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HANDLINGAR

Lessons learned – förutsättning för
utveckling, effekt och förtroende
Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I
den 6 mars 2007 av överste 1. gr Kim Åkerman, överste Anders
Emanuelson och överstelöjtnant Patrik Ahlgren

B

egreppet ”Lessons learned” lärde
sig de svenska förbanden under
sin tjänstgöring i Bosnien som
började med den första bataljonen, BA 01,
redan 1993. Uttrycket har sedan dess ﬂitigt
använts för att beskriva hur erfarenheter
från verkliga händelser tas tillvara i den
kommande verksamheten. Men den reella
innebörden av detta har varit känt redan
tidigare under begreppet taktikanpassning. Därför är det egentligen ingen ny
företeelse vi talar om. Men frågan är vilken
förmåga vi egentligen har idag att utnyttja
det som nu går under benämningen Lessons learned?

är det viktigt att vid längre stridspauser
och återhämtning utvärdera genomförd
verksamhet. Utvärderingen sker i syfte
att vi skall kunna taktikanpassa vår fortsatta verksamhet. Denna utvärdering bör
behandla såväl förtjänster som brister hos
oss själva respektive hos motståndaren och
kan omfatta
•
•
•
•
•
•

Bakgrund

Under ubåtsjaktsperioden på 1980-talet
upplevde vi påtagligt hur vi misslyckats att
taktikanpassa oss efterhand, och hur lång
tid det tog att komma ikapp. Under 1990talet ﬁnns två bra exempel från armén där

I det gamla arméreglementet1 beskrevs
att viktiga faktorer för att behålla ett gott
stridsvärde och en god stridsuthållighet är
förtroende för organisation, materiel samt
egna kunskaper och färdigheter. Därför

1 Arméreglemente del 2 1995, kap 10.11
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taktik
stridsteknik
organisation och utrustning
kunskaper
färdigheter samt
emotionellt upplevda situationer.
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Metod

en lyckad taktikanpassning kunnat genomföras.2 Det första var när behovet av återtagning av förmågan till strid i bebyggelse
deﬁnierades vilket ledde till utveckling av
såväl särskilda förband för detta i form
av stadsskyttebataljoner samt utveckling
av en särskild stridsteknik för detta. Det
andra var när insikten om vapenverkan mot
oskyddad trupp slog igenom och ledde till
arméns mekanisering.
I det nya insatsförsvaret ﬁnns svenska
förband på många olika arenor i världen.
Svenska ofﬁcerare och soldater utsätts för
många olika händelser, inte sällan med
uppenbara risker för den egna personalen.
Risker som är oftare förekommande och
avsevärt påtagligare än vad som tidigare
varit normalt. Behovet av en kontinuerlig
taktikanpassning, eller Lessons learned har
därför inte minskat, utan tvärtom är det
större än någon gång tidigare. För vad det
egentligen handlar om är inte bara en bättre
förmåga – här och nu – utan hela den framtida utvecklingen av vår Försvarsmakt.
Det ﬁnns idag många olika uppfattningar
om vilken förmåga vi egentligen har.
Alla dessa olika uppfattningar visar på
att det ﬁnns problem som behöver lösas
för att skapa bättre förmåga. Denna årliga
redovisning vill bidra med en analys av
dessa problem och konkreta förslag till
utveckling av förmågan att tillvarata Lessons learned.

Under senare år har vi träffat på många ofﬁcerare, reservofﬁcerare och soldater som
uttryckt missnöje med Försvarsmaktens
förmåga att utnyttja instrumentet Lessons
learned. Efter att ha genomfört riktade
intervjuer med ett antal ofﬁcerare3 beslöt
avdelningen att ägna den årliga redovisningen 2007 till att särskilt granska hur det
egentligen låg till med denna fråga.
I ett inledande seminarium i juni 2006
med inbjudna deltagare från Försvarsmakten (FM), Försvarshögskolan (FHS) samt
Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI),
fristående forskare samt ofﬁcerare och
reservofﬁcerare som varit i internationell
tjänst och nyligen kommit hem, problematiserades aktuella frågeställningar och
beskrevs olika nulägesuppfattningar.
Med dessa som grund genomfördes ytterligare intervjuer med utvalda ofﬁcerare,
varefter avdelningen arrangerade ett miniseminarium i september 2006 med syftet
att särskilt belysa läget och den pågående
utvecklingen inom Försvarsmakten. I detta
deltog HKV Arméledning, Arméns Taktiska
Kommando, Markstridsskolan samt Livgardets internationella utbildningsenhet.
Under hösten följdes detta upp med
intervjuer med personal vid HKV Insatsledning, Arméledning, Arméns Taktiska
Kommando samt Nordic Battlegroup.
Delredovisningar har skett i anslutning till

