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Titel 
Vägen till nyttjandet av ett fastställt reglemente:  

En studie av marinens process för implementering av TRM-1(A) 
 

Sammanfattning: 
Det finns tecken i marinen på att de nya arbetssätt och begrepp som de fastställda 
reglementena föreskriver inte används ute i organisationen eller inte används på det sätt 
som reglementena beskriver. Några exempel på detta är att marina ledningsbegrepp 
används på felaktigt sätt eller i felaktiga kombinationer, felaktigheter vid nyttjandet av 
organisationsstrukturer och oklarheter om vilken ledningsnivå som har vilket formellt 
ansvar. Detta påvisar behovet av att närmare undersöka arbetet med, och förutsättningarna 
för, implementeringsarbetet kopplat till nya reglementen i marinen. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken förutsättning marinen har till att effektivt 
implementera nya reglementen i verksamheten. För att besvara syftet har TRM-1(A) 
använts som fallstudie där tre frågeställningar undersökts: 

• Hur genomfördes implementeringen? 
• Vilken organisation fanns för att genomföra implementeringen? 
• Vilket är resultatet av implementeringen? 

Nyckelord: 
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1. Inledning 

När jag ryckte in i Försvarsmakten 1995 var verksamheten beskriven i flera reglementen 

som var runt 8 till 10 år gamla, men vissa mycket äldre. Exempel på detta var 

Taktikreglementen för Flottan (TR FL), som utkom 1987, och grunden för 

fartygstjänsten ombord som beskrivs i Instruktioner för Stridstjänsten: Allmänna 

Föreskrifter (ISF:AF) från 1967. Värnpliktssystemet rullade med ett års cykel på 

Marinens fartyg och verksamheten skiljde sig inte mycket från år till år.  

I mitten av 1990-talet började marinen delta i sina första internationella övningar och 

kom då i kontakt med en annan nomenklatur av begrepp, främst på engelska, ett annat 

sätt att leda förband och andra orderverk än vad som används nationellt. 

Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet intensifierades deltagandet i de 

internationella övningarna för samtliga marina förband genom t.ex. BALTOPS1, 

BRILLIANT MARINER2 och FOST3. Detta gjorde att personalen använde sig av två 

olika sätt att uppträda, tala och samverka beroende på om de uppträdde nationellt eller 

internationellt. I samband med detta påbörjades arbetet på fartygsnivå inom marinen att 

försöka minska skillnaderna mellan det nationella och internationella uppträdandet. 

I augusti 2005 lades de sista av marinens patrull- och robotbåtar ner. De var de sista 

enheterna under 2000-talet som var ett arv från invasionsförsvaret. Med nedläggningen 

av dessa fartyg och övergången till ”korvettflottan” påbörjades ett större arbete med att 

försöka få marinen att förändra det äldre nationella arbetssättet och övergå till de 

metoder som används vid de internationella övningarna. Detta arbete har utmynnat i en 

rad olika nya reglementen, såsom TRM:AF FS4 och TRM-1(A)5 som fastställdes från 

och med 2009 respektive 2010.  

Att fastställa ett nytt arbetssätt, i form av t.ex. ett reglemente, innebär dock inte per 

automatik att det får genomslag i en organisation. För detta krävs en implementering, 

                                                 
1 Baltic Operations (BALTOPS) är en amerikansk övning med deltagare inom ramen för NATO/PfP. 
2 NATO-övning i Nordsjön och Östersjön där Sverige bjuds in som deltagande nation. 
3 Flag Officers Sea Training (FOST) är en brittisk övning för att utbilda och evaluera fartygsbesättningar. 
4 Taktikreglemente för marinstridskrafterna: Allmänna föreskrifter för fartygs- och stridstjänst 
5 Taktikreglemente för marinstridskrafterna 
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d.v.s. en process som säkerställer att förändringarna sker organiserat och får avsedd 

effekt i verksamheten. 

2. Problemformulering 

Det finns tecken i marinen på att de nya arbetssätt och begrepp som de fastställda 

reglementena föreskriver inte används ute i organisationen eller inte används på det sätt 

som reglementena beskriver. Några exempel på detta är att marina ledningsbegrepp 

används på felaktigt sätt eller i felaktiga kombinationer, felaktigheter vid nyttjandet av 

organisationsstrukturer och oklarheter om vilken ledningsnivå som har vilket formellt 

ansvar. Detta påvisar behovet av att närmare undersöka arbetet med, och 

förutsättningarna för, implementeringsarbetet kopplat till nya reglementen inom 

marinen.  

3. Syfte 

Syftet är att undersöka vilken förutsättning marinen har att effektivt implementera nya 

reglementen i verksamheten, från produktion via utbildning till användning i övnings- 

och insatsverksamhet. För att besvara syftet har TRM-1(A) använts som fallstudie och 

följande tre frågeställningar använts som grund för arbetet: 

• Hur genomfördes implementeringen? 

• Vilken organisation fanns för att genomföra implementeringen? 

• Vilket är resultatet av implementeringen? 

4. Metod 

Som undersökningsmetod i detta arbete har jag valt att studera den dokumentation som 

finns inom Försvarsmaktens avseende implementeringsarbete och studier med liknande 

frågeställning samt att genomföra kvalitativa intervjuer ett antal personer som har till 

uppgift att säkerställa att TRM-1(A) används. 

4.1. Litteraturstudier 

Genom att undersöka vad som finns fastställt i Försvarsmakten erhölls en uppfattning 

om vilka processer och rutiner som finns dokumenterade.  
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Sökningen efter dokument och rutiner genomfördes dels på central nivå i 

Försvarsmakten vid Högkvarteret, dels på lokal nivå vid Sjöstridsskolan. Centralt är 

Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel (H PubL) det dokument som 

närmast reglerar implementering. Vid Sjöstridsskolan finns en tillämpning av den 

framtagningsprocess som beskrivs i H PubL. Denna tillämpning beskrivs i dokumentet 

VP FunkE Publikationsprocess. 

Vid min sökning hittades inga ytterligare fastställda processer eller rutiner men det 

utesluter inte att det finns lokala processer eller rutiner som jag inte tagit del av. 

Utöver fastställda processer och rutiner i Försvarsmakten genomfördes litteraturstudier 

genom att söka efter och läsa arbeten via Försvarshögskolans databas som gränsade till 

eller avhandlar liknande problemställning. Flera arbeten som avhandlar utveckling och 

framtagande av reglementen hittades, men endast ett fåtal av dessa arbeten var 

intressanta utifrån den frågeställning som föreliggande arbete har. De arbeten som var 

intressanta hade någon form av gränsdragning med delar i implementering. 

4.2. Ett kvalitativt angreppssätt 

Med kvalitativa metoder avses ett induktivt förhållningssätt där vikt läggs vid 

generaliseringar och vid vikten av tolkningen av ord framför kvantifieringen av insamlat 

material.6  När det gäller insamling med en kvalitativ metod lämpar sig detta för 

undersökningar som har till syfte att undersöka hur bl.a. sociala fenomen uppfattas och 

tolkas.7  Då syftet i denna uppsats är att erhålla en djupare förståelse för 

implementeringsarbetet i Marinen och vad som påverkar detta, har en kvalitativ ansats 

bedömts som lämplig.  

Inom ramen för ett kvalitativt angreppssätt finns olika metoder att tillgå där de 

vanligaste är fokusgrupper och djupintervjuer. Fokusgrupper kan med fördel användas 

när insamlingen har till syfte att undersöka reaktionen mellan individerna i syfte att 

undersöka olika sociala fenomen.8   

                                                 
6 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, sid 35 
7 Bryman, sid 35 
8 Bryman, sid 324 
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I detta arbete sågs det som viktigt att erhålla information från flera olika delar av 

organisationen om deras uppfattning om implementering, vilket talade för enskilda 

intervjuer. Då de personer jag ville inhämta information av dessutom befann sig på olika 

geografiska platser blev det av praktiska orsaker också det lämpligaste valet.  

Den kvalitativa intervjun fokuserar på intervjupersonens uppfattningar och synsätt 

samtidigt som den låter intervjun vandra i olika riktningar beroende på vilket svar som 

erhålls eller vad den intervjuade tycker är viktigt att framhålla.  Syftet är att erhålla 

fylliga och detaljerade svar utifrån intervjupersonens ståndpunkt.9  

En kvalitativ intervju kan genomföras som ostrukturerad där mycket lite styrning ges av 

intervjuaren och den som intervjuas tillåts att fritt associera.  Det andra sättet är att 

genomföra en semi-strukturerad intervju där det finns ett antal grundfrågor som ska 

besvaras men där intervjuaren fortfarande har friheten att ställa kompletterande eller 

förklarade frågor allt eftersom intervjun genomförs.10 

Vid en undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus, till skillnad från en 

undersökning som syftar till att utforska ett helt område, är det mycket troligt att en 

forskare genomför en semi-strukturerad intervju i syfte att kunna genomföra en mer 

specifik insamling.  Vid kvalitativa intervjuer, oavsett format, kan en och samma person 

intervjuas flera gånger i syfte att ställa följdfrågor eller för att erhålla förtydliganden.11  

Då syftet med denna undersökning är begränsat till frågan om implementering sågs 

semi-strukturerade intervjuer som lämpligast, och de intervjuer som har genomförts har 

haft ett tydligt fokus på ett antal frågeställningar. I de fall förtydliganden eller ökad 

förståelse för olika skeden har behövts har kompletterande intervjuer med 

respondenterna genomförts. Den intervjuguide som har används återfinns i bilaga 1.   

