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Sammanfattning 

Många projekt misslyckas pga. felaktiga krav. Detta kan komma sig av att systemutvecklarna har låg 
förståelse för kundernas verksamhet eller dålig kommunikation mellan systemutvecklare och kund. Så 
kravhantering är central för framgångsrika projekt. Samtidigt har vi gått in i en period med allt 
snabbare teknikutveckling och att allt fler system börjar användas tillsammans med andra system, så 
kallade system-av-system. Synergieffekten med system-av-system är stor vilket ytterligare förstärker 
trenden ytterligare. Detta försvårar systemarbete och kravhantering. Allt detta gäller i allra högsta 
grad också Försvarsmakten. Försvarsmakten använder sedan tidigare scenariostyrd 
verksamhetsanalys för att identifiera och dokumentera krav. Denna metod har dock svagt stöd för 
kravprioritering som i dag sker vid sidan om metoden. Detta arbete undersöker möjligheten att 
kombinera scenariostyrd verksamhetsanalys med delar av en annan välbeprövad metod för 
kravhantering och prioritering nämligen den japanska metoden Quality Function Deployment känd 
från tillverkningsindustrin. Utvärderingen sker genom en fallstudie där utfallet är tillräckligt lovande 
för fortsatta försök och metodutveckling. 

Nyckelord: quality function deployment; QFD; scenariostyrd verksamhetsanalys; SVA; kravhantering; 
kravprioritering
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns i dag många exempel på misslyckade införanden av IT-system i offentlig förvaltning så också 
inom Försvarsmakten. Misslyckanden beror på flera olika orsaker, allt från dåliga förutsättningar 
gällande organisation och personal, designfel och tekniska brister, till felaktiga krav. 
 
Felaktiga krav står för en stor del av alla fel i systemutvecklingsprojekt. Detta är ett känt problem och 
otaliga försök har gjorts för att komma tillrätta med detta. Då det handlar om att systemutvecklarna 
snarare bygger fel system än att det finns fel i systemet är det lättare sagt än gjort att åtgärda. 
 
Att man bygger fel system handlar till stor del om att man misslyckas med att förstå vad kunden har 
för behov och förväntningar och att sedan omsätta detta till tekniska lösningar. Det handlar till stor del 
om brister i kommunikationen mellan systemutvecklare och kund, och en brist i förståelse hos 
systemutvecklaren för hur kunden använder sina informationssystem. 
 
Vi är nu i en era av accelererande teknikutveckling. Vad som var drömmar i går är verklighet i morgon, 
och det är IT- och informationssystem som är motorn i denna utveckling. System som löser en 
funktion autonomt kan kopplas ihop med andra autonoma system i ett system-av-system med 
kraftfulla synergieffekter. Detta gäller i allra högsta grad försvarssektorn där samverkande vapen- och 
sensorsystem med precisionsbekämpningsförmåga visat sig vara mycket effektiva. 
 
Denna nya system-av-systemvärld ökar på komplexiteten för systemutvecklare. Kravhantering är 
fortfarande lika viktigt men ännu svårare att lyckas med. Finns det metoder för kravhantering, 
kravspårning och kravprioritering som passar system-av-systemprojekt? 
 
Försvarsmakten och FMV har en etablerad kravhanteringsmetod, Scenariostyrd verksamhetsanalys 
(SVA). SVA är en etablerad metod som i många avseende används framgångsrikt. Dock så sker 
prioritering av krav och designlösningar separat från metoden och med begränsad spårbarhet.  
 
I Japan i början av 1970-talet utvecklades det som skulle komma att kallas Quality Function 
Deployment (QFD). QFD kan beskrivas som en kundorienterad metod som översätter kundönskemål 
till design- och kvalitetsmål. Metoden utvecklades av varvsindustrin med japanska flottan som kund 
för att översätta lagar och förordningar, kritiska tekniska krav och kundönskemål till mätbara krav 
som kunde användas i designarbetet. Skulle SVA och QFD kunna kombineras ihop och användas i 
svenska militära system-av-systemprojekt?  

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är utarbeta, pröva och att utvärdera en tillämpbar metod för kravprioritering 
och skapa spårbarhet för kravprioriteringarna till överliggande strategiska mål och visioner för 
verksamheten. En sådan metod bör kunna bidra till att på ett konkret sätt stärka möjligheterna att 
inrikta och styra systemarbeten för större och mer komplexa system-av-system. 
 

1.2.1 Undersökningsfråga/problemformulering 

Hur skulle kravprioriteringsmetoden från tillverkande industri, QFD, kunna anpassa för att prioritera 
krav identifierade och dokumenterade med hjälp av Försvarsmaktens och FMVs kravhanteringsmetod 
SVA vid tillämpning i system-av-system arbeten? 
 
Hur skulle en kombinerad QFD och SVA metod kunna användas för att definiera framtida militära 
förmågor baserade på system-av-system? 

1.2.2 Förväntade resultat 

Ett realiserbarhetsprövat förslag på en anpassning av QFD metoden som beslutsunderlag för beslut 
om inarbetning i SVA metoden.  
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1.3 Målgrupp 

Målgruppen för detta arbete är anställda från Försvarsmakten, FMV och försvarsindustri. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsade till svenska totalförsvars system-av-system. 

Arbetet är avgränsat till att anpassa QFD metoden till att komplettera SVA metoden med 
kravspårningsmöjligheter.  Utarbetning, prövning och utvärdering är av den anpassade delen av QFD 
metoden enbart. Ingen anpassning av SVA metoden kommer att ske och ingen prövning och 
utvärdering av SVA metodens möjligheter att identifiera och dokumentera krav kommer att ske. 

Arbetet är likaså avgränsat till en realiserbarhetsprövning via spel och gruppintervjuer, inga 
tillämpningsförsök med skarp information eller i skarp produktionsmiljö kommer att genomföras. 

Det spel som realiserbarhetsprövningen baseras på omfattar inte kravidentifiering och 
kravdokumentation, dessa anses givna vid spelets början. 

1.5 Begrepp och förkortningar 

Många av begreppen med medföljande förkortningar i denna uppsats är fackuttryck från 
försvarssektorn, Försvarsmakten och FMV och låter sig dåligt översättas till mer generiska uttryck då 
betydelsen riskerar att gå förlorad. Därför är tabell 1 med begrepp, förkortningar och deras 
definitioner tillagd för att underlätta läsförståelsen i uppsatsen. 

För följande namn och begrepp används inte förkortningar i löpande text: Air Combat Command , 
Modernization Investment Plan, strategy-to-task , verksamhetsfunktionskedjor, tekniska 
funktionskedjor, Revolution in Military Affairs, System-av-System. Detta för ökad läsförståelse, även 
om begreppens förkortningarna är vedertagna och ofta använda i andra sammanhang. 

För begreppen Quality Function Deployment och Scenariostyrd verksamhetsanalys som är frekvent 
återkommande i uppsatsen används förkortningarna QFD och SVA i löpande text. 

Tabell 1: Begrepp och förkortningar 

Begrepp Förkortning Definition 

2D matris Författarens anmärkning: 
begreppet används i denna uppsats 
som en beskrivning på två 
dimensionella matriser skapade i 
kalkylblad i MS Excel. 2D matris i 
serie avser matriser länkade till 
varandra så att resultatet från en 
matris överförs till en annan.   

Air Combat Command ACC Den del av det amerikanska 
Flygvapnet som bemannar, 
utrustar, tränar och 
vidmakthåller flygförband åt 
amerikanska försvaret (Burke 
1990). 

Förmåga Förmåga är möjligheten att 
åstadkomma efterfrågad 
påverkan med verksamheten 
(Försvarsmakten 2011). 

Författarens anmärkning: 
används i denna uppsats i 
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Begrepp Förkortning Definition 

betydelsen behov och målsättning 
på övergripande nivå, för större 
system-av-system av strategisk 
karaktär. Förmågeutveckling över 
tiden benämns vision. Förmåga 
nedbruten i ökad detaljeringsgrad 
kallas i detta arbete för 
underförmåga. Relationen mellan 
förmågor och/eller underförmågor 
benämns i denna uppsats som 
förmågeberoende.  

Försvarets matrielverk FMV Civil myndighet som anskaffar 
matriel och tjänster åt 
Försvarsmakten 

House-of-Quality  HoQ QFD metodens första matris där 
kundens önskemål och behov 
binds samman med tekniska 
funktioner och 
designinriktningar genom att en 
graderad koppling mellan 
enskilda rader och enskilda 
kolumner görs (Maritan 2015). 