2 Taktikanpassning – en fråga om överlevnad, inträdesanförande i KKrVA avd I den 29 oktober 1998 av
överste 1.gr Kim Åkerman
3 Då många av dessa upplevt starka negativa reaktioner på sina förslag till förbättringar och utveckling har
vi i denna redovisning valt att inte särskilt namnge några enskilda personer.
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att kunna genomföra en bättre ofﬁcersutbildning,
• De taktiska kommandona inhämtar
underlag för att bättre kunna leda och
hantera insatserna,
• HKV Förbandsenheter inhämtar underlag för att kunna utveckla insatsförbanden på ett bättre sätt,
• HKV Insatsledning inhämtar underlag
för att utveckla helheten och
• HKV MUST inhämtar underlag för
att kunna bedöma hotbilden fortlöpande.
I ﬂera fall sker detta på ett sätt som är
mycket bra för den egna verksamheten.
Mycket goda exempel är SWEDEC samt
Livgardets Internationella Utbildningsenhet. I andra fall drivs denna verksamhet
mer ”ad hoc”. Det saknas ett större sammanhang. Problemet är att det idag uppfattas oklart vem som har vilket ansvar,
att verksamheterna inte uppfattas vara
koordinerade med varandra, att information försvinner i denna oklarhet och att det
därmed ofta inte händer något. Det faktiska
läget blir uppenbart, när vi inhämtar läget
vid Nordic Battlegroup avseende varifrån
och av vem som de skall inhämta Lessons
learned i sina förberedelser. Svaret blir att
man själv söker där man tror sig veta att
det ﬁnns något att hämta och att man till
stor del utnyttjar egen kompetens. Det ﬁnns
inget bra stöd för att få snabbare och bättre
effekt byggt på erfarenheter från tidigare
verksamheter.
Det som då gör att problemet blir riktigt
allvarligt, är att det ﬁnns så många som

avdelningssammanträden, och diskussionerna vid dessa har utnyttjats i den samlade
analysen och den sammanställning som
härmed redovisas.

Nulägesbeskrivning
Försvarsmakten anses i många kretsar vara
samhällsledande avseende ledarskap. I detta ingår att utnyttja den egna personalens,
och inte minst chefernas, erfarenheter och
kunskaper. Genom att göra sin personal
delaktig i utvecklingen får man inte bara
större effekt i denna, utan som bonuseffekt
skapas också ett förtroende i den egna
organisationen som är av stor betydelse.
Detta är också ett ofta återkommande tema
i ÖB:s budskap till den egna personalen.
Det ﬁnns dock i Försvarsmakten idag
inget fungerande system för att säkerställa
Lessons learned. Det handlar ju om fyra
helt olika steg i processen. Det börjar
med en händelse som upplevs – Lessons
experienced. Denna rapporteras och skall
tas omhand av rätta sakkunniga – Lessons
identiﬁed. Om erfarenheterna bedöms viktiga – Lessons validated – skall de föranleda
adekvata åtgärder. Först när dessa åtgärder
är implementerade och har kommit till verkan kan man konstatera att man fått effekt
av erfarenheten – Lessons learned.
Det ﬁnns idag många olika aktörer inom
Försvarsmakten som agerar för sitt syfte:
•

•

Internationella utbildningsenheten vid
Livgardet inhämtar underlag för att
bli bättre på att kunna utbilda nästa
insatsförband,
Stridsskolorna inhämtar underlag för
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upplever att man i Lessons learned-sammanhang inte är särskilt intresserad från
den högsta ledningen av att ta del av gjorda
erfarenheter och förslag. Det upplevs som
att ”vi vet redan”, ”vi kan det här bättre”
eller värst av allt ”ni förstår inte helheten
och sammanhanget”. Då uppstår hos ﬂera
en stark frustration. Om man sedan ändå
från sina verkliga upplevelser försöker få
gehör för det som uppfattas som viktigt,
och antingen blir direkt negligerad, eller
ser att informationen försvinner in i en
process där den sedan inte kan återﬁnnas,
ökar denna frustration. Dessa upplevelser
bidrar inte till att föra utvecklingen framåt,
utan undergräver istället hos berörda förtroendet för den högsta ledningen.
I ett särskilt seminarium4 konstaterades
att brister som kunnat konstateras redan
1998 till stora delar fortfarande ﬁnns kvar.
Dessa angavs bland annat vara
•
•
•
•

Lessons learned-processen skall accepteras
och användas bör:
•
•

•
•
•

Som ett resultat av detta ﬁnns ni i Insatsstabens stående order5 följande beskrivning
av ansvaret för Lessons learned-processen
(Figur 1).
Det samlade ansvaret ﬁnns under Insatschefen hos Chefen för Insatsstabens
analys- och uppföljningsavdelning. Under
denna skall C OPE J 3 svara för sammanställning av de erfarenhetsrapporter som
kommer från respektive taktiskt kommando avseende insatser som genomförs.
På motsvarande sätt skall C OPE J 7 sammanställa alla de erfarenheter som rapporteras från genomförda övningar.
I systemet ingår att all rapportverksamhet skall tas omhand, förbandsbesök och
inspektioner genomföras, liksom särskilda

många aktörer,
svag styrning från centralt håll,
ingen strukturerad process för att ta
tillvara Lessons learned samt
bristfälligt institutionellt minne.

Det kanske allvarligaste är att så många är
medvetna om detta, och ändå händer inget
av avgörande betydelse för att komma
tillrätta med problemet.
I FOI-seminariet redovisades att det
2001-11-06 föreslogs i HKV att för att

4 FOI seminarium kring erfarenhetsåtervinning 2006-12-13
5 HKV INSS SOP kapitel 4
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Lessons learned-handläggare skall
utses vid varje verksamhetsställe,
Chefer vid föredragningar bör kräva
redovisning av Lessons learned inom
aktuellt område,
Lessons-learned-processen inarbetas
i stående order,
Lokala Lessons learned-rutiner fastställas och att
Lessons learned-processen tas upp
i all skolutbildning, varvid Lessons
learned-handläggaren leder utbildningen.
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Insatschefen
C HKV Insatsstab

