarsmaktens utlandsstyrka, den indirekta nivån, samt även med en respondent på den 
exekutiva nivån, Försvarsmaktens Högkvarter. Även en observationsstudie har genomförts vid ett erfarenhetsseminarium inför utbildning av 
en del av Utlandsstyrkan. Under den avslutande delen av uppsatsen genomförs en analys av den insamlade empirin. I denna del återfinns 
svaren på uppsatsens frågeställningar. I den sista delen av uppsatsen genomförs en diskussion som syftar till att ge konstruktiva förslag på vad 
som kan göras för att bättre möjliggöra en lärande organisation.  Huvudslutsatserna samt svaren på uppsatsens frågeställningar är enligt 
följande: 
 
(A) Svaret på huvudfrågeställningen är tudelat. Å ena sidan visar medarbetarna en hög grad av vilja till förändring och implementering av 
erfarenheter. Å andra sidan utgör organisationens strukturer, gamla ordningar och synsätt en begränsning framförallt avseende möjligheterna 
till ett systemtänkande i hela organisationen. 
(1)    Det råder ingen brist på erfarenhet, bristen ligger i att systematiskt tillvarata samt göra erfarenheten tillgänglig i hela organisationen. 
(2) Viljan till förändring är stor bland de enskilda medarbetarna men strukturer och bristen av tydlighet i visioner och prioriteringar gör att 
handlingsfriheten till förändringar minimeras. 
(3) Kommunikationen mellan medarbetare på samma nivå, men även mellan olika nivåer i organisationen, sker i form av dialog och visar en 
hög grad av begreppet ”högt till tak”. 
(4) Systemtänkandet inom organisationen är mycket lågt. Det krävs en avsevärt högre grad av processtänkande och att organisationens 
strukturer möjliggör detta tänkande. 
(5) När det gäller personal som skall ingå i utlandsstyrkans förband sköts personalomsättningen på ett bra till mycket bra sätt. När det däremot 
gäller personal med viktig kompetens som skall utbilda och stödja dessa förband samt vara erfarenhetsbärare så gäller det omvända. 
 
Nyckelord: Lärande, Lärande organisation, Erfarenhet, Dialogkompetens, Öppet system, Systemsynsätt. 
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ABSTRACT 
Title 
The Swedish Armed Forces’ International Unit – an organization with high 
demands on flexibility and adaptability in a variable world. 
SUMMARY 
The purpose of this essay has been to study the way in wich the Swedish 
Armed Forces’ International Unit deals with lessons learned and in what way 
they have been implemented in the organization. The main question of the 
essay is; (A) Is the Swedish Armed Forces’ International Unit a learning 
organization, and if so, to what degree? Five sub-questions amount to the main 
question: (1) In what way are lessons learned implemented into the 
organization? (2) From the lessons learned, how large is the will of correction 
in the organization? (3) In what way are the lessons learned communicated 
inside the organization and between the different levels? (4) How does the 
organization see itself; as small parts or as a system within a system? (5) To 
what extent is the Personnel Department capable of handling staffing vacancies 
without loosing competencies? 
 
The theoretical framework has been Argyris’ and Schön’s theories of single - 
and double - loop learning. Peter Senge’s Five Disciplines and Lena 
Wilhelmson’s learning dialog. The method used is qualitative with a deductive 
approach. The essay is based upon interviews with officers that have been 
serving as commanders in, the international unit at different levels or in 
supporting roles. An observation study has also been accomplished in 
connection with a lessons learned seminar at the International Unit. 
The essay has come to the following results: 
 
(A) The answer to the main question is divided. The will for corrections and 
implementation of lessons learned is high. On the other hand, the structures and 
old cultures in the organization mean there is a limitation of correction and 
systems thinking. 
(1) There is no lack of lessons learned; the limitations are because of the lack 
of methods to systematically develop these lessons. 
(2) The will for correction among the staff is high but the lack of clear visions 
and priorities make corrections hard to carry out. 
(3) Dialog is the main way to communicate between employees at the same 
level but also between different levels. 
(4) The way of thinking in a system of systems is  at a low level in the 
organization. The organizational structures have to be changed and a higher 
degree of process thinking has to be implemented to make this possible. 
(5) The handling of personnel vacancies in the units is very good. When it 
comes to the structure that supports the training of the unit, it is the opposite. 
 
KEY WORDS 
Learning, learning organizations, experience, competence in dialog, open 
systems, systems thinking. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
1985 genomförde jag min första av fyra utbildningar inför kommande 
utlandstjänstgöring. Utbildningen bedrevs vid FN-skolan Almnäs, som 
sedermera blev SWEDINT och som nu är beläget i Kungsängen under namnet 
Livgardet Int UtbE. Utbildningen var helt inriktad mot tjänstgöring på Cypern, 
som fram till denna tidpunkt var huvudtypen för utlandstjänstgöring om man 
bortser från Kongo missionerna i början på 1960- talet. Denna fokusering mot 
en typ av konflikter byggd på decennier av erfarenheter från officerare och 
soldater som tjänstgjort på Cypern och i mellanöstern gjorde att man hade en 
väl fungerande och anpassad utbildning mot vad som förväntades att man 
skulle kunna när man anlände till missionsområdet. 
 
1993 genomgick jag min andra utbildning, denna gång för att tjänstgöra i 
Libanon. Utbildningsplatsen var densamma och många av utbildningsbefälen 
var också desamma. Det som dock slog mig var att utbildningen med dess olika 
praktiska moment var mer eller mindre exakt lika med den som jag hade 
genomfört 1985, detta trots att engagemanget i Libanon hade pågått sedan 1986 
och att konflikten på Balkan var i full gång. 
 
1995 var det så dags för min tredje utbildning, denna gång för att ingå i den 
svenska styrkan inom UNPROFOR i Bosnien-Herzegovina. Jag kunde då 
konstatera att en viss nydaning skett avseende utbildningen. Momenten i 
utbildningen var något annorlunda. Nya hot och risker togs upp, men i stort sett 
var det motsvarande utbildning som jag tidigare genomgått. 
 
2000 var jag åter på plats. Vid detta tillfälle som utbildningsansvarig för ett 
kompani som skulle sättas in i Kosovo. Kompaniet tillhörde den tredje 
bataljonen på plats i Kosovo och här kan man konstatera att förutsättningarna 
hade ändrats. Utbildningen var mera anknuten till hur verkligheten egentligen 
tedde sig på plats i Kosovo exempelvis mellan olika befolkningsgrupper och 
etniciteter. Man hade bl. a gjort upp ett kartunderlag med platser namngivna 
som i Kosovo samt figuranter med bakgrund från Kosovo, eller närliggande 
länder. Något hade hänt, erfarenheter gjorda på plats hade inkorporerats i 
utbildningen. 
 
1.2 Problembakgrund och problemformulering 
Försvarsmakten skall nu och i framtiden kunna verka mera internationellt än 
någonsin tidigare. Uppgifterna spänner från peace-keeping till peace- 
enforcement och miljön kan vara allt från snö till öken via stäpp till djungel. 
Kravet på snabbhet vid insats kommer att skärpas betydligt.1 Allt detta gör att 
vi måste ha en organisation som klarar att överföra, tillvarata samt 
implementera erfarenheter för att kunna ha rätt utbildade förband med rätt 
utrustning på rätt plats i rätt tid. Vi måste ha en organisation som är så pass 

                                                 
1 Regeringens proposition 2004/05:5, Vårt framtida försvar, sid.34-35. 
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flexibel och anpassningsbar att den kan möta de ovan nämnda kraven. Utifrån 
dessa krav samt med mina egna erfarenheter i grunden vill jag nu försöka 
studera i vilken grad Försvarsmakten idag är en organisation som kan ta tillvara 
erfarenheter på alla nivåer, från högsta nivå, Högkvarteret, till mottagaren på 
fältet förbandschefen i detta fall kompanichef. En sådan organisation kan inte 
som Lars Andersson beskriver det i sin avhandling, Militärt ledarskap när det 
gäller, vara att ”varje FN – insats är som en svart låda i den meningen att när 
befäl och soldater går in i ett FN – uppdrag är det som om de har försvunnit 
för att sedan komma ut i offentligheten igen efter ett halvår.”2  
Ytterligare avstamp till denna uppsats har tagits från en tidigare uppsats gjord 
vid FHS (Niklasson, Erik 2004). Syftet med hans uppsats var att utröna om 
ledarskapsutbildningen vid Försvarsmaktens skolor var tillräcklig. Detta för att 
ge de yngre officerarna tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna 
tackla en situation vid internationell tjänstgöring.3 Jag kommer att i denna 
uppsats försöka till del tillmötesgå det förslag som Niklasson ger för framtida 
studier och där specifikt frågan: ”Varför tillvaratar inte vissa delar inom 
Försvarsmakten erfarenheter från utlandsmissioner och implementerar dessa i 
ledarskapsutbildningen och verksamhetens bedrivande?”4  
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Som beskrivits ovan så är syftet med uppsatsen att studera hur Försvarsmakten 
tar tillvara vunnen erfarenhet samt implementerar densamma i organisationen. 
Hypotesen som jag kommer att driva är att Försvarsmakten som organisation 
ej, eller i vart fall inte fullt ut, har denna förmåga sett utifrån begreppet lärande 
organisation. Huvudfrågeställningen nedan, byggs upp utav fem 
underfrågeställningar. 
 
 
Är Försvarsmakten, i detta fall dess utlandsstyrka, en lärande 
organisation och i så fall i vilken grad? 
 

1. Hur implementeras vunnen erfarenhet in i organisationen? 
2. Hur ändringsbenägen är organisationen utifrån vunnen erfarenhet? 
3.  Hur kommuniceras nya erfarenheter inom och mellan olika nivåer i 

organisationen? 
4. Hur ser organisationen sig själv- som löst sammansatta delar eller som 

ett system där alla delar verkar tillsammans? 
5. Hur hanteras personalomsättning inom organisationen för att minska 

kompetensbortfall? 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Följande begrepp används som nyckelbegrepp i uppsatsen och definieras enligt 
följande: 
                                                 
2 Anderssson, Lars (2001) Militärt ledarskap- när det gäller, sid. 181-182. 
3 Niklasson, Erik, (2004) Vardagen- en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring 
på den multinationella arenan, sid. 7. 
4 Niklasson, Erik (2004) a.a. sid. 57. 
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Lärande: ”Med lärande avses relativt varaktiga förändringar hos en individ 
som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”.5 
Lärande organisation: ”Den organisation som skapar goda förutsättningar 
för medarbetarnas lärande och som tar tillvara detta lärande och nyttiggör det 
i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden.”6 
Erfarenhet:  Med erfarenhet menas; ” filosofiskt begrepp med skiftande 
innehåll. 1) I vardagligt tal brukar man med erfarenhet mena ungefär "på 
regelmässig verksamhet eller sinnesiakttagelse byggande kunskap eller 
färdighet". Erfarenhet står här såväl för den process varigenom denna 
kunskap eller färdighet förvärvas som för resultatet av denna process.”7 
Dialogkompetens; ”förmåga att samtidigt argumentera för sin sak och vara 
öppen för andras argument, att ifrågasätta sina egna ståndpunkter och att 
kritiskt granska andras. Det innebär att ha närhet och distans både till sig 
själv och till övriga samtalare.”8 
Öppet system: ”Som ett öppet system definieras och begränsas organisationen 
av de relationer och beteendemönster som håller igång det ständiga 
kretsloppet input – omvandling – output.”9 
Systemsynsätt: Systemsynsätt är ett viktigt begrepp genom uppsatsen. Med 
detta menas att det gäller att se mönster och beroendeförhållanden för att kunna 
förstå systemets fundamentala funktionssätt. Det är inte säkert att komplicerade 
problem alltid kräver komplicerade lösningar utan kanske tvärtom. När man 
väl förstått systemets sätt att fungera kanske man hellre bör söka enkla 
lösningar med betydande hävstångseffekter (stora effekter genom små 
insatser).10 

1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att göra följande avgränsningar i uppsatsen: 

 Precis som problemformuleringen antyder så är det utlandsstyrkan 
såsom organisation och inte Försvarsmakten som skall studeras. Valet 
av utlandsstyrkan görs främst beroende på att det är där som jag 
bedömer att kraven på anpassningsbarhet, förändring mm mot rådande 
läge är som störst. För att få full överblick har även studier gjorts hur 
Försvarsmakten genom grundorganisationsledningen vid högkvarteret 
styr utlandsstyrkan. Studien omfattar ledningsnivåerna från 
Högkvartersnivå till kompaninivå och görs alltså i alla tre 
ledarnivåerna, den exekutiva, den indirekta samt den direkta med 
tyngdpunkt till den indirekta och direkta nivån.  

 
 Vid studiet av utlandsstyrkan har ett medvetet val gjorts att främst 

studera två verksamheter. Utbildningsorganisationen vid SWEDINT 

                                                 
5 Försvarsmakten (2000), Pedagogiska grunder 2000, sid. 144. 
6 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, 
sid. 34. 
7 2004-10-05 Källa Nationalencyklopedin 
http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163688 
8 Wilhelmson, Lena (1998) Lärande dialog,  sid. 244. 
9 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, 
sid. 39-40. 
10 Bruzelius, H Lars och  Skärvad, Per-Hugo (2004) Integrerad organisationslära, sid. 90. 
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numera kallad Livgardet Int UtbE (båda namnen kommer att användas 
för att kunna härleda frågeställningen till rätt tidpunkt) samt två 
stycken Kosovo bataljoner i närtid. Valet av dessa två organisationer 
har gjorts främst beroende på att i fallet SWEDINT (Livgardet Int 
UtbE) så är det den organisation som i praktiken ansvarar för att 
erfarenheter förs vidare och implementeras i förbanden som sedan skall 
ingå i utlandsstyrkan. I fallet med de två Kosovo bataljonerna, KS 05 
och KS 07, är motivet att de båda är genomförda i närtid, 2001 - 2003 
samt att det enbart är ett år mellan missionerna. Detta gör sammantaget 
att det finns en närhet till problematiken samt att man kan jämföra 
olika uppfattningar mellan de två bataljonerna. 

 
 Studien avhandlar lärande organisationer. Teorierna kring och om detta 

ämne är ofantligt varför ett begränsat teorival är av stor vikt. Uppsatsen 
fokuserar på två huvudteorier, Argyris/Schön samt Senge, främst 
beroende på att jag anser dessa bäst svarar upp mot uppsatsens 
problemfrågeställning samt utgör en bra brygga mellan 
problemfrågeställningarna och begreppsdefinitionen av lärande 
organisation som används i uppsatsen. 

1.6 Tidigare forskning 
Uppsatsen tar viss utgångspunkt utifrån Mj Erik Niklassons C-uppsats: 
”Vardagen” – en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring på den 
multifunktionella arenan. Detta görs främst genom att koppla till det förslag på 
framtida studier som författaren ger: 
 
”Hur kan rutiner, som tillvaratar officerens erfarenheter från internationella 
insatser, utformas och implementeras i utbildningen på hemmaförbandet och 
fackskola?”11 
 
”Varför tillvaratar inte vissa delar inom Försvarsmakten erfarenheter från 
utlandsmissioner och implementerar dessa i ledarskapsutbildningen och 
verksamhetens bedrivande.”12  
 
En viss omstrukturering av frågeställningarna är dock av nödvändighet främst 
beroende på att ovan nämnda uppsats fokus var annorlunda. 
Problemformuleringen fokuserade mer mot hur ledarskapsutbildningen och 
ledarskapsträningen som ges vid Försvarsmaktens skolor ger tillräcklig 
kunskap för tjänstgöring i utlandsstyrkan.13 
 
Viss empiri kommer att tas utifrån Niklassons uppsats främst med motivet att 
den kan ge ytterligare djup till denna uppsats. Den empiri som kommer att 
hämtas, med författarens godkännande, är utifrån frågan i frågeschemat: ”Din 
uppfattning om hur hög grad SWEDINT tillvaratar de erfarenheter som gjorts 

                                                 
11 Niklasson, Erik (2004) Vardagen – en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring 
på den multifunktionella arenan,  sid. 57. 
12 Niklasson, Erik (2004) a.a.  sid. 57. 
13 Niklasson, Erik (2004) a.a.  sid. 7. 
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vid internationella insatser på Balkan?”14  Frågan är ställd till fyra personer 
som tjänstgjort på Balkan på kompanichefs respektive bataljonschefsnivån 
vilket passar väl in i det urval som valts för denna uppsats. Ytterligare en 
aspekt är att dessa data kan jämföras mot den insamlade data som inhämtats 
under denna uppsats intervjuserie och därigenom till viss del validera denna. 