HUR   Fält i HoQ matrisen. De 
systemegenskaper som skall 
lösa kundens VAD, dvs hur 
skulle systemet kunna designas 
för att möta kundens önskemål 
(Yang 2008). 

Ledningsstödsystem  Definition enligt Handbok 
Nomenklatur ledning 
(Försvarsmakten 2016): ”Teknik 
i ledningssystemet, primärt 
avsett att stödja chef med stab 
vid utövande av ledning. Det 
omfattar informationssystem, 
sambandssystem och 
ledningsplatsernas övriga 
tekniska system.” 
 
Författarens anmärkning: exempel 
på ett ledningsstödsystem skulle 
kunna vara en liten stabsplats med 
ett fåtal fältdatorer med mjukvara 
för lägesbild, medelandestöd och en 
radio för samband till andra 
platser.  

Martecs lag    Beskriver en exponentiell 
teknikutveckling jämfört med en 
logaritmisk 
organisationsutveckling 
(Brinker 2016). 

Ministry of Defence Architecture Framework MODAF Ett arkitekturramverk för 
informations inhämtning, 
bearbetning och presentation 
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Begrepp Förkortning Definition 

utvecklat av brittiska 
försvarsdepartementet. 
(Ministry of Defence 2012). 
 
Författarens anmärkning: MODAF  
arkitekturramverket är bl.a. en 
uppsättning regler hur olika 
informationsobjekt skall relatera 
till varandra i en relationsdatabas. 

Modernization Investment Plan  MIP Process i Amerikanska 
Flygvapnet för planering  och 
budgetering av nya koncept 
(Burke 1990). 

Moores lag    Beskriver en exponentiell 
teknikutveckling (Brinker 2016). 

Parvis jämförelse    Metod för att rangordna 
alternativ mot varandra.  
Alternativen jämförs två och två 
motvarandra där man alltid 
korar en vinnare. På detta sätt 
jämförs alla alternativen mot 
varandra och en inbördes 
rangordning skapas (Ahlmark 
2013). 

Quality Function Deployment QFD Kundorienterad metod som 
översätter kundönskemål till 
design- och kvalitetsmål. QFD 
omfattar hela systemets 
livscykel från utveckling, design, 
tillverkning, distribution, 
installation, marknadsföring, 
försäljning och 
eftermarknadssupport (Maritan 
2015). 

Revolution in Military Affairs RMA Större omdaningar som ändrar 
på sätten vi ser på och hur vi 
utkämpar krig.  Även om 
tekniska genombrott är en 
förutsättning så räcker det inte, 
utan kultur, organisation och 
metod måste också förändras i 
grunden (Norman 1996). 

Scenariostyrd verksamhetsanalys  SVA Metod för kravinsamling för 
funktionella krav på 
krigsförbandens tekniska 
system (FMV 2018). 
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Begrepp Förkortning Definition 

Spårbarhetsmodell  Författarens anmärkning: 
begreppet används i denna uppsats 
som en beskrivning på hur 
kopplingar mellan olika nivåer i en 
hierarkiskinformationmodell ser 
ut. Det kan tex vara hur 
kopplingarna mellan förmågor, 
verksamhetsfunktionskedjor, 
tekniska funktionskedjor och 
tekniska system ser ut i den 
MODAF baserade 
relationsdatabasen för SVA 
metoden. 

strategy-to-task  STT Spårbarhetsmodellen i 
Amerikanska Flygvapnets MIP 
mellan strategiska mål ned till 
uppgifter som skall lösas i 
flygförband (Burke 1990). 

System  Definition enligt Handbok 
Nomenklatur ledning 
(Försvarsmakten 2016): ”Ett 
antal samverkande element 
(som bildar en helhet/system)  
vilka tillhandahåller tjänster till 
ett eller flera 
verksamhetsområden för att 
uppnå ett eller flera uttalade 
syften.” 
 
Författarens anmärkning: Om 
inget annat anges i texten avses 
ledningsstödsystem när system 
nämns i denna uppsats. Se 
ledningsstödsystem för mer 
information. 

system-av-system    Två eller flera system som 
oberoende av varandra har ett 
syfte och en funktion, men som 
tillsammans skapar ny 
funktionalitet och synergieffekt 
(Baldwin 2008).  

tabletopspel   Metod inom Försvarsmakten för 
att validera planer och metoder. 
Ett tänkt händelseförlopp spelas 
upp för att säkerställa att planen 
eller metoden håller för de 
tänkta händelserna 
(Försvarsmakten 2018). 
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Begrepp Förkortning Definition 

tekniska funktionskedjor  TFK Ingår i SVA metoden. Del av en 
logisk struktur som omvandlar 
verksamhetsbeskrivningar till 
attribut på informationsutbyten 
och gränsytor (FMV 2018). 

tekniska system  TS Enskilt tekniskt system 

VAD   Ett fält i HoQ matrisen. 
Identifiering och viktning av 
kundernas behov (Burke 1990). 

verksamhetsfunktionskedjor VFK Ingår i SVA metoden. Del av en 
logisk struktur som omvandlar 
verksamhetsbeskrivningar till 
attribut på informationsutbyten 
och gränsytor (FMV 2018). 

 

1.6 Metod 

Metoden som är vald för studien är en kombination fallstudie och gruppintervjuer av kvalitativa 
karaktär. Den informationen som samlas in genom observations- och intervjuanteckningar genomgår 
en kvalitativ bearbetning. Som förberedelse inför fallstudien genomfördes en pilotstudie. 
 

1.6.1 Fallstudie 

Fördelen med en fallstudie är att man studerar vad som sker under verkliga förhållanden. I en 
fallstudie studeras vad som händer i ett konkret fall men forskaren behöver själv inte delta i 
aktiviteten. Genom att studera fallet kan man se om företeelsen faktiskt finns, om verksamheten eller 
processen fungerar. Fallstudier kan göras som förstudie till annan forskning (Wallén 2011). 
 
En fallstudie innebär att man gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan vara 
flera olika saker så som en grupp, en organisation eller en process. En fallstudie utgår från ett 
holistiskt perspektiv och informationsinsamlandet är så brett som möjligt. Huruvida en fallstudie är 
generaliseringsbar eller inte beror på val av fall (Patel & Davidsson 2011). 
 
Fallstudien kommer att genomföras som ett så kallat ”tabletopspel” där en grupp kommer att 
genomföra ett grupparbete med att fylla i HoQ-matrisen och de efterkommande 3 matriserna. 
Tabletopspelet dokumenteras löpande för att fånga upp sinnesstämning och diskussion. Särskild vikt 
läggs vid hur lätt eller svårt det är för deltagarna att lära sig använda matriserna från QFD metoden. 
 
Ett ”tabletopspel” kan jämföras med ett klassiskt rollspel, med en spelledare och ett antal spelare som 
agerar i förutbestämda roller. Spelledaren sätter kontext och förutsättningar genom att berätta ett 
scenario, därefter agerar spelarna ut ifrån tilldelade roller. Spelledaren för händelseförloppet framåt 
genom att spela in händelser och dömer av utfall på spelarnas agerande på händelserna. Rollspel kan 
vara mer eller mindre regelstyrda. 
 
Att genomföra spel är en etablerad metod inom Försvarsmakten för att validera planer och metoder. 
Ett tänkt händelseförlopp spelas upp för att säkerställa att planen eller metoden håller för de tänkta 
händelserna. Det finns ingen fastställd metod för spel inom Försvarsmakten utan det är ett 
erfarenhetsbaserat praktiskt hantverk. Regler och ramar sätts inför varje spel så att spelet fyller sitt 
syfte (Försvarsmakten 2018). 
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Ofta räcker det med ett enklare spel med ett fåtal deltagare där scenariot sätter ramarna och inriktar 
deltagarna att diskutera valt problemområde. Spelledare styr samtalet genom inspel, dvs händelser 
som kan påverka utfallet av scenariot (Försvarsmakten 2018). 

”Tabletopspelet” genomförs så som det vore en del av SVA men fokuserar helt på att vikta relationerna 
mellan förmågor, verksamhetsfunktionskedjor, tekniska funktionskedjor och tekniska system. Spelet 
inleds med att deltagarna får prioritera förmågorna baserat på hur viktiga de anser att de är utifrån ett 
scenario som presenteras för deltagarna. ”Tabletopspelet” omfattar inga moment med att identifiera 
eller dokumentera behov med hjälp av verksamhetsfunktionskedjorna, utan dessa är givna från början. 