Analys och uppföljningsavd
Handläggare

C HKV OPE J 3

C HKV OPE J 7

C ATK

Handläggare vid resp avd

C MTK

Handläggare

ÖVNINGAR

Handläggare

C FTK
Handläggare

INSATSER

Figur 1: Beskrivning av Lessons learned-processen i HKV:s insatsstab

intervjuer. Uppföljning och analys skall
sedan, genom särskilda seminarier med
inblandade personer och funktioner, leda
fram till sammanfattande erfarenhetsrapporter (ErfR). Dessa ligger till grund för
en slutlig analys och validering som sedan
leder fram till underlagsframtagning inför
chefsbeslut.
Stf C Insats eller berörd Chef för Taktiskt
Kommando (TK) skall sedan fatta beslut
om att ge order eller anvisningar, göra
hemställan eller delge information.
All dokumentation och övrigt underlag
skall ﬁnnas tillgängligt i en särskild data-
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bas och särskild uppföljning skall ske av
validerade erfarenheter.
Detta synes vara en bra beskrivning av
hur det skall gå till. När vi intervjuar utvalda personer i denna kedja visar det sig dock
att den inte fungerar på avsett sätt. Det
saknas tydliga uppgifter och prioriteringar
i de ﬂesta nivåer. Detta leder till att många
berörda handläggare ser dessa uppgifter
som lågt prioriterade tillikauppgifter och
i ﬂera fall är också handläggarbefattningarna inte utsedda, eller vakanta.
Den databas som skall säkerställa dokumentationen ﬁnns inte, och i väntan på att
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får sig delgivet gjorda lärdomar. Det stora
blodomloppet, övriga Försvarsmakten,
arbetar på utan att i någon organiserad form
kunna ta åt sig gjorda erfarenheter och lärdomar. Exempelvis har det inte producerats
ett reglemente för grupps uppträdande och
strid sedan 1991. Överhuvudtaget har det
inte producerats ett reglemente som omfattar internationell tjänst. Kort sagt kan det
konstateras att de två s k blodomloppen
inte verkar ha kontakt med varandra.
Försvarsmakten beskrivs ofta som en
mycket stor lärande organisation. Själv
beskriver man detta6 som att den är aktiv
(organisationen och dess medarbetare tar
själva initiativ till förändring) och inte enbart reaktiv (agerar först när utomstående
påkallar förändring). Därför gäller det
att systematiskt bygga in och underhålla
funktioner som kan bidra till försök, självvärdering och förnyelse. Kärnan är just
viljan och förmågan att ständigt utveckla
och förbättra verksamheten. I detta sammanhang är en fungerande Lessons learned-process ett oumbärligt inslag.
Ett konkret exempel på att det inte
fungerar bra kan vara på sin plats. Nya
stridstekniska begrepp har skapats, korridor och blixtlås. Utvecklingen av dessa
stridstekniska begrepp genomförs med stor
entusiasm av förband under sin träning
före avfärd. Utvecklingen styrs av vad
man hört från tidigare förband och även
av en och annan uppfångad erfarenhet från
andra nationer. Detta innebär att det för
närvarande ﬁnns väldigt många, och olika,

denna kommer till stånd går mängder med
information förlorad, därför att den inte
kan tas omhand på ett sökbart sätt. Flera
har t o m uttryckt att man måste avvakta
tills denna databas är klar, innan man kan
gå vidare.
Slutligen är det inte klarlagt vilka beslutsbefogenheter som ﬁnns på TK-nivå,
vilket innebär att ärenden skickas uppåt i
kedjan och sedan försvinner in en administrativt utdragen process, där vissa ärenden
inte ens går att återﬁnna.
Denna bild vidimeras av många av de
personer som vi intervjuat, och som anser
sig ha viktiga erfarenheter att lämna men
att systemet och processen inte klarat av
att ta emot dessa.
Den viktigaste slutsatsen av detta är att
det inte längre går att avvakta och tro att
förmågan till Lessons learned kommer att
lösa sig genom ett fortsatt utredningsarbete. För att citera ett ofta använt uttryck
från vår överbefälhavare: ”Behovet ﬁnns
här och nu!”

Behov av Lessons learned
En förvarsmakt som säger sig vara fokuserad på insatser borde vara oerhört vetgirig
avseende erfarenheter från gjorda insatser.
Vår Försvarsmakt kan tyvärr liknas vid
en organism med två blodomlopp. Det
lilla blodomloppet, taktiska kommandon,
insatta förband samt Livgardets Internationella Utbildningsenhet, lever till stora
delar sitt eget liv. Erfarenhetsdiskussioner
genomförs vilket innebär att nya förband
6 Pedagogiska Grunder, 2006 års utgåva, s 195
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uppfattningar om hur korridor och blixtlås
genomförs. Utveckling borde istället samordnas på markstridsskolan och ﬁnnas väl
dokumenterad i ett reglemente.
Lärdomarna från våra insatser måste allt
tydligare påverka utbildning och träning av
förband och chefer. Träningen måste bygga
på erfarenheter från verkliga situationer,
d v s train as we ﬁght”.

bygger på ett rationellt lärande, d v s det är
främst hjärnan som lär istället för att ha en
betydligt större grad av emotionellt lärande
och även lära med hjärtat. Slutsats: Vi
måste se över vår pedagogik och vi måste i
allt större utsträckning utveckla vårt sunda
förnuft. Sunt förnuft är utvecklingsbart!
Utgångspunkt för Försvarsmaktens utveckling och nyttjande är Försvarsmaktens
verksamhetsidé:
Med utgångspunkt i Försvarsmaktens
verksamhetsidé och insikten att Försvarsmakten har att hantera den yttersta form
av våldsanvändning kan t ex begreppen
verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö verka
missvisande. Riskanalys och riskhantering
torde bättre beskriva verksamhetens inre
väsen. Ledarskap, attityd och kunskap
utgör grunden för att förebygga risker och
bemästra risker.
Respekt för människan utgör den självklara basen i all vår verksamhet. En annan
utgångspunkt är att minimera skador och