Urval 

Det urval av personer som valts ut för intervjuer i detta arbete har valt utifrån sina 

befattningar i marinen. Alla har en position med insikt i hur arbetet med implementering 

av reglementen sker inom egen organisation och de har helt eller till del ansvar för 

                                                 
9 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Stockholm, sid 300 
10 Bryman, sid 301-302 
11 Bryman, sid 301 
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implementeringen. Vissa av personerna har bytt tjänst under den tidsrymd då 

reglementet togs fram, men samtliga har haft samma tjänst sedan fastställandet i 

december 2010. De intervjuade är: 

• Övlt Anders Enström, HKV MTS M5 

Medlem i projektgruppen för framtagning av TRM-1(A) 

• Kk Fredrik Hansson, SSS FunkE 

Projektledare för TRM/TPM vid Sjöstridsskolan 

• Kk Carl-Christer Drangel, 3.Sjöstridsflj C N3 

Ansvarar för mottagning av taktikreglementen vid förbandet 

• Örlkn Annelie Åsell, 3.Sjöstridsflj N3 

Funktionsansvarig för ledning och stridsledning, ansvarig för att 

taktikreglementet används vid förbandet 

Åtta intervjuer har genomförts med ovanstående personer. Under arbetets gång har det 

genomförts kompletterande intervjuer för att erhålla information om den process som 

genomförts. 

Valet att begränsa intervjuerna till dessa fyra individer var att de tillsammans kunde 

skapa den bild av arbete skett med TRM-1(A) på olika nivåer. Ytterligare personer hade 

troligen enbart ökat informationsmängden utan att tillföra ny kunskap.  

Kvalitativ dataanalys 

Efter intervjuerna har en transkribering skett av det inspelade underlaget. Analys och 

värdering genomfördes av materialet och kompletterande intervjuer genomfördes. Det 

sammanställda intervjumaterialet har därefter använts för beskriva hur den faktiska 

processen genomförts i marinen. 

5. Avgränsningar 

För att undersöka marinens förutsättning att effektivt implementera nya reglementen har 

Taktikreglemente för marinstridskrafterna, TRM-1(A), använts som fallstudie. Detta 

reglemente skall utgöra grunden för marin verksamhet i Sverige med beskrivningar av 

bl.a. organisation, uppgifter och ansvar. Med valet av TRM-1(A) som fallstudie 
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avgränsas även arbetet till en undersökning av vad som skett under 2011 och 2012 då 

reglementet fastställdes december 2010. 

För att undersöka effekten av implementeringen i verksamheten har undersökningen 

begränsats till intervjuer vid Sjöstridsskolan (SSS), 3. Sjöstridsflottiljen (3.Sjöstridsflj) 

och vid Marintaktiska staben i Högkvarteret (HKV MTS).  

TRM-1(A) är ett maringemensamt reglemente som beskriver grunden för verksamheten 

och ska kunna användas på samtliga ledningsnivåer i marinen. Detta gör att studier av 

TRM-1(A) kan anses vara lämpligt för att kunna generalisera om hur processerna går 

till med andra liknande reglementen. 

6. Tidigare forskning 

Studier om implementering är inte på något sätt en nyhet. Begreppet är mycket stort och 

forskning på område sker på både mikro- och makronivå. En enkel sökning av ordet 

implementering på http://www.uppsatser.se gav mer än 1100 träffar och visade 

uppsatser som varierar från allt mellan tillverkning av plastprodukter till 

socionomstudier om skolmiljö. En avgränsning gjordes för att undersöka tidigare 

forskning kring implementering i Försvarsmakten. Sökningar gjordes i 

Försvarshögskolans databas, såväl självständigt som vid ett inbokat möte med 

bibliotekarie vid Anna Lindh-biblioteket.  

 

Implementeringsstudier inom Försvarsmakten visade sig ovanligt, speciellt 

undersökningar om hur processen för implementering ser ut för ett reglemente. Vid 

sökning i Försvarshögskolans databas över uppsatser hittades endast en liknande studie 

som hanterar implementering i Försvarsmakten. Den gjordes 2011 av Johan Joelsson i 

ett arbete som heter Från doktrin till reglemente: En undersökning av implementeringen 

från DMarkO till MSR. Arbetet syftar till att undersöka uppdragstaktik från doktrin till 

reglemente på flera ledningsnivåer inom de svenska markstridskrafterna.  

 

Studier och artiklar har producerats för att beskriva framtagandet och innehållet i 

reglementen, däribland ett arbete om TRM-1(A) av Sebastian Antonér med titeln Så blir 

ett reglemente till: En studie om arbetsprocessen kring Taktikreglemente för 

marinstridskrafterna och en artikel i Kungliga örlogsmannasällskapets tidskrift Tidskrift 

http://www.uppsatser.se/
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i Sjöväsendet nr 3 2011 där Övlt Anders Enström beskriver arbetet med framtagande av 

och syftet med reglementet. Syftet med föreliggande arbete är dock inte att beskriva 

själva framtagningsprocessen utan att fokusera på processen som leder fram till 

användningen av reglementet. Detta innebär att arbetet fokuserar på beslutet för 

genomförandet av framtagning och resultatet av tillämpningen. Avsikten är inte att ta 

ställning till huruvida TRM-1(A) är framtaget på rätt sätt eller säger rätt sak utan att 

undersöka implementeringen efter fastställande. Här skiljer sig förestående arbete från 

de andra studier som gjorts kring TRM-1(A). 
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7. Teori 

7.1. Inledning 

Som teori har jag valt att använda ett arbete som skrev vid University of South Florida 

under 2005 av Dr Dean L. Fixsen, m.fl. med titeln Implementation Research: A 

Synthesis of the literature. Arbetet sammanfattar flera modeller och processer för 

implementering i syfte att skapa en gemensam grund och har fått stor uppmärksamhet 

och anses vara högt aktat.12 Denna grund för flera implementeringsprocesser har jag 

valt att använda som teori då jag anser att den går att tillämpa vid en komparativ studie i 

förhållande till Försvarsmaktens projektmodell för framtagning av reglementen. 

Samtliga delar som beskrivs i teorikapitlet är hämtade från ovanstående arbete av 

Fixsen, m.fl. 

Vid sökning efter litteratur med modeller för implementering hittades ett 

forskningsnätverk i Nordamerika som ägnar sig åt implementeringsstudier. Via 

hemsidan för detta nätverk finns en mängd studier och information om forskning som 

rör ämnet. Det var via detta nätverk som den teori som beskrivs i föreliggande arbete 

identifierades. Nätverket är grundat av filosofiedoktor Dean L. Fixsen med mångårig 

verksamhet inom studier kring implementering. Senast 2011 erhöll dr Fixsen 

utmärkelsen Scientific Translation Awardee av Society for the Advancement of 

Behaviour Analysis.13  

 

Vid sökning av teori för föreliggande arbete hittades andra studier som beskriver 

implementering men efter att ha studerat ovanstående arbete tillsammans med en utökad 

sökning av författaren Dean L Fixsen valde jag att fokusera på denna teori då 

referensunderlaget för den valda teorin är mycket stort. Dean L Fixsen är en av 

grundarna till ett stort nätverk på internet som hanterar just implementeringsstudier och 

har dessutom arbetat inom detta område sedan 1960-talet tillsammans med att han har 

varit rådgivare till olika delar inom den amerikanska staten. Studien som ligger till 

grund för vald teori har, enligt detta nätverk, laddats ner mer än 400 000 gånger, vilket 

innebär ett medelvärde på mer än 150 nedladdningar per dag, sedan publiceringen 2005. 

                                                 
12 http://www.abainternational.org/saba/awards/awardees/stFixsen.asp 
13 http://www.abainternational.org/saba/awards/awardees/stFixsen.asp 
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Vid sökningarna har dessutom ingen kritik kunnat observeras varvid slutsatsen har varit 

att arbetet har legitimitet inom forskningsvärlden. 

Som ett första steg behöver begreppet implementering definieras då det finns olika 

definitioner beroende på i vilket sammanhang som implementering redovisas eller 

undersöks. I detta arbete används följande definition som, fritt översatt, är att: 

Implementering är en process som har till syfte att åskådliggöra de steg som används 

för att på rätt sätt använda t.ex. fastställda reglementen, publikationer, m.m. Processen 

skall vara beskriven så att utvärdering kan ske av utomstående och identifiering ske om 

implementeringen brister någonstans. Dessutom skall implementeringen beskrivas på 

ett sådant sätt att processen tydligt framgår liksom vilka styrkor som processen ger i 

förhållande till att inte ha en implementering.14 

Beskrivningen av teorin kommer att ske i ett antal steg som i sig själv innehåller 

understeg. Stegen som kommer att beskrivas är: 

• Nivåer av implementering som indelas i tre kategorier. Syftet med nivåerna är att 

kategorisera resultat av implementeringsprocesser och beskriva de problem som 

de olika nivåerna av implementering medför. 

• Modell för att mäta en organisations vilja till förändring, som indelas i sju steg 

för att kunna avgöra på vilket stadie som en organisation befinner och därmed 

kunna vidta rätt åtgärder för att påbörja ett implementeringsarbete. 

• Modell för implementering som innehåller fem komponenter som krävs för att 

erhålla en lyckad implementeringsprocess. Delarna beskrivs var för sig liksom 

deras inbördes förhållande till varandra och hur detta bör se ut för att erhålla en 

framgångsrik implementeringsprocess  

• Implementeringsprocessen som består av sex steg och som beskriver det faktiska 

arbetet som bör ske för att en implementering skall genomföras på ett effektivt 

sätt.  