 
1.7 Disposition 
Uppsatsen följer följande disposition: 
Kapitel 1: Bakgrundsbeskrivning till det iakttagna fenomenet samt 
problemformulering, begreppsdefinitioner samt tidigare forskning. 
 
Kapitel 2: Beskrivning av de tre teorier som används vid den senare analysen 
av den insamlade empirin. 
 
Kapitel 3: Metodkapitel som inledningsvis beskriver olika metodansatser, för 
att därefter genom diskussion välja och motivera val av metodisk utgångspunkt 
för uppsatsen. 
 
Kapitel 4: Redovisning av insamlad empiri i form av intervjuer samt en 
observationsstudie. 
 
Kapitel 5: I kapitel fem genomförs en analys av den insamlade empirin. Som 
verktyg vd denna analys används de tre teorimodeller som beskrivits i kapitel 
2. I detta kapitel återfinns även svaren på uppsatsens problemformulering och 
de underliggande frågeställningarna. 
 
Kapitel 6: I kapitlet kommer en diskussion att föras, syftande till att hitta olika 
tänkbara lösningar på de svar som framkommit i analysdelen av uppsatsen. 
Mycket av diskussionen bygger på mina egna tankar och idéer i ämnet och hur 
jag ser på olika lösningar. 
 
Kapitel 7: Källförteckning och litteraturförteckning över tryckta källor, källor 
på internet, muntliga källor samt övriga källor. 
 
2 Teorianknytning 

2.1 Inledning  
Under senare år har mycket arbete gjorts för att bygga upp teorier om och kring 
lärande organisationer.15 Först av allt måste vi ha klart för oss att allt lärande 
sker hos enskilda individer.16   
Med definitionen om lärande, som återfinns i kapitel 1.4, kan man göra en 
direkt koppling till teorierna kring kollektivt lärande. Detta genom, att precis 

                                                 
14 Niklasson, Erik (2004) Vardagen – en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring 
på den multifunktionella arenan,  sid. 35. 
15 För en bra översikt hänvisas till Granberg, Otto och Ohlson, Jon (2004) Från lärandets 
loopar till lärande organisationer. 
16 Försvarsmakten (2000) Pedagogiska grunder 2001, sid.198. 
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som definitionen antyder, att individen blir bärare av en kollektiv kompetens i 
det bildade arbetslaget där arbetslaget gör sin samlade kompetens tillgänglig 
för övriga. Genom detta kan då en positiv synergi uppnås så kallad ”team 
thinking”.17 
 
 Att säga att det finns lärande organisationer innebär också indirekt att man 
antyder att det inte finns lärande organisationer. Denna logiska koppling är inte 
riktig utifrån det faktum att lärande sker i alla organisationer men det är inte 
säkert att individernas lärande kommer organisationen till del.18 De tre 
teorimodeller som kommer att ligga till grund för uppsatsen är Chris Argyris 
teorier om single- och double loop learning och till detta kopplat de två 
modellerna om ”theory in use”. Nästa teoribidrag tas utifrån Peter Senges fem 
discipliner. Motivet till att använda dessa teorier beror främst på att de mycket 
tätt hänger samman med varandra. Senges utgångspunkter när han beskriver de 
fem disciplinerna för en organisations lärande bygger till mycket stor del på 
Chris Argyris tidigare forskning. Det som egentligen skiljer dessa två forskare 
åt är deras syn på hur man ser organisation som begrepp. I fallet Argyris 
framstår och beskrivs en organisation som en levande organism vilket inte 
återfinns hos Senge.19 Båda ser organisationer som system där Argyris ansluter 
sig till Kahn och Katz formulering: ”Som ett öppet system definieras och 
begränsas organisationen av de relationer och beteendemönster som håller 
igång det ständiga kretsloppet input – omvandling – output.”20 
 
Den utgångspunkt som uppsatsen tar överensstämmer med de två teoriernas 
utgångspunkter när vi definierar begreppet lärande organisation. Definitionen 
återfinns i kapitel 1.4. 
 
Uppsatsen kommer först att beskriva Argyris och Schöns teorier om Single- 
och double - loop lärande och de två modeller som beskriver theory - in - use. 
Därefter beskrivs Senges teorier om de fem disciplinerna.  Teorierna skall 
sedan ligga till grund för frågan om Försvarsmaktens utlandsstyrka är en 
lärande organisation med andra ord en organisation som skapar goda 
förutsättningar för lärande och tillvaratar detta lärande för att kunna påverka 
och anpassa sig till omvärlden. Avslutningsvis beskrivs teorin kring dialogen 
som kompetens. Detta för att dialogen är, både enligt Argyris/Schön och 
Senge, en av de viktigaste förutsättningarna för en lärande organisation. 
 
De tre ovan nämnda teorierna kommer att utgöra grunden för formuleringen av 
frågeställningarna vid insamlandet av uppsatsens empiri samt utgöra 
analysverktyg vid analysen av empirin. 
 

                                                 
17 Granberg, Otto (2004) Lära eller läras, sid.123. 
18 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, 
sid.33. 
19 Argyris, Chris och Schön. A. Donald (1996) Organizational learning II, sid.15. 
20 Granberg, Otto och  Ohlsson, Jon (2004)  a.a. sid.39-40. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2020 
Major Anders Svensson 2005-08-04 Sidan 11 av 50 

 
2.2 Teorier 

2.3 Argyris och Schön, Lärandets loopar 21 
Chris Argyris och Donald Schön arbetade under 1960- och 1970- talet fram 
teorier som skulle förklara relationen mellan organisationer och dess individer. 
Idén var att individernas och organisationernas behov skulle överensstämma 
med varandra för att få maximal output genom att individernas behov av att 
ansvarstagande och eget omdöme tillgodosågs. 
I övrigt ansåg Argyris att de traditionella metoderna att beskriva organisationer 
inte var fullt tillräckliga när man ville bilda sig en uppfattning om en 
organisations verkliga beteende. Argyris argumenterade för att det behövdes en 
begreppsapparat som bättre skulle tillgodose behovet att beskriva 
komplexiteten och mångfalden mellan formella och informella smågrupper och 
individer i organisationer för att se allt som ett integrerat beteendesystem. 
 
Argyris och Schön utarbetade begreppen espoused theories of action samt 
theories in use. Espoused theories of action beskriver vilka mål, normer och 
värderingar som man påstår styr beteendet. Dessa kan ha stor bredd, från 
diktatur och auktoritär stil till engagemang och medbestämmande. Theories in 
use å andra sidan visar på vilka normer och värderingar som i praktiken styr 
beteendet. En individ kan handla i enlighet med dessa teorier på olika sätt. 
Argyris och Schön visar detta med två modeller som kallas modell 1 och 
modell 2. Bilden 1.1 visar på dessa två modeller. Det som Argyris och Schön 
påpekar är att när ledare observeras i grupp så är deras theories in use så gott 
som samstämmigt av modell 1 karaktär. 
 
 

                                                 
21 Materialet till kapitlet om Argyris och Schön, lärandets loopar, bygger på boken; Granberg,  
Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, där författarna 
på ett mycket smakfullt sätt beskriver olika teorier kring lärande organisationer. 
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Figur 2.1 Schematisk bild av Argyris och Schöns theories – in - use 
 
Argyris använder ovanstående två modeller när han vill visa på hur man löser 
olika problem. Single loop – lärandet kan sägas lösa problemet men tar ingen 
hänsyn till varför problemet uppstått. Man kan jämföra det med hur en 
termostat fungerar. Se figur 2.2. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Single loop – lärande. 
 
För att lösa ett problem genom att få en bestående korrektion och inte bara ett 
nytt handlande krävs att man förändrar de styrande värderingarna. Vi måste 
alltså använda theory – in – use modell 2 för att uppnå detta vilket innebär ett 
doubleloop lärande, se figur 2.3. 
 
 
 

Normer som styr 
handlandet  

(espoused theories) 

Grundläggande värderingar  
(theories in use) 

Modell 1 Theory in use. 
1. Man strävar efter att nå 

sina mål, som man själv 
uppfattar dem. 

2. Det är viktigare att 
vinna än att förlora. 

3. Man måste minimera att 
framkalla negativa 
känslor i relationer. 

4. Man måste vara rationell
och minimera varje form
av känslosamhet 

Modell 2 Theory in use. 
1. Handlande ska baseras på 

väl grundad information. 
2. Handlande ska baseras på 

fritt och väl informerat val. 
3. Handlande ska baseras på 

interna överenskommelser 
och åtaganden när det gäller 
val och uppföljning av 
ansträngningarna att 
genomföra beslutande val. 

Handlingsstrategier Konsekvenser 

Förändringar i handlandet
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Figur 2.3 Doubleloop -  lärande. 
 
Argyris och Schöns teorier och modeller visar på hur man från att använda en 
modell av theory - in – use kan påverka lärandet antingen genom enbart en 
förändring i handlandet, single - loop – lärande, till en bestående korrektion, 
double - loop – lärande. För att uppnå det sistnämnda krävs att man använder 
theories – in – use modell 2. 

2.4 Peter Senge, de fem diciplinerna 
Precis som Argyris och Schön sållar sig Peter Senge till ett systemteoretiskt 
tänkande kring organisationsvetenskap. Senge menar att man inte kan förstå en 
förändring inom eller utom systemet om man inte beaktar systemets olika 
delar.22 Ytterligare menar Senge att det kvittar hur mycket var och en av 
organisationens medlemmar utvecklar sin kompetens inom ramen för sin egen 
uppgift, skall organisationen kunna dra nytta av denna kompetens så krävs det 
att kommunikationen mellan människorna fungerar. Organisationen måste 
dessutom ha en struktur som möjliggör nytänkande och innovation.23 Senge ser 
också lärande som något djupare. Han använder det gamla uttrycket 
metanoia24, med detta menar han förmågan att utvecklas till att kunna saker 
som vi tidigare inte har kunnat. En organisation skall inte bara överleva, den 
skall även ha skaparkraft.25 
 
Senge har delat upp den lärande organisationen i fem discipliner26; 1) 
Systemtänkande, 2) Personligt mästerskap, 3) Tankemodeller, 4) Gemensamma 
visioner samt 5) Teamlärande. Alla dessa discipliner måste enligt Senge 
utvecklas som en helhet vilket innebär att systemtänkandet är den disciplin som 
fogar samman och möjliggör denna utveckling.27 
                                                 
22 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004)  Från lärandets loopar till lärande organisationer, 
sid. 70. 
23 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) a.a, sid. 70. 
24 Med Metonia menar Senge nytänkande och att lärande skall ses som en sinnesförändring. 
Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen, sid. 25 
25 Senge, Peter (1995) a.a. sid.25-26. 

26 Genom att använda begreppet dicipliner vill Senge anknyta till männsikors utvecklande av 
praktiken, deras förändringar av handlande och handlingsmönster. Systremteoretisk kan man se 
dicipliner som komponenter i ett system men  Senge anknyter mer till människans utveckling  
av handlande och kallar detta för dicipliner enligt Granberg Otto och Ohlsson Jon (2004) a.a. 
sid.73 
27 Senge, Peter (1995) a.a.  sid.24. 

Styrande värderingar 
huvudprogram 

Handlingsstrategier Konsekvenser 

Singleloop - lärande 

Doubleloop - lärande 
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Disciplinen systemtänkande menar Senge är grunden för den lärande 
organisationen. Den knyter samman de övriga och bildar helheten. Ett fel i en 
del av systemet leder oavkortat till fel i en annan del av systemet och sannolikt 
till större fel. Med detta menas också att för att uppnå förändringar i 
organisationen måste hela systemet uppmärksammas. Vidare menar Senge att 
en individ kan i en del av systemet handla rätt men detta handlande innebär fel 
i en annan del av systemet vilket då innebär att det finns ett strukturellt fel, fel i 
relationen mellan olika uppgifter och medarbetare.28 Utan systemtänkande och 
helhetssyn blir bara framtidsvisionerna vackra drömmar.29  
 
Personligt mästerskap är individens förmåga att utvecklas och lära  för att 
utveckla sin kompetens. Individen skall därigenom lära sig att se saker på nya 
sätt och därmed bättre behärska sitt arbete. För att uppnå detta krävs det att 
individen ges möjligheter till reflektion och lärande även i det vardagliga 
arbetet och möjligheter till ett stort eget engagemang att kunna påverka sin 
egen måluppfyllelse.30 
 
Tankemodeller innebär att var och en i en organisation har en medveten eller 
omedveten bild av verkligheten. Denna bild är grova generaliseringar av 
verkligheten. Ju högre upp i en organisations hierarki man kommer desto större 
blir problemen om inte dessa tankemodeller har tydliggjorts. Delas dessa 
tankemodeller av flera inom organisationen och att dessa förs vidare i form av 
regler och rutiner kan detta innebära blockeringar av utveckling i 
organisationen, man konserverar ett förhållningssätt.31 ( Tankemodeller ligger 
väldigt nära det som Argyris/Schön menar med theories – in – use, förf. egen 
anm.). 
 
Gemensamma visioner innebär att både den enskilde och organisationen i stort 
har samma mål och visioner. Det duger inte att ledningen har en vision som sen 
inte är förankrad hos medarbetarna. Viktigt är också att visionerna och målen 
engagerar medarbetarna och att man är enade om dessa. Det gäller att skapa 
gemensamma bilder av framtiden som i stort delas av alla, diktat från 
ledningen eggar inte till högre skapande förmåga.32 
 
Teamlärande är en den sista disciplinen av de fem. Denna disciplin menar 
Senge bygger på att lärande skapas genom dialog mellan medarbetarna. Senge 
menar att teamlärande är en av de viktigaste byggstenarna till en lärande 
organisation. Senge menar vidare att ett team där medarbetarna genom dialog 
lär och utvecklas tillsammans ger ett kunnande som vida överstiger den 
enskildes. Viktigt i denna disciplin är att genom dialogen synliggöra 
omedvetna eller förutfattade åsikter, försvarsmönster i teamet, för att kunna 

                                                 
28 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer, 
sid. 72. 
29 Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen, sid.24. 
30 Granberg, Otto och  Ohlsson, Jon (2004) a.a. sid. 70. 
31 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) a.a. sid.71. 
32 Granberg, Otto och  Ohlsson, Jon (2004) a.a. sid. 71. 
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hantera och därigenom möjliggöra förändringar i organisationen.33  Mycket av 
det som Senge menar med team - lärande överensstämmer med Granbergs 
(Granberg, 2004) beskrivning om kollektivt lärande och där specifikt team – 
thinking) (förf. anm.). 