”Känner jag någon som misslyckas frivilligt?”
”Känner jag någon som skadar någon med
vilje?”
”Känner jag någon som inte vill förbättras?”
Det spontana svaret är ”Nej”! Människor
i allmänhet drivs nog av en vilja att göra
rätt för sig.
Trots detta så sker ändå fel. Varför? Kan
det vara så att utbildningen inom Försvarsmakten i alldeles för stor utsträckning

Försvarsmaktens verksamhetsidé:
Försvarsmakten är genom sin förmåga att utföra väpnad strid Sveriges yttersta
säkerhetspolitiska instrument.
Försvarsmakten är därför ständigt beredd att genomföra internationella insatser och hävda
Sveriges nationella integritet samt att stödja det svenska samhället vid större kriser.
För att Sverige ska kunna bibehålla sin säkerhetspolitiska handlingsfrihet utvecklar
Försvarsmakten kontinuerligt förmågor som kan möta framtida krav.
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förluster på allt ifrån människor till natur.
En tredje utgångspunkt är att insatsmiljön är både nationell och internationell
och att insatsernas krav måste tydligare
påverka utbildningens uppläggning och
genomförande.
Det finns ingen som ifrågasätter att
insatsmiljön såväl nationellt som internationellt är idag mer komplex än tidigare.
Insatsområdet kan liknas vid en gigantisk
amﬁteater med upptill ﬂera hundra miljoner åskådare, tusentals kommentatorer
och experter. Begreppet 3-block war är ett
annat exempel på denna komplexa miljö
– att inom förbandets område genomföra
traditionell ”peace keeping” och humanitära stödinsatser, samtidigt som situationen snabbt kan förändras till regelrätt
strid, ställer stora krav på alla som ingår
i förbandet.
Ytterligare en svårighet är att soldaterna
skall lösa uppgifter som är både nationellt
och internationellt juridiskt reglerade.
Förutom att kunna strida behöver de därför
– utöver juridisk kompetens – ha social
och kulturell sådan, förmågor som våra
svenska soldater uppskattas för internationellt. Soldaterna behöver kort sagt ha
insikt i uppgifter, kultur och samarbete
mellan civila och militära organisationer
i ett brett perspektiv.
Lärdomar från genomförda insatser
är därför oerhört betydelsefulla, liksom
vår förmåga att utveckla metoder att
tillvarata förbandens erfarenheter. Idag
ﬁnns dock inte erfarenheter från insatser
dokumenterade på ett organiserat sätt.
Grunden för i princip alla internationella
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insatser för svenska förband torde även i
framtiden vara att de-eskalera situationen
i insatsområdet.
Om soldater och chefer handlar felaktigt eller fattar fel beslut (alternativt inte
handlar eller fattar beslut i en speciﬁk
situation) kan han eller hon och/eller
oskyldiga civila skadas eller dödas. Den
strategiska korpralen, det vill säga den tänkande soldaten, ger en mångfald av köns-,
ålder-, och socialgrupper och är betydligt
viktigare än avancerade vapensystem. Ett
beslut taget på mindre en sekund och med
ett mycket begränsat beslutsunderlag kan
sedan komma att prövas under månader av
juridiska experter.
Med utgångspunkt i ovanstående måste
vi utveckla både vårt utbildningssystem
och regler för verksamhetssäkerhet och
arbetsmiljö. Idag utgör visionen ”realistisk utbildning utan skador” fundamentet
för utbildning och träning. Att ingen skall
komma till skada innebär att vi i vissa delar
lär ut felaktiga kunskaper och färdigheter
vilket torde vara fel, ”att inte våga ta
risker är farligt”. Idag lär vi till exempel
ut att våra eldhandvapen alltid skall vara
säkrade vid all form av förflyttning. I
en duellsituation, exempelvis i samband
med rensning av rum riskerar således en
svensk soldat med säkrat vapen att möta en
motståndare som deﬁnitivt har ett osäkrat
vapen. Utgången av denna duell är given,
den svenska soldaten dör. Att utbilda/träna
som vi gör idag innebär att vi riskerar att
fostra våra soldater och ofﬁcerare att stupa
under insats. Verksamhetssäkerhet och
arbetsmiljö måste istället ses som riskhan-
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tering. det vill säga ”train as we ﬁght.” Vi
måste ha chefer och soldater med en hög
riskmedvetenhet. Vidare måste alla ha en
förmåga att både läsa av stridsvärdet på
sig själv och på sina kamrater/soldater.
Det är det faktiska stridsvärdet som avgör
om och när man kan agera inte huruvida
man har haft möjligheten att vila under sex
timmar, något som ställer högre krav såväl
på chefer som på den enskilde.
Varje dag utsätts svenska soldater för
faror och risker i sin verksamhet. Medvetna
om detta försöker vi organisera och utrusta
våra förband och utbilda och öva våra befäl
och soldater för att minimera dessa risker
och faror. Och vi gör detta efter bästa förmåga. Men vet vi allt?
Om något allvarligt händer så kan det
bero på ﬂera olika orsaker:

för vara intressant att titta in i Johari fönster
ur ett Lessons learned-perspektiv. Det skulle
då kunna anpassas på följande sätt:
2