                                                 
14 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 5 
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7.2. Nivåer av implementering 

Det första steget som den valda teorin beskriver är att implementering kan indelas i tre 

olika nivåer. Syftet med beskrivningen av nivåerna är att kunna kategorisera resultatet 

av en implementering för att kunna identifiera fel och/eller problem.15 Detta är av vikt 

för att kunna komma vidare i implementeringen och nå den avsedda effekten som 

förändringsarbetet eftersträvar. Nivåerna som teorin beskriver är: 

Pappersimplementering 

Ca 80-90% av samtliga implementeringar stannar vid s.k. pappersimplementering vilket 

innebär att dokumenten finns fastställda men inte används i det faktiska arbetet. Om 

organisationer minimerar extern evaluering och utvärdering av det interna arbetet 

tenderar de fastställda beskrivningarna att skilja sig till mycket stor del från de reella 

arbetsprocesserna. Papperimplementering är förhärskande i organisationer där den 

externa granskningen undersöker fastställda dokument men inte tittar på de faktiska 

processerna. Det är uppenbart att fastställande av manualer, dokument, m.m. inte är det 

samma som att de används i det faktiska arbetet och därmed inte driver arbetet framåt.16   

Processimplementering 

Denna nivå av implementering innebär att nya arbetsprocesser fastställs, att utbildning i 

det nya arbetssättet genomförs och att uppföljning sker. Syftet är att utbildning och 

uppföljning ska leda till att de nya arbetsprocesserna används. Vid en 

processimplementering sker det förändringar, men det finns fortfarande inbyggda 

problem med implementeringen. Om inte samtliga delar av den nya processen 

samarbetar kan det leda till att utbildning som genomförs inte följs upp på rätt och även 

att utbildarna inte vet hur uppföljning sker i organisationen. Om processen är delad 

mellan t.ex. utbildning och uppföljning kan det innebära att de förändringar som 

behöver göras inte framkommer och att informationen om behov av förändring inte 

kommer fram till en beslutsfattare. Detta innebär att även om det finns en fastställd 

                                                 
15 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 6 
16 Fixsen, sid 6 
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process för implementering så innebär per automatik att processen leder till det uppsatta 

målet.17  

Prestationsbaserad implementering 

Denna nivå av implementering innebär att en process tillsammans med dokumentation, 

reglementen, utbildning, uppföljning och andra åtgärder används som en helhet där 

resultatet syns genom såväl en förändring av arbetssättet som att detta arbetssätt bär mot 

det nya målet. Denna typ av implementering kräver mycket planering för att kunna 

genomföras men är den bästa ur ett organisationsutvecklingsperspektiv.18 

Kommentarer på nivåer av implementering 

De tre beskrivna nivåerna för implementering är intressanta och väcker direkt tankar om 

var Försvarsmakten hamnar efter fastställande av reglementen, dokument, handböcker 

och utbildning. De flesta av medarbetarna i Försvarsmakten kan sannolikt identifiera sig 

med papperimplementeringen då många troligen mer än en gång uppmärksammat att de 

haft en försvarsmaktsbok eller ett reglemente stående på sitt rum och konstaterat att den 

har utgjort en bra hyllvärmare eller ett bra bokstöd för övriga böcker på hyllan. Detta 

behöver dock inte betyda att det finns en genomgående oförmåga till implementering. 

Teorin pekar dock på att implementeringar generellt sett leder till 

pappersimplementering i 80-90% av fallen och endast 10-20% resulterar i 

implementering på en högre nivå, dvs process- eller prestationsbaserad implementering. 

Precis som med pappersimplementering kan troligen de flesta i Försvarsmakten 

identifiera sig med den processbaserade implementering. Försvarsmakten har en stor 

förmåga att beordra sin personal på interna utbildningar som i en helhet troligen är 

mycket bra tänkt, men som på enhetsnivå kan uppfattas som fragmentariska och inte 

hänga ihop med övrig verksamhet. Ett exempel på en utbildning som syftade till att 

förändra arbetet inom Försvarsmakten var det kvalitetsutbildningsarbete som 

genomfördes i början av 2000-talet och som skulle kunna kategoriseras som 

processimplementering med de problem som därmed finns. Utbildning genomfördes, 

beskrivningar förändrades men hur hela förändringsarbetet hängde ihop och vilka reella 

                                                 
17 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 6 
18 Fixsen, sid 6 
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förändringar som faktiskt genomfördes och som fortfarande påverkar verksamheten är 

troligen svåra att identifiera.  

Efter att ha reflekterat över nivåerna kan det möjligtvis vara så att det förändringsarbete 

som genomförs på lägre nivå inom Försvarsmakten har större möjligt att komma längre 

i implementeringsnivåerna än vad större, men omfattande arbeten har. T.ex. bör ett 

arbete för att förändra rökdykarinsatser få ett större genomslag från teori till metod och 

genomförande än vad t.ex. kvalitetsförändringsarbete i Försvarsmakten har eller 

implementeringen av ett nytt taktiskt reglemente. Ju närmare den vardagliga 

verksamheten förändringen kommer, speciellt i ”hands on-verksamhet” så kan det vara 

så att det är lättare att nå framgång i förändringsarbetet. Mindre komplexitet underlättar 

troligen på lägre nivåer.  

7.3. Modell för att mäta en organisations vilja till förändring 

Innan ett förändringsarbete påbörjas finns det möjlighet att genomföra undersökningar 

av organisationens insikt om att ett förändringsarbete behöver genomföras. Teorin 

beskriver en modell i sju steg för detta. Förutom att beskriva stegen innehåller teorin 

information om hur varje steg skall hanteras för att öka insikten och förbereda för 

förändringsarbetet i organisationen. 

Saknad av insikt 

Första steget är att insikt saknas för att ett förändringsarbete behöver genomförs. 

Mentaliteten kan beskrivas som att ”vi har inga problem och arbetet fungerar precis som 

det är”. För att påvisa behovet av förändring kan t.ex. chefer informeras att förändringar 

behöver ske eller personal samlas i mindre grupper för att informera om behovet av 

förändring.19  

                                                 
19 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 10 
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Förnekelse 

Andra steget är att det finns insikt inom en mycket liten grupp om att ett 

förändringsarbete behöver ske, men p.g.a. att insikten är mycket begränsad saknas 

drivkraft eller möjlighet till att påverka.20  

Insikt 

Tredje steget innebär att det finns insikt inom en större grupp om att ett arbete behöver 

ske men ingen klar bild av vem och hur arbetet skall ske. Ingen genomför något arbete 

men ser behov av förändring dock utan en klar bild av hur arbetet skall kunna 

genomföras.21  

Initiala förberedelser 

Fjärde steget innebär att det finns en tydlig insikt om problem och/eller 

utvecklingsmöjligheter och att ett arbete måste genomföras för att förändra 

arbetsprocessen. Personal som är villig att hantera problemet finns tillgängliga men 

inget arbete har ännu genomförts.22 

Genom att konkretisera idéer kring utveckling och presentera dessa för övriga 

organisationen och för beslutsfattare kan förändringsprocessen påbörjas. En 

framgångsfaktor är att i detta steg beskriva vilka positiva effekter som ett 

förändringsarbete kan leda till för att därmed öka intresset för förändringsarbetet.23  

Förberedelser 
Femte steget är att en aktiv planering genomförs med fokus på hur arbetet skall 

genomföras, att ansvar fördelas och att resurser allokeras för att kunna påbörja 

förändringsarbetet. I detta skede skall implementeringsprocessen granskas och 

förändringar i processen skall kunna ske beroende på vilka slutsatser som sker under 

förberedelserna.24  

                                                 
20 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 10 
21 Fixsen, sid 10 
22 Fixsen, sid 10 
23 Fixsen, sid 10 
24 Fixsen, sid 10 
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Initiering 

Sjätte steget innebär att tillräckligt mycket förberedelser är genomförda för att kunna 

påbörja arbetet med att använda nya metoder, dokument, m.m. Arbetet innehåller 

nyheter för arbetstagarna och det är än så länge få problem.25  

Stabilisering 

Det sista steget innebär att processen för implementering är fungerade i organisationen 

med stöd av en arbetsgrupp. Personalen i organisationen jobbar efter de nya 

processerna, har utbildning och har också hittat formerna för vad det nya arbetssättet 

innebär. Eventuella problem som initialt uppkommit har hanterats och övervunnits.26 

Kommentarer på vilja till förändring 

Det finns troligen ingen som aldrig har träffat personal inom Försvarsmaktens 

organisation som inte motsatt sig förändringar, som tyckt att det är bra som det är eller 

inte ser syftet med de förändringar som behöver ske. Skalan som beskriver viljan till 

förändring ger stor igenkänning och blir mycket relevant för det förändringsarbete som 

ska genomföras. Att försöka genomföra ett förändringsarbete med personal som inte har 

insikt, inte förstår eller inte vill, kommer att kräva mycket stora personliga insatser och 

ett stort engagemang. Samtidigt är det otroligt viktigt, speciellt i de första stegen, att det 

finns ett tydligt mandat, en vilja och en drivkraft från en beslutande nivå.27 Ett arbete 

som bedrivs av medarbete utan tydligt stöd av en chef kommer troligen att 

marginaliseras av övriga medarbetare, drunkna och självdö.  

Jag har själv stor erfarenhet inom utveckling av dokumentation på fartygsnivå och att 

genomföra omfattande förändringar i organisation och uppgiftsställning. Vid införandet 

av korvett typ Visby i marinen arbetade jag som redaktör och sammanhållande för 

dokumentet. Det arbete som skedde genomfördes inte alltid i medvind och det fanns en 

stor och utbredd skepsis till de förändringar som föreslogs trots att det fanns tydliga 

grunder i reglementen och dokument som var fastställda, vilket ledde till tveksam 

implementering.    

                                                 
25 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 10 
26 Fixsen, sid 10 
27 <<< REF >>> 
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7.4. Modell för implementering 

För att effektivt kunna genomföra en implementering beskriver teorin en generisk 

modell bestående av tre komponenter och två samverkansfaktorer som måste arbeta 

tillsammans för att processen skall kunna genomföras:  

Bild 1: Modell för implementering 

Källan 

Den primära källan till hur ett arbete skall genomföras på bästa sätt och är ofta den som 

tagit fram en modell, en metod eller ett styrdokument.28 

Mottagaren 

Organisationen som är användare av modellen, metoden eller styrdokumentet som 

källan producerat och som är deltagare i den förändring som skall ske. 29 

Länken 

En grupp av individer som arbetar aktivt med att implementera det som källan skapat 

och som följer upp och utbildar mottagaren i hur arbetet skall ske.30 

                                                 
28 Dean L Fixsen m.fl., Implementation Research: A Synthesis of the Literature, sid 12 
29 Fixsen, sid 12 
30 Fixsen, sid 12 
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Återkopplingen 

Återkopplingen är den information som skall flöda mellan källan, mottagaren och 

länken. Informationen skall hantera prestation inom organisationen,  arbetsmetoder och 

annat som är relevant för att kunna mäta graden av implementering.31  

Påverkan 

Samtliga delar i modellen arbetar inom en ram av påverkan. Påverkan kan vara de krav 

som organisationen ställer men kan också vara faktorer såsom arbetsklimat, system eller 

en chefs vilja.  