2.5 Dialogen som en kompetens 
Med dialog menas att man fritt kan föra fram åsikter, tankar och synpunkter 
oberoende av olika hierarkiska nivåer och låsningar. Vidare innebär detta att 
man inte strävar mot ett vinna förlora beteende utan strävar efter ett vinna  
vinna förhållande. Genom att skapa förutsättningar för dialog i ett företag 
skapas möjligheter för medarbetarna att utveckla en kommunikation som i sin 
förlängning speglar och synliggör de olika individernas bilder av verkligheten. 
Med andra ord, individerna kan genom en rätt förd dialog se om teamet 
verkligen har en gemensam bild av verkligheten. För Senge innebär dialogen 
möjligheter för organisationen att utvecklas utöver det rutinmässiga och med 
Argyris och Schöns språkbruk är dialogen en förutsättning för doubleloop – 
lärande. Utöver detta krävs att dialogen förs i hela organisationen för att uppnå 
ett lärande.34 
 
För att uppnå det ovan nämnda krävs också att förmågan till dialog är en 
kompetens som finns hos individerna och som måste möjliggöras i 
organisationen. Lena Wilhelmson beskriver denna kompetens på ett mycket 
tydligt sätt ”förmåga att samtidigt argumentera för sin sak och vara öppen för 
andras argument, att ifrågasätta sina egna ståndpunkter och att kritiskt 
granska andras. Det innebär att ha närhet och distans både till sig själv och 
till övriga samtalare.”35 

                                                 
33 Granberg, Otto och Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer,  
sid. 71. 
34 Granberg, Otto och  Ohlsson, Jon (2004) a.a. sid. 51-53. 
35 Wilhelmson, Lena (1998) Lärande dialog,  sid. 244. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2020 
Major Anders Svensson 2005-08-04 Sidan 16 av 50 

 
 
 
 
Med andra ord skall man argumentera för sin sak och var öppen för andras 
åsikter. Man skall ifrågasätt sina egna ståndpunkter och kritiskt granska andras. 
Detta kan visas genom följande modell se fig. 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4 Dialogkompetens: att ha närhet och distans både till sig själv och 
övriga samtalare.36 
 

2.6 Sammanfattning 
Teorierna om den lärande organisationen och framförallt hur en organisation 
kan möjliggöra detta lärande är mycket omfattande. De valda teorierna för 
denna uppsats är de som jag funnit bäst svara gentemot uppsatsens 
problemfrågeställning. Utöver detta är teorierna väl anpassade för att ge svar på 
problemfrågeställningen utifrån uppsatsens definition av en lärande 
organisation där huvudbudskapet kan sägas vara skapandet av goda 
förutsättningar för lärande i organisationen för att sedan tillvarata detta för att 
kunna anpassa sig och påverka omvärlden. Förutom detta har dessa teorier 
individen i centrum, det är individen som lär och organisationen som möjliggör 
detta lärande. 
 
 I Argyris och Schöns teorier om theories – in – use samt därtill kopplat single 
- loop- och double - loop- lärande menar båda att man måste förändra sitt 
praktiska handlande till att mera likna theories - in – use modell 2 där man 
verkligen handlar utifrån sina normer och värderingar och inte som i modell 1 
där man handlar pragmatiskt och inte utifrån vad man menar. Användandet av 
modell 2 innebär enligt Argyris och Schön den enda möjligheten till en total 
korrigering av fel så kallad double - loop- lärande. Ett handlande enligt modell 
1 innebär enbart ett så kallat single - loop- lärande vilket innebär en förändring 
i handlande. 
 
Peter Senge tar utgångspunkt i mycket av Argyris och Schöns forskning. Senge 
menar att man genom att se den lärande organisationen utifrån fem discipliner, 
där systemtänkandet är den bärande disciplinen som kittar samman de övriga 
                                                 
36 Wilhelmson, Lena (1998) Lärande dialog,  sid. 244. 
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fyra, kan en organisation utvecklas till att bli lärande. Senge använder förutom 
disciplinen systemtänkande, personligt mästerskap, tankemodeller, 
gemensamma visioner samt team - lärande. Alla dessa discipliner bygger på en 
hög grad av öppenhet och möjligheter till dialogiserande (hög grad av 
dialogkompetens) mellan individer i hela organisationen. Systemtänkandet och 
organisationens möjligheter att skapa en god dialogkompetens kan sägas vara 
det som mest förenar Argyris, Schön och Senges teorier om hur en organisation 
kan bli och förbli en lärande organisation. 
 

3 Metod 

3.1 Inledning 
Vid ett vetenskapligt arbete av denna karaktär är det viktigt att stegvis arbeta 
sig fram från frågeställning via metod till insamling av data/empiri för att 
slutligen genom analys av insamlade data kunna svara på 
problemfrågeställningen. Det krävs också att man under arbetets gång har en 
reliabilitet och validitet i sitt arbete. Jag kommer här kort att diskutera för och 
nackdelar i metodval för att under nästkommande punkt redovisa vilket 
metodval som gjorts. 
 

3.2 Diskussion om för och nackdelar med olika 
vetenskapliga metoder 37 

Den första ansats man måste göra är att göra ett antagande på hur man 
egentligen föreställer sig att världen ser ut, eller med ett annat ord ontologi, hur 
man uppfattar världen. Vid detta antagande kan man välja mellan två 
huvudspår, positivistisk ansats eller hermeneutisk ansats. 
Den positivistiska synen menar att världen utanför oss är objektiv och att den 
objektiva värld kan studeras på ett objektivt sätt. Man kan alltså säga att 
positivismen antar att det finns generella lagbundenheter i socialt beteende och 
mönster.  Å andra sidan kan man anta att världen utanför ser ut på ett annat sätt 
där det speciella och unika är det framträdande och egentligen insikten om att 
det inte finns en objektiv verklighet och för att kunna kartlägga denna 
verklighet krävs en mera tolkningsbar ansats. Denna ontologiska ansats kallas 
hermeneutik.  
 
Kritiken mot den positivistiska synen är främst den att man inte kan påstå att 
man som inom naturvetenskapen utifrån ett fenomen dra klara slutsatser utan i 
fallet med människor och samspelet dem emellan så tolkas ett fenomen olika 
från person till person. Den social verkligheten är inte lika för alla. Å andra 
sidan så kan man i modern organisationsforskning påstå att det finns fördelar 
med en positivistisk ansats. Men den kräver omfattande och ihärdigt 

                                                 
37 Materialet till metodkapititlets diskussion är hämtat ur boken;  Jabobsen, Ingvar, Dag (2002) 
Vad, hur och varför.  Denna bok beskriver arbetet med olika metodval i företagsekonomi och 
andra sammhällsvetenskapliga ämnen. 
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insamlande och analyserande av data som kan ge en överblick av vilka 
lagbundenheter som styr i samhället. 
 
Induktiv eller deduktiv? 
Skall datainsamlingen vara induktiv eller deduktiv? Den deduktiva synen 
innebär att man arbetar från teori till empiri. Denna ansats betyder att man tar 
stöd utifrån tidigare gjord forskning och teoribildning och därigenom skapar 
sig en förväntning av verkligheten som man sedan prövar om den stämmer. 
Fördelen med detta är att man kan ta avstamp utifrån redan gjord kunskap. 
Nackdelen är dock att man genom att ha skapat sig förväntningar om vad man 
skall finna enbart letar efter relevant information och därigenom missar viktig 
information. 
 
Den induktiva ansatsen innebär att man går från empiri till teori och 
oförbehållslöst och utan förväntningar samlar in data för att därefter 
systematisera denna empiri. Nackdelen med denna datainsamling är att den 
skapar väldigt mycket data samt att det är naivt att tro att man kan studera 
världen utan skygglappar. Ytterligare vetenskap visar att människor inte kan 
samla in all relevant information utan undersökare kommer medvetet eller 
omedvetet att göra avgränsningar. 
 
Holism alternativt individualism? 
Denna frågeställning hänger samman med hur man skall förstå sociala fenomen 
och har en direkt koppling till en positivistisk respektive hermeunistisk 
omvärldssyn. Utifrån den positivistiska synen så skall individen vara i centrum 
och där den enskilde individens motiv och beteende studeras. Å andra sidan så 
säger den hermeneutiska sidan att man genom denna fokusering på individen 
försämrar vår förmåga att se sociala fenomen och beteende mönster. Vidare 
menar man att en holistisks ansats påtalar vikten av att ett fenomen måste ses 
som ett komplext samspel mellan enskilda individer och i det sammanhang de 
verkar. Med andra ord människor kan uppträda olika beroende på i vilket 
sammanhang de befinner sig. 
 
Närhet eller distans? 
Ytterligare en fråga man måste ställa sig som undersökare är  vilken grad av 
närhet eller distans man vill ha till studieobjektet. Utifrån den positivistiska 
skolan så vill man uppnå så stor grad av objektivitet som möjligt samt minska 
forskarens påverkan, varför en hög grad av distans till studieobjektet är att 
föredra. Idealet för detta synsätt är att en annan forskare skall kunna genomföra 
samma undersökning och komma fram till samma resultat. Det som talar emot 
detta är att man troligen aldrig kan komma undan en viss grad av påverkan. 
Ytterligare en nackdel som kan framföras är att man inte har någon möjlighet 
att komma in på djupet på forskningsobjektet. 
 
Det hermeneutiska synsättet innebär att man istället för att ha distans påtalar 
vikten av närhet för att därigenom bättre förstå människors uppfattning om 
verkligheten. Kritiken mot detta är framförallt risken att helt eller delvis 
komma alltför nära de undersöktas verklighetsbild. 
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Kvalitativ eller kvantitativ metod? 
 Dessa två metoder är egentligen ett val mellan ord och siffror. Det man skall 
göra klart för sig är att siffrorna inte självklart innebär ren matematik utan 
bakom siffrorna finner man ord och symboler som skall tolkas. Man kan inte 
säga vilken utav de två metoderna som är bäst utan det som styr vilken metod 
man bör använda är kopplingen till hur klar eller oklar problemformuleringen 
är samt om undersökningen är av beskrivande eller förklarande/kausal art. En 
explorativ frågeställning kräver att man får fram nyanserade data samt kan, om 
så krävs, gå på djupet samt fånga upp oväntade förhållanden. Det krävs i detta 
fall en intensiv uppläggning där man koncentrerar sig på ett mindre antal 
enheter. För att lyckas att fånga in dessa nyanser kan man påstå att kvalitativ 
metod lämpar sig bäst. 
 
Står man däremot inför en testande problemställning innebär den troligen att 
man vill finna omfånget, frekvensen eller utsträckningen av ett fenomen. Detta 
innebär troligen att man vill gå mera på bredden med sin undersökning och 
därigenom studera många enheter. Man vill ha en extensiv undersökning som 
undersöker få nyanser men många enheter. För denna typen av 
problemställningar lämpar sig en kvantitativ metod. 
 

3.3 Val av vetenskaplig metod 
Utifrån diskussionen ovan där för- och nackdelar diskuterats mellan olika 
vägval som måste göras i samband med valet av vetenskaplig metod. Skall jag 
nu välja och motivera, vilken vetenskaplig metod som bäst passar 
undersökningen samt på ett så optimlat sätt som möjligt, svarar upp mot 
upptsatsens problemfrågeställning. 
 
Utifrån den ställda problemfrågeställningen kommer uppsatsen att anta en 
hermeneutisk ontologisk syn på hur verkligheten ter sig. Detta val görs främst 
beroende på att det är tolkningar och nyanser som skall studeras och hur olika 
människor uppfattar ett specifikt fenomen där det inte finns några generella 
lagbundenheter. Det som skall tolkas är det unika och säregna. 
 
Metoden som kommer att användas är deduktiv främst beroende på att tiden 
samt författarens egna förmåga att använda en induktiv metod ansats är 
begränsat. Ytterligare ett motiv är att frågeställningen i sig visar på att det som 
skall genomföras under undersökningen är att utifrån teorier studera 
verkligheten. 
 
Undersökningen kommer vidare att anta en holistisk ansats främst beroende på 
att det är det komplexa i samspelet mellan individer och de speciella 
sammanhang de ingår i som skall förstås. Vidare kommer en närhet till de 
undersökta enheterna att krävas för att kunna förstå deras uppfattning om 
verkligheten samt för att bättre kunna följa upp en oväntad riktning som 
uppstår under undersökningen. 
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Den något vida och explorativa problemfrågeställningen som syftar till att 
beskriva ett visst fenomen gör att en kvalitativ datainsamlingsmetod kommer 
att ligga till grund för undersökningen. Detta val görs främst som sagts ovan, 
att problemfrågeställningen är vid och av explorativ typ där det är viktigt att få 
fram många nyanser utifrån en begränsad mängd enheter gör att det är 
kvalitativa data som skall tas fram. Datainsamlingsmetoden som kommer att 
användas i uppsatsen är ett antal intervjuer samt en observationsstudie. 
Intervjuer och observationsstudie väljs som metod främst för att få fram 
nyanser utifrån de enskilda respondenternas svar samt de enskilda 
respondenterna egna åsikter och värdering av frågeställningarna. Textanalys av 
rapporter och dokument har i detta fall sämre möjlighet att tillgodose detta 
behov. 

3.4 Datainsamling och urval av respondenter 
Datainsamlingen har skett genom individuella och så öppna intervjuer som 
möjligt av personer som innehaft befattningen bataljonschef och kompanichef 
vid två av Kosovobataljonerna KS 05 och KS 07. Intervjuerna har skett genom 
direktkontakt med personerna. Vid  båda bataljonerna har, bataljonschefen 
samt två av bataljonens kompanichefer intervjuats, sammanlagt sex 
respondenter. Tiden mellan de två bataljonernas tjänstgöring i Kosovo är ca ett 
år. Nivån för denna grupp av befattningshavare kan sägas vara på den direkta 
nivån. 
 
Vidare har tre befattningshavare vid Livgardet Int UtbE/SWEDINT intervjuats. 
En av de intervjuade innehar befattningen som utbildningsledare för 
förbandsutbildningen av utlandsstyrkan. Dessutom har ytterligare en 
befattningshavare intervjuats som har haft direkt ansvar för planering och 
genomförande av utlandsstyrkans utbildning. Denna befattning hade personen i 
fråga under 6 år vilket får anses vara lång tid. 
 
Den sista befattningshavaren som intervjuats vid Livgardet Int 
UtbE/SWEDINT har innehaft befattningen deskofficer, vilket kan beskrivas 
som den befattningshavare som har direkt kontakt med förbandet som tjänstgör 
i missionsområdet och fungerar som samordnare och länk mellan 
Utlandsstyrkans verksamhet både i Sverige och utomlands. Dessa tre 
befattningshavare kan sägas finnas på den indirekta ledarskapsnivån. 
 
Slutligen har en befattningshavare vid Försvarsmaktens Högkvarter intervjuats. 
Denna befattningshavare handlägger internationella frågor vid 
Försvarsmaktens högkvarter och där vid 
Grundutbildningsorganisationsavdelningen. Denna person kan sägas vara på 
det exekutiva ledarskapets nivå. 
 
Ytterligare en kortare intervju har skett med Mj Erik Niklasson. Syftet med 
intervjun var att kunna använda viss data från Niklassons uppsats som 
jämförelsematerial och dessutom se om det finns en avvikelse mellan denna 
uppsats och Niklasson studie. 
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Motivet till val av respondenter har främst varit att de på ett bra sätt speglar tre 
olika ledningsnivåer i organisationen Försvarsmaktens Utlandsstyrka. Detta gör 
att man kan följa erfarenhetsutbytet från den som befinner sig direkt på fältet 
upp till den nivå som kan påverka hela organisationen, från den direkta till den 
så kallade exekutiva ledarskapsnivån. 
 
Ett annat motiv till val av respondenter är att de också speglar synpunkter 
utifrån olika tidsperioder i detta fall tjänstgöring vid två olika bataljoner med 
cirka ett år mellan varandras tjänstgöring samt till befattningshavare som både 
tjänstgör och har tjänstgjort på olika nivåer vid SWEDINT och dessutom under 
flera år. 
 
Slutligt motiv till val av respondenter från de tre olika nivåerna är att 
därigenom kunna se hur man kommunicerar erfarenhetsutbyte upp och ner i 
organisationen och hur öppet och fritt detta sker. 
 
En observationsstudie har också genomförts i syfte att i så nära anslutning till 
verksamheten som möjligt, skapa en bild av hur erfarenhetsutbyte och 
implementering av gjorda erfarenheter i praktiken går till vid utbildning av 
utlandsstyrkan. Observationsstudien genomfördes vid Livgardet UtbE Int som 
ansvarar för utbildning av utlandsstyrkan. Observationen syftade till att studera 
redovisningen av en utvärdering gjord utifrån utbildningen av KS 10 samt 
efterföljande genomförande i Kosovo. Ett stort antal deltagare från i stort sett 
alla stödorganisationer till utbildningen samt personal som precis roterat hem 
från Kosovo var på plats. Utvärderingen leddes av blivande övningsledaren för 
KS 12. 