Vi vet
inte att vi
vet

4

3

Vi vet
att vi inte
vet
Vi vet
inte att vi
inte vet

Figur 2: Johari fönster i ett Lessons learnedperspektiv

När vi vet att vi vet (ruta 1) så ger det en
grundläggande trygghet i situationen.
När vi vet att vi inte vet (ruta 2) så genererar detta ett tydligt underrättelsebehov,
verksamhet initieras och om vi lyckas kan
frågan ﬂyttas till ruta 1 vilket ökar vår
trygghet.
När vi inte vet att vi vet (ruta 3) så
innebär detta att vi har en ofullkomlighet
i vår organisation. Någonstans ﬁnns den
kunskap vi behöver men vi vet inte var
och ägaren av denna kunskap vet inte, eller
förstår inte, att vi behöver den. Genom att
utveckla vår organisation kan denna kunskap delges automatiskt och systematiskt.
Därmed ökar vetskapen i ruta 1 och därmed
också vår trygghet.
När vi avslutningsvis inte vet att vi inte
vet (ruta 4) uppstår en skenbar trygghet.
Det man inte vet kan man ju varken hantera

Vi visste inte!
o Någon annan visste, men inte vi!
o Vi ville veta, men visste inte hur vi
skulle få reda på det!
Vi visste!
o Men vi orkade inte agera!
o Men hann inte agera!
o Men ville inte agera!
Men även om vi har vetat och har agerat
utifrån den vetskapen så kan det ändå inträffa svåra situationer, eftersom vidtagna
åtgärder inte visade sig räcka. Sannolikheten för att vi kommer mer helskinnade
ut ur den händelsen ökar dock om vi har
agerat i tid.
I den lärande organisationen kan det där-
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Vi vet
att vi vet

1
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tionsstyrningen. Innebörden av detta har
varit av ﬂera slag:

eller eftersöka. Den falska säkerhet som
uppstår i detta läge kan bara hanteras genom att organisationen är tränad i att hela
tiden söka mer information, att lära sig av
en dynamisk värld och att aldrig tro att man
är fullärd. Med en sådan attityd kommer
successivt ny vetskap att tillföras i ruta
1 och därmed vår trygghet och säkerhet
efterhand att öka.
I en fungerande Lessons learned-process
måste det därför ﬁnnas en strävan hos alla
ansvariga och berörda att säkerställa ett
ständigt ﬂöde till ruta 1. Den tydliga slutsatsen av detta är att vi måste bli bättre på
att tillvarata erfarenheterna, och lärdomarna av dessa, från våra insatser. Kravet på
agerande i en riskfylld insatsmiljö utgör det
deﬁnitiva grundfundamentet för utveckling
av vår organisation, vår utrustning, våra
insatsregler, vår taktik och stridsteknik, på
utbildning och övning och därmed också
på vårt regelsystem för verksamhetssäkerhet och arbetsmiljö.

•
•

•

Den stora utmaningen blir att nu släppa loss
den inneboende kreativa kraften i Försvarsmakten och börja leda som vi lär, delegerat
och med uppdrag, och därmed kunna
utnyttja hela organisationens kompetens
och engagemang i denna utveckling. Det
innebär att uppgifterna skall tydliggöras i de
olika ledningsnivåerna. Till dessa uppgifter
skall också ﬁnnas kopplade lika tydliga ansvar och befogenheter. Detta innebär också
ett bättre tillvaratagande av personalens
engagemang och förmåga att ta ansvar.
En viktig utgångspunkt är vad som egentligen skall vara styrande i utvecklingen av
vår förmåga till Lessons learned. Här ﬁnns
det faktiskt behov av en ﬁlosoﬁsk analys
och kanske också lite självrannsakan.
Om vi vore i krig idag skulle krigsnyttan
vara den helt övergripande prioriteringen
och allt annat få underkasta sig denna. Effektiva, väl utrustade och utbildade förband

Utvecklingsperspektiv
Hur skall vi då komma ur dagens situation
och snabbt kunna skapa en Lessons learned-process som, i stället för att skapa frustration och uppgivenhet hos många, leder
till engagemang och ansvarstagande och
därmed till en viktig förtroendeskapande
verksamhet. I det följande redovisar vi ett
antal tankar och förslag i detta syfte.
Inledningsvis kan konstateras att utvecklingen i Försvarsmakten under senare år
präglats av en allt högre grad av centralstyrning med utgångspunkt från produk-
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dels har utvecklingen präglats av en
top-down-ﬁlosoﬁ som i många fall
har varit hämmande,
dels har, trots att utvecklingen av det
insatta insatsförsvaret varit prioriterat,
det tröga produktionssystemet med
sina planerings- och budgeteringscyklar uppfattats som hämmande och
slutligen har
de olika beslutsnivåerna inom HKV,
och vilket ansvar liksom vilka befogenheter dessa har, varit oklara.