Kommentarer på modell för implementering 

Att det måste finnas en beskrivning av organisationen och en beskrivning av arbetssättet 

runt en implementeringsprocess borde vara självklart. Utan den skulle 

ansvarsförhållanden, arbetsuppgifter och genomförande blir svåra att knyta till de 

nödvändiga rollerna. Modellen som presenteras i teorin är enkel och en omsättning till 

faktiska organisationsenheter, personer eller roller är troligen lätt. Däremot är 

arbetssättet, alltså överspridningen mellan källa, länk och mottagare svårare att 

strukturera. Det krävs troligen ett stort arbete för att säkerställa att information inte 

förvanskas och att hela länken arbetar på samma sätt mot mottagaren. Även inom 

återkopplingen så finns troligen svårigheter som måste hanteras, t.ex. struktur, format 

och framförallt värdering av information. Syftet med att värdera informationen vid 

återkoppling och varför detta är mycket viktigt förklaras mer i kap 7.5.  

På samma sätt som vid beskrivningen av viljan till förändring bör hela modellen ha ett 

starkt stöd av en eller flera beslutsfattare. Påverkan, som kan anses vara krav från en 

chef, får inte underskattas, speciellt som det tidigare nämnts att utan ett starkt stöd blir 

troligen inte en implementeringsprocess slutförd.    

7.5. Implementeringsprocessen 

Teorin har fram till nu beskrivit tre olika nivåer av implementering, en 7-stegsmodell 

för att mäta hur mottaglig en organisation är för en implementeringsprocess samt en 
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modell/organisation för att effektivt kunna genomföra en implementering. Det är nu 

dags att beskriva de faktiska steg som kan användas vid ett implementeringsarbete. Den 

valda teorin har sex steg för att beskriva en fungerande implementeringsprocess. 

Undersökning och godkännande 

Vid något tillfälle ser någon en möjlighet eller nödvändighet av att utveckla 

verksamheten. Detta innebär att det finns insikt i att utvecklingen behöver ske (jmf med 

Modell för att mäta en organisations vilja till förändring). Det första som bör hända är 

att det genomförs ett arbete inom organisationen för att bryta ner idén i mindre delar. 

Syftet är att undersöka hur en process kan se ut för att organisationen skall kunna 

godkänna den.32 

Syftet med undersökningen är även att utvärdera förhållandet mellan det behov som 

finns hos slutanvändaren och de tillgängliga resurserna för att genomföra arbetet. Vid 

genomförandet av undersökningen är det viktigt att definiera de gränser som skall 

användas i det fortsatta arbetet, t.ex. gränsen för hur mycket som kan förändras utan att 

slutanvändaren tycker att det är för stor förändring och därigenom inte kan ta till sig 

nyheterna som blir följden implementeringen.33 

Efter att undersökningen har genomförs skall det finnas ett tydligt uppdrag, en tidslinjal 

och en initial plan för hur implementeringen kan ske. Med undersökningen som grund 

skall de nu finnas ett beslutsunderlag för godkännande med syftet att kunna fortsätta 

med ett implementeringsarbete.34  

Uppstart 

Efter att ett beslut att gå vidare med en implementering har fattats genomförs ett antal 

åtgärder. Dessa åtgärder definieras som ett påbörjande av implementeringsprocessen 

och omfattar den struktur runt implementeringen som anses vara nödvändig för att 

processen skall kunna verka inom organisationen. Strukturen omfattar t.ex. personal 

som används för genomförande av utbildning och uppföljning, rekrytering av extern 

personal som behövs för att kunna genomföra hela eller delar av implementeringen, 
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33 Fixsen, sid 15 
34 Fixsen, sid 15 
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fastställande av rapporterings- och återkopplingsformat av den personal som ingår i de 

försök som genomförs, anskaffning eller utveckling av hård- och mjukvara, etc. Den 

omfattar alla åtgärder som anses vara nödvändiga för att ramverket runt 

implementeringen skall genomföras på ett framgångsrikt sätt.35  

Initial implementering 

Alla typer av implementeringar innebär att det sker en förändring. Förändringen kan 

vara större eller mindre, men det är ändå en förändring. Förändringarna sker inte 

simultant inom en organisation utan på olika ställen vid olika tillfällen. 

Implementeringen kräver dock en förändring av alla, men på olika sätt beroende på om 

den påverkar personal som jobbar en chefer, administratörer eller ekonomer.36 

För att förändringarna skall ske behövs en organisation som säkerställer bl.a. utbildning 

och genomförande, men samtidigt måste förändringarna få verka genom organisationen 

genom ett ge tid för att genomföra förändringarna.37 

Vid den initiala implementeringen kan organisationen uppleva en rädsla för att 

genomföra förändringar och därigenom hålla tillbaka förändringarna så mycket som 

möjligt. Detta innebär att ett implementeringsprogram har svårt att nå fram och få gehör 

inom organisationen.38 

Om rädslan till förändringar är för stor och organisationen runt implementeringen inte är 

tillräckligt stark med till ett tillräckligt stöd så finns det stort risk för att 

implementeringen avslutas och rinner ut i sanden.39  

Full implementering 

Full implementering sker först efter att det nya arbetssättet regelbundet används i arbetet 

av den tänkta målgruppen och har stöd från de grupper som arbetar i anslutning till den 

tänkta målgruppen. Processerna sker parallellt och samtliga delar och nivåer arbetar nu 

tillsammans enligt det nya arbetssättet. När detta har genomförts så sker arbetet naturligt 
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36 Fixsen, sid 16 
37 Fixsen, sid 16 
38 Fixsen, sid 16 
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och arbetssättet anses inte längre som en nyhet och organisationen har inte längre en 

rädsla för förändringen. Det är först nu som fördelarna med det nya arbetssättet blir 

uppenbart för stora delar av organisationen.40 

Efter att den nya processen eller arbetssättet implementerats i organisationen skall en 

analys ske i förhållande till det initialt uppsatta målet. Syftet är att analysera om målet i 

sig var rätt och hur målet nu faktiskt påverkar organisationens genomförande av 

verksamhet. Avsikten är inte att undersöka om implementeringen i sig fungerar utan om 

målet för implementeringen var rätt för organisationen.41  

Utveckling 

Vid ett implementeringsarbete kommer det att finnas möjligheter till att utveckla 

processerna ytterligare beroende på vem som är mottagare och hur de faktiskt arbetar 

med processerna. De enskilda individerna arbetar på olika sätt och detta innebär både 

utmaningar men även möjlighet till fortsatt utveckling. Detta ger möjlighet att 

ytterligare förfina arbetsprocesserna. Vissa av förändringarna är icke-önskevärda vilket 

kan leda processen i fel riktning och ska stoppas medan andra ligger inom ramen och 

skall tillvaratas.42  

Om en utveckling kommer att leda processen i rätt eller fel riktning är svårt att bedöma 

under genomförandet. För att inte ledas fel i implementeringen bör utvecklingen inte 

ske förrän grunden för förändringen är implementerad och används. Först därefter kan 

utvecklingen ske på ett kontrollerat sätt.43  

Hållbarhet 

Efter att en implementeringsprocess är genomförd måste en långsiktig uppföljning ske 

för att erhålla en hållbarhet. En full implementering kan ta 2 – 4 år för att alla skall 

jobba efter de nya processerna och inte längre se dem som nya. Dessutom måste 
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41 Fixsen, sid 16 
42 Fixsen, sid 17 
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processen hantera förändringar som t.ex. ny personal som tillkommer, andra 

ekonomiska förutsättningar eller ett förändrat synsätt inom organisationen.44  

Genom hela processen, och även under hållbarheten, behöver en kontinuerlig 

övervakning ske för att hantera de förändringar som sker inom och utanför 

organisationen. Målet är att implementeringen skall överleva även om förutsättningarna 

på lång sikt förändras.45 

Kommentarer kring implementeringsprocessen 

Teorin belyser en rad hinder som behöver överkommas för att nå en fullständig 

implementering. Första hindret är att förändringen ska överleva i organisationen och 

övervinna den rädsla som finns, vilket inte alltid är lätt. Vem av oss har inte någon gång 

hört att ”förändringar är av ondo”. Försvarsmakten är en traditionsbunden verksamhet 

som har genomgått mycket stora förändringar de senaste åren, så det finns en risk att det 

förekommer skepsis eller uppgivenhet inför förändringar. Den debatt som just nu förs 

på flera bloggar är sannolikt ett uttryck för en oro inför kommande förändringar.  

Det finns många fallgropar och precis som beskrivningen ovan ger till handa så kan en 

fullständig implementering ta lång tid. Under tiden ska personalen övervinna sin rädsla 

för förändring och den utveckling som ska ske måste kontrolleras för att eventuella 

icke-önskade förändringar ska kunna identifieras och filtreras bort. Detta ställer stora 

krav på en person som är ansvarig för att genomföra processen. Dessutom ställer det 

stora krav på chefsnivåerna att motivera och förklara för personal varför förändringarna 

ska ske. Som beskrivet tidigare så behöver den stora massan komma över en tröskel 

innan de ser de positiva effekterna av implementeringen. Till dess att de gör det är det 

ett chefsansvar att se till att processen inte avstannar och att förklara hur arbetet ska 

genomföras för att bära mot den avsedda förändringen.  
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8. Empiri 

Avsikten med empirin är att beskriva det insamlade materialet från litteraturstudierna 

samt att redovisa de genomförda intervjuerna. För att erhålla information om vilken 

litteratur som reglerar implementering inom Försvarsmakten kontaktades personal vid 

Högkvarterets produktionsavdelnings förbandsavdelning (HKV PROD FÖRB) och vid 

SSS FunkE. Genom litteraturstudierna erhölls information om att Försvarsmakten har 

en fastställd projektmodell som beskrivs i H PubL för hur framtagning inklusive 

marknadsföring av publikationer och läromedel ska genomföras. Vidare förklarade SSS 

FunkE att de har ett internt dokument som reglerar hur projektmodellen ska användas 

vid SSS FunkE. Någon ytterligare litteratur fanns inte att erhålla från de två enheter som 

måste anses vara huvudaktörerna vid Försvarsmaktens och marinens 

reglementesframtagning. 