3.5 Validitet 
Den interna giltigheten i undersökningen kan sägas uppfyllas beroende på att; 

- datainsamlingen har genomförts från källor med god kunskap 
om uppsatsens ämne, 

- enbart förstahands källor har använts, 
- undersökningen omfattar flera oberoende källor på olika nivåer 

i den undersökta organsiationen, 
- de insamlade data kommer spontant från källorna, 
- tidpunkten för fenomenets ursprung ligger inte allt för långt bak 

i tiden. 
 
Den externa giltigheten kan sägas vara hög i undersökningen främst beroende 
på att; 

- att urvalet av respondenter speglar de befattningshavare och de 
nivåer som har direkt påverkan på utfallet av undersökningens 
frågeställningar, 

- en koppling, både i tid och plats, mellan respondenter finns 
varvid man kan utröna om man har en sammstämmighet eller 
ej, 

- utöver datainsamling via intervjuer har även observationsstudie 
genomförts främst syftande till att verifiera de data som 
framkommit i och med intervjuer. 
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Slutsatserna som dras i och med analysen och svaren på uppsatsens 
frågeställningar kan sägas vara generella för organisationen Försvarsmaktens 
utlandsstyrka, för den tidsrymd som studien avser, och dess närmast liggande 
aktörer som har direkt påverkan på utlandsstyrkan. En generalisering utöver 
denna nivå kan inte sägas föreligga. 

3.6 Reliabilitet 
Tillförlitligheten till undersökningen uppfylls i så stor grad som är möjligt vid 
direkta individuella öppna intervjuer. Stor kraft har lagts på att försöka undvika 
så kallad kontexteffekt genom att intervjuerna har förlagts till ett utrymme där 
personen som intervjuats arbetar men ej i direkt anslutning till dennes egna 
arbetsplats.38 

3.7 Etik 
Intervjuerna genomförs anonymt där allt material förvaras av 
uppsatsförfattaren och lämnas endast ut efter godkännande av den intervjuade. 
Alla intervjuade har delgetts dessa riktlinjer samt själva fått avgöra om 
bandupptagning varit tillåtet under intervjun. Härigenom anser författaren att 
god vetenskaplig etik upprätthållits vid utarbetandet av denna uppsats.  
 

4 Resultatredovisning 

4.1 Inledning 
Resultatredovisningen kommer att ske i tre delar. I del ett kommer resultaten 
från den direkta och indirekta nivån, bataljonschefer, kompanichefer från 
bataljonerna KS 05 samt KS 07 samt personal från SWEDINT/Int UtbE 
Livgardet att redovisas. I del två av redovisningen redovisas resultatet från 
intervjun på den exekutiva nivån och slutligen i del tre, resultatet på den 
genomförda observationsstudien. 
 
Redovisningen av intervjuerna sker genom att respondenternas värdering på 
var fråga markeras med ett kryss, en bokstav och en siffra där bokstaven A 
symboliserar den direkta nivån, bokstaven B den indirekta nivån och bokstav C 
den exekutiva nivån. Siffran som återfinns bakom bokstäverna symboliserar 
enskild respondent. Kryssets plats markerar var på värdeskalan respondenten 
anser att svaret på frågan bäst platsar. Skalan är indelad från låg till hög grad 
samt avdelad i fem steg markerat genom avgränsningslinjer på huvudaxeln. 
Efter varje frågeställning kommer även de mest framträdande citaten och 
kommentarerna från respondenterna att redovisas. 
 
Observationsstudien kommer att redovisas genom att efter varje av de fem 
påståenden som observationsstudieschemat innehöll gradera påståendet med 
siffrorna ett till fem där siffran ett motsvarar låg grad och siffran fem det 
motsatta, i hög grad. I alla graderingarna är det min egen tolkning som 

                                                 
38 Jabobsen, Ingvar, Dag (2002) Vad, hur och varför, sid. 190. 
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observatör som speglas. I redovisningen av varje påstående kommer även mina 
viktigaste kommentarer i samband med observationen att återfinnas. 

4.2 Redovisning av den direkta och indirekta nivån 
Fråga 1. 
 I hur hög grad anser Du att Försvarsmakten och dess utlandsstyrka kan 
anpassa sig till nya förutsättningar som bygger på erhållna erfarenheter från 
förband som verkar eller har verkat i utlandsstyrkan? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

*Respondent A3 ger två värdefaktorer beroende på tidsrummet. På lång 
sikt är svaret i hög grad men på kort sikt i låg grad. 
 
- A1: Svårt att anpassa sig till förändringar när man väl är i 

missionsområdet. 
- A1: Även utbildningen inför tjänstgöringen är planerad i detalj lång tid 

före genomförandet Vilket gör det svårt att anpassa den efter nya 
förhållanden. 

- A3: ”Planekonomisk struktur.” 
- A3: ”Allting tar minst ett år.” 
- A5:”Relativt bra” dock så finns det en …”seghet i systemet” 
- B2: Det stora problemet vad gäller anpassningsbarhet är att mycket av 

organisationen är låst i och med att antalet personer som får ingå i 
förbanden är styrt från väldigt hög nivå, regeringsnivå. 

- B2: Ytterligare en aspekt på den svåra anpassningsbarheten är det tröga 
budgetsystem som bakbinder oss till att göra förändringar 

- B3: Livgardet Int UtbE har… ”små tilldelade resurser i förhållande till 
uppgifter” med andra ord ingen balans mellan resurser och uppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Låg Hög 

A1, A2, A3* A5, B2 A3*, A4,A6,B 1 
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Fråga 2. 
I hur hög grad uppfattar du att den utbildning som du och ditt förband fick före 
nertransport till missionsområdet byggde på erfarenheter som tidigare förband 
överfört? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: All utbildning byggde på erfarenheter från tidigare missioner. 
- A2: Byggde på tidigare erfarenheter till stor del. Främst beroende på 

den kompetens och kontinuitet som SWEDINT besatt. 
- A4: ”Man är mycket i händerna på SWEDINT” 
- A5: Dock så fanns det vissa saker i utbildningen som inte byggde på 

erfarenheter från den rådande situationen i området, exempelvis riot 
utbildning. 

- B1: SWEDINT tog hem personal från den bataljon som fanns i 
missionsområdet för att hjälpa till med utbildningen av avlösande 
bataljon. Syftet med detta var att ”tappet” skulle bli så minimalt som 
möjligt vid rotation. (Med tappet menas de kontakter man har med 
befolkning och parter i missions området samt underrättelser om dessa). 

- B2: Ambitionen är hög att tidigt möta förbanden i planeringsprocessen 
för att därigenom överbringa våra kunskaper och erfarenheter. 

 
Fråga 3. 
I hur hög grad anser Du att dina och ditt förbands erfarenheter 
uppmärksammades både under tiden i missionsområdet men även vid 
hemkomsten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: Vad som inte är bra är det att man inte till fullo använder 
individernas vunna erfarenheter vid tjänstgöringen hemma efter 
utlandstjänstgöringen. I mitt fall skulle mina erfarenheter bättre kunnat 
utnyttjas på OPIL eller någon annan plats där internationell kompetens 
behövdes. (Svaret kan ses kontradikt mot respondentens gradering. 
Svaret skall ses som ett specifikt inlägg och inte som ett helhetssvar.( 
Förf anm.)). 

Låg Hög 

A1, A2, A3, 
A5,B2, B3 

A6, B1
A4

Låg Hög 

A1*, A2*, B1, 
B2, B3 A3, A4, A5, A6 
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- A2: Förbandet i missionsområdet är med och utbildar det förband som 

skall avlösa. På det sättet kan man påstå att man uppmärksammades. 
- A3: ”Det dog skrivbordsdöden.” 
- A3: ”Samma saker återkommer i rapport efter rapport men förblir utan 

åtgärd.” 
- A5: Har inte själv sett något resultat. 
- A6: ”Vi hör vad Ni säger men…” 
- B2: Jag tycker att erfarenheter implementeras i förband i hög grad. Ett 

exempel på detta var under utbildningen av KS 08 där man skulle 
överta Britternas uppgifter i Pristina vilket innebar en omfokusering 
från mycket riot utbildning till mera patrull utbildning. 

* Stor skillnad i gradering mellan A1, A2 samt övriga respondenter på den 
direkta nivån. A1, A2 är bataljonscheferna. 

 
Fråga 4. 
I hur hög grad anser du att dessa erfarenheter implementerades i utbildning 
och vid genomförande av kommande förband, både vad gäller 
organisationsändringar och utbildningsförändringar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: TOEM och andra styrningar hänger inte med i processen vilket gör 
att de inte förändras mellan bataljonerna. 

- A2:”Organisationsförändring först på lång sikt.” 
- A2: ”Utbildningsförändringar ganska smidigt.” 
- A4: Till liten del. Personal som sände hem kanske inte var den personal 

som satt på mest kunskap och erfarenheter utan var den personal som 
kunde undvaras för att fortsätta lösa uppgifterna i missionsområdet. 

- A6: Vissa ramar är hårt fastlagda vilket gör att man kanske endast till 
20 % har handlingsfrihet att förändra och implementera erfarenheter. 

- B2: Ändring av utbildning ja men när det gäller ändring av organisation 
så är svaret nej. 

- B3: ”Anser att jag har organisationsfrihet”… att forma den bästa 
tänkbara organisationen efter mina resurser och behov. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Låg Hög 

A3, B3 A2, A5, A6A1, A4, B1, 
B2 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2020 
Major Anders Svensson 2005-08-04 Sidan 26 av 50 

 
 
Fråga 5. 
I hur hög grad anser Du att erfarenheterna var/blev systematiskt 
dokumenterade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: I hög grad men problemet är att inte organisationen … ”orkar 
bottna i allt material” och underlag som finns. 

- A1: Ett exempel på detta är att samma frågor hängde kvar olösta från 
bataljon till bataljon. 

- A3: Upp till 70 % av all information avseende Kosovo bataljonerna har 
försvunnit. 

- A3: Finns inget system som tar om hand erfarenheter och dokumenterar 
dessa samt gör dessa data lättillgängliga. 

- A5: Vi… ”knappade in väldigt mycket erfarenheter i Heimdal 
systemet” men har inte sett något resultat av detta. 

- B3: Den enda systematiska dokumentationen som finns är förbandens 
slutrapport. 

- B3: Vi saknar helt ett lessons learn verktyg som är lätt tillgängligt och 
av databas typ. 

 
Fråga 6. 
I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av dialog? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: Vid olika besök visades en stor förståelse och det var… ”högt till 
tak”. Man visade en förståelse för problemen samt en vilja att lösa dom. 
Man ville att det skulle fungera 

- A2: Rek resorna ett… ”väl fungerande system” som ger hög grad av 
dialog. 

- A5: Genomfördes i form av det goda samtalet, hög grad av dialog. 
- A5: ”Inget slå sig för bröstet” … mentalitet. 
- A6: Dåligt med tid vilket gör att det mer eller mindre blir … 

”budskapet från missionen” som blir det som gäller. 

Låg Hög 

A6 B1 
A1, A2, A3, 

A4, A5, B2 B3 

A1, A2,  A6, B1 A3, A4, A5, B2, B3

Låg Hög 
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- B3: ”Genomförs prestigelöst där syftet är att uppnå synergi effekter.” 
 

Fråga 7. 
I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av diskussion? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: En stor grad av samförstånd fanns. 
- A2: ”Var och en drar sina egna slutsatser.” 
- A2: ”Vill sätta sin egen prägel.” 
- B1: Dialog och diskussion flyter samman framförallt när det gäller 

saker som är ”Nice to know and Nice to have”, där en stor grad av 
övertygande från vår sida var tvunget. 

- B3: För att undvika så kallade ”pendlingseffekter” krävs det att vi som 
sitter med mest erfarenhet övertygar förbanden om att detta är redan 
provat osv. Vissa saker är ”Nice to know and Nice to have” men man 
kan inte få allt. 

 
Fråga 8. 
I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av annan typ av 
kommunikation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A1: Mycket kommunikation genomfördes genom skrivna rapporter, 
vecko/månad och slutrapport (er) 

- A2: Hyggligt godtagbar nivå. 
- A2: ”Orderverk användes för utbildning av nästkommande bataljon.” 
- A2: Kartor och rapporter överlämnades till kommande förband. 
- A5: Mycket erfarenheter gick att återfinna i vecko- och månads 

rapporter som förbandet på plats skickade hem till Sverige. 
- A5: Mycket information gick att få i form av mail – kontakt till 

personal Mycket styrningar i form av TOEM samt direktiv från högre 
chef i detta fall OPIL/ATK. 

- B1: Det var dock dålig upplösning i dessa direktiv och styrningar. 

Låg Hög 

A2, A6, B1 , B2A1, A3, A5, 
B3  A4  

Låg Hög 

A1, A2, A3, A5, A6, 
B1, B4  A4, B2 
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- B3:  OPIL/ATK/PERS US utger direktiv ända fram till rotation. Jag 

efterfrågar med direktiv av karaktären, inom vilka gränser skall jag 
verka. 

- B3: Direktiven som ges är främst svar på vilka förmågor de olika 
förbanden skall ha. 

 
 
Fråga 9. 
I hur hög grad anser Du Dina och ditt förbands erfarenheter kunde påverka 
organisationen till förändringar avseende värderingar, normer och struktur? 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Respondenter markerade med en asterix har valt att svara tudelat på 
frågeställningen. I samtliga fall gäller den högre graderingen nya missioner 
eller precis i början på en mission och den lägre graderingen på en befintlig 
mission eller efter en tid i missionen. 
 

- A1: Påverkar ja … ”men hur långvarig påverkan”? 
- A1: Ett exempel på detta är för ”taggade” enheter som åker ner till 

området med en felaktig attityd gentemot det rådande läget. Detta är 
mycket svårt att ändra på. 

- A2: ”Har ett förband men roterar personal.” 
- A3: Efter ca 2 månader svårt att få till ändringar därmed väldigt låg 

grad. 
- A4: Tröghet till förändring, ”tänk om det händer något”! 
- A5: Vi lyckades bra med detta på vår mission främst beroende på att vi 

genom olika åtgärder före nedtransport kommit att känna varandra så 
bra att när väl problem dök upp så kunde vi tackla dom direkt och 
gemensamt. Ett exempel på detta är när det dök upp problem med 
sexuella trakasserier som vi löste på ett bra sätt tack var det ”kitt” som 
band oss samman. 

- B1: ”Värderingar sitter i korridorerna”! 
- B1: ”Ingen bataljonschef går fram och säger att man åker ner på en 

soft mission”! 
- B1: Värderingar som rör gender frågor är svåra att ändra på dock så är 

de svenska soldaterna nyfikna på nya kulturer och religioner. 
- B2: Finns en hög grad av prestige vid den mycket viktiga ”hand over” 

mellan förbanden. ”Vi gör ändå på vårt vis.” 
- B3: I befintliga missioner är möjligheterna till förändringar låga. 
- B3: I nya missioner är dock möjligheter höga till förändring av 

värderingar, normer och strukturer. 
 
 

Låg Hög 

A3*, A5*, A6, 
B1*, B3*  A1, A2, 

A3*, A4, A5*, 
B1*, B2, B3*  
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Fråga 10. 
I hur hög grad uppfattade Du att den organisation du verkade i var en del i ett 
större system? 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Respondenter markerade med asterix har svarat tudelat. I båda fallen menar 
man att internt har hög grad uppvisats men externt har låg grad varit det 
förhärskande. 
 

- A1: Uppgiften internationelltjänst är… ”prioriterad Ja men hur stor 
acceptans finns i organisationen”? 

- A2: ”Väl balanserat.” 
- A3: ”Utlandsverksamheten har växt så fort gentemot all annan 

verksamhet”… vilket gjort att man har fått en obalans och inte hunnit 
med att anpassa sig. 