38

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

med hög effekt skulle vara av avgörande
betydelse, inte bara för vår försvarseffekt
utan också för vår försvarsvilja.
Idag är vi inte i krig, men vi har ett
insatt insatsförsvar där förband beﬁnner
sig på ﬂera oroliga ställen i världen. Som
en konsekvens av detta kan dessa, med
mycket kort varsel, beﬁnna sig i svåra
krigsliknande situationer, där våra soldater
riskerar att både skadas och dödas.
Att då snabbt försöka ändra prioriteringar och styrmetoder kommer obönhörligt att
leda till att åtgärderna kommer för sent.
Det är för att undvika detta som vi måste ha
ett fungerande Lessons learned-system. En
konsekvens av detta är att ägaren till detta
system skall vara den som leder insatsen
redan nu.
Detta leder i sin tur fram till frågan om
vem som är lämplig att vara denne ägare?
Var ﬁnns den kompetens och de resurser
som detta kräver? Återigen är det dags att
fundera ﬁlosoﬁskt. Det är rimligtvis en stor
skillnad på de erfarenheter och behov som
genereras av markförbanden i Kosovo,
Liberia eller Afghanistan, av sjöförbandet i
Medelhavet eller ﬂygförbandet i Mellersta
Östern. De olika arenorna ställer helt olika
krav på förbanden, dess utrustning och
utbildning. Erfarenheterna och de behov
dessa genererar kommer också i de ﬂesta
fall vara arenaspeciﬁka. Allt detta leder
till att verksamheten behöver ha en annan
struktur än den som idag anges i Insatsstabens stående order.
Utifrån det ovan redovisade kan följande
principiella slutsatser dras:
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1. I insatsområdet – där och nu – skall
förbandschefen ha tydligt ansvar och
befogenheter att fatta de beslut som han
anser vara nödvändiga för att säkerställa
förbandets uppgift under rimligt säkra
förhållanden. Detta väljer vi att kalla
nivå 1, det är nivån som beﬁnner sig
närmast ”fronten”.
2. För större behov av beslut – här och nu
– skall den taktiske insatsledaren med
arenakompetens kunna fatta erforderliga beslut. Dessa kan omfatta såväl
behov för det förband som är insatt just
nu liksom det(de) förband som skall
avlösa det insatta. Detta väljer vi att
kalla nivå 2.
3. För beslut om framtida insatser och avvägningar mellan pågående insatser på
ﬂera arenor skall beslutsnivån ﬁnnas på
den operative insatschefen. Detta kallar
vi nivå 3.
Med en sådan ordning blir det tydligt vem
som har vilket ansvar, oavsett om insatsen
är under förberedelse, under genomförande, inför avlösning eller en kommande
framtida insats.

Förslag till struktur
I det följande redovisas nu ett förslag utgående från en arena – markarenan. Detta
förslag kan också enkelt i tillämpliga delar
omsättas även på övriga arenor.
För att förbättra och utveckla vår operativa förmåga är det, som nu redovisats,
nödvändigt att erfarenheter från såväl
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mellan nivå 2 och nivå 3. Det saknas idag
också enheter som kan skapa en helhetsbild
av informationsﬂödet och utföra analyser
som resulterar i behov av åtgärder på kort
och lång sikt. Dessa uppgifter ligger i
bästa fall idag på stabsofﬁcerare som tilllikauppgifter. Det innebär att utvecklingen
är beroende av enskilda medarbetares vilja
och energi att, i de fall behovet av åtgärder
uppfattats, föra ärendet till rätt beslutsfattare. Risken är uppenbar att internberedningar medför tidsförluster. I värsta fall
bereds ärenden inte till beslut, därför att
annan verksamhet prioriteras högre.
Vårt förslag har till utgångspunkt att
det i första hand är nivå 2 som behöver
utvecklas. I nivå 3 handlar det mer om
att tydliggöra uppgifter och ansvar och
avdela adekvata resurser inom beﬁntlig
organisation.
För nivå 2 är det då den arenataktiske
chefen som har de bästa förutsättningarna,
och den bredaste och djupaste kompetensen i sin taktiska stab, för att kunna lösa
dessa uppgifter. I de fall denna kompetens
behöver kompletteras, så kan arenans
förband och skolor utnyttjas som resurs.
Förslaget beskrivs mer i detalj utifrån
Figur 3.
De skarpaste erfarenheterna (Lessons
experienced) kommer från pågående insatser (fronten). Därför skall de rapporter
(1) och utvärderingar (1) som insatsen
genererar sändas till den armétaktiska
staben. I denna skall organiseras en särskild inspektion för Lessons learned på
markarenan (ILLM) (2).
Denna organiseras med en erfaren övers-

insatser, övningar som experiment tas till
vara. Det kan vara faktorer, bara för att
nämna några, som påverkar utformningen
av organisation, bemanning, utrustning,
reglementen, instruktioner, säkerhetsinstruktioner eller anvisningar för utbildning
och övning.
För att en erfarenhet ska kunna tas tillvara krävs för det första att det ﬁnns en
medvetenhet någonstans i organisationen
om att ett problem existerar. För det andra
krävs förmåga att identiﬁera behovet av
åtgärder på kort och lång sikt. För det
tredje krävs att beslut om åtgärder på kort
och lång sikt tas och att besluten omsätts
i handling.
Underlag för det första steget saknas i regel inte. Från nivå 1 skrivs och distribueras
rapporter och utvärderingar. Inspektioner
och chefsbesök genomförs vid insatsförbanden. Men det är många olika sakområden och funktioner i organisationen
som berörs i varje enskilt fall och därmed
också ﬂera olika sakägare. Detta innebär
att det ﬁnns risker att informationen inte
tas tillvara och värderas på rätt sätt.
Den kan
•
•
•

stoppas för att den hamnar hos någon
som saknar rätt kompetens att bedöma
dess värde,
passera obemärkt för att den lottas på
fel sakägare, eller
försvinna in i systemet, för att detta är
ofullkomligt.