Efter att ha genomfört litteraturstudierna om vad som var fastställt och vad som fanns 

beskrivet genomfördes ett antal interjuver med befattningshavare. Dessa personer finns i 

marinens organisation och har till större eller mindre del ansvar för framtagning 

och/eller användning av reglementen. 

8.1. Försvarsmaktens modell för framtagning av reglementen 

Vid sökning av modeller för implementering av reglementen var resultatet att 

Försvarsmaktens Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel (H PubL) 

har beskrivit en projektmetod som beskriver processen från initiering till avslut. Denna 

projektmetod är inte en implementeringsmodell men minst ett av stegen innehåller 

information som härrör till hur Försvarsmakten ser på behovet av implementering. 

Modellen som är fastställd i H PubL används av Funktionsenheten vid Sjöstridsskolan, 

Karlskrona (SSS FunkE). SSS FunkE är den enhet i Marinen som har 

utvecklingsansvaret för bl.a. reglementen och har dessutom skapat ett eget dokument 

som beskriver hur projektmetoden skall användas i Marinen.46  

                                                 
46 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, 2011 
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Projektgruppen ska bestå av projektledare, ämnesexperter, m.m. Utanför projektgruppen 

kan det finnas referensgrupp, användargrupp och remissinstanser.47 

I den fortsatta beskrivning av projektmodellen har jag valt att lyfta fram steget 

marknadsföring då detta är det närmaste en implementering som modellen beskriver. 

Den fastställda projektmodellen i H PubL består av sju steg med underpunkter för vissa 

av stegen, bl.a. där Försvarsmakten Högkvarter (HKV) är delaktiga i processen.48 

Initiering 

Grunden för att påbörja ett arbete är att det finns en idé för ett nytt reglemente eller 

förändring av nuvarande samt att denna idé renderar i en projektanalys om vad som 

behöver göras. Idéen kan komma internt från Sjöstridsskolan men även från de marina 

förbanden genom de publikationsdialoger som genomförs. Inom analysen för initiering 

görs även ett utkast till hur projektet skall marknadsföras. Dessutom skall det vid 

omfattande och komplicerade projekt utformas ett utbildningsprogram för att 

publikationen skall kunna fylla sitt syfte.49 

Förstudie 

Vid förstudien skall en tydlig målsättning utformas med krav på resultat, uppföljning, 

kvalitet och ekonomi. En helhetsbild av projektet skall nu utformas och en projektplan 

skall skapas. I projektplanen skall även en marknadsföringsplan ingå.50 

Manusframtagning 

Projektet skall nu utse en arbetsgrupp som innehåller manusförfattare och 

ämnesexperter. Avsikten är att arbetsgruppen skall insamla fakta och information som 

sedan sammanställs till en remissutgåva av den kommande publikationen. En 

                                                 
47 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel, sid 11 
48 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel, sid 15 
49 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, sid 6 

50 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, sid 7 



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 25 (45) 
Örlkn Gustav Reimfelt Självständigt arbete 
 
 
remissutgåva skall vara på remiss under minst 6 veckor.51 Under detta steg sker en 

hemställan till HKV om produktion.52 

Upphandling 

Upphandlingen syftar till att Försvarsmakten skall erhålla genomarbetade publikationer 

som är anpassade till den interna utbildningsverksamheten. För Marinen är det 

Produktionsavdelning Marinen i Försvarsmakten Högkvarteret (HKV PROD MARIN) 

som beslutar om upphandling och produktion skall genomföras eller inte. Vid 

upphandling ingår att publikationen skall kunna läggas upp digitalt i Försvarsmaktens 

intranät.53 

Produktion 

Under produktionen möter delar av projektgruppen den grupp som har hand om 

produktionen, producentarbetsgruppen. Producentarbetsgruppen består bl.a. redaktör, 

animatör, m.m.54 

Marknadsföring 

I slutet av produktionssteget är det lämpligt att påbörja marknadsföring av projektet. 

Plan för marknadsföring skall dock redan ha diskuterats under tidigare steg i 

processen.55 Förslag på åtgärder för marknadsföring i H PubL är bl.a.56: 

• Att skriva artiklar i Försvarsmaktens tidsskrifter 

• Att information i samband med genomgångar och samlingar 

• Utställning i glasmonter i närhet av matsal 

• Anslag och affisher 

• Information på intranät 

• Genom att informera via Publikations- och läromedelsnytt i Försvarsmakten 

(P&L-nytt) 

                                                 
51 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, 2011, sid 9 
52 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel, sid 15 
53 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, sid 9 
54 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, sid 9-10 
55 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, sid 11 
56 Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens publikationer och läromedel, sid 97 
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Avslutning 

Avslutning syftar till att granska resultatet av det genomförda projektet samt att 

dokumentera erfarenheter inför nya publikationsprojekt. Vid avslutning av projekt skall 

en slutrapport skrivas.57 

Kommentarer på Försvarsmaktens projektmodell 

Då Försvarsmakten är en stor producent av olika reglementen och handböcker är det 

anmärkningsvärt att projektmodellen inte innehåller någon form av överlämning till 

utbildningsenhet eller annan implementering än en mycket begränsad marknadsföring. 

Dessutom kan frågan resas om enskilda arbetstagare aktivt kommer att söka efter och 

läsa ett fastställt reglemente efter att de har sett det i en glasmonter utanför matsalen.  

Framtagningen i sig är mycket rigorös och beskrivs tydligt i handboken men det är 

mycket intressant att Försvarsmakten ”klipper bandet” efter ett fastställande. Processen 

kan tolkas som typiskt militär där ”fastställt reglemente gäller”, men verkligheten i 

Försvarsmakten är nog mer komplex än att hela organisationen kan omsätta ett 

reglemente utan att erhålla något som helst stöd. Min erfarenhet är att det mycket fort 

utvecklas lokala tillämpningar om inte någon håller mycket hårt i taktpinnen. Marinen 

har idag två sjöstridsflottiljer och det finns idag olika tillämpningar mellan dessa 

förband, på gott och ont. Ska en implementering ske, speciellt av ett grunddokument 

såsom TRM-1(A), behövs mer styrning än enbart fastställande och distribution. 

  

                                                 
57 Försvarsmakten, VP FunkE Publ.process, 2011, sid 11 
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8.2. Genomförda intervjuer 

För att erhålla en bild av hur reglementet uppfattas och används inom olika delar av 

marinen genomfördes ett antal intervjuer med befattningshavare som till större eller 

mindre del är ansvariga för framtagningen eller användningen av TRM-1(A) inom egen 

organisationsenhet. Syftet var att varje intervjuad individ skulle få möjlighet att beskriva 

förhållanden, t.ex. framtagning, utbildning, m.m. kring TRM-1(A) och hur de såg på 

implementeringen av reglementet. Beroende på person och intervju skiljer sig frågorna 

något beroende på att semi-strukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes och där 

vissa av uppföljningsfrågorna har blivit individuella beroende på vad de intervjuade valt 

att svara på de ramfrågorna som intervjuerna innehållit. Intervjuguiden med de 

ramfrågor som användes finns om en bifogad bilaga till detta arbete. 

De intervjuade personerna är: 

• Övlt Anders Enström, HKV MTS, M5 

• Kk Fredrik Hansson, SSS FunkE, Projektledare TRM/TPM 

• Kk Carl-Christer Drangel, 3.Sjöstridsflj, C N3 (Chef för avdelningen med 

taktikutvecklingsansvar) 

• Örlkn Annelie Åsell, 3.Sjöstridsflj, N3 (Funktionsföreträdare för ledning och 

stridsledning) 

Första frågan till samtliga deltagare har varit om de anser att TRM-1(A) används inom 

egen organisationsenhet eller inom marinen idag. Generellt har samtliga gett ett positivt 

svar där de utvecklat svaret och där de även berättar hur användningen går till. 

Dessutom beskrivs att reglementet inte är tillämpbart i sin helhet på samtliga nivåer i 

marinen, utan att nyttjandet borde vara mer begränsat ju längre ner i organisationen som 

användandet sker. HKV MTS är den enhet som har gett bäst exempel på användningen 

då den normala verksamheten består av planering och genomförande av 

insatsverksamhet. TRM-1(A) är i detta fall grunden för nomenklatur, 

ledningsförhållanden, ordergivning, m.m.  

3.Sjöstridsflottiljen beskriver att reglementet används men processen har inte kommit 

lika långt som vid HKV MTS. Beskrivningen är dessutom att det är flottiljstaben som 

har det största behovet av utbildning och implementering medan förbandets fartyg 
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ligger långt fram. Skillnaden mellan stab och fartyg förklaras med att fartygen mer 

regelmässigt, genom övningsverksamheten, kommer i kontakt med den nomenklatur, 

ledningsstruktur, m.m. som beskrivs i TRM-1(A) och att fartygen har ett arv av att 

använda den internationella förlagan MTP-1(E) Volym 1 och 2. 

Eftersom samtliga svarat att TRM-1(A) används i marinen blev den naturliga följfrågan 

om de kunde beskriva hur metoden såg ut för att säkerställa användandet. Här skiljde 

sig svaren betydligt mer än på första frågan men den gemensamma nämnaren var att 

ingen kunde beskriva hur en metod för säkerställa ett användande hade sett ut. Samtliga 

var medvetna om fastställandet i december 2010 och att ett fastställt reglementen 

därmed gäller för användning, men metoder för spridning, information, tillämpning, 

utbildning var mycket oklar. Fredrik Hansson sammanfattade processen som ad-hoc 

vilket även kan tolkas av Anders Enström svar, även om han inte väljer att använda 

samma uttryck. Samtliga beskriver dock vissa gemensamma tillfällen då reglementet 

använts under 2011, speciellt på de högre nivåerna. Under 2011 genomfördes flera 

fältövningar och ledningsträningsövningar där reglementet användes. Det gemensamma 

tillfället, som återkommer i flera intervjuer, är den ledningsträningsövning som 

genomfördes under v134 under ledning av chefen för marintaktiska staben (MTCH). 