”Tabletopspelet” är indelat i fyra skeden; förberedelse, inledning, huvuddel och avslutning. Under 
förberedelse skedet presenteras och förklaras QFD metoden, SVA metoden och kombinationen av de 
två. Lika så presenteras det scenario som spelet baseras på samt andra givna förutsättningar tex 
verksamhetsfunktionskedjor. Under inledningsskedet ska deltagarna vikta förmågor utifrån scenariot 
med hjälp av parvis jämförelse. Under huvud skedet används de fyra matriserna från QFD metoden för 
att med starkare eller svagare kopplingar skapa en spårbarhet från de viktade förmågorna till tekniska 
system. Har deltagarna gjort rätt kommer de i avslutningsskedet har prioriterade tekniska system. Till 
sin hjälp har deltagarna Excel-baserad analysfil. Observationsschema återfinns i bilaga 2. 

Urval av deltagare för ”tabletopspelet” har skett genom att chef inom organisationen tillfrågat lämpliga 
individer. Deltagandet har varit helt frivilligt. De sju deltagarna har alla systemarbete som sin 
huvuduppgift och är seniora medarbetare. Sex av de sju deltagarna har tidigare arbetat som 
projektledare. Alla deltagarna har yrkeserfarenheter från både FMV och Försvarsmakten och 2 av 
deltagarna har även yrkeserfarenheter från industrin även om det ligger längre tillbaka i tiden.  

1.6.2 Pilotstudie 

En pilotstudie är en förberedande undersökning. En pilotstudie kan syfta till att utröna hur 
undersökningen rent praktiskt skall utföras och identifiera egenskaper och betydelser av de olika 
processtegen (Olsson & Sörensen 2011).  

Före den fallstudien som finns rapporterad i denna uppsats, så genomförde författaren en pilotstudie  
enligt ovanstående upplägg för att bekanta sig med QFD-inslagen. Författaren är sedan  
tidigare väl förtrogen med SVA-metoden och ”tabletopspel”. Lärdomar som drogs från pilotförsöket 
var att det är avgörande för spelledaren för ”tabletopspelet” att behärska metoden väl för att kunna 
driva spelet vidare när det uppstår metodrelaterade frågeställningar. När spelledaren inte är förtrogen 
med handgreppen i metoden blir diskussionerna lätt kring metoden i sig själv snarare än att använda 
metoden och dess verktyg att driva spelen framåt och dokumentera det. 

Det framkom även i diskussionerna under pilotstudien att det är nödvändigt att viktningarna i varje 
HoQ matris normaliseras, tex på en skala på 0-1. En normaliserad värdering kan föras över i varje steg 
och skapar även möjligheten att gå baklänges, dvs när man väl har ett resultat från ett ”tabletopspel” 
dokumenterat så går det att spåra viktningarna i den sista HoQ matrisen till den första. 

1.6.3 Gruppintervjuer av kvalitativ karaktär 

För att få en uppfattning om hur deltagarna upplevde ”tabletopspelet” och om de uppfattar metoden 
som prövades som enkel att använda kommer gruppintervjuer att användas. En gruppintervju direkt 
efter spelet när spelet och metoden fortfarande är färskt i minnet på deltagarna och en gruppintervju 
en vecka senare då observationerna från spelet samt intervjuanteckningarna från första 
gruppintervjun hunnit analyserats. Den andra gruppintervjun ger möjligheter för kompletterande 
frågor. Intervjuguide återfinns i bilaga 1 och observationsschema återfinns i bilaga 2. 

Gruppintervjuer kallas också fokusgrupper och används mycket i marknadsundersökningar. Det är en 
intervjuform där samspelet mellan intervjupersonerna leder till spontantana och förstärkta uttalande 
om det som diskuteras. Nackdelen är att intervjuarens möjligheter att kontrollera samtalet begränsas 
(Kvale 1997).  
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Fokusgrupper används främst till att samla in information om erfarenheter av olika situationer. Hur 
deltagarna upplevde och uppfattade en situation. Det kan vara känslor, reaktioner och åsikter (Olsson 
& Sörensen 2011). 
 
Kvalitativa intervjuer har nästan alltid en låg grad av strukturering vilket ger den intervjuade 
möjligheten att svara på frågorna med sina egna ord. Kvalitativa intervjuer kan ha olika grad av 
standardisering, dvs hur strikt intervjuaren är med ordningsföljden på frågorna etc. (Patel & 
Davidsson 2011). 
 
Kvalitativa intervjuer som genomförs med en lista på teman som intervjun skall omfatta där frågan 
kan, men inte nödvändigtvis behöver, komma i en viss ordning. Samtal där den intervjuade har stor 
frihet att utforma sina egna svar kallas semistrukturerade intervjuer (Patel & Davidsson 2011). 
 
Kvalitativa intervjuer kommer till sin rätt om de intervjuade får och kan föra sammanhängande 
resonemang om forskningsfrågan. Detta förutsätter att personen som leder intervjun måste beskriva 
och förklara frågeställningen utförligt och att den intervjuade tillåts använda sitt eget språkbruk och 
sin egen begreppsvärld, vilket ställer stora krav på den som leder intervjun att förstå den kontext i 
vilket den intervjuade är verksam (Patel & Davidsson 2011). 

1.6.4 Kvalitativ bearbetning och utvärdering 

Det är fördelaktigt att göra löpande analyser i kvalitativa undersökningar. Dels är det insamlade 
materialet ofta texter, tex svar från intervjuer eller anteckningar från observationer i fallstudier, dels 
kan underlaget vara omfattande vilket gör att genomläsning och analys blir tidskrävande. Löpande 
analyser utjämnar arbetsbördan över tiden samt att analys från en intervju kan ge idéer eller visa om 
något saknas i informationsinsamlandet och om listan på teman eller frågor bör utökas (Patel & 
Davidsson 2011). 
 
Fallstudien och den första gruppintervjun genomfördes samma dag. Därefter bearbetades 
anteckningarna och frågeställningar som inte diskuterats fördes in på intervjuguiden för 
efterkommande gruppintervju. På så sätt blev insamlandet mer heltäckande.  
 
Slutresultatet i en kvalitativ studie är ofta en text med en blandning av citat från intervjuerna, 
observationsanteckningar från typfallet varvade med forskarens egna tolkningar. Texten behöver vara 
lättläst och begriplig. Om den består av för mycket citat och för få egna tolkningar överlåts analysen åt 
läsaren. Om det omvända råder, dvs få citat från intervjuer och mycket egna tolkningar kommer 
läsaren ha svårt att bedöma analysens trovärdighet. Detta är en svår balanserings övning (Patel & 
Davidsson 2011). 
 
Resultatet av den bearbetade informationen presenteras i tabellform med en indelning som följer 
”tabletopspelets” skedesindelning där de två gruppintervjuerna är tillagda på slutet. Tabellen har en 
kolumn för skedet och frågeställningar, en för observationer och den sista för citat från deltagarna. 

1.7 Studiens trovärdighet 

Kvalitativa studier ställer stora krav på forskarens värderingar, dennes syn på det som skall analyseras 
och självinsikt. Det förväntas av forskaren att ge kollegor möjlighet att kontrollera såväl metod och 
innehåll. Det är viktigt att forskaren kan redovisa vad som hämtats från andra och vad som är en egen 
insats (Wallén 2011). 
 
Metoderna använda i detta arbete är redovisade under metod avsnittet och litteraturen som har 
använts finns redovisad i referenslistan.  Författaren arbetar dagligdags med kravhantering och den 
metod som analyseras i detta arbete, det finns en risk för förutfattade meningar som påverkar 
resultatet. För att minska risken har uppföljningsmöte genomförts med såväl handläggare som deltagit 
i studien som beslutsfattare. 
 