Detta beror på att det i nivåerna över endast
ﬁnns delvis etablerade processer. Det ﬁnns
en sammanblandning och en otydlighet
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INSATSCHEFEN
(11)

C MTS
C FTS

C ATS

(10)
Förband
Centra
Skola

(5)

C FTS

(7)
(8)
ILLM (2)
Insp
DO x 4

Kompl insatsorder
Kompl av utrustning
Avsteg från SäkI
Ändr av utbanv
Kompl utbildning
Ändr kravställning
Anp av reglemente
Kompl anskaffning

(9)

(4)

Rapporter Uppföljning

(1)

Rekognosering

Utvärderingar Inspektion

Insats
(3)

(6)

(1)

(3)

INSATSER

Figur 3: Förslag till Lessons learned-ansvar kopplat till ”arenan”

te (tidigare brigadchef eller förbandschef)
som inspektör och chef för denna verksamhet. I inspektionen ingår förslagsvis
4 stabsofﬁcerare (Desk-ofﬁcerare (DO))
med fördelat ansvar på pågående insatser.
Idag skulle dessa kunna vara Afghanistan
och Kosovo för pågående insatser samt
Mellanöstern och Afrika för eventuellt
kommande insatser.
Denna inspektion svarar för analys (Les-
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sons identiﬁed) och sökbar arkivering av
inkommet underlag. Inkommet underlag
kompletteras med särskilda uppföljningar
(3) och inspektioner (3) på fältet. För
att genomföra dessa skapas särskilda inspektionsteam (4) enligt den modell som
vi väl känner från OSSE-verksamheten.
Teamchef (5) blir en utvald förbandschef,
dokumentationsansvarig blir berörd deskofficer ur inspektionen, och personal i
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övrigt handplockas från förband, centra
eller skolor beroende på syftet med verksamheten.
I analysunderlaget ingår också rapporter
från genomförda rekognoseringar inför
kommande avlösningar (6).
Analysen leds av resp deskansvarig i
arbetsgrupper som sammansätts av lämplig
personal från den armétaktiska arenan,
företrädesvis dess stab. Erfarenheter som
bedöms kunna vara av betydelse även för
de andra taktiska staberna överlämnas tidigt till motsvarande inspektioner. Denna
analys kommer att leda fram till en värdering (Lessons validated) och i förekommande fall förslag till lämpliga åtgärder.
Dessa förslag överlämnas av inspektören
(7) till chefen för den armétaktiska staben.
Denne uppdrar åt sin stab att bereda förslag
till beslut (8). Dessa beslut kan vara såväl
omedelbara, kortsiktiga som långsiktiga
och kan omfatta ett brett spektrum, t ex:
•
•

•
•
•
•
•

•

Dessa beslut delges berörda insatsförband
som är i tjänst och som är under omedelbara förberedelser för avlösning (9). Men
de kan också resultera i förändrade uppdrag till förband och skolor om förbereder
och utbildar insatsförband för kommande
insatser (10). Det är först när dessa beslut
är implementerade i genomförande av
insatsen eller i utbildning inför kommande
insatser som vi kan använda uttrycket Lessons learned.
I den mån besluten kommer att ha stor
betydelse för kommande insatser så sker
rapportering till nivå 3 (11) avseende åtgärder där omedelbara beslut måste fattas,
resp föreslås beslut som innebär omprioriteringar mellan arenor och ändring av
långsiktiga inriktningar och ambitionsnivåer. Samtidigt orienteras övriga taktiska
chefer.
Att skapa ett system enl ovanstående
beskrivning medför också krav på ett
annat rollspel mellan HKV Insatsledning och Produktionsledning. För att de
skarpa insatserna skall bli styrande för
vår verksamhet krävs att produktionsledningsprocessen blir både smidigare och
anpassad till insatsförbandens behov och
att arenacheferna får en större möjlighet
att påverka även pågående verksamhet på
förband, centra och skolor.
Produktionsledningen är idag i princip
den ledning som har att fatta beslut om

komplettering till eller ändring av
insatsordern,
omedelbar tillförsel av utrustning eller
komplettering av utrustning till nästa
insatsförband,
eventuella avsteg från SäkI bestämmelser,
komplettering eller ändring av utbildningsanvisningar,
kompletterande utbildning av redan
utbildade förband,
ändrad kravställning på insatsförband
inkl nya rekryteringsbehov,
anpassningar av beﬁntliga samt ef-
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ter hand framtagande av nya reglementen för insatsförband samt
kompletterande anskaffning av utrustning och materiel.
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att implementera erfarenheter, särskilt om
det kräver att resurser tillförs. Uppdragsprocesserna är huvudsakligen uppbyggda
i årliga budgetcykler, även om det ﬁnns
snabbspår. Resurserna är ofta fördelade på
budgetår. Det kan medföra svårigheter att
omhänderta mer akuta behov, då det ﬁnns
en ovilja att göra större omfördelningar
under pågående budgetår. Ett sådant förfarande kräver ett stort internt samordningsbehov och återigen tidsförluster. De delar
av Insatsledningen, de taktiska staberna,
som har daglig kontakt med den operativa
verksamheten, och därmed också är de som
har bäst underlag för beslut om åtgärder,
saknar befogenheter och resurser för att
kunna fatta beslut om åtgärder. Sammantaget innebär detta att ﬂexibilitet saknas.
Ytterst riskeras människoliv.
Att förändra detta kommer inte att vara
lätt i den produktionsstyrningsmodell
som utvecklats i Försvarsmakten under
lång tid. Det är dock nödvändigt för att
kunna säkerställa den höga och ﬂexibla
effekt som våra insatta insatsförband och
dess personal har rätt att kräva. Hur den
nya produktions-styrningen skall vara
utformad ligger dock inte inom ramen för
denna årliga redovisning.