- A3: Mycket sönderslagna ledningsstrukturer för utlandsstyrkan. 
- A4: ”En vi och dom mentalitet”… fanns vid förbandet. Detta skapade 

en viss splittring beroende på dålig förståelse. 
- A4: När exempelvis ÖB genom HKV ger ut en order som exempelvis 

gäller instruktörer till utbildning eller behov av viss materiel så finns 
det delar inom organisationen som obstruerar mot detta trots att det 
finns klara prioriteringar och en tydlig vision. Man driver helt sin egen 
linje. 

- A4: Viktigt är att skapa en identitet i hela förbandet genom en klar 
policy. 

- A5: Hela organisationen Försvarsmakten ser utlandsstyrkan som en 
massa… ”plutt förband” som åker ut i världen och genomför sin tid 
och därefter försvinner. Det saknas en helhetssyn över hela 
utlandsstyrkan. 

- A6: Funktions rören tar lätt överhand. 
- B1: Under ”Almnästiden” fanns en hög grad av förståelse inom 

SWEDINT om att alla delar var tvungna att länka samman i ett system 
för att få ut maximal effekt. Detta var dock endast innanför 
”grindarna”. 

- B1: För att få denna ”Almnäs anda” krävs det att alla stödenheter finns 
lokaliserade på en gemsensamma geografisk plats. 

- B2: ”Dåligt processtänkande” 
- B2: Dålig helhetssyn och förståelse i Försvarsmakten där högre chefs 

vision inte är den som gäller vid utbildningsförbanden i landet. 
Exempel på detta är när ett förband inte skickade viktiga instruktörer 
för att utbilda utlandsstyrkan som enligt högre chefs prioritering är den 

Låg Hög 

A1*, A2, 
B1* 

A1*, A3, A4, 
A5, B1*, B3 B2 
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viktigaste verksamheten. I stället fortsatte man med sin egna 
verksamhet. Obstruktion! 

- B3: Genom att det är ett flertal chefer som ansvarar för olika delar och 
på olika nivåer gör att synen på sammanhang är klart bristfällig. 

- B3: Det är en sönderhackad organisation som inte ser ut att hålla ihop. 
- B3: ”Försvarsmaktens vision är tydlig men genomför man 

verksamheten enligt den? Dåligt!” 
- B3: För att uppnå full effekt och för att uppnå synergieffekter skulle all 

verksamhet som har direkt med utlandsstyrkan att göra vara lokaliserad 
till en och samma geografiska plats. Detta skulle underlätta 
systemtänkandet. 

 
Fråga 11. 
I hur hög grad anser du att personalomsättningen inom ditt förband 
genomfördes på ett positivt sätt med stor möjlighet till påverkan och minimal 
förlust av viktig kompetens? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- A1: Bataljonen hade ett lågt antal vakanser och dom som uppkom 

sköttes på ett mycket bra sätt via dialog med SWEDINT. 
- A4: Bra dialog och förståelse från kompaninivå genom 

personalansvarig vid bataljonen och sedan mot SWEDINT. 
- A6: Lade själv ned ett oerhört arbete på rekrytering före missionen 

därmed minimalt med vakanser och inget reellt kompetens bortfall.  
- B1: Vår strävan från SWEDINT var att åka med så…”fullt förband som 

möjligt”. 
- B2: ”Bättre ha en vakans än en ersättare med fel kompetens.” 
- B2: På förbandsutbildningssidan vid SWEDINT har personalersättning 

fungerat bra, rätt kompetens men för tunt med personal. 
- B3: Personalomsättning vid Int UTB Livgardet sker genom tillfälliga 

lösningar och på…” ad hoc basis.” 
- B3: ”Brandutryckning” när man behöver stöd av instruktörer dessutom 

så vet vi inte vilka vi får och vilken faktisk kompetens de besitter. 
 
 

Sammanställning av övriga synpunkter 
 

- A1: Gemensamma visioner förvanskas efter hand genom egna 
tolkningar. 

- A3: ”Liten klick driver den prioriterade verksamheten.” Med andra ord 
internationell verksamhet. 

- A3: ”Tomma ord när det gäller prioriteringar.” 

Låg Hög 

A1, A2, 
A3, A4, A5, 
A6, B1, B2 

B3  
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- A3: ”Målet är ej klart.” 
- B1: Högre chefs vision och prioriteringar måste genomsyra all 

verksamhet. Det kan inte vara som så att detta uppfattas olika inom 
Försvarsmakten och att chefer tolkar detta efter eget behag. 

- B2: Se till att bilda en utomstående organisation som har som enda 
uppgift att samla in och systematisera lessons learn från olika 
operationer. Genom att en sådan organisation kan man uppnå hög grad 
av prestigelöshet och kvalitén av erfarenhetsöverföringen ökar. 
Exempel på detta är US Joint Force Command.. 

 

4.3 Redovisning av den exekutiva nivån 
Fråga 1.  
I hur hög grad anser du att Försvarsmakten och dess utlandsstyrka kan 
anpassa sig till nya förutsättningar som bygger på erhållna erfarenheter från 
förband som verkar eller har verkat i utlandsstyrkan? 
 
 
 
 
 
 
 

- Incident i Kosovo våren 2004 visar på att vi snabbt kan anpassa oss 
efter uppkomna situationer, det är i huvudsak den politiska viljan som 
är avgörande. (10 dagar 130 soldater). 

- Ytterligare en sak som visar vår anpassbarhet är att utav de missioner vi 
har ute just nu så är det bara Liberia missionen som i huvudsak består 
av ett typ - förband, övriga är tillfälligt sammansatta utifrån den uppgift 
de är satta att lösa. 

- När det gäller beslut som gäller antalet personal i en mission så krävs 
regeringsbeslut. 

 
Fråga 2.  
I hur hög grad anser Du att erfarenheter som görs på förbandsnivå kan 
implementeras in i organisationen utlandsstyrkan? 
 
 
 
 
 
 
 

- ”Förbanden rapporterar in mer än vad som kan tas tillvara”. 
- Vi har inget lessons learn system som kan ta hand om informationen. 
- OPIL/ATK genomför erfarenhetsseminarium, men hur mycket av det 

som tas tillvara är svårt att säga. 
 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

C1.

C1. 
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Fråga 3. 
 I hur hög grad anser Du att erfarenheter blir systematiskt dokumenterade? 
 
 
 
 
 
 
 

- Vi har inget lessons learn system som systematiskt tar till vara 
erfarenheter. Ett sådant system måste vara transparent vilket innebär 
hög grad av tillgänglighet/användarvänlighet. 

- Denna information som kommer från dessa rapporter når inte ut till 
grundorganisationsförbanden. 

 
Fråga 4. 
 I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av dialog på 
Högkvarters nivå? 
 
 
 
 
 
 

- ”Fullständigt prestigelöst” 
- Små arbetsgrupper från alla avdelningar som arbetar prestigelöst mot 

ett och samma mål. (Försvarsdepartement-HKV/STRA-OPIL). 
 
 
Fråga 5. 
 I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av diskussion dialog 
på Högkvarters nivå? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Liten grad av diskussion. 
- ”Ganska glasklart vem som har ledartröjan.” 

 
 
 
 
 
 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

C1. 

C1.

C1.
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Fråga 6.  
I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av annan typ av 
kommunikation? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Det förekommer egentligen ingen annan form av kommunikation, 
exempelvis genom direkta order skriftligt eller muntligt utan allt 
försiggår som sagts innan i form av dialog i små grupper med ett brett 
spektrum av deltagare. 

 
Fråga 7. 
 I hur hög grad anser Du att förbandens erfarenheter kan påverka 
organisationen till förändringar avseende värderingar, normer och struktur? 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ”Vår förmåga att ändra våra egna värderingar är inte särskilt hög”. 
- Man har svårt att ändra på det som man anser vara…”det allra 

heligaste”. I detta stycke kan man ta som exempel att man inför LA 03 
sköt lika mycket 40mm ammunition som man gör under ett helt 
grundutbildningsår. Det kanske inte är ...”lågtryckskanonen som är det 
som används i Liberia missionen.” 

- Mtrl och struktur går att ändra om än trögt. 
 
Fråga 8.  
I hur hög grad anser Du att det uppstår komplikationer i form av ekonomiska, 
politiska, eller andra orsaker vid en anpassning av organisationen när 
erfarenheterna ger vid handen att det måste ske en förändring? 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De olika ledningarnas inflytande i HKV påverkar klart en anpassning 
utifrån erfarenheter. Man kan säga att det finns en egen agenda i 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

C1.

C1.

C1.



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 
ChP 03-05 C – UPPSATS Beteckning: FHS 19 100:2020 
Major Anders Svensson 2005-08-04 Sidan 34 av 50 

 
respektive ledning. Exempel på detta är de olika ledningarnas vilja att 
exempelvis få ut marina förband och flygvapen förband. (Försvarsgrens 
revir). 

- I huvudsak så är all internationell verksamhet en politisk fråga vilket 
gör att det kan vara svårt att genomföra större förändringar. 

 
Fråga 9. 
 I hur hög grad uppfattade/uppfattar Du att den organisation du 
verkade/verkar i var en del i ett större system? 
 

 
 
 
 
 

 
- Ett gäng småsystem ”satteliter” som inte hänger samman, åtminstone 

inte upplevs hänga samman. 
- Detta har skapat en viss grad av vi och dom mentalitet. 

 
Fråga 10.   
I hur hög grad anser du att personalomsättningen genomförs på ett positivt 
sätt med stor möjlighet till påverkan från förbanden och minimal förlust av 
viktig kompetens? 
 
 
 
 
 
 

- I hög grad sker detta på ett positivt sätt. Det som är problemet är 
nyckelbefattningshavare med kompetenser som inte återfinns inom 
Försvarsmakten, exempel på detta är kyl - mekaniker, läkare och 
motsvarande. 

- I många fall är det samma människor som återfinns på mission efter 
mission. Med vikande värnplikt och officersunderlag att rekrytera från 
så kommer antagligen graden av vakanser att öka och problemen att 
ersätta dom med rätt kompetent personal att öka. 

 
Sammanställning övriga synpunkter 
 

- ”Försvarsmakten är ej viljestyrd utan händelsestyrd”. Konsekvensen 
av detta innebär en hög grad av ad hoc planering och genomförande där 
man alltid arbetar i efterhand. 

- ”Ju mindre grad av internationella åtagande ett 
grundutbildningsförband har desto mindre blir också förståelsen för 
vad det internationella åtagandet kräver.” När man begär något är det 
som att dra tänderna ur folk.” 

Låg Hög 

Låg Hög 

C1.

C1.
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- Försvarsmakten/HKV har en tydlig prioritering vad som gäller. Detta 

får inte fullt genomslag längre ned i organisationen. 

4.4 Redovisning av observationsstudien 
 
Tidpunkt: 2004-12-14 
Plats: Livgardet IntUtbE 
Deltagare: Personal från Livgardet IntUtbE, ATS, FSC, FMHS, ATK 
(deskofficer Balkan) SWEDEC, Ing2, S1, T2, personal ur KS10. 
Observatör: Mj Anders Svensson 
Syfte med mötet som observerades: Utvärdera utbildningen av KS 10 med 
alla involverade intressenter för att genom detta implementera dessa 
erfarenheter inför utbildningen av KS 12. KS 10 hade precis i samband med 
detta möte kommit hem till Sverige efter genomförd mission. 
 
Nyckelbegrepp I vilken 

grad  1-5 
(lågt - högt) 

Anteckningar/kommentarer 

Visar möjlighet till 
anpassningsbarhet. 

4.  Hög grad av 
vilja till 
anpassning 
visades från 
alla deltagarna. 
(Frågan är bara 
om 
organisationen 
verkligen orkar 
anpassa sig!) 

- Visar på ganska hög grad av vilja till anpassning. 
- Kopplingen organisationsförändringar i 

samverkan med andra nationer mycket tungrott. 
- Visar på att viss anpassning skett av utbildningen. 

Detta visar bl a FSC. T2 visar också vilja till att 
anpassa motor utbildning bl a. Deskofficer visar 
på många exempel där anpassning gjorts utifrån 
tidigare erfarenheter.  

- Det finns ändå kvar många frågor som loopar 
kvar i systemet. 

- Två viktiga aktörer saknades vid mötet, FMLOG 
och FörsE Stockholm. 

 
Dialog som 
kommunikationssätt

4. Högt till tak. Visar på hög grad av dialog där det är högt till tak. 
Detta visar sig genom att graden inte var avgörande 
för vem som sade något och inte heller om man var 
militär eller civil. 

Använder 
systemtänkande 

2. - ”Var finns materielen?” 
- ”FM utbildningsmateriel borde överensstämma 

med den som utlandsstyrkan har och skall 
använda.” 

- Var finns FMLOG? 
- Vikten av att vara geografiskt placerad med all 

utbildning och stödverksamhet på ett och samma 
ställe. Det är man inte nu. 

 
Villighet (ser 
möjlighet) att ändra 
värderingar och 
normer samt 
strukturer (single- 
eller double- loop 
lerarning) 

3. - Personal och organisation låsta men man visar 
ändå en lite öppning här och var. 

- Genom att köra med samma fordon under 
utbildningen som man använder i 
missionsområdet kommer man troligen att minska 
fordonshaverierna. Köp in mera fordon och 
använd dom. Bra. 

 
Framgår högsta 
ledningens vision

2. - Vision och prioriteringar är inte tydliga 
tillräckligt. Exempel på detta är att T2 trots att 
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ledningens vision 
och vilja och 
sympatiserar man 
med denna? 

utbildningen av US är prioriterad ändå satsar på 
att inte hamna i en situation där man prioriterar 
bort egen vpl utbildning. 

- Mycket strul med materielbeställningar. Kan bero 
på att vision och tydlighet inte tränger igenom. 

 
Övrigt  - Finns inget TOEM eller formulerade mål 

styrningar för US, mycket märkligt. 
- Man genomför mycket rek - resor i syfte att 

genomföra utbildning av personalen som man 
inte kan genomföra i Sverige. 

 
 

5 Analys 
Analysen av uppsatsens empiri kommer i de tre först stegen att ske utifrån de 
tidigare valda och beskrivna teorierna, där teorierna används som 
analysverktyg. Inledningsvis kommer empirin att analyseras utifrån Chris 
Argyris och Donald Schöns  teorier om Single- och Double- loop lärande samt 
därtill hörande theories – in – use, model 1 och 2. I det andra steget kommer 
analysen att ske utifrån Peter Senges teorier om de 5 diciplinerna där främst 
systemtänkandet och vikten av visioner beaktas. Vikten av dialogkompetents i 
organisationen är det tredje steget i analysen. 
 
Fjärde steget av analysen kommer att försöka utröna om det finns någon tydlig 
skillnad i empirin mellan de olika ledarskapsnivåerna; den direkta-, indirekta- 
samt exekutiva- ledningsnivån. I Analyskapitlets sista steg dras slutsatser som 
gjorts under analysen. Dessa slutsatser är kopplade mot de 
problemfrågeställningar som utgör grunden för huvudproblemfrågeställningen. 
I denna del kommer svaren för uppsatsens problemfrågeställningar att 
återfinnas. 

5.1 Single - Loop och Double - Loop lärande 
I uppsatsens teorikapitel beskrivs Chris Argyris och Donald Schöns teorier om 
single- och double- looplärande och de så kallade theories – in – use 
modellerna, 1. och 2. Det som Argyris, Schön ville visa var att man skulle se 
en organisation på ett nytt sätt, som ett integrerat beteendesystem där formella 
och informella smågrupper och individer agerar. Utifrån detta tänkande så 
arbetade man fram modellen om theories – in – use som består av två modeller. 
Dessa två modeller hänger som sagts tidigare mycket starkt samman med 
teorin om single- och double- loop lärande där theory – in – use modell 2 krävs 
för att uppnå ett double loop lärande, med andra ord inte bara en förändring i 
handlandet utan en förändring av styrande värderingar och huvudprogram. 
 