När en källkritiskgranskning av litteraturen görs, tas bland annat hänsyn till hur länge sedan texten 
skrevs och om det finns annan oberoende text att jämföra mot (Wallén 2011).  Två av titlarna ’Quality 
Funktion Deployment From an Operations Research Perspective’ (Burke 1999) och ’An Information-
Based Revolution in Military Affairs’ (Norman 1996) är äldre än de övriga. Båda titlarna bedöms 
fortsatt relevanta. I frågan om Burke (1999) så är beskrivningen av QFD metoden överensstämmande 
med övrig QFD litteratur denna uppsats använder samt att titeln ifrån till för en beskrivning på en 
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militär tillämpning den övriga litteraturen saknar. Viktigt att notera är att QFD metoden är från 1970-
talet och 1999 tillämpades den inom industrin i USA. Diskussionen kring ”Revolution in Military 
Affairs” startade på 1990-talet och Norman (1996) beskriver detta på ett bra och tillgängligt sätt i linje 
med övrig litteratur på ämnet denna uppsats använder. 
 

1.8 Etiska överväganden  

En viktig etisk aspekt på forskning är integriteten för de personerna som deltar och att 
undersökningen inte skall orsaka onödig skada (Wallén 2011). 
 
Personerna som deltagit i studien har anonymiserats. Även resultatet har anonymiserats. Inga 
personuppgifter av något slag har använts eller lagrats som en del av detta arbete. Detta för att 
säkerställa de delaktiga personernas integritet. Alla deltagare har tagit del av resultatet och haft 
möjlighet ta bort, ändra eller förtydliga. Där till har ingen skarp information eller skarp 
produktionsmiljö använts i arbetet. Detta för att minska risken för onödig skada för myndigheten. 
 

2 Teori 

Teorikapitlet innehåller introduktion och metodbeskrivning för så väl QFD som SVA. QFD-metoden är 
det som är nytt i detta sammanhang, varför beskrivningen av QFD får mycket större utrymme än 
beskrivningen av SVA-metoden. En beskrivning av system-av-system och då med militär tillämpning 
och hur den accelererande teknikutvecklingen försvårar arbetet med kravprioritering. Detta för att sätta 
metoderna i ett sammanhang och rama in utvärderingen. Teorikapitlet avslutas med en ansats till en 
kombinerad QFD och SVA metod som ligger till grund för fallstudien.  

2.1 QFD 

2.1.1 Introduktion  

är en översättning av sex japanska ideogram till engelska när metoden stegvis introducerades i 
västvärlden från Japan (Maritan 2015). 
 
Översatt till svenska med engelsk förlaga (Maritan 2015) är det: 

• Hinshitsu (produkt attribut, kvalitéer)  

• Kino (funktion, mekanism, möjlighet) 

• Tenkay (utrullning, utveckling) 

”Quality Function Deployment” är en något missvisande översättning från japanska. Då de japanska 
tecknen har en bredare mening än den engelska ”Quality Function Deployment” översättningen 
försvinner en del av betydelsen. Den ursprungliga japanska betydelsen är att ansvaret för att designa 
produkter med hög kvalitet ligger på alla avdelningar i ett företag. En mer rättvisande översättning 
skulle kunna vara kundfokuserad planeringsprocess (Burke 1990). 
 
QFD betonar problemförebyggande åtgärder med fokus på att öka kundnyttan, reducera tiden som 
behövs för att genomföra design, rationell användning av tillgängliga resurser genom att minska 
antalet om-design för att korrigera fel etc. (Yang 2008). 
 
Ser man QFD som ett planeringsverktyg som kopplar en lista med kundbehov och -förväntningar till 
designkrav på funktionell nivå. Kunderna utrycker sina behov och förväntningar i sitt eget språkbruk 
som ofta inte är uttryckt i tekniska termer. QFD översätter kundens språkbruk till tekniska termer och 
parametrar som går att använda som kravställning i designarbetet (Yang 2008). 
 
På en övergripande nivå kan QFD beskrivas som en kraftfull, proaktiv metod för beslutsstöd som 
tillämpas i en relationsdatabaskontext (Maritan 2015). 
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Det primära skälet till att använda QFD-metoden den hjälper till att minska utvecklingstiden genom 
att kundernas behov adresseras från allra första början. QFD-metoden stödjer också prioritering av 
design- och kvalitetshöjande åtgärder. Stödet som ges med att identifiera motstridigheter ger mycket 
bra ingångsvärden för planering (Burke 1990). 
 
QFD använder objektiva matematiska metoder, eller inför i alla fall så mycket objektivitet det går i 
beslutsprocessen. Med QFD-metoden kan även korrelation mellan icke-homogena datamängder 
skapas. QFD-metoden underlättar beslutsfattandet genom att tydliggöra konsekvenserna av 
nödvändiga kompromisser. Metoden möjliggör också att bryta ned svårbegripliga och diffusa problem 
i en struktur som gör problemen hanterbara. Syftet med att räkna fram numeriska rankingvärden, 
göra grafiska visualiseringar och skapa lättbegripliga databaser är för att underlätta för beslutsfattarna 
(Maritan 2015). 

2.1.2 Historia 
Redan under 1950-talet användes olika typer av matriser för uppföljande verksamhet, men det var 
först i början 1970-talet matriser användes i tillämpningar att styra design av större fartyg i syfte att 
förbättra kvalitéten (Maritan 2015). 
 
Det som specifikt kom att utvecklas till QFD skapades av Mitsubishi Heavy Industry vid varvet i Kobe 
Japan i början 1970-talet. Strikta krav från japanska staten på militärfartyg i kombination med de 
stora omkostnaderna tvingade varvsledning att vidta åtgärder för kvalitetskontroll. Kobevarvets 
ingenjörer utvecklade en matrisbaserad metod för att översätta lagar och förordningar, kritiska 
tekniska krav och kundönskemål till mätbara krav som kunde användas i designarbetet (Yang 2008). 
 
Första publicerade handledningen till det som i dag är QFD kom 1972 och kallades ”hinshitsu tenkai”. 
Första större tillämpningen utanför varvsindustrin är i Toyota där fordonstillverkaren dras med 
omfattande kvalitetsproblem framför allt med rost i karossen. Metoden sprider sig under 1970-talet till 
flera större industriföretag i Japan. 1978 publiceras första QFD-boken som översätts till engelska först 
1994 (Maritan 2015).  
 
1983 introduceras QFD-metoden till västvärlden genom seminarier och artiklar och året efter 
introduceras QFD-metoden på fordonstillverkaren Ford där den fortfarande tillämpas. QFD-metodens 
mest kända matris, House of Quality (HoQ) utvecklades på Toyotas karossfabrik i sluten av 1970-talet. 
HoQ-matrisen som bidragit mest till QFD-metodens popularitet i västvärlden spreds till vidare kretsar 
så sent som 1988 genom en artikel i Harvard Business Review (Maritan 2015). 

2.1.3 Styrkor med QFD-metoden 
Som alla andra metoder och förklaringsmodeller för att förstå naturvetenskapliga problem eller 
mellanmänsklig interaktion så har QFD-metoden sina styrkor och svagheter, och det finns som med 
allt annat stor utvecklingspotential. QFD-metoden möjliggör för utvecklingsprojekt att maximera 
kundnöjdhet genom att kundens önskemål, behov och förväntningar översätts till ett matematiskt- och 
grafiskt bildspråk som inte bara är begripbart inom hela den utvecklande och tillverkande 
organisationen utan även gör målsättningarna mätbara (Maritan 2015). 
 
QFD-metoden stöder processen med att göra kompromisser och medvetna val mellan kundens 
önskemål, behov och förväntningar och vad företaget är kapabelt att utveckla och tillverka. Arbetet 
med HoQ-matris kan stödja arbetet med att identifiera affärsmöjligheter genom att det framgår vilken 
funktionalitet kunden efterfrågar, hur stark konkurrenternas lösning är, samt hur lätt eller svårt det är 
för företaget själv att bli starkast (Maritan 2015). 
 
Om QFD-metoden i sin helhet är implementerad på ett företag så förskjuts mycket av 
kvalitetssäkringsarbetet till utvecklingsfasen i ett systems livscykel. Frågeställningar som traditionellt 
kommer i produktionen eller under installation hos kunden lyfts upp redan under 
kravhanteringsarbetet i utvecklingsfasen (Maritan 2015) 

2.1.4 Svagheter med QFD-modellen 
Det finns flera svårigheter med att tillämpa QFD-metoden i en organisation. En orsak är att ofta 
saknas praktisk kunskap om hur en tillämpning skall genomföras. Det finns tyvärr inte så mycket 
forskning kring hur man skulle kunna underlätta tillämpning av metoden, så som utbildning, 
ledarskap inom nyckelområden, tekniska flaskhalsar, osv (Maritan 2015). 
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Ett område som är svårhanterbart är tolkning av marknadsdata och att göra tekniska prognoser. Hur 
tillämpar man man QFD-metoden hos ett innovationsföretag om kunderna själva inte vet vad de 
kommer att ha för behov i framtiden (Maritan 2015)? 
 