Under denna veckolånga övning genomfördes både utbildningspass och tillämpning av 

reglementet genom en serie övningar. Resultatet efter ledningsträningsövningen var att 

principerna för ledning, m.m. som framgår av TRM-1(A) omsattes i den insatsplanering 

som skedde under hösten 2011 på order av insatsstaben i högkvarteret (HKV INSS) och 

som genomfördes ner till förbandsnivå.  

Ett annat problem för implementering som framkom i en av intervjuerna var att det är 

central tilldelning av antalet publikationer som tilldelas till varje förband. Detta 

beskrevs som ett problem då tilldelningen skett restriktivt vilket innebär att endast ett 

fåtal exemplar tilldelats förbandet. Vilka praktiska konsekvenser detta reellt innebar 

framkom inte men bör inte vara stora då reglementet funnit tillgängligt i digitalt format 

för samtliga arbetstagare i Försvarsmaktens intranät sedan det fastställdes. 

Efter att ha diskuterat om reglementet används och därefter även metoden för 

säkerställandet av användningen tillfrågades de intervjuade om de ansåg att TRM-1(A) 

är implementerat i marinen. Precis som vid föregående fråga så divergerade svaren 
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mellan de intervjuade. Anders Enström och Fredrik Hansson svarade båda två att 

reglementet måste anses vara implementerat och beskrev ledningsträningsövningen 

under v134 som det tillfälle då implementeringen skedde. Annelie Åsell vid 

3.Sjöstridsflottiljen var något mer försiktig, troligen p.g.a. att hon har ett annat 

perspektiv på användningen av reglementet. Hon svarar att det inte är implementerat då 

samtlig personal som ska använda reglementet inte har fått utbildning, något som 

förbandet hoppas kunna åtgärda under 2012. 

Efter att ha frågat om användningen av TRM-1(A) och hur de intervjuade hade sett på 

processen för användning och implementering ställdes en fråga om de hade uppfattat att 

det genomförs någon marknadsföring av reglementet. Sammantaget så var det ingen av 

de intervjuade som sett eller varit delaktiga i en marknadsföring på det sätt som beskrivs 

i Försvarsmaktens projektmodell för framtagande av reglementen. Fredrik Hansson vid 

SSS FunkE förklarade vid frågan om marknadsföring att det inte är relevant vid 

framtagningen av TRM och/eller TPM. Fokus borde, enligt Fredrik Hansson, vara att 

reglementet omsätts till utbildning med hjälp av SSS FunkE och att det kommer till 

användning i förbandens övningsverksamhet. Syftet med en sådan process, istället för 

marknadsföringsåtgärder, är att reglementet blir utvärderat och återkoppling sker direkt 

till SSS FunkE. 

Eftersom SSS FunkE är sammanhållande för utvecklingen av reglementen ställdes en 

kompletterande fråga till Fredrik Hansson om de erhållit någon återkoppling av TRM-

1(A) från marinen. Vidare ställdes frågan vilken typ av återkoppling som skett. Är det 

relevanta synpunkter eller har det inkommit återkoppling p.g.a. okunskap kring 

reglementet. Fredrik Hansson började med att förklara att återkopplingen skett genom 

en process som heter Marinens erfarenhetsprocess (MERF). MERF hanterar alla 

återkopplingar i marinen, inte bara TRM-1(A). Syftet är att kunna validera 

erfarenheterna för att använda dem i fortsatt utveckling. Den återkoppling som har skett 

kan kategoriseras i både relevanta synpunkter och i okunskap. Hansson var mycket 

tydlig med att både kategorierna kan användas, även om en kan anses vara felaktig. Den 

felaktiga återkopplingen ger SSS FunkE en bild av vilka missuppfattningen som råder i 

organisationen och man kan med detta som grund förbättra de utbildningar som 

genomförs.  



FÖ RS V ARS HÖ GSK O LA N  2012-03-25 Sid 30 (45) 
Örlkn Gustav Reimfelt Självständigt arbete 
 
 
För att undersöka uppföljningen av det projekt som faktiskt genomfördes vid 

framtagningen av TRM-1(A) tillfrågades de intervjuade om de varit delaktiga eller tagit 

del av den projektrapport som borde producerats efter att reglementet fastställdes. Ingen 

av intervjuerna kunde svara på om någon projektrapport skrivits. Eftersökning har även 

gjorts utanför ramen för intervjuerna men med misslyckat resultat varvid slutsatsen är 

att ingen projektrapport skrivits. Fredrik Hansson bekräftade detta och beskrev att det 

har förts en diskussion om att skapa en projektplan i efterhand för att beskriva vad som 

gjordes och vad som behöver göras i framtiden vid ett eventuellt revideringsarbete av 

TRM-1(A). Detta arbete har dock låg prioritet då fokus för SSS FunkE är att färdigställa 

de taktiska publikationer som för närvarande är under framtagning vid Sjöstridsskolan.  

På frågan om varför TRM-1(A) togs fram och vem som var kravställaren bakom att 

arbetet initierades, alltså inte vem som beslutade om framtagningen utan vem som 

anmälde behovet. Bakgrunden till framtagningen förklarades med att det förelåg ett stort 

behov av uppdatering av gällande taktikreglemente då gällande för flottan var TR FL 

från 1987 och TR KA från 1988 för amfibiestridskrafterna. Framtagningen av TRM-

1(A) syftade också till att minska skillnaderna mellan nationell och internationell 

verksamhet, då främst nomenklatur, lednings- och lydnadsförhållanden. Det fanns 

dessutom ett ytterligare skäl, att skapa vårt första maringemensamma taktiska 

reglemente. 

På frågan om varifrån behov om framtagningen kom så råder det osäkerhet. Ingen av 

respondenterna kan redogöra för hur arbete gick till för att initiera framtagningen och 

vem som de facto anmälde behovet till Sjöstridsskolan för att påbörja processen. På en 

direkt fråga till respondenten vid 3.Sjöstridsflottiljen erhölls svarat ett de inte anmält 

behov av framtagning av TRM-1(A). Därmed inte sagt att behovet inte fanns, men det 

anmäldes inte. 

Sammanfattning av genomförda intervjuer 
 
Efter att ha genomfört analys och värdering av intervjuerna framträder en relativt tydlig 

bild av hur arbetet med TRM-1(A) gått till väga. Att det genomförts ett arbete är mycket 

tydligt, reglementet finns utgivet, men eftersom det saknats ramar för genomförandet 

har inte distributionen eller implementeringen diskuterats överhuvudtaget. Det är 
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mycket intressant, ur ett implementeringsperspektiv, att erhålla svaret som kan 

kategoriseras som ”det är ju fastställt”. Ett sådant svar måste tolkas som att insikt inte 

finns i problematiseringen kring implementering och en övertro på att fastställda 

dokument används på det sättet som en författare har tänkt, vilket borde vara 

synnerligen klart presenterat i detta arbete att så inte är fallet. 

En intressant aspekt som framkommer vid intervjuerna är även den beskrivning som ges 

av det faktiska arbete som skett med TRM-1(A) efter fastställandet. Hur man än vänder 

och vrider på informationen så framkommer det att reglementet faktiskt används, 

speciellt på högre taktisk nivå av MTCH, vilket är mycket positivt. Samtidigt används 

det även på fartygsnivå, då i tillämpliga delar, men förklaringen till detta, hur metoden 

sett ut är 100% ad-hoc. 

 
8.3. Övrig litteratur som bidragit till förståelse för Försvarsmaktens 

utvecklingsprocess 

Under 2011 genomfördes flaggkadett Sebastian Antonér ett arbete som syftade till att 

beskriva arbetsprocessen kring utvecklingen av TRM-1(A). Antonérs arbete syftar inte 

till att besvara en liknande frågeställning som finns för föreliggande arbete, men 

beskriver ändå vissa viktiga delar i förståelsen för utvecklingen och dess påverkan av 

implementeringsarbetet. Han skriver:  

”Arbetet med TRM har inte uttalat följt någon specifik utvecklingsprocess eller 

stabsarbetsplan. Varför det varit så kan undertecknad i skrivande stund icke svara 

på.”58 

Citatet ligger väl i linje med de resultat som presenteras i detta arbete. Slutsatsen av att 

arbetet i sig inte följde en fastställd process eller en stabsarbetsplan är att det inte heller 

fanns några tankar om hur en implementeringsprocess skulle kunna genomföras. 

Antonér beskriver dessutom att han inte kunnat spåra beslutet som innebar att 

framtagningen för reglementet initierades.59 Detta är också intressant för föreliggande 

arbete då det bakomliggande behovet har funnits i organisationen men att det finns 
                                                 
58 Antonér Sebastian, Så blir ett reglemente till – en studie om arbetsprocessen kring Taktikreglemente för 
marinstridskrafterna,  sid 28 
59 Antonér, sid 27 
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otydligheter i varför, med vilka ramar som framtagningen skedde och på vems mandat 

processen genomfördes.  
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9. Analys 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka marinens förutsättning att effektivt 

implementera nya reglementen i verksamheten där TRM-1(A) har varit den fallstudie 

som valdes som ram för arbetet. För att besvara syftet knöts tre frågeställningar till 

TRM-1(A): 

• Hur genomfördes implementeringen? 

• Vilken organisation fanns för att genomföra implementeringen? 

• Vilket är resultatet av implementeringen? 

För att besvara dessa frågor kommer analysen att ske stegvis.  

Inledningsvis görs en jämförelse ske mellan den beskrivna teorin, Försvarsmaktens 

projektmodell för framtagning av publikationer och reglementen och resultatet av de 

genomförda intervjuerna. Detta sker i tre steg där det första är en jämförelse mellan den 

presenterade teorin med Försvarsmaktens projektmodell. I steg två kommer 

Försvarsmaktens projektmodell att jämföras med resultatet av intervjuerna och i tredje 

steget kommer en jämförelse mellan teorin och resultatet av intervjuerna.  