I empirin, både intervju och observations delarna, återfinns svaret i huvudsak i 
frågorna som rör anpassningsbarhet, vilja till anpassning samt vilja till 
förändring av värderingar och normer. 
Framförallt fråga 1: I hur hög grad anser Du att Försvarsmakten och dess 
utlandsstyrka kan anpassa sig till nya förutsättningar som bygger på erhållna 
erfarenheter från förband som verkar eller har verkat i utlandsstyrkan? Ger en 
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bra bild av hur respondenterna ser på organisationens vilja och förmåga till 
anpassningar och förändringar. I huvudsak sätter respondenterna ett lågt 
värdebetyg på denna frågeställning. Motiven till detta låga betyg ses inte ligga i 
viljan från de enskilda utan från att organisationsstrukturerna sätter stora hinder 
i vägen till förändringar. Man exemplifierar detta med att likna det med en 
planekonomisk struktur där seghet och tröghet är framträdande drag och där 
mycket av planeringen är låst beroende på budgetar, personal och 
materielbeställningar. Respondenterna säger också att man bland annat genom 
rekognoserings resor till området har erhållit god information om läget och 
vilka erfarenheter som tidigare förband gjort. Problemet kommer sedan när 
dessa erfarenheter skall omsättas och implementeras. Med andra ord de 
enskilda har haft god information av nuvarande läge men organisationens 
förmåga att ändra styrande värderingar och huvudprogram synes väldigt svårt. 
I bästa fall kan man bara förändra handlandet, singel loop lärande som inte 
innebär är ett varaktigt lärande. 
 
Frågan man kan ställa sig är, varför genomförs inte ändringar och anpassningar 
av styrande värderingar och huvudprogram när informationen finns och är så 
väl grundad både på direkt, indirekt och exekutiv nivå? Det enda svar man kan 
ge är att man inte kan genomföra ett fritt val av agerande byggt på välgrundad 
information beroende på att i organisationen finns strukturer som anser det 
viktigare att vinna, få sina behov och krav tillgodosedda, än att uppnå en vinna, 
vinna situation. 
 
I fråga 9. I hur hög grad anser Du Dina och ditt förbands erfarenheter kunde 
påverka organisationen till förändringar avseende värderingar, normer och 
struktur? Här visar respondenterna en låg värdering avseende möjlighet till att 
ändra normer och värderingar. Tre respondenter svarar att de anser det lättare 
att få ändringar till stånd i en nyetablerad mission än i en gammal inarbetad 
mission. Huvuddelen av svaren visar dock på att värderingar och normer är 
väldigt svårt att ändra på främst beroende på att som några svarar; Varje chef 
har sina egna saker som just han/hon vill ändra på samt att det finns en hög 
grad av prestige vid övertagandet av ansvar där det återfinns en ”vi gör ändå 
på vårt vis” mentalitet. Ytterligare en sak som antyds är att värderingar och 
normer ”sitter i väggarna”. Ett exempel på detta ger en respondent när han 
säger att förändringar av värderingar i genderfrågor är mycket svårt att få till 
stånd. 
  
För att kunna genomföra förändringar av kvarvarande värde så krävs det inte 
bara att den enskilde har handlingsfrihet att kunna genomföra det som anses 
riktigt utan det krävs också att den information som finns i organisationen är 
riktig, uppdaterad och transparent. I fråga 5. I hur hög grad anser Du att 
erfarenheterna var/blev systematiskt dokumenterade? (Direkt och indirekt 
nivå) visar svaren att det finns mycket information i rapporter och skrivelser 
men i övrigt finns inget system som tar hand om och systematiserar 
erfarenheterna vilket gör att information stannar hos en liten del av 
organisationens medlemmar. Dessutom visar svaren att man inte ”orkar bottna 
i allt material”. Detta kan betyda att informationsmassan är en oanalyserad 
massa som bara finns och inte kan utnyttjas. Med andra ord det finns inte 
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någon enhet eller system som analyserar, selekterar och presenterar 
information som är väsentlig. 
 
Den genomförda observationsstudien verifierar de svar som respondenterna 
gett vid intervjuerna. Enskilda visar en klar vilja till implementering av 
erfarenheter som renderar förändringar och anpassningar. Men det visar även 
att så fort man uttryckt sin vilja så är steget långt till att lyckas med detta 
beroende på rådande strukturer. Studien visar också på en klar vilja bland de 
olika aktörerna att handlandet skall baseras på interna uppgörelser och 
åtagande både vid genomförandet och vid uppföljning allt enligt theory – in – 
use modell 2. 
 

5.2 Nyttjandet av 5 discipliner 
I denna del av analysen kommer Peter Senges teorier om de fem disciplinerna 
att användas som analysverktyg. Senge anser att användandet av samtliga av 
dessa fem discipliner i högre eller lägre grad krävs i en organisation för att 
förutsättningarna för en lärande organisation skall bli verklighet. Enligt Senge 
är systemtänkandet den disciplin som främst krävs inom en organisations 
samtliga delar för att främja en lärande organisation. Med andra ord krävs det 
att alla delar har förståelse för att ett fel i en del av systemet på ett eller annat 
sätt påverkar en annan del eller alla delar i systemet. Vidare menar Senge att ett 
rätt handlande i en del av systemet som leder till ett fel i en annan del innebär 
att det fins strukturella brister i organisationen alternativt fel i relationen mellan 
olika uppgifter och medarbetare. 
 
Analysen tar nu sin början i det som Senge anger som den femte disciplinen, 
systemtänkandet. 
Frågan som lyder: I hur hög grad uppfattade Du att den organisation du 
verkade i var en del i ett större system? är den frågeställning som direkt söker 
svaret på graden av systemtänkande. Samtliga respondenter utom en, anger ett 
lågt till mycket lågt värde på denna fråga. Det som främst anges på direkt nivå 
är att man uppfattar en viss ”vi och dom” mentalitet. Att funktionsrören i 
organisationen får för stort genomslag. Brist på prioriteringar som främst 
återspeglas i problem med materiel beställningar samt slutligen, en bild av en 
massa ”pluttförband” som åker ut i världen och sedan försvinner. 
 
På den indirekta nivån återfinner man svar såsom dåligt processtänkande, en 
sönderhackad organisation som inte hänger ihop. Ett flertal chefer på olika 
nivåer ansvarar för samma saker samt det som kanske är mest tydligt, 
svårigheten med olika geografiska placeringar av viktiga stödfunktioner i 
organisationen. Obstruktion är ett annat uttryck som används när 
respondenterna beskriver hur stödet till utlandsstyrkan sker från vissa delar av 
Försvarsmakten, detta trots att prioriteringar från högsta ledningen uppfattas 
som mycket tydliga av respondenterna. Motivet till denna obstruktion är att 
uppgifter och resurser inte hänger samman, med andra ord det prioriterade 
innebär inte att något annat får stryka på foten utan allt måste ändå genomföras. 
Det tydligaste exemplet på detta är hur man hanterar personal och dessas 
kompetenser. När det gäller personal som skall ingå i utlandsstyrkans förband 
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sker en mycket noggrann uttagning gjord av de direkta cheferna vilket gör att 
man både uppnår rätt kompetenser men även en bra personkemi från början 
vilket innebär en låg grad av vakanser. När det å andra sidan gäller 
utbildningsorganisationen, Livgardet Int UtbE/SWEDINT, är det dock det 
omvända. Här måste man förlita sig på att Försvarsmaktens olika delar 
uppfattar den exekutiva nivåns prioriteringar och visioner och tillsänder den 
mest kompetenta personalen. Detta sker alltså i låg grad enligt respondenterna. 
 
På den exekutiva nivån är uppfattningen nästan exakt den samma som på 
övriga nivåer: ”Ett gäng småsystem ”satteliter” som inte hänger samman, 
åtminstone inte upplevs hänga samman.” 
”Detta har skapat en viss grad av vi och dom mentalitet.” 
 
Utifrån respondenternas svar kan så kan man konstatera att utlandsstyrkan som 
ett system som ingår i andra system, med andra ord bildar en enhet, inte är en 
realitet. Svaren visar på klara och stora brister både vad avser förståelsen av 
systemtänkande i organisationen men även på strukturella brister samt brister 
avseende relationen mellan befattningshavare och dessa personers olika 
uppgifter. Ett tydligt bevis på detta ges i observationsstudien där endast en 
aktör, kanske den viktigaste och även den mest kritiserade, Förvarsmaktens 
logistikenhet, ej deltog. Den geografiska placeringen utgör en mycket viktig 
parameter för att möjliggöra systemtänkandet och dess praktiska användande. 
 
Nästa disciplin som Senge använder är personligt mästerskap. Detta menar 
Senge är individens möjligheter och förmåga att utvecklas och organisationens 
vilja och möjligheter att exempelvis genom tid för reflektion och lärande i 
vardagssituationen få individen att nå sin egen måluppfyllelse. 
 
Den frågeställning som främst belyser detta är frågan: I hur hög grad anser Du 
att dina och ditt förbands erfarenheter uppmärksammades både under tiden i 
missionsområdet men även vid hemkomsten? Frågan mäter egentligen indirekt 
hur respondenterna upplevt att deras erfarenheter har tagits tillvara med andra 
ord, deras egna måluppfyllelse under tiden som chefer inom utlandsstyrkan. 
Det intressanta i svaren är att de på ett klart och entydigt sätt indikerar en 
skillnad i graderingen i uppfattningen mellan kompanicheferna och 
bataljonschefer på den direkta nivån där bataljonscheferna och respondenterna 
på den indirekta nivån uttrycker samma grad, en hög grad, av uppmärksamhet. 
Detta kan tyda på att precis som en respondent bland kompanicheferna 
utrycker sig: ”Vi hör vad Ni säger men…”. Detta kan tolkas som att 
organisationen endast medger ett personligt mästerskap ned till en viss nivå 
men inte längre. 
 
Den tredje disciplinen, tankemodeller, innebär att en idé eller en modell av 
verkligheten måste delas av organisationens medarbetare för att undvika 
konserveringar av gamla regler och rutiner. Med andra ord krävs en gemensam 
och fullt delad modell av verkligheten för att en lärande organisation skall bli 
en realitet. 
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Problemen med att uppnå en gemensam modell återfinns ganska klart i svaren 
på samtliga nivåer där man tydligt visar på problemen med att mentalt överföra 
den nuvarande verklighetsbilden i ett missionsområdet till det nya förband som 
skall avlösa. Mycket tycks hänga samman med att man i det avlösande 
förbandet, medvetet eller omedvetet bygger upp en modell av att vi ändå gör 
som vi tänkt eller som en respondent svarade ”ingen bataljonschef går fram 
och säger att man åker ner till en soft mission”. Denna skapta modell över 
verkligheten grusas ganska snart efter nedkomst till missionsområdet och kan i 
sin förlängning innebära ganska stora problem för ledningen. 
 
Gemensamma visioner är en disciplin som måste genomsyra en organisation 
från högsta till lägsta nivå. Denna vision måste vara förankrad genom hela 
organisationen och det får inte bara vara en läpparnas vision. 
 
När det gäller denna disciplin verkar respondenterna på samtliga nivåer vara 
eniga om att målen och visionen inte är förankrad och tydliga. Dock så påtalar 
man att man kan se att det blir mer och mer tydligt. Det som dock är mycket 
anmärkningsvärt är att som en respondent svarar, gemensamma visioner 
förvanskas efterhand genom egna tolkningar. Frågan man kan ställa sig är, gör 
man detta medvetet eller omedvetet, eller är det som sagts tidigare att uppgifter 
och resurssambanden inte hänger samman och chefer på lägre nivå måste 
själva finna och utarbeta egna prioriteringar. 
 
Den femte och sista disciplinen för att möjliggöra en lärande organisation är 
enligt Senge teamlärande. Teamlärande möjliggörs genom dialog mellan 
medarbetarna och är enligt Senge en mycket viktig byggsten i den lärande 
organisationen. Detta kommer att analyseras i nedanstående kapitel där 
dialogkompetensen står i centrum. 

5.3 Dialogen som kommunikation 
Dialogkompetens är en viktig förmåga för att uppnå det som Senge menar med 
teamlärande och Argyris/Schön påtalar som en viktig del för att uppnå double 
loop lärande. Det viktiga i en dialog är inte att sträva efter ett vinna förlora 
beteende utan hela tiden, utan påverkan från hierarkiska grader och status 
uppnå ett vinna - vinna förhållande. Man skall genom dialogen kommunicera 
fram en gemensam bild av verkligheten. Att ha närhet och distans till sig själv 
och de övriga samtalarna. 
 
I stort sett samtliga respondenter på samtliga nivåer och även resultatet vid 
observationsstudien visar att man för dialogen i andan av det goda samtalet 
samt har högt till tak utan större yttre påverkningar. Prestigelöshet är ett ord 
som en respondent använder för att beskriva kommunikationen. På den 
indirekta nivån anger man dock för att undvika så kallade pendlingseffekter, att 
undvika att samma misstag upprepas igen samt att försöka balansera 
uppfattningarna på en lagom nivå, var tvungen att genom diskussion 
argumentera fram en vinna förlora situation. Organisationen upplevs av de 
tillfrågade som en plats där det är högt till tak och man upplever sig inte vara 
bunden till något strikt hierarkiskt synsätt. Detta återspeglas även på exekutiv 
nivå och dess dialog med Försvarsdepartementet men även inom Högkvarteret. 
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5.4 Kan man se en skillnad mellan ledningsnivåerna? 
I huvudsak så är uppfattningarna mellan nivåerna de samma. Man kan dock 
som sagts tidigare se en klar skillnad mellan nivåerna i frågan hur 
organisationen uppmärksammar och tillvaratar den enskildes erfarenheter där 
det framstår en stor och entydig skillnad mellan den indirekta och direkta 
nivån. På den direkta nivån återfinns denna skillnad tydligt mellan 
bataljonscheferna och kompanicheferna där de förstnämnda anser att man till 
hög grad uppmärksammat deras erfarenheter medans man bland 
kompanicheferna anger att detta endast skett i låg grad. 
 
I övrigt så ger resultatet både när det gäller intervjuerna och 
observationsstudien en bild av att man har en gemensam verklighetsbild och 
problembild inom och mellan de olika ledningsnivåerna vilket borde innebära 
att det är kanske inte bland medarbetarna bristerna för att skapa en lärande 
organisation återfinns utan i strukturerna och kulturen i organisationen. 

5.5 Slutsatser av analysen 
Slutsatserna av analysen är tillika svaren på uppsatsens frågeställningar. 
Inledningsvis redovisas slutsatserna som ger svar på de fem 
underfrågeställningarna och  avslutningsvis kommer svaret svaret på 
huvudfrågeställningen att redovisas. 

5.5.1 Hur implementeras vunnen erfarenhet in i 
organisationen? 

Erfarenheter är ingen brist i organisationen snarare tvärtom. Bristen finns i hur 
dessa erfarenheter tas tillvara samt delges på ett systematiskt och transparent 
sätt. Det enda sätt som kan anses vara systematiskt är de rapporter som sänds 
från missionsområden in till högre nivå och som uppfattas som 
svårtillgängliga. Ytterligare ses stora brister i förståelsen och kunskapen av att 
allt hänger samman i ett system, systemtänkande, vilket får sitt uttryck att där 
erfarenheten klart visar krav på åtgärd och förändring gör organisationens 
strukturer och ovilja att bryta igenom dessa att erfarenheten blir just bara en 
erfarenhet och inte en välbehövlig åtgärd. På grund av detta ses organisationens 
förmåga att hantera och implementera erfarenheter som låg till mycket låg. 

5.5.2 Hur ändringsbenägen är organisationen utifrån vunnen 
erfarenhet? 

Här visar analysen att viljan till förändringar är stor till mycket stor bland 
organisationens medlemmar. Problemet ses återigen finnas i de strikta och 
starka strukturer som finns inom organisationen Försvarsmakten där visioner 
och prioriteringar från högsta exekutiva nivå inte uppfattas eller vill uppfattas. 
Detta skapar hos medarbetarna låg grad av handlingsfrihet vilket innebär att de 
förändringar man kan genomföra endast innebär bara så kallad single - loop 
lärande inom organisationen. För att nå ett double - loop lärande krävs att de 
strikta strukturerna luckras upp, organisationen stöps om till mera 
processorienterad samt att medarbetare på alla nivåer känner att man har 
handlingsfrihet att förändra utifrån de erfarenheter som fås.  
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En utomstående organisation som under hela tiden direkt under den exekutiva 
ledningen, med stor handlingsfrihet, granskar, stöttar och följer upp arbetet 
med utlandsstyrkan. Detta kan vara en framgångsfaktor för att tränga igenom 
strukturer samt nå ut med visioner, värderingar och prioriteringar. 
 