Fördelarna med QFD-metoden blir starkare ju längre tid den har tillämpats på ett företag. Kund- och 
marknadskännedom har efter några iterationer i olika projekt kunna förfinats och kopplingarna till 
tekniska funktioner och designinriktningar kunnat kvalitetssäkras. Mycket information går att 
återanvända med allt högre kvalitet och kortare uppstartssträckor. Nackdelen är att inledningsvis är 
vinsterna med metoden inte uppenbara och de flesta företagen som använder metoden är snarare 
nybörjare än mogna användare (Maritan 2015). 
 
Metoden förutsätter också ett väl fungerande samarbete mellan olika avdelningar i företaget. Detta 
tillsammans med problematiken att tolka marknadsdata framåtriktat i prognoser gör att det är lättast 
att starta tillämpa metoden i små företag som har väletablerade produkter som behöver utvecklas 
vidare (Maritan 2015). 
 
Ju mer av QFD-metoden som tillämpas ju större blir vinsterna. Som tidigare nämnts så tillämpas 
sällan hela metoden utanför Japan utan endast HoQ-matrisen. Är det så att endast en delmängd av 
fälten i HoQ används försvinner i stort sett all vinst, och man kan ifrågasätta om någon översättning 
från kundönskemål till designstyrning överhuvudtaget sker (Maritan 2015). 

2.1.5 QFD metodens fyra faser 
QFD genomförs oftast i fyra faser, som visat på figur 1 (Burke 1999).  
 
 

 
Figur 1: QFD metodens fyra faser från viktade kundbehov till prioriterade produktions åtgärder. Källa: Författaren baserade 
på HoQ matriser från fppt.com (2013). 

Det är i QFD-metodens första fas och dess matris som kallas HoQ som kundens önskemål och behov 
binds samman med tekniska funktioner och designinriktningar genom att en graderad koppling 
mellan enskilda rader och enskilda kolumner görs (Maritan 2015). 
 
Efter HoQ-matrisen följer tre andra matriser med likartad struktur, en matris för varje fas i QFD-
metoden. Nästa matris binder samman tekniska funktioner och designinriktningar med 
funktionaliteten på systemelement eller produktdelar. Den tredje matrisen binder samman 
funktionaliteten på systemelement med enskilda processer och den sista matrisen binder samman 
enskilda processer med krav på produktionen, dvs en produktionsplaneringsmatris (Maritan 2015). 
 
Från QFD-metodens fyra faser, alla baserade på matriser med graderade relationer, så kan metoden 
beskrivas som en omfattande relationsdatabas med graderade relationer i minst fyra olika perspektiv 
för att täcka in hela design- och tillverkningsprocessen (Maritan 2015). 
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2.1.6 HoQ 
Den mest kända matrisen i QFD-metoden är HoQ. De flesta QFD-användarna i USA nöjer sig också 
med endast med HoQ-matrisen medan i metodens ursprungsland används fler matriser för att få en 
mer holistisk bild av hela utvecklingsprocessen (Maritan 2015). 
 
Som tidigare nämnts är det HoQ-matrisen från QFD-metodens första fas som binder samman 
kundens önskemål och behov till tekniska funktioner och designinriktningar. Det är i HoQ-matrisen 
mittenfält som kundens önskemål och behov binds samman med tekniska funktioner och 
designinriktningar genom att en graderad koppling mellan enskilda rader och enskilda kolumner görs 
(Maritan 2015).  
 
HoQ består av sex huvudfält, nedan benämnda (Burke 1990): 

1) VAD, 2) HUR,  
3) Korrelation mellan VAD & HUR,  
4) Kund perspektivet,  
5a) Hur mycket  
5b) kompromisser och synergier  

 

 
 

2.1.6.1 1 - VAD 

Fält 1 från figur 2 används för identifiering och viktning av kundernas behov baserat på 
kundundersökningar, fokusgrupper och marknadsrapporter. Viktningen är vanligen relativ och 
uttrycks som en procentsats där den totala vikten är 100% (Burke 1990). 
 
I normala fall utrycker sig kunden vagt angående deras behov och förväntningar, ofta utrycker man en 
mångfacetterad kravbild som täcker in olika perspektiv blandat. Ett träddiagram kan vara ett bra sätt 
att bena ut och strukturera kravbilden. Kundattributen är väldigt generella idéer som kräver ytterligare 
arbete att bryta ned och specificeras innan de är verkliga krav (Yang 2008). 
 
Andra typer av krav t.ex. lagkrav eller interna krav från den organisationen så som de vore en del av 
kundattributen även om de är genererade internt eller via en extern part (Yang 2008). 
 

Figur 2: HoQ-matrisen. I bilden är de 5 funktionsfälten utmärkta. Källa: Författaren baserade på HoQ matriser från 
fppt.com (2013). 
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Parvis jämförelse är en metod för att rangordna alternativ mot varandra. Metoden är särskilt 
användbar när det är svårt att avgöra vilket alternativ som är viktigare än andra alternativ. 
Alternativen jämförs två och två motvarandra där man alltid korar en vinnare. På detta sätt jämförs 
alla alternativen mot varandra och en inbördes rangordning skapas (Ahlmark 2013). 
 
Figur 3 visar en matris för parvis jämförelse. De olika alternativen, i detta fall de olika VAD:en, listas 
på enklaste sätt. Sedan skall de jämföras parvis hur viktiga de är. Nästa steg i rangordningen är att 
normalisera värdena. Detta sker genom att kolumnerna räknas samman och varje rutas värde delas 
med kolumnens summa. Varje rad kan sedan summeras in till ett absolut viktat värde detta kan 
omräknas till ett relativt viktat värde genom att absolut viktat värde delas med summan av alla absolut 
viktade värden. Den relativa viktningen kan med fördel utryckas i procentsatser (Maritan 2015). 

 

 
2.1.6.2  2 - HUR 

HUR (fält 2 från figur 2) är de systemegenskaper som skall lösa kundens VAD, dvs hur skulle systemet 
kunna designas för att möta kundens önskemål. HUR kan sedan förfinas till faktiska mätbara 
egenskaper hos systemet (Yang 2008). 
 
Detta sker genom att designteamet ställer frågan: hur kan vi mäta vad kunderna vill? 
Produktfunktionaliteten måste vara mätbar för att hänga ihop med resten av HoQ-matrisen (Burke 
1990).  
 
Det är helt centralt i QFD-processen att HUR definieras likadant i alla fasernas matriser. För varje 
VAD måste det finnas minst ett HUR som beskriver hur företaget har tänkt omhänderta kundens 
behov och förväntningar (Yang 2008). 
 

2.1.6.3 3 - Korrelation mellan VAD & HUR 

Arbetet med att koppla ihop HUR med VAD blir ofta komplicerat då det inte är ett-till-ettförhållande. 
Ofta är det ett många-till-mångaförhållande med olika stark påverkan (Yang 2008). 
 
I fält 3 från figur 2 skapas en korrelation mellan kundens behov och systemets funktionalitet. Denna 
korrelation kan vara varierande stark. Styrkan i korrelationen uttrycks med en symbol för att förbättra 
visualiseringen av matrisen. Korrelationen mäts i en fyragradig skala, 9-3-1-0. Varje kolumn, dvs 
produktfunktionalitet räknas sedan ihop genom att korrelationen multipliceras med viktningen för 
kundens önskemål och summeras. På så sätt kombineras kundernas önskemål och prioritering med 
hur starkt de korrelerar med en specifik produktfunktionalitet. Saknas det korrelation på ett eller 
annat sätt bör man titta närmare på det för att försäkra sig om att designteamet inte har missat något 
eller misstolkat kunden (Burke 1990). 
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Alternativ 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 7%

Alternativ 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5 11%

Alternativ 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4%

Alternativ 4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 16%

Alternativ 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 9%

Alternativ 6 0 1 1 0 1 0 1 0 0 4 9%

Alternativ 7 1 0 1 0 1 1 0 1 1 6 13%

Alternativ 8 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 9%

Alternativ 9 0 0 1 0 0 1 0 1 1 4 9%

Alternativ 10 1 1 1 1 0 1 0 1 0 6 13%

Figur 3: Matris för parvis jämförelse. Källa: Författaren 
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Sambanden visas med symboler snarare än numerärt, även om varje symbol just har ett numerärt 
värde. Symboliken kommer från den första tillämpningen av metoden i Kobe fartygsvarvet 1972 och 
kan härledas till japansk hästkapplöpningsvadslagning (Yang 2008). 
 