•
•
•

Utvecklingen hittills är inte imponerande.
Vårt förslag är därför att det nu är dags att
sluta utreda och börja agera, och därmed
skapa en evolutionär lösning. Genom
att tydliggöra uppgifter och ansvar hos
berörda chefer skapas de attityder som
uppgiften kräver.
Detta skall kopplas ihop med att cheferna skall ges befogenheter att fatta beslut
och att agera. Därmed kommer dessa, inom
sina egna ramar att skapa de resurser som
krävs för att verksamheten skall komma
igång på ett snabbt och effektivt sätt.
Senare kan ytterligare äskade resurser
tillkomma.
Genom att påbörja verksamheten med
de metoder som idag ﬁnns, och som på
ﬂera enskilda enheter fungerar väl, kan
en lösning snabbt skapas som medger ett
mer systematiskt hanterande av Lessons
learned. Efter hand erfarenheter utvinns
kan metoden förﬁnas successivt.
Ett sådant evolutionärt förfaringssätt
har många fördelar. Dels utnyttjas de
erfarenheter som ﬁnns idag på ett bra sätt.
Dels ges möjlighet till att organisationens
olika delar och befattningshavare på olika
nivåer kan utnyttja sin samlade kompetens
i att utveckla detta system. Befogenheter

Sammanfattning
Med den hittills styrande principen för
utveckling utnyttjas inte organisationens
styrka och tillgodoses heller inte dess
omedelbara behov. Denna utvecklingsmetod har av C HKV OPE uttryckts på
följande sätt:
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Först skall vi ta fram en bra och säker
metod för hur detta skall gå till.
Därefter skall vi skapa de attityder
som krävs för att tillämpa metoden.
Efter detta skall vi skapa och avdela de
resurser som erfordras för att metoden
skall fungera.
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och ansvar, liksom vägar in, tydliggörs.
Det kommer tidigt att märkas i verksamheten att det nu händer något, och effekten
kommer snabbt att kunna öka. Sist men
inte minst kommer detta förfaringssätt att
också snabbt öka förtroendet för berörda
chefer i allmänhet och för Försvarsmakten
i synnerhet.
Den struktur som vi föreslår för denna
utveckling innebär att det ﬁnns tre nivåer.
Vi väljer att nivåindela dessa från där insatsen sker – fronten – och uppåt.
Nivå 1 blir då den insatte förbandschefen. Denne skall ha mandat och befogenheter att fatta de beslut som han anser vara
nödvändiga för att säkerställa förbandets
uppgift under rimligt säkra förhållanden.
Nivå 2 blir den taktiske arenachefen.
Denne skall ha mandat och befogenheter
att fatta större beslut – här och nu. Dessa
beslut kan omfatta såväl behov för de förband som är insatta just nu, liksom för de
förband som skall avlösa de nu insatta. Den
taktiske chefen skall biträdas av en särskild
stabsenhet med en särskild inspektör med
uppgiften att samla in underlag,värdera och
validera underlaget samt med detta som
grund lämna rekommendationer om vilka
åtgärder som bör vidtas.
Nivå 3 blir Försvarsmaktens insatschef.
På denna nivå skall beslut fattas om eventuella omprioriteringar mellan olika arenor
eller teatrar samt om framtida insatser och
avvägningar.
När det gäller nivå 1 handlar det egentligen bara om att tydliggöra mandatet och i
nivå 3 ﬁnns det en grundstruktur. Däremot
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krävs tydliga grepp i nivå 2 och här lämnar
vi följande förslag:
1.
2.
3.
4.

Tydliggör uppgift och befogenheter
för taktisk chef
Avdela personal som har till huvuduppgift att hantera Lessons learned
arenavis
Bilda med dessa en särskild inspektion
för arenan
Förtydliga rollspelet mellan den taktiske chefen och produktionsledningen
så att insatsens (frontens) behov blir
styrande.

Med detta förslag skapas en sammanhängande helhet för ansvaret före, under och
efter insatserna.

Avslutning
När vi talar med många personer med erfarenheter från nu genomförda insatser och
hör dessa berätta om vilka upplevelser och
förslag de har att delge, samt hur de upplever att det i många fall varken ﬁnns intresse
eller förmåga att på ett systematiskt sätt ta
vara på och utvärdera dessa erfarenheter,
måste frågan ställas om hur professionella
vi egentligen är i vår Försvarsmakt. I vissa
fall kan det lite drastiskt uttryckas som att
vi lever på lånad tid.
När väl händelsen inträffat, och svenska
befäl och soldater skadats och omkommit,
kommer ansvaret att vila tungt på dem
som skulle ha kunnat vidta åtgärder för
att förebygga detta, men som av olika skäl
inte gjorde detta. Man kan ha gott samvete
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endast om man med sin vetskap hade vidtagit de åtgärder som bedömdes lämpliga,
men att dessa ändå inte räckte.
Överbefälhavaren sade vid årets början
att Lessons learned-processen är viktig.
Den lär oss hantera situationer som har
hänt och som kan hända igen.7

Eftersom ingenting händer av sig själv
så måste krafttag vidtas nu, innan det är
för sent. Tillfället ﬁnns osökt just nu, när
det ändå pågår en omorganisation av Högkvarterets organisation och verksamhet.

7 Seminarium på Kungl Slottet 2007-01-31 ”Försvarsmaktens roll idag och i framtiden”
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