Ett ytterligare steg på vägen att nå detta kan vara att de delar av organisationen 
som de facto direkt påverkar utlandsstyrkan lokaliseras geografiskt till en och 
samma plats. Detta skulle klart underlätta processen med förändringar 
åtminstone i ett inledningsskede.  

5.5.3 Hur kommuniceras nya erfarenheter inom och mellan 
olika nivåer i organisationen? 

Analysen visar att kommunikation sker i huvudsak genom en hög grad av 
dialog. Organisationen har medvetet eller omedvetet skapat en kultur där man 
har stort förtroende för medarbetarnas uppfattningar och därmed nått en hög 
grad av dialogkompetens. Detta innebär att förutsättningarna för att skapa en 
bra grund att bygga en lärande organisation på finns bland medarbetarna och 
mellan organisationens olika delar och nivåer. 

5.5.4 Hur ser organisationen sig själv- som löst sammansatta 
delar eller som ett system där alla delar verkar 
tillsammans? 

Slutsatsen av detta utifrån denna frågeställning är mycket klar, uppfattningen 
att organisationen präglas av systemtänkande är mycket låg. Detta som Senge 
anser vara den viktigaste grundbulten för att lyckas med att bygga upp en 
lärande organisation återfinns alltså inte inom utlandsstyrkan, eller uppfattas 
inte att finnas. 
 
För att uppnå detta krävs en större grad av process orienterad organisation där 
alla delar ser sig som beroende av varandra och där information kan flyta fritt 
både uppåt och nedåt i organisationen. Det krävs även en mental omställning 
inom Försvarsmakten där de gamla stuprörs strukturerna är ett dött begrepp 
och där all kraft skall läggas på att bygga strukturer för att uppnå 
organisationens uppsatta mål och visioner.  

5.5.5 Hur hanteras personalomsättning inom organisationen 
för att minska kompetensbortfall? 

När det gäller personal som skall ingå i förbanden som skall verka i olika 
missioner sköts detta på ett mycket bra sätt. Detta beror främst på att 
exempelvis kompanichefer med plutonchefer har stor grad av handlingsfrihet 
och ansvar vid uttagning av sin personal. Detta gör att vakanserna blir små och 
de vakanser som ändå uppstår av en eller annan orsak dialogiseras med 
Livgardet Int UtbE/SWEDINT och ersätts om behov finns. 
 
När det dock gäller personal som disponeras av Int UtbE/SWEDINT för att 
utbilda förbanden är läget dock det totala omvända. Man har själva inga 
resurser att göra detta utan måste förlita sig på att övriga delar i 
Försvarsmakten skickar de utbildare vars kompetenser efterfrågas. Den 
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prioriterade verksamheten inom Försvarsmakten lever alltså i ett 
beroendeförhållande och har alltså inte själv handlingsfrihet att managera sin 
personal. För att råda bot på detta krävs att Livgardet Int UtbE/SWEDINT i 
avsevärt högre grad än nu direkt disponerar mer personal med specifika 
kompetenser. Detta främst för att bättre kunna ta åt sig samt implementera 
vunnen erfarenhet. 

5.5.6 Huvudfrågeställningen. Är Försvarsmakten, i detta fall 
dess utlandsstyrka, en lärande organisation och i så fall 
i vilken grad. 

Svaret på huvudproblemfrågeställningen är tudelad. Utlandsstyrkan samt även 
de delar av Försvarsmakten som ingått i denna studie visar på en mycket hög 
grad av vilja till att uppfylla det som uppsatsens olika teorier menar måste 
uppfyllas för att en lärande organisation skall vara möjlig att bygga. Man 
påtalar att det är högt till tak och att i huvudsak kommunikation i 
förändringsarbetet sker genom dialog. Man påtalar även en hög grad av vilja att 
ta till sig erfarenheter och vilja att försöka implementera dessa. Med andra ord, 
bland medarbetarna i organisationen finns alltså ett stort incitament på vilket 
man kan bygga vidare mot en lärande organisation. Graden är i detta fall hög. 
 
Vad gäller organisationens strukturer är det dock till stor del det motsatta 
svaret. Gamla synsätt och ordningar gör sig fortfarande gällande. Man ser 
hellre till vikten att den egna verksamheten uppfyller sina uppgifter än ser över 
gränserna för att se att det som görs faktiskt hänger samman och i sin 
förlängning påverkar en del av, eller flera delar av, hela systemet. 
Systemtänkandet och förmågan att omstrukturera organisationen för att bättre 
synliggöra detta tänkande är där det främst brister. Vad som ses behövas är att 
organisationens vertikala och horisontala gränser görs transparenta. Med andra 
ord när det gäller denna del av frågeställningen, organisationen som sådan och 
dess struktur, kan nog med råge påstås att graden av lärande organisation är låg 
till mycket låg. 

 

6 Vägen vidare mot en lärande organisation 
Analysen som återfinns i ovanstående kapitel ger vid handen att organisationen 
som sådan med dess struktur, kultur är det som är det största hindret för att 
erfarenhet skall kunna tas tillvara och implementeras. Man kan även påstå att 
fenomenet är precis det som två utav de valda teorierna i uppsatsen beskriver; 
Argyris/Schön single- och double- loop lärande samt Senges 5 discipliner där 
systemtänkandet är den i huvudsak avgörande disciplinen. Dessa två teorier 
pekar på att även om viljan finns hos medarbetarna att tillvarata och 
implementera erfarenheter till ett nytt handlande så måste organisationen skapa 
sådan handlingsfrihet att detta kan ske. Man måste som Senge beskriver det 
”se sambanden snarare än raka förlopp av orsak och verkan, att se 
förändringsprocesser snarare än bara avgränsade delar”.39  

                                                 
39 Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen, sid. 76. 
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Jag har också som grund vid diskussionen ytterligare kunnat visa på att det som 
respondenterna i denna uppsats pekar på även vidimeras genom de 
respondentsvar som framkom vid Mj Erik Niklassons uppsats: ”Vardagen –en 
ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring på den multifunktionella 
arenan”, (Stockholm, Försvarshögskolan/ILM, 2004). Även här anger 
personerna i undersökningen att det tar för lång tid mellan det att 
erfarenheterna görs till dess att en förändring kan ske, om det kan ske någon 
överhuvudtaget. Man menar att det finns en stor grad av tröghet i systemet. 
Frågeställningen till intervjun med Niklasson återfinns i bilaga 6.  
 
Utifrån detta kommer min fortsatta diskussion att utgå från det ovan nämnda 
och mitt perspektiv kommer att vara, hur kan en organisation som 
Försvarsmakten möjliggöra denna förändring i organisatoriska strukturer, olika 
kulturer inom Försvarsmakten och hur detta kan ge medarbetarna den 
handlingsfrihet som behövs för att kunna förändra, anpassa sin del av 
organisationen utifrån en förändrad omvärld där nya förutsättningar ständigt 
står vid dörren.  
 
Därefter kommer diskussionen att fokusera på vikten av en klar och tydlig 
vision för att avslutas med ett kapitel som avhandlar framtiden. Sista delen i 
diskussionskapitlet syftar till att visa på framtida möjliga forskningsområden 
som tar vid där denna uppsats slutar eller använder uppsatsen som grund för 
egna studier och undersökningar i ämnet. 
  
Diskussionen kommer i huvudsak att fokusera på utlandsstyrkan men beroende 
på att ämnet gäller systemtänkande så måste diskussionen få möjlighet att ta 
ansats i ett bredare perspektiv. Jag kommer även att utnyttja de kunskaper som 
jag fått till livs i profileringen management vid Chefsprogrammet 03-05 där 
mycket tid har lagts till studiet av organisationer och deras strukturer samt hur 
ekonomiska realiteter möter dessa mönster. Jag kommer inte i diskussionen att 
komma fram till ett fullödigt svar på vad som behövs förändras. Utan denna 
diskussion skall ses som en del av en möjlig förändring av Försvarsmakten mot 
att bli en bättre lärande organisation. Det är mina idéer utifrån arbetet med 
denna uppsats som ligger som grund för diskussionen men ett ytterligare syfte 
är att väcka till fortsatta studier och arbete inom Försvarsmakten hur man nu 
skall gå vidare i sitt arbete mot att bli en lärande organisation. Som sagts 
tidigare, viljan till förändring är stor, nu är det bara att skapa förutsättningarna 
som återstår. 

6.1 Den gränslösa organisationen40 
Precis som angetts ovan pekar Senge på att det viktiga är att se sambanden än 
raka förlopp av orsak och verkan och att se förändringsprocesser snarare än 
bara avgränsade delar.41 Argyris och Schön anger detta som att man skall se 

                                                 
40 En utmärkt bok för att förkovra sig i vikten av samt möjligheterna och problemenen i och 
kring den gränslösa organsiationens  skapande återfinns i Ashkenas, Ron m. fl (2002) The 
Boundryless Organization. 
41 Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen, sid. 76. 
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organisationer som öppna system där olika delar såsom informella, formella, 
individuella samt smågrupper agerar som ett beteende system och för att lösa 
detta måste man utgå från ett öppet system där dessa är inneslutna i där både 
omgivningen och dom själva både påverkar och påverkas av.42 Hur skall man 
skapa en organisationsstruktur som kan möta upp detta? 
 
Jag tror att Försvarsmakten måste hitta en mer lämplig struktur som innebär att 
både vertikala och horisontella gränser suddas ut eller åtminstone görs 
transparenta allt för att medarbetare bättre på alla nivåer kan se sambanden och 
förändringsprocesserna samt kan agera både individuellt och i grupp inom 
systemet. Å andra sidan kommer detta att försvåra det som organisationen 
Försvarsmakten och alla andra försvars- och krigsmakter har gemensamt, 
nämligen en rak och tydlig orderkedja där ansvarsfrågan, uppgift och 
resurstilldelning skall vara så tydlig som möjlig för att kunna möta de friktioner 
och det kaos som väpnad strid, krig, innebär. Balansgången här emellan är 
mycket svår att göra beroende på att vi alltid försöker att organisera, arbeta och 
utbilda oss själva och våra förband så snarlikt den möjliga 
verklighetssituationen som möjligt. 
 
Denna balansgång behöver då å andra sidan inte vara så rigid i sin låsning till 
olika starka strukturer som tidigare varit symtomatiskt för Försvarsmakten. 
Exempel på detta har varit de olika vattentäta skotten mellan försvarsgrenarna 
och som även antyds av respondenterna, även numera hur vi hanterar vårt 
materielflöde, och hur det passar in i det stora krav på anpassning som 
Utlandsstyrkan kräver. Jag tror precis som antyds ovan att utgår man från att 
utlandsstyrkan verkligen kräver en mycket hög grad av flexibilitet och 
anpassningsbarhet avseende både personal, materiel, ekonomi mm så krävs det 
en uppluckring av dessa gränser. En högre grad av genomlysning mellan 
gränserna samt en större grad av integration mellan dessa krävs för att tillvarata 
erfarenheter och möjliggöra för individer och grupper att fritt implementera 
dessa. Man kan enligt mitt förmenade använda NATO:s koncept för planering 
och stabsarbete, Guidlines Of Operation (GOP). Där föreskrivs att för att nå 
maximal effekt i planering och för att få igång så kallad parallell planering 
krävs att man har förbindelseofficerare (liasion officers) både uppåt och nedåt 
genom hela organisationen. Från den högsta politiska nivån ned till den direkta 
nivån som skall uppnå en viss effekt på stridsfältet. Med andra ord konceptet 
borde fungera både i fredsverksamheten såsom i den tänkta stridssituationen. 
Detta ligger i linje med det som Senge anger som teamlärande. 
 
Ett ytterligare förslag på hur man till del kan överbrygga en 
organisationsstruktur och de nackdelar en sådan, oavsett hur den ser ut, kan 
innebära. Är att upprätta en organisation som granskar, stöttar och säkerställer 
att erfarenheter sprids i systemet med så lite yttre påverkan och så små filter 
om möjligt. Exempel på detta gavs vid en föreläsning under 
Försvarshögskolans besök vid United States Joint Force Command (JFC) i 
Norfolk, oktober 2004. Här har man upprättat en helt fristående organisation 

                                                 
42 Granberg, Otto och  Ohlsson, Jon (2004) Från lärandets loopar till lärande organisationer,  
sid. 39. 
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som under hela processen vid en insats, existerar parallellt med den 
organisation som exekverar uppgiften. Syftet med denna organisation är att 
utifrån analyser tillse att viktiga erfarenheter inte försvinner utan tas tillvara. 
Detta görs från lägsta till högsta nivå bland annat genom ett web - baserat 
verktyg där exempelvis kompanicheferna i en operation skriver in erfarenheter 
som gjorts vid en insats och detta har då alla andra kompanichefer i 
operationen tillgång till men även personal hemma i USA under utbildning 
möjlighet att ta del av. 
 
Det som å andra sidan kan diskuteras är huruvida en sådan här yttre 
organisation uppfattas av dom som skall utföra operationen. Bildas en vi och 
dom mentalitet? Ser man dessa analytiker som ett hot? Jag tror, och det var 
också JFC uppfattning, att detta inte behöver vara ett problem. Allt hänger på 
hur man kommunicerar mellan de två organisationerna, en fri och 
förutsättningslös dialog där man uppfattar varandra som två lika viktiga 
komponenter, delar i ett system, för att nå maximal effekt. I vilket fall som 
helst så skulle en motsvarande organisation, som del i en början av processen 
till en lärande organisation, direkt under den exekutiva nivån, vara en stor hjälp 
att göra gränserna i organisationen mer transparanta och att erfarenheter kan tas 
till vara på ett avsevärt mera systematiskt sätt. 
 
Liknande synsätt visades upp även under föreläsningar vid United States 
Marine Corps University i Quantico. Här har man valt att använda ny teknik 
för att möjliggöra snabb överföring av information som utan påverkan från 
organisatoriska filter kan läsas direkt utav de som kan behöva den. Man 
använder helt enkelt en kodad web-sida. United States Military Academy vid 
West Point använder också ny teknik, i detta fall video konferens via sattelit, 
som bärare av information för att elever vid skolan skall kunna ta del av 
erfarenheter i näst intill realtid. Detta visar att man med hjälp av ny teknik 
ganska enkelt kan göra gränser transparenta och därmed snabbt nå ut med nya 
och viktiga erfarenheter i organisationen.43 
 
Ekonomi och låsta budgetar och därmed efterföljande 
materielanskaffningsproblem anges av många respondenter som en stor bov i 
dramat när man vill peka på varför systemet är så trögrörligt. Jag tror inte, 
återigen, att det är organisationen som sådan som gör detta utan det kanske är 
mera på det viset att man använder budget till en styrmetod och kanske i värsta 
fall som verktyg för att gagna sin egen del av organisationen. Huvudproblemet 
tror jag ändå kan återfinnas i hur vi bygger upp våra system utifrån långsiktiga 
prognoser och därmed till stor del låser dörren för flexibilitet och anpassning. 
För vidare studier avseende detta rekommenderas; Wallander, Jan,”Budgeten – 
ett onödigt ont”, (Stockholm, SNS Förlag, andra reviderade upplagan). Man 
blir som Senge säger, systemets fångar. 
 