Efter att korrelationsfältet är ifylld bör designteamet analysera det mönster som bildas. Tex helt 
tomma rader eller kolumner, alternativt rader eller kolumner med endast svaga samband indikerar att 
antingen brister förståelsen hos designteamet för kundens önskemål och förväntningar eller så finns 
det allvarliga brister i hur det är tänkt att lösa kundens önskemål och förväntningar. Om det är blankt i 
rader eller endast svagt samband är det en indikation att kundens behov och förväntningar inte 
kommer att kunna mötas med den tänkta designen. Fortsätter designteamet på den inslagna vägen 
kommer kunden att bli mer eller mindre missnöjd med resultatet. Om det är blankt i kolumner eller 
endast svagt samband är det en indikation att den systemfunktionalitet som representeras av det HUR 
inte behövs i designen för att möta kundens behov och förväntningar (Yang 2008). 

 
2.1.6.4 4 - Kundperspektivet 

Fält 4 i figur 2 är till för att få en jämförelse mellan företagets existerande produkter och 
konkurrerande produkter. Detta fält kan påvisa styrkor och svagheter i den existerande 
produktportföljen (Burke 1990). 
 
Detta fält används också för att visualisera hur väl eventuella konkurrerande produkter uppfyller 
kundens behov och förväntningar. Denna analys kan hjälpa till i prioriteringen av systemfunktionerna 
samt kan hjälpa till att positionera den framtida produkten på marknaden (Yang 2008).   

 
2.1.6.5 5a&5b - Utvärdera systemets funktionalitet 

Fält 5a och 5b i figur 2 kan visuellt beskrivas som grunden och taket i huset. Som det har nämnts förut 
skall systemets funktionalitet tas fram genom frågan ”hur kan vi mäta vad kunden vill ha”? 
Kvantifieringen och målvärden för varje specifik funktionalitet förs in i fältet 5a (Burke 1990). 
 
5b är det fält på HoQ som bildar taket på huset. Det är ett triangelformat fält som binder samman de 
olika kolumnerna. I rutorna som finns i detta triangelformade fält fyller man i om de olika HUR 
korrelerar med varandra. Förstärker de varandra eller finns det motsatsförhållanden mellan dem. 
Detta fält kan användas för att göra så kallade trade-offanalyser, ändrar man i en systemfunktionalitet 
så kommer andra systemfunktioner att påverkas negativt eller positivt. (Yang 2008). 
 
Detta fält visar om det finns det motsättningar eller synergieffekter och visar tidigt i designprocessen 
var det kan finnas utmaningar för att få en sammanhängande funktionalitet och var man kommer att 
behöva kompromissa (Burke 1990). 

2.1.7 QFD-metoden som planeringsverktyg för andra områden än tillverkningsindustrin 
QFD-metoden var ursprungligen anpassad för tillverkande industri. Metoden går enkelt att omsätta 
till annat än produkter. Metoden går att använda till att utvärdera, utveckla och planera tjänster eller 
nästan vad som helst. Metoden skulle tex kunna användas som planeringsverktyg i ett företag, där 
företagets visioner rangordnas och bryts ned till målsättningar som rangordnas och viktas som sedan 
bryts ned till aktiviteter. Detta skulle skapa en spårbarhet från företagets visioner till faktiska 
aktiviteter som är prioriterade med en spårbarhet tillbaka till visionerna. Viktigt är att vara QFD-
metoden trogen och säkerställa att HUR är mätbara (Burke 1990). 
 
Nedbrytningen skall endast ske ned till den första nivån där faktiska verkliga aktiviteter sker. Viktigt är 
att alltid komma ihåg syftet med QFD-metoden, vilket inte är matriserna i sig själva, utan är att kunna 
prioritera aktiviteter, identifiera motsättningar och behov av kompromisser och att identifiera 
möjligheter för synergieffekter (Burke 1990). 

2.1.8 Militär tillämpning inom amerikanska Flygvapnet 
Air Combat Command en del av det amerikanska Flygvapnet som bemannar, utrustar, tränar och 
vidmakthåller flygförband åt amerikanska försvaret använde i slutet av 1990-talet QFD-metoden som 
en del i processen Modernization Investment Plan för att identifiera nya möjligheter att lägga in i 
planen med en spårbarhet mellan strategiska mål ned till uppgifter som skall lösas i flygförband. Figur 
4 visar spårbarheten uttryckt i QFD metodens fyra faser. Denna spårbarhet baseras på strukturen 
”strategy-to-task” (Burke 1990). 
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Figur 4: QFD metodens 4 faser från en militär tillämpning. Källa: Författaren baserat på Burke (1990). 

 
 
Air Combat Command använde QFD-metoden för att identifiera brister i nuvarande planering och 
värdera och prioritera alternativa förändringar till planen. Målsättningen med QFD-metoden hos Air 
Combat Command är att stödja i beslutsfattandet att välja ut sådana framtida koncept som leder till 
mest ökad stridsförmåga. QFD-metoden var en del av rättfärdigandet att lägga till nya poster i 
budgeten för Air Combat Command (Burke 1990). 
 
För att en spårbarhet ska kunna fungera måste matriserna i varje steg vara utformade på samma sätt 
där VAD och HUR har samma betydelser och viktningsmetodiken är den samma. Viktningen måste 
vara relativ. Då nedbrytningen sker stegvis i fyra led med relativ viktning för att prioritera bör 
resultatet endast tas som en indikation eller vägledning, inte som en absolut sanning (Burke 1990). 

2.2 SVA 

2.2.1 Inledning 

För att kunna designa, leverera och integrera tekniska ledningsstödsystem för kompletta krigsförband 
eller förbands överskridande systemområden behandlas det totala behovet av ledningsstöd som ett 
sammanhängande system. Behoven som fångas är utifrån hur verksamheten bedrivs, metoden med 
medföljande processer har utvecklats övertiden baserat på erfarenheter av genomförda 
verksamhetsanalyser (FMV 2018). 
 
SVA metoden syftar på att identifiera och dokumentera verksamhetens krav på tekniska system och är 
grunden för kravsammanställningar. Metoden baseras på ett nära samarbeta mellan FMV och 
Försvarsmakten och arbetet utförs i gemensamma projektgrupper (FMV 2018). 
 

2.2.2 Metodbeskrivning 

SVA genomförs i en gemensam projektgrupp där ansvarsfördelningen mellan FMV och 
Försvarsmakten ser ut enligt följande; Försvarsmakten ansvarar för verksamhetsbeskrivningarna och 
FMV ansvarar för dokumentation och kvalitetssäkra den mot Försvarsmakten. 
Verksamhetsbeskrivningarna är muntliga och i de fall då lämpligt hänvisningar till fastställd 
dokumentation. Verksamhetsanalys baseras på: aktiviteter, roller, platser, interaktionen mellan roller 
och krav på tekniskt stöd per plats (FMV 2018). 
 
SVA genomförs funktionsvis så att verksamhetskunniga från Försvarsmakten endast behöver 
medverka när egna funktionsområde diskuteras. Vid analys av ett krigsförbands verksamhet används 
standardiserade verksamhetsfunktionskedjor för att beskriva verksamheten mellan platser och roller. 
För ledningssystemområdet finns 17 fastställda verkshetsfunktionskedjor. En 
verksamhetsfunktionskedja kan ses som en processbeskrivning för en avgränsad verksamhet, 
beskrivningen innehåller även generella roller (FMV 2018). 
 
För SVA av förbandsöverskridande systemområden, tex teknisk bevakning, som omfattar delar av ett 
flertal olika organisationer används motsvarande metod. Dock behöver verksamhetsfunktionskedjorna 
anpassas mer eller mindre (FMV 2018). 
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Baserat verksamhetsbeskrivningarna och verksamhetsfunktionskedjorna kartläggs även interaktionen 
mellan roller och platser. FMV tar fram förslag på behovet av tekniskt stöd per plats. På samma sätt 
som verksamheten fångas med hjälp av standardiserade verksamhetsfunktionskedjor fångas behovet 
av tekniskt stöd per plats med hjälp standardiserade stödfunktioner. FMV har tagit fram en katalog 
med stödfunktioner. Varje stödfunktion har ett antal valbara attribut som underlättar kravställning på 
ett likriktat sätt. Vilket möjliggör att kravställning mellan olika verksamhetsanalyser blir jämförbara. 
(FMV 2018). 

