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Hur ska ett digitaliserat ledningsstödssystem kravställas, byggas 
och införas för en armé, en brigad, en mekaniserad bataljon?



Många intressenter och tekniska utmaningar
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Försvarsmaktens intressenter
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Som kunden 
förklarar det Som kunden vill ha det

Kravställningens dilemma



Sidnr: 7
2020-11-23

Uppgift: Byt till vinterdäck
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Arkitekturramverk:  Från NAF, MODAF, DODAF, TOGAF     SVA

Modelleringsverktyg: Enterprise Architect + eget verktyg för visualisering

Scenariostyrd verksamhetsanalys



Arbetsmetoden
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Övergripande princip för scenariostyrd 
verksamhetsanalys SVA

Modellbearbetning Kravdokument VisualiseringarInformationsinhämtning
(alla verksamheter ackumulerade)

Verksamheten  

analyseras 

och beskrivs

Underlaget 

bearbetas

Rapporter med den 

resulterande 

kravbilden genereras 

från modellen

Kravbilden 

visualiseras för 

att lättare kunna 

värderas
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SVA bryter isär komplex verksamhet i beståndsdelar 
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Exempel på 
verksamhetsfunktionskedjor:

• Grundläggande ledning

• Ledning Underrättelsetjänst

• Ledning Flygunderstöd (CAS)

• Ledning Indirekt eld

• Ledning Luftförsvar

• Ledning Uppdrag/Strid

• Ledning Fältarbetstjänst

Ledning Indirekt eld



Spårbarhet från verksamhet till teknisk lösning 
Spårbarhet från verksamhet till teknisk lösning



Resultaten

Sidnr: 14
2020-11-23



Analyserar ledningsbehov och informationsutbyte

Informationsbehov per 
verksamhetsplats

Hur information utbyts 
mellan verksamhetsplatser

Verksamhetsplats



Bilden redovisar det 
relativa antalet 

informationsutbyten 
visualiserat med 

linjetjocklek

Analyserar informationsflöden
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Fördelning av antalet informationsutbyten per VFK

Brigadstabens interna 
och externa 

informationsutbyten
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Underlag för prioritering
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Ger underlag för förbandsinförande



FMV och INCOSE

• FMV är en företagsmedlem i INCOSE (Corporate Advisory Board) sedan 2003. FMV får access 
till information, data och kunskapsutbyte med flera av världens ledande företag, myndigheter 
och personer involverade i system-/produktutveckling. 

• 2004 införde FMV ett processinriktat arbetssätt baserat på livscykelmodellen 15288 och teknik 
processerna. Försvarsmaktens materielförsörjningsprocess mellan FMV och Försvarsmakten 
baseras också på detta.

• INCOSE har ett 3-stegs certifieringsprogram som FMV nyttjar för att utveckla myndighetens 
kompetens inom Systems Engineering. I vissa upphandlingar refererar FMV till INCOSE-
certifierad personal.

• FMV utbildar årligen sin personal inom teori och praktik kopplad till systemutveckling ex. 
kravhantering, konfigurationsledning, arkitekturramverk, modellbaserad systemutveckling, 
”Systems Thinking” samt System av System. Kurserna har starkt koppling till INCOSE:s
utvecklade metoder och processer.

• INCOSE och projektorganisationen Projekt Management Institute (PMI) samarbetar, vilket 
gynnar FMV då myndigheten bedriver systemutveckling och anskaffningar projektinriktat.
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