 

                                                 
43 Iaktagelserna gjordes av författaren under föreläsningar vid United States Joint Force 
Command, United States marine Corps University, United States Military Academy at West 
Point under Försvarshögskolans besök i USA periden 2004-10-24—11-04. 
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6.2 Visionens kraft 
Man kan inte nog förespråka vikten av den exekutiva ledningens vision och 
prioriteringar samt möjligheter till genomslag i hela organisationen. Som visats 
i analysdelen av uppsatsen så påpekar många att visionen är tydlig och klar för 
alla och envar men att det längs visionens resa ner genom organisationen 
förvanskas och tillpassas för att gagna ett specifikt syfte. Detta gör att 
handlingsfriheten inom organisationen för att möjliggöra förändringar enligt 
Argyris/Schöns double - loop lärande blir så gott som omöjligt beroende på att 
det som man trodde var den exekutiva nivåns vision blev något helt annat när 
den kom ner till den indirekt och direkta nivån. Värderingar och idéer håller 
inte samman ner genom organisationen utan längst ner uppstår istället för ökad 
handlingsfrihet, låsningar och osäkerhet. 
 
Det ovan nämnda tyder på att man inte ser, som Senge säger, sambanden och 
förändringsprocesserna utan mera av raka förlopp av orsak och verkan och 
dessutom endast i sin egna begränsade delar. Det som krävs bland annat är att 
man från exekutiv nivå ner till direkt nivå genomlyser hur vision och 
prioriteringar verkligen får genomslag och att man följer detta men framförallt 
att man på alla nivåer får till ett systemtänkande där man ser helheter och 
mönster i stället för stillbilder.44 
 
Å andra sidan kan man också påstå att detta med att som chef på en indirekt 
och direkt nivå, först och främst värnar om den egna delens effektivitet och 
utvecklingsmöjlighet är positivt och skapar sammanhållning. Men sett utifrån 
ett systemtänkande perspektiv kan det vara helt förödande. Hur skall man nu få 
chefer och medarbetare på olika nivåer att bli bättre systemtänkare kan man då 
fråga sig?  
 
Jag tror att i mångt och mycket ligger en del av lösningen i hur viktig visionen 
är för aktörerna på den exekutiva nivån. Hur mycket är man beredd att stå upp 
för den även om det betyder mycket tuffa beslut mot tidigare lojaliteter, med 
andra ord, tydliggöra genom handling att visionen inte är någon läpparnas 
bekännelse utan ett reellt verktyg att styra organisationen utifrån. 
 

6.3 Vad ger oss framtiden 
När jag startade arbetet med uppsatsen hade jag stora dubier på hur man skulle 
kunna hitta verktyg, möjligheter, för att åstadkomma en som jag tror är en 
nödvändig organisations förändring, eller man kanske skall säga tanke 
förändring mot en bättre organiserad Försvarsmakt. Detta bygger på de 
incitament som beskrivits under teorikapitlet, kapitel 2, och som är grunderna 
för att lyckas med att skapa en lärande organisation. 
 
Jag tror att vi kan se ljust på framtiden avseende skapandet av goda miljöer för 
en lärande organisation inom Försvarsmakten. Jag bygger detta påstående 
utifrån de erfarenheter som den nya generationens officerare tar med sig från 

                                                 
44 Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen,  sid. 72. 
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det civila livet, skolan, sättet att umgås, in i yrket. De unga officerarna är vana 
att söka information och dela information mellan varandra och de vertikala och 
horisontala gränserna verkar mer eller mindre transparenta. De använder 
tekniken för att möjliggöra detta men jag tror även att tekniken har gett dessa 
yngre kollegor en förmåga att tänka i nya banor såsom, att se samband och 
förändringsprocesser och inte raka förlopp av orsak och verkan och avgränsade 
delar av en process.45 Precis som uppsatsen visat, det är inte viljan hos 
individerna på de olika nivåerna som är problemet utan det är organisationens 
möjligheter att skapa en miljö för en lärande organisation som brister. 

6.4 Fortsatt forskning 
Denna uppsats tog till viss del sitt avstamp utifrån, som tidigare nämnts, Mj 
Erik Niklassons uppsats: Vardagen – en ledarskapsutmaning under 
internationell tjänst på den multifunktionella arenan. Ett annat fokus har dock 
legat till grund för denna uppsats där erfarenheter och hur dessa förs vidare och 
implementeras i en organisation har varit tyngdpunkten. Utifrån detta kan 
följande fortsatta studier vara av intresse: 

- Utifrån bl. a Högkvarterets omorganisation från linjeorganisation till 
processorganisation - hur påverkar den nya processorganisationen 
förmågan att ta till att vara och omsätta erfarenheter m. a. o vara en 
lärande organisation? 

- Den nya generation av officerare som nu kommer in i organisationen 
med en helt annorlunda syn på hur man sprider och tar tillvara 
information mellan och genom vertikala och horisontala gränser, vilka 
krav kommer detta att ställa på Försvarsmaktens sätt att organisera sig? 

                                                 
45 Senge, Peter (1995) Den femte diciplinen, sid. 76. 
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Muntliga källor genom intervjuer/observationsstudier 
Totalt har 11 intervjuer och en observationsstudie genomförts varav: 
 

 4 intervjuer med kompanichefer som ingått i utlandsstyrkan under 
tidsperioden 2001-2003 och i samtliga fall i Kosovo missionen, 2 i 
vardera bataljonen KS 05 samt KS 07. 

 
 2 bataljonschefer, båda chefer för respektive ovan nämnda bataljoner. 

 
 
 1 intervju med handläggaren internationella frågor vid Försvarsmaktens 

grundorganisationsledning.  
 
 3 intervjuer med personal som i två fall tjänstgjort vid SWEDINT som 

utbildningsansvarig samt deskofficer under flertal år fram till 2003.En 
intervju med en  ansvarig för utbildningen av utlandsstyrkans personal 
och förband vid Livgardet IntUtbE. 

 
 1 intervju med Erik Niklasson. 

 
 1 Observationsstudie genomförd 2004-12-14 vid Livgardet IntUtbE. 

Deltagare vid mötet som studerades var: Personal från Livgardet 
IntUtbE, ATS, FSC, FMHS, ATK (deskofficer Balkan) SWEDEC, 
Ing2, S1, T2, personal ur KS10. Syfte med mötet som observerades var 
att utvärdera utbildningen av KS 10 med alla involverade intressenter 
för att genom detta implementera dessa erfarenheter inför utbildningen 
av KS 12. KS 10 hade precis i samband med detta möte kommit hem 
till Sverige efter genomförd mission. 

 
Övriga källor 

 Föreläsning under FHS chefsprogram 03-05 besök vid United States 
Marine Corps University Quantico 2004-10-24. 
Col Kratzer, LtCol Gary P Russel. 

 Föreläsning under FHS chefsprogram 03-05 besök vid United States 
Joint Force Command Norfolk 2004-10-28. 
LtCol Musgrove. 

 Föreläsning under FHS chefsprogram 03-05 besök vid United States 
Miliatry Academy at West Point 2004-11-04. 
Col George B Forssythe. 

För ytterligare studie av dessa föreläsningar hänvisas till en ännu 
opublicerad reserapport för Försvarshögskolans Chefsprogram resa till 
USA 2004-10-24 till 2004-11-04. 
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Försättsblad till intervju 
 
 
Denna intervju som Du nu skall genomföra syftar till att samla in kvalitativa data till en C-
uppsats som i sin tur har till syfte att studera hur erfarenheter tas tillvara och implementeras in 
i en organisation. Studieobjektet som är valt är Försvarsmaktens Utlandsstyrka och de 
personer som kommer att intervjuas har tjänstgjort som bataljonschefer och kompanichefer 
vid två Kosovobataljoner som tjänstgjort med ca 1 års mellanrum. Utöver dessa kommer 
personal som tjänstgör, eller har tjänstgjort, vid SWEDINT, nuvarande UtbE Int Livgardet, 
och där i rollerna av utbildningsansvariga och direkt ansvarig handläggare för specifikt 
område där utlandsstyrkan tjänstgör och i detta fall Kosovo att intervjuas. Vidare kommer 
personal som tjänstgör vid Försvarsmaktens Högkvarter GRO avdelning att intervjuas. 
 
Alla intervjuer kommer att ske anonymt där inga personuppgifter kommer att dokumenteras. 
Om den intervjuade så tillåter kommer bandupptagning att ske. Det inspelade materialet 
kommer sedan att endast finnas hos uppsatsens författare och kommer inte att delges utan den 
intervjuades godkännande. 
 
Uppsatsens problemfrågeställning med underfrågeställningar: 
 
Är Försvarsmakten, i detta fall dess utlandsstyrka, en 
lärande organisation och i så fall i vilken grad? 
 

 Hur implementeras vunnen erfarenhet in i organisationen? 
 Hur ändringsbenägen är organisationen utifrån vunnen erfarenhet? 
  Hur kommuniceras nya erfarenheter inom och mellan olika nivåer i 
organisationen? 
 Hur ser organisationen sig själv- som löst sammansatta delar eller som 
ett system där alla delar verkar tillsammans? 
 Hur hanteras personalomsättning inom organisationen? 

 
 

Tack för ditt deltagande! 
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Denna intervjumall används vid intervju av bataljonscheferna KS 05 och KS 07 samt 2 
kompanichefer vid respektive bataljon. 
 
När är du född? 
 
När genomförde Du tjänstgöringen? 
 
 
Vilken befattning hade Du när Du tjänstgjorde i utlandsstyrkan? 
 
 
 

1. I hur hög grad anser Du att Försvarsmakten och dess utlandsstyrka kan anpassa sig 
till nya förutsättningar som bygger på erhållna erfarenheter från förband som verkar 
eller har verkat i utlandsstyrkan? 

 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

2. I hur hög grad uppfattar du att den utbildning som du och ditt förband fick före 
nertransport till missionsområdet byggde på erfarenheter som tidigare förband 
överfört? 

 
 
 
 
 

Övriga kommentarer: 
 
3. I hur hög grad anser Du att dina och ditt förbands erfarenheter uppmärksammades 

både under tiden i missionsområdet men även vid hemkomsten? 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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4. I hur hög grad anser du att dessa erfarenheter implementerades i utbildning och vid 
genomförande av kommande förband, både vad gäller organisationsändringar och 
utbildningsförändringar? 

 
 
 
 
 

 
Övriga kommentarer: 
 
5. I hur hög grad anser Du att erfarenheterna var/blev systematiskt dokumenterade? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
6. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av dialog? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
7. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av diskussion? 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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8. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av annan typ av 

kommunikation?  
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

9. I hur hög grad anser Du Dina och ditt förbands erfarenheter kunde påverka 
organisationen till förändringar avseende värderingar, normer och struktur? 

 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

10. I hur hög grad uppfattade Du att den organisation du verkade i var en del i ett större 
system? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

11. I hur hög grad anser du att personalomsättningen inom ditt förband genomfördes på 
ett positivt sätt med stor möjlighet till påverkan och minimal förlust av viktig 
kompetens? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 
 

12. Övriga synpunkter som Du vill tillföra till intervjun? 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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Denna intervjumall används vid intervju av utbildningsledaren vid Livgardet Int UtbE samt en 
person som tjänstgjort vid förbandsutbildningsavdelningen samt en deskofficer vid tidigare 
SWEDINT.  
 
Vilken befattning har Du eller har Du haft samt hur har denna befattningen påverkat 
utlandsstyrkan? 
 
När och under hur lång tid har Du innehaft denna befattning? 
 
 

1. I hur hög grad anser du att Försvarsmakten och dess utlandsstyrka kan anpassa sig 
till nya förutsättningar som bygger på erhållna erfarenheter från förband som verkar 
eller har verkat i utlandsstyrkan? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

2. I hur hög grad anser du att den utbildning som bedrivs bygger på tidigare gjorda 
erfarenheter från förband som tjänstgjort eller är under tjänstgöring? 

 
 
 
 
 
 

Övriga kommentarer: 
 
3. I hur hög grad anser Du att förbandens erfarenheter implementeras i utbildningen? 

 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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4. I hur hög grad anser du att dessa erfarenheter har möjlighet att ändra på 
organisation och utbildning? 

 
 
 
 
 

Övriga kommentarer: 
 
5. I hur hög grad anser Du att erfarenheterna var/blev systematiskt dokumenterade? 
 
 
 
 

 
Övriga kommentarer: 

 
 

 
 
6. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av dialog? 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
7. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av diskussion? 
 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
8. I hur hög grad genomfördes erfarenhetsöverföringen i form av annan typ av 

kommunikation?  
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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9. I hur hög grad anser Du att förbandens erfarenheter kunde påverka organisationen 
till förändringar avseende värderingar, normer och struktur? 

 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

10. I hur hög grad uppfattade/uppfattar Du att den organisation du verkade/verkar i var 
en del i ett större system? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

11. I hur hög grad anser du att personalomsättningen genomförs på ett positivt sätt med 
stor möjlighet till påverkan från förbanden och minimal förlust av viktig kompetens? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

12. Övriga synpunkter som Du vill tillföra till intervjun? 

Låg Hög 

Låg Hög 

Låg Hög 
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Denna intervjumall används vid intervju vid Försvarsmaktens Högkvarter och där Grund 
Utbildningsoganisationsavdelningen och dess handläggare för internationell verksamhet. 
 
 
Beskriv kort din befattning och på vilket sätt denna befattning påverkar utlandsstyrkan. 
 
 
Hur lång tid har du haft denna befattning? 
 

1. I hur hög grad anser du att Försvarsmakten och dess utlandsstyrka kan anpassa sig 
till nya förutsättningar som bygger på erhållna erfarenheter från förband som verkar 
eller har verkat i utlandsstyrkan? 

 
 
 
 
 

Övriga kommentarer: 
 
2. I hur hög grad anser Du att erfarenheter som görs på förbandsnivå kan 

implementeras in i organisationen utlandsstyrkan? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

3. I hur hög grad anser Du att erfarenheter blir systematiskt dokumenterade? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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4. I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av dialog på Högkvarters 

nivå? 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
5. I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av diskussion dialog på 

Högkvarters nivå? 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
6. I hur hög grad genomförs erfarenhetsöverföringen i form av annan typ av 

kommunikation?  
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 

7. I hur hög grad anser Du att förbandens erfarenheter kan påverka organisationen till 
förändringar avseende värderingar, normer och struktur? 

 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

8. I hur hög grad anser Du att det uppstår komplikationer i form av ekonomiska, 
politiska, eller andra orsaker vid en anpassning av organisationen när erfarenheterna 
ger vid handen att det måste ske en förändring? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
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9. I hur hög grad uppfattade/uppfattar Du att den organisation du verkade/verkar i var 
en del i ett större system? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

10. I hur hög grad anser du att personalomsättningen genomförs på ett positivt sätt med 
stor möjlighet till påverkan från förbanden och minimal förlust av viktig kompetens? 

 
 
 
 
 
 
Övriga kommentarer: 
 
 

11. Övriga synpunkter som Du vill tillföra till intervjun? 
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Observationsstudieschema 
 
Tidpunkt:  
Plats:  
Deltagare:  
Observatör:  
Syfte med mötet som observerades: 
 
 

 
 

 

Nyckelbegrepp Frågor I vilken grad 1-5 
(lågt - högt) Anteckningar/kommentarer 

Visar möjlighet till 
anpassningsbarhet 

 
 
 

 

Dialog som 
kommunikationssätt  

 

Använder systemtänkande 
 
 

 
 

Villighet (ser möjlighet) att 
ändra värderingar och 

normer samt strukturer 
(single- eller double- loop 

lerarning) 

 

 

Framgår högsta ledningens 
vision och vilja och 

sympatiserar man med 
denna? 

 

 

Övrigt  
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Denna intervjumall används vid intervju med Mj Erik Niklasson. Syftet med denna intervju är 
att tillföra viss del av den empiri och kunskap som Niklasson inhämtade till sin c-uppsats.  
 
Den specifika frågeställningen som användes är hämtad ur Niklassons uppsats ”Vardagen – 
en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring på den multifunktionella arenan”. 1 
 
Frågan som ställdes i Niklassons uppsats var följande: ”Din uppfattning om i vilken grad 
SWEDINT tillvaratar de erfarenheterna som gjorts vid internationella missioner på Balkan?” 
2 
 

                                                 
1 Niklasson, Erik (2004)  Vardagen – en ledarskapsutmaning under internationell tjänstgöring på den 
multifunktionella arenan  
2 Niklasson, Erik (2004) a.a,  sid. 35. 