På samma sätt har FMV ett standardiserat sätt att beskriva teknisksamfunktion som möjliggör 
informationsöverföring mellan två platser, det sker med hjälp av tekniska funktionskedjor. Tekniska 
funktionskedjor löser krav på informationsutbyten som behovssätts i verksamhetsfunktionskedjorna 
(FMV 2018). 

Den analyserade verksamhetens specifika roller kopplas ihop med metodens generella roller från 
verksamhetsfunktionskedjorna. Verksamhetens egna benämningar används både under insamlingen 
som återrapportering av resultatet till Försvarsmakten vilket gör att alla parter förstår materian och 
den är samtidigt jämförbar med andra analysarbeten (FMV 2018).  

Som en del av Försvarsmaktens ansvar inför en verksamhetsanalys är att ta fram dimensionerande 
scenarion för att sätta ramarna för arbetet. Viktigt att scenariot speglar verkligheten för den 
verksamheten som skall analyseras. Ett dimensionerande scenario kommer att täcka in verksamheten 
behov från andra mindre krävande scenarion (FMV 2018). 

Informationen som samlas in under en verksamhetsanalys är textuell och grafisk. Informationen 
omhändertas och bearbetas i en relationsdatabas baserad på MODAF standard. Figur 5 visar 
författarens uppfattning om strukturen och informationsinnehållet i relationsdatabasen vid SVA av 
förbandsöverskridande systemområde. Från relationsdatabasen genereras olika typer av rapporter för 
återrapportering till Försvarsmakten. Visualiseringar är en del av det hela för att göra resultatet 
tillgängligt och förståeligt (FMV 2018). 

Figur 5: Den MODAF baserade relationsdatabasen för SVA metoden. Källa: Författaren 

Det som i figur 5 benämns spårbarhetsmodell är de kopplingar som finns i relationsdatabasen mellan 
förmågor, verksamhetsfunktionskedjor och tekniska funktionskedjor.  

2.2.3 Svagheter i SVA-metoden 

SVA-metoden ger bra stöd för de inriktningarna som finns på en övergripande myndighetsnivå 
angående materielanskaffning, först använda befintlig materiel, sedan modifiera befintlig materiel, 
sedan köpa ”från hyllan” och sist utveckla ny materiel. Den kravbilden som skapas i ett förbandspaket i 
SVA-metoden jämförs mot existerande materielstock. Prioritering mellan de olika tillgängliga tekniska 
system sker sedan utifrån de styrningar och inriktningar som ges av FMV designorganisation (Nilsson 
2016).  
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SVA-metoden i sin nuvarande form stödjer inte i prioriteringen av enskilda krav, eller uppmärkningen 
av specifikt kostnadsdrivande krav, eller andra typer av märkningar av krav som behöver 
uppmärksammas (Nilsson 2016).   

2.3 System och system-av-system 

2.3.1 System-av-system 

Ett system-av-system definieras som en uppsättning system som oberoende av varandra har ett syfte 
och en funktion, men som tillsammans skapar ny funktionalitet och synergieffekt (Baldwin 2008).  
 
De flesta militära system i dag ingår på ett eller annat sätt i ett system-av-system. Samverkan mellan 
systemen kan till exempel uppstå när de olika oberoende systemen används tillsammans i en 
organisation för att utföra en verksamhet. De flesta militära systemen är dock inte utvecklade eller 
inköpta ur ett system-av-system perspektiv (Baldwin 2008). 
 
Pådrivande på utvecklingen mot fler system-av-system är IT sektorn som möjliggör 
sammankopplingen och samverkan mellan systemen. De synergieffekterna som skapas av system-av-
system är välkända vilket gör att enskilda system medvetet allt mer används i system-av-system. Dock 
så sker upphandlingar och anskaffningar fortfarande av enskilda system. Följden är att 
Försvarsmakten har många system-av-system av typen erkända som beskrivs ovan. Erkända system-
av-system är den mest utmanade typen av system-av system från ett systemarbetesperspektiv. 
 
Militära system utvecklas ofta med en tydlig kravbild på funktionalitet och syfte i en tydligt uttalad 
systemkontext. När systemet väl är infört och är i drift syftar fortsatt systemarbete med att bibehålla 
funktionaliteten över tiden. System-av-system tillhandahåller funktionalitet utöver det som de 
enskilda ingående systemen gör. Det kan skapas nya krav utöver den totala kravmassan för de 
ingående systemen, tex krav på informationsutbyte för att åstadkomma de efterfrågade 
synergieffekterna. Synergieffekter som uppstår mellan systemen i ett system-av-system kan komma att 
ställa utökade krav på de enskilda ingående systemen i fråga om gränsytan mellan system och 
människa och även utökade kompetenskrav på användarna av systemen (Baldwin 2008). 
 
Vid systemutveckling av ett enskilt system är de viktigaste aspekterna; systemgräns, gränsytor, syfte 
och funktionalitet. Att definiera systemgränsen är oftast ett statiskt problem, det som hamnar innanför 
är en del av systemet och det som är utanför blir systemets omgivning. Hur systemet interagerar med 
sin omgivning kan definieras i gränsytorna. En tydlig systemgräns med väl definierade gränsytor 
förenklar kravhanteringen inför systemdesignen. Syfte och funktionalitet hos ett enskilt system är ofta 
autonomt även om beroenden finns till systemets omgivning för att uppnå önskad funktionalitet.  
Tillvägagångssättet för att definiera ett system-av-system behöver vara annorlunda, det kommer vara 
mycket svårt att göra tydliga gränsdragningar. Systemgränsen kommer att vara otydlig och variera 
över tiden beroende på vilka enskilda system som kommer att utgöra system-av-system. De enskilda 
systemen har alla sin egen systemlivscykel, en del system tas ur drift andra införs. System-av-system 
bör främst definieras av vilken förmåga som uppnås av synergieffekten hos de ingående systemen, och 
hur de ingående systemen måste samverka för att skapa den efterfrågade synergieffekten (Baldwin 
2008). 
 
Att just kunna koppla förmåga till en uppsättning samverkande system är centralt för systemarbete på 
system-av-system nivå. Ofta är den efterfrågade förmågan vagt utryckt och det är en del av 
systemarbetet att precisera vad som avses och identifiera vilka system som kan användas för 
realiseringen. Då den efterfrågade förmågan uppstår som en synergieffekt av samverkande system kan 
det vara utmanande att specificera vilka ingående system som verkligen behövs. Just förståelsen för 
hur de ingående systemen samverkar är avgörande. Brist i förståelse för hur systemen samverkar kan 
leda till att synergieffekten uteblir, eller ökade kostnader för systemutvecklingen eller 
leveransförseningar (Robertson 2015). 
 
 

2.3.1.1 Strid med system i samverkan 

Drivkraften bakom systemarbete på system-av-system i militära sammanhang är strid med system i 
samverkan. Strid med system i samverkan är det svenska begreppet för vad på amerikansk engelska 
kalla ”digital kill chain”, dvs den kedjan av tekniska system som binder samman sensorsystem, 
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beslutsfattare och vapenplattformar så att det kan stödja händelsekedjan ”från målupptäckt till 
målbekämpning”.  

Denna utveckling av system-av-system i syfte att skapa militära synergieffekter anses vara så 
omfattande och omstörtande att det kommer att förändra hur krig utkämpas i grunden. Detta fenomen 
kallas på engelska ”Revolution in Military Affairs”. Diskussionen huruvida vi befinner oss i en 
”Revolution in Military Affairs” har pågått bland militärer i västvärlden sedan 1990-talet. Tanken är att 
möjligheten till att samordna sensorer, långräckviddiga precisionsvapen och beslutfattare med hjälp av 
informationsteknologi är det mest omdanande som har hänt sedan introduktionen av kärnvapen 
(Adamsky 2010). 

Flera större omdaningar har skett genom historien som ändrat på sätten vi ser på och hur vi utkämpar 
krig. Dessa historiska omdaningar har studerats i syfte att få kunskap om vad som sätter 
förändringarna i rörelse. Vad som krävs för att en ”Revolution in Military Affairs” skall ske. Även om 
tekniska genombrott är en förutsättning så räcker det inte, utan kultur, organisation och metod måste 
också förändras i grunden (Norman 1996). 