Efter dessa delanalyser görs en sammanfattande analys utifrån arbetets specifika syften.   

9.1. Jämförelse mellan teorin och Försvarsmaktens projektmodell 

Vid första anblick anser jag att det är en stor skillnad mellan den beskrivna teorin och 

Försvarsmaktens projektmodell. Det ska dock påpekas att Försvarsmaktens 

projektmodell inte är en fullständig implementeringsprocess men den innehåller delar 

som även återfinns i teorin för implementering. 

För det första kommer en jämförelse ske hur Försvarsmaktens modell tar hänsyn till 

viljan till förändring, alltså innan SSS FunkE har erhållit ett formellt beslut som att 

påbörja en publikationsprocess. För det andra kommer jämförelse för hur organisationen 

för implementering ser ut och avslutningsvis hur Försvarsmakten genomfört 

implementeringen. 
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Viljan till förändring 

Försvarsmaktens projektmodell tar, enligt beskrivningen, ingen hänsyn till 

mottagligheten i organisationen. Dock beskriver modellen att förändringen eller 

initiativet till ett nytt reglemente börjar med en idé vilket innebär att det finns en insikt 

om att förändringen behöver ske. Tillsammans med den linjeorganisation som finns 

inom Försvarsmakten och på vilken nivå som beslut fattas för att påbörja ett 

förändringsarbete med publikationer så anser jag att det finns en stark förankring och en 

insikt till förändringsbenägenhet i organisationen. Det är svårt att beskriva vilken nivå 

enligt den teoretiska modellen som Försvarsmakten befinner sig på, men jag vill påstå 

att Försvarsmakten befinner sig på nivån Insikt och Initiala förberedelser. 

Organisation för implementering 

I Försvarsmaktens projektmodell återfinns ingen organisation för implementering av ett 

reglemente då processen formellt avslutas i samband med att ett reglemente fastställs. 

Däremot beskrivs det att projektgruppen bör vara sammansatt med bl.a. ämnesexperter 

som kan vara personal från förbanden. Det framgår inte på något sätt om 

ämnesexperterna ska anses ha ett informellt ansvar för att sprida kunskap om 

reglementet inom eget förband.  

Genomförande av implementering 

I Försvarsmaktens projektmodell framgår ingen process för implementering efter 

fastställande. Det närmaste en implementering som projektmodellen beskriver är de 

marknadsföringsåtgärder som kan genomföras, men som med teorin som bas är mycket 

tveksamma som åtgärder för implementering. Detta p.g.a. att implementering innebär ett 

större arbete än att bara tillgängliggöra t.ex. ett reglemente. Implementering innebär 

även säkerställande av användet. 

 
9.2. Jämförelse mellan Försvarsmaktens projektmodell och resultatet av 

intervjuer 

Eftersom arbetet syftar till att undersöka processen för implementering och inte 

modellen för projekthanteringen har jag valt att begränsa mig inom Försvarsmaktens 
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projektmodell till de delar som omfattar någon form av implementering. Som beskrivet 

tidigare så omfattar inte Försvarsmaktens projektmodell någon form av implementering 

men innehåller en del som heter marknadsföring och som är det närmaste en 

implementering som modellen kommer. 

Marknadsföringsåtgärder skall beskrivas i den projektplan som skapas för framtagning 

av reglementet. Vid framtagningen av TRM-1(A) fanns det ingen projektplan. 

Intervjuerna visar dessutom att ingen marknadsföring enligt den modell som beskrivs i 

H PubL har genomförts. 

Under intervjuerna framkommer det tydligt att framtagningen av TRM-1(A) inte följde 

Försvarsmaktens fastställda projektmodell. Delar av den återfinns i det arbete som 

genomfördes, men någon projektplan eller marknadsföringsplan ingick inte i arbetet. 

Dessutom är det oklart hur arbetet initierades, vem som var den formella 

behovsställaren samt att slutrapport med beskrivning av erfarenheter inom projektet 

saknas.  

9.3. Jämförelse mellan teorin och resultatet av intervjuer 

Viljan till förändring 

Teorin har flera steg som beskriver mottagligheten för förändring i en organisation. 

Försvarsmakten, och i detta fall Marinen, är en stor organisation som är uppdelad både 

organisatoriskt och geografiskt. Olika delar av organisationen har troligen olika behov 

men intervjuerna ger svaret att viljan till förändring finns. Tydligast ger intervjun på 

3.Sjöstridsflj prov på detta där svaret blir att insikten att förändring definitivt finns och 

att förbandet väntar på de nya reglementena. Vid frågan om det har framförts ett behov 

så erhålls ett nekande svar vilket tolkas som att förbandet befinner sig på de första av 

stegen för viljan till förändring. 

Organisation för implementering 

Teorin beskriver fem delar som omfattar organisation, påverkan och rapporterings- och 

återkopplingsvägar. För TRM-1(A) var det SSS FunkE som hade huvudansvaret för 

framtagningen, som var projektledare och som kan anses ha varit källan i processen. 

Mottagaren var övriga delar av Marinen och fanns i detta fall på flera olika 
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organisatoriska nivåer och på ett flertal geografiska platser. Det är mer tveksamt vem 

som var länk i processen för TRM-1(A). De medarbetare som deltog i projektgruppen 

för TRM-1(A) arbetade i olika delar av Marinen och tog efter avslutat arbete med sig 

reglementet till sina respektive arbetsplatser och kan därmed da facto ha fungerat som 

länk. SSS FunkE har dessutom genomfört ett antal utbildningar inom Marinen vid olika 

tillfällen, men endast efter hemställan eller order, inte som en del av projektet eller 

p.g.a. en analys i projektplanen för framtagandet av TRM-1(A). 

Det har skett återkoppling till SSS FunkE kring TRM-1(A) genom en process som heter 

Marinens erfarenhetshantering (MERF). Denna process syftar till att organisera och 

tillvarata erfarenheter i Marinen på ett strukturerat sätt. Mottagaren i MERF är SSS 

FunkE, dock inte samma handläggare som är projektledare för 

reglementensframtagningen. Processen är också mycket större än det enskilda projektet 

för reglementesframtagning och omfattar samtliga erfarenheter i Marinen, stort som 

smått. 

Påverkan finns i Försvarsmakten som ett formellt krav på att ett reglemente skall 

användas på det fastställt. Det finns dock problem med vilka faktiska krav som ställs för 

användande då distribution av fastställda reglementen inte alltid fungerar. 

Genomförande av implementering 

Teorin beskriver sex steg för att genomföra en fullständig implementering, från uppstart 

till att processen har utvecklats och är det hållbar och naturlig del av verksamheten. Att 

Marinen har erhållit ett godkännande för projektet att utveckla TRM-1(A) är helt klart 

då ett nytt reglemente förutsätter en projektgrupp som beordras av chef inom Marinen. 

Det torde även vara klart att en uppstart av projektet genomfördes, men innehållet i 

uppstarten är mer svårdefinierat. Personal rekryterades till projektet från flera olika 

delar av Marinen, bl.a. från Marintaktiska Staben i Högkvarteret (HKV MTS) men om 

analys av övriga uppstartsåtgärder genomfördes är mycket tveksamt. I intervjuerna 

framgår det att det inte fanns någon fastställd projektplan, inga analyserade 

marknadsföringsåtgärder och det saknas slutrapport efter genomfört projekt. 

Oaktat ovanstående diskrepanser mellan fastställd projektmodell och genomfört projekt 

så skapades reglementet TRM-1(A) av projektgruppen och remisshantering 
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genomfördes under 2010 vid de marina förbanden. Reglementet fastställdes i december 

2010 av chefen för Marintaktiska staben i Högkvarteret (MTCH). Därefter påbörjades 

användning under 2011 på de högre ledningsnivåerna i Marinen, speciellt vid HKV 

MTS men även vid den ledningsträningsövning (LTÖ) som genomfördes med de 

marina förbandschefer chefer ner till divisionsnivå. 

Under denna ledningsträningsövning genomfördes utbildningspass inkluderande 

uppslagsövningar samt taktiska diskussioner och utveckling hur grunderna för ledning 

skulle tillämpas med TRM-1(A) som grund. Grunden för utvecklingen som 

genomfördes var den strategiska omfallsplanering som påbörjats i Högkvarteret och 

som fortsatte ner till taktisk nivå och vidare till förbandsnivå där samtliga nivåer skulle 

använda TRM-1(A) vid sin utveckling. 

Hur pass implementerad TRM-1(A) är skiljer sig mellan de olika individerna i 

intervjuerna. I intervjuerna så framgår inte att det finns något motstånd, snarare en stor 

vilja att använda reglementet, men fortfarande saknas det drivkraft och utbildning för att 

säkerställa en full implementering. Slutsatsen är att projektgruppen inte analyserade hur 

TRM-1(A) skulle implementeras på bredden och inte hade en plan för att säkerställa att 

samtliga nivåer i organisationen erhöll utbildning. Teorin beskriver att utbildning 

behöver ske på samtliga nivåer under den initiala implementeringen för att de tänka 

mottagarna ska använda reglementet på avsett vis och för att processen inte skall 

avstanna.  

Under ledningsträningsövningen användes marinens erfarenhetsprocess som metod för 

att deltagarna skulle kunna lämna synpunkter på och erfarenheter av TRM-1(A) och på 

framtagning av de stående orderverk som var det tänkta slutresultatet. 

 
9.4. Sammanfattande analys 

I detta arbete har förutsättningarna för ett framgångsrikt implementeringsarbete 

diskuterats. För att åstadkomma detta krävs en mottaglighet för förändring i 

organisationen. Vidare krävs en tydlig organisation för implementeringsarbetet med 

klarar roller, strukturer för återkoppling och kommunikation samt tydliga och för 

uppdraget realistiska ramar, vilka ska ägas och drivas på chefsnivå. Slutligen krävs en 
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etablerad process för implementeringsarbetet med kontinuerlig uppföljning. Hur väl 

dessa villkor uppfylls och organisationens förmåga i det praktiska arbetet påverkar om 

implementeringsarbetet landar i pappersimplementering, processimplementering eller 

prestationsbaserad implementering.  I avsnitten nedan sammanfattas de slutsatser som 

kan dras om marinens förutsättningar och förmåga utifrån arbetet med TRM-1(A).  

 
 
Mottaglighet för förändring  

Att det har funnits ett behov av att uppdatera marinens taktiska reglementen är tydligt. 

Det har skett en stor förändring i verksamheten sedan 1990-talet och de äldre 

reglementena hanterade inte en internationell kontext. Att efterfrågan funnits i 

organisationen är klar, dock utan formell behovsställning. Likaså att ett beslut har fattats 

att genomföra framtagningen av TRM-1(A) men ändå så genomförs inte ett 

implementeringsarbete och organisationen börjar inte använda reglementet förrän det 

beordras av MTCH vid ledningsträningsövningen 2011. Sammanfattningsvis är 

mottagligheten i marinen låg för förändringen, insikt finns att genomföra förändringar, 

men organisationen ser inte metoden och därmed avstannar arbetet.  

Organisation för implementering 

 

 
Bild 2: Sammanfattande modell för implementering 

Marinen 
(Påverkan) 

SSS FunkE 
(Källan) 

? 
(Länken) 

Marinen 
(Mottagaren) 

 

 

Marinens erfarenhetsprocess 
(Återkoppling) 
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Källan för TRM-1(A) är SSS FunkE, där finns kunskap och personal som arbetat med 

framtagandet. Detta finns reglerat i Försvarsmaktens projektmodell och hur de ska 

arbete med framtagandet. Källan, som den beskrivs av H PubL, upphör efter att ett 

reglemente fastsälls då personalen återgår till eget förband och andra arbetsuppgifter. 

Länken är svårare att definiera. Den finns inte beskriven i Försvarsmaktens 

projektmodell men har till del existerat genom den utbildning som SSS FunkE bedrivit 

vid övningar och på förband. Som beskrivs så kan personalen som ingick i 

projektgruppen avses vara del av länken, men inget organiserat arbete såsom teorin 

beskriver länken har genomförts. Den utbildning som genomförts har varit mycket 

sporadisk och inte ingått i en större kontext. 

Mottagaren är marinen. I Försvarsmaktens projektmodell ingår att definiera mottagaren 

av arbetet. Att mottagaren har kännedom är reglementet är klart, men har inte haft 

förmågan att omsätta det till verksamhet på egen hand. Här är det länken som saknats 

för att mottagaren ska omsätta och förstå reglementet på det sätt som källan avsett.  

Återkoppling har skett genom den marina erfarenhetsprocessen, men eftersom 

projektgruppen upplösts och det inte funnits en länk så är det oklart vem som har varit 

mottagare. Att SSS FunkE har en databas med erfarenheter från återkopplingen är inte 

samma sak som att de används på det sätt som teorin beskriver. Här finns även 

problemet med de erfarenheter som erhållits p.g.a. att mottagaren inte haft kunskap om 

reglementet. 

Påverkan i form av att reglementet skall användas efter fastställning finns i 

Försvarsmaktens projektmodell. De intervjuade beskriver också att MTCH har ställt 

krav på de marina förbanden att använda reglementet vid framtagning av 

omfallsplanering. Omfallsplaneringen är dock en aktivitet begränsad till en liten grupp 

medarbetare, varför denna aktivitet inte fungerat som ett sätt att sprida förståelse och 

intresse för reglementet till den bredare organisationen.  

Sammanfattningen av marinen organisation för implementering blir att det saknas en 

struktur som innehåller både personal och processer för att förmedla reglementet till 

mottagaren i marinen och att erhålla en tillräckligt detaljerad återkoppling. Källan finns 

som mindre del kvar efter fastställandet, någon formell länk finns inte. Detta innebär att 
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delar av mottagaren inte använder reglementet på rätt sätt eller inte använder det över 

huvudtaget. 

Process för implementering 

Som redovisats finns ingen etablerad process för implementering av reglementen i 

Försvarsmakten. Inte heller det arbete som genomfördes med TRM-1(A) innefattande 

någon form av implementering. Efter fastställandet genomfördes utbildning och 

reglementet användes vid övningar, men det kan inte översättas till att vara en formell 

implementering. Den implementering som de facto har skett är helt spontan och är svår 

att följa. En intressant reflektion är dessutom att 3.Sjöstridsflj påvisar att reglementet 

används på fartygsförbanden, en grupp som inte omfattats av fältövningarna eller 

ledningsträningsövningen.  

Resultat av implementeringen 

På den övergripande frågeställningen om marinen har förutsättningar till att effektivt 

implementera nya reglementen i verksamheten måste svaret bli nej. För det första finns 

det ingen beskrivning av hur en implementering bör ske. Resultatet av den 

undersökning som genomförts av hur det faktiskt har gått till visar att det inte funnits 

någon struktur i arbetet. Att TRM-1(A) används i marinen innebär på intet sätt att 

förutsättning till effektiv implementering finns. 

På frågan om hur implementering genomfördes så finns det bara delar av svar då det 

inte finns någon process att följa. Utbildning har genomförts, då med fokus på de högre 

ledningsnivåerna som arbetar i Högkvarteret och förbandsledarna. Till stycke och del 

har även utbildning genomförts på förbanden, men utan att kunna knytas till en 

implementering. Efter fastställandet har individer och förband på eget initiativ börjat att 

använda publikationen men utan att det skapats en helhet för hur nyttjandet gått till. 

Den andra frågan var till för att undersöka vilken organisation som fanns för att 

genomföra implementeringen. Det enkla svaret är att det inte funnits någon. SSS FunkE 

har hjälpt till vid utbildning men utöver det så har det inte funnits någon organisation. 

Till sist ställs frågan om vilket resultat har blivit av implementeringen. Svaret blir att 

reglementet används av marinen, även om processen i sig har varit mycket 
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ostrukturerad. Genom att beordra användandet vid fältövningar och 

ledningsträningsövningar har publikationen vunnit mark så att den använts. Vid 

genomförande av marinens omfallsplaneringar har TRM-1(A) funnits som grund och 

personalen är medveten om att den finns. Dessutom har ett antal driftiga individer 

använts reglementet på fartygsnivå, vilket gjort att den högsta och den lägsta nivån i 

marinen har kännedom och använder reglementet. 

Utifrån teori om implementering så finns det mycket som kan göras på ett annorlunda 

sätt. Det är dock intressant att TRM-1(A) på ett år lyckats komma så långt som den har 

kommit. Om processen hade varit organiserad, om förutsättningar för 

implementeringsorganisation funnits, hur mycket smidigare hade då implementeringen 

skett? 

10. Fortsatt forskning 

Som framgår av diskussionen finns det stora skillnader mellan den för arbetet valda 

teorin, Försvarsmaktens projektmodell och resultatet av de genomförda intervjuera. 

Diskussionen ger dessutom ett tydligt svar på att det inte finns någon organiserad 

implementeringsprocess för reglementen. Dessa komponenter tillsammans ger en tydlig 

bild av att det finns en grund för att genomföra fortsatt forskning i syfte att effektivisera 

Försvarsmaktens interna processer avseende implementering. Ett arbete som vore 

mycket intressant att fördjupa sig i är omsättning av implementeringsteori till 

organisation, process, ansvar, m.m. inom Försvarsmakten. 

11. Avslutning 

Det finns stora skillnader mellan den valda teorin, Försvarsmaktens projektmodell för 

framtagning och reglementen och det faktiska arbetet som genomfördes vid framtagning 

och implementering av TRM-1(A). Det mest anmärkningsvärda är skillnaden mellan 

Försvarsmaktens projektmodell och det faktiska arbetet. Det kan troligen hända att ett 

eller två steg i en fastställd process inte används, men vid framtaganden av TRM-1(A) 

är det många steg som inte använts eller helt saknas. För detta arbete har det varit mest 

intressant att ingen marknadsföring enligt projektmodellen diskuterats eller genomförts 

och inte heller några andra strukturerade åtgärder för implementering inom ramen för 
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arbetet med TRM-1(A). De åtgärder som har genomförts ligger relativt långt bort i tid 

från fastställandet och finns inte beskrivna i projekt, planer eller order. 

Oavsett hur det har skett så används TRM-1(A) idag av de marina förbanden till större 

eller mindre del. Det är på detta reglemente som det nuvarande framtagandet av 

underliggande taktiska procedurer för marinstridskrafterna (TPM) vilar och det har 

använts för den operativa omfallsplanering som genomförts på högkvarters- och 

förbandsnivå.  

Efter att ha studerat arbetssättet med TRM-1(A), som kan anses vara ett bra exempel på 

framtagande av ett reglemente, har stor potential för utveckling av 

implementeringsarbetet i marinen identifierats. Detta gäller såväl organisation som 

process och omfattar ett brett spektrum av förbättringsområden, såsom strukturer, 

planering, rollfördelning, kommunikation, utbildning och uppföljning.  

Det finns fortsatt mycket att arbeta med! 

 

 

”Förvirring är första steget mot något nytt”60  

                                                 
60 http://www.livet.se/ord/kategori/Förändring 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide för de semi-strukturerade intervjuer som genomfördes 
 

Samtliga respondenter har inte svara på samtliga frågor då kompletterande intervjuer 

genomförts med vissa av respondenterna. 

 

Varför togs TRM-1(A) fram? 

 

Vem initierade arbetet med att ta fram TRM-1(A)? 

 

Vem såg behovet av att ta fram TRM-1(A)? 

 

Används TRM-1(A) idag i Marinen? 

 

Hur såg metoden ut för att säkerställa att den används? 

 

För vilka genomfördes utbildning? 

 

Hur såg marknadsföringsplanen ut? 

 

Finns det en projektrapport skriven efter fastställandet? 

 

Hur stor del av personalen i Marinen använder TRM-1(A) i sitt dagliga arbete? 

 

De erfarenhetsrapporter som erhållits sedan fastställandet, är de skrivna med en 

förståelse eller oförståelse för TRM-1(A) 
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