Potentialen i ny innovativ och banbrytande teknologi uppmärksammas oftast inte i början utan 
inordnas i existerande organisationer och används i existerande metoder för att lösa uppgifter och 
problem på ett effektivare sätt. Det som behövs ett nytt sätt att se på tillvaron och organisera sig och 
utarbeta metoder som gör att den innovativa teknologin kan lösa tidigare odefinierade uppgifter. 
Genom att anamma innovativ teknologi och samtidigt ändra kultur, organisation och metod skapar 
man ett paradigmskifte i sättet att se på och utkämpa krig (Norman 1996). 

Oavsett om vi befinner oss i en IT driven ”Revolution in Military Affairs” eller inte så är effekterna av 
förmågan till strid med system i samverkan påtaglig. Möjligheten att använda precisionsbekämpning 
på stora avstånd, långräckviddiga sensorer, smygteknik och obemannade farkoster och möjligheten att 
distribuera stora informationsmängder gör att dagens militära enheter är mer rörliga och kan agera på 
större avstånd och med större verkan än någon gång tidigare i historien (Adamsky 2010). 

2.3.1.2 Martecs lag 

Snarlika tankar till i en IT driven ”Revolution in Military Affairs” återfinns i Martecs lag som är 
generisk, dvs Martecs lag går att tillämpa även i ett civilt sammanhang. Precis som teorin om 
”Revolution in Military Affairs” förutsätter Martecs lag omfattande organisatoriska och kulturella 
förändringar innan ny innovativ och banbrytande teknologi kan användas fullt ut. 

Enligt Martecs lag utvecklas tekniken exponentiellt medans organisationsutveckling sker logaritmiskt. 
Gapen mellan potentialen i den tekniska utvecklingen och vad en organisation klarar av att utnyttjar 
ökar accelererande över tiden. Martecs lag baseras till del på Moores lag med en exponentiell 
teknikutveckling (Brinker 2016). Skillnaden mellan teknikutvecklingskurvan och organisationskurvan 
visas i figur 6. 

Figur 6: Martecs lag. Källa: Brinker (2016) 
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Den höga förändringstakten på den tekniska utvecklingen göra att de metoder och modeller som 
används för budgetering och planering riskerar att bli förlegade. Det är inte längre möjligt att 
prolongera för att åstadkomma en tekniskprognos (Larsson 2018).  
 
För att organisationen skall komma i fatt den tekniska utvecklingen krävs en revolutionär förändring 
av organisation, metoder och kultur. Detta kan ske som en medveten strategi, då oftast genom att 
bryta ut delar av organisationen och låta den genomgå digital transformering och anpassa sin 
organisation och sitt arbetssätt till ny innovativ och banbrytande teknologi. Denna strategi fungerar 
endast ett fåtal gånger och är mycket påfrestande för moderorganisationen. Revolutionära 
förändringar i organisation, metod och affärsmodell kan också tvingas fram av marknaden i och med 
omfattande misslyckanden, dvs företag blir utkonkurrerade av mer anpassningsbenägna företag eller 
nystartade företag. 88% av företagen i Fortune 500 havererade helt mellan 1955 och 2014 som följd av 
oförmåga till anpassning (Brinker 2016). Figur 7 visar en ”reset”. 
 

 

2.4 Ansats till en kombinerad QFD och SVA metod 

Då SVA metoden i dag saknar stöd för kravprioritering kommer endast de delarna från QFD metoden 
som används för prioritering och spårbarhet av prioritering att användas initialt. Från litteraturen så 
framkommer det att QFD metoden har betydligt fler fördelar och att de förstärks ju mer av metoden 
som används. Så det kanske blir tillfälle i framtiden att använda fler delar av QFD metoden. 

Figur 7: ”Reset” för att organisationen skall komma i fatt teknikutvecklingen i enlighet med Martecs 
lag. Källa: Brinker (2016) 
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Figur 8 är en vidare utveckling av figur 5. Figur 8 visar hur QFD metodens 2D matriser kan användas 
för att samla in prioriteringar och viktningar under verksamhetsanalyser som kan användas för att skapa 
graderade kopplingar i SVA metodens MODAF baserade relationsdatabas, dvs det som beskrivs som 
spårbarhetsmodell i figur 5. Startpunkten är prioritering av förmågor med hjälp av 
parvis jämförelse. Sedan använder man en HoQ matris för varje koppling man vill skall föra vidare 
prioriteringen. Med fyra matriser kan man gå från viktade förmågor till viktade tekniska system. 

Figur 9: QFD metodens fyra faser i kombination med SVA metoden. Källa: Författaren baserade på HoQ matriser från fppt.com 
(2013). 

Figur 8: Graderade kopplingar. Källa: Författaren baserade på HoQ matriser från fppt.com (2013). 
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Figur 9 är en vidareutveckling av figur 1 och beskriver hur de fyra matriserna kommer att hänga 
samman i en serie. Detta motsvarar de informationsdomäner som används av verksamhetsanalyser 
av förbandsöverskridande systemområden och påminner om Air Combat Command tillämpning av 
QFD metoden baserat på strukturen ”strategy-to-task” enligt (Burke 1990).  

Figur 9 beskriver också väl vilka flikar som måste finnas i den Excel baserade analysfil som skall 
användas av deltagarna i ”tabletopspelet”.  

3 Empiri 

Fallstudien och de två gruppintervjuerna redovisas i tabellform nedan. ”Tabletopspelet” gick bra för 
deltagarna så till vida att de klarade av att göra momenten och från att de prioriterade förmågor 
baserat på bedömning i ett scenario så lyckades de vikta och rangordna tekniska system. Alla 
viktningarna var relativa uttryckt i en %-sats så att de skulle kunna användas för att gradera 
kopplingar på en skala från 0 till 1. 

3.1 Empiri från fallstudie 

Tabell 2 visar resultatet från första skedet av fallstudien och syftade till att göra deltagarna familjära 
med metoden och scenariot som skulle användas under ”tabletopspelet”. Observationsschema från 
bilaga 2 har använts för att fånga deltagarnas beteende och aktiviteter. 

Tabell 2: Förberedelse inför spelet 

Händelser och observationer Citat från deltagare 

Presentation av metoden 

Deltagarna lyssnade observant och artigt, deltagarna 
hade ögonkontakt. Dock få frågor i början, 
spelledare fick uppmuntra till frågor för att få igång 
frågorna. 

Frågorna ökar i och med att presentationen blir mer 
detaljerad. De frågorna som ställs är relevanta och 
syftar till att få förtydligande på det spelledaren 
påstår om metoden. 

En deltagare ifrågasätter om metoden verkligen 
fångar framtida krav. Deltagaren anser att metoden 
inte är tillräckligt iterativ och snarare cementerar 
kravbilden som existerande system byggdes på.  

Deltagarna har roligt och skämtar. Deltagarna 
kommer med egna exempel på användandet av HoQ 
matrisen. 

Deltagarna för en diskussion om politiska styrningar i 
efterhand som överrider kravarbetet och vikten av 
transparens och spårbarhet i kravarbetet.1) 

När informationsmodellen presenterades och hur de 
olika matriserna från QFD metoden ska användas för 
att binda samman och skapa spårbarhet inom och 
mellan de olika hierarkiska nivåerna framfördes det 
kommentarer om att förmågebegreppet kan vara 

1) Jo men, i gengäld kan man peka på då kommer
detta att bli svårt att producera. Då kommer det ta
tre år till. (Deltagare 2)

2) Jag tänkte bara begreppsmässigt här nu. Förmåga,
ibland är det krav och ibland någon form av lösning.
Är det inte bättre att säga behov? Eller kalla dem
förmågekrav eller funktioner i första steget i stället
för att prata om förmågor.  (Deltagare 5)

3) Om man tittar på spårbarhetsmodellen så finns det
fler nivåer i detta än de här tre. Men detta är ett bra
urval. Du fokuserar på förbandsproblematiken och
då ökar legitimiteten. (Deltagare 3)

4) Jag tänker på att det är inte helt omöjligt att när
man väl fått fram viktningen på tekniska system som
du har en tabell på, där det finns ett antal tekniska
system med 0% viktning, dvs det finns inga behov av
dem. Men man vet att det finns behov av dem för de
används, de finns redan och de används. Då känns
det som om man missat något i matrisen. (Deltagare
1)

5) Det finns olika grader av iterationsbehov. Om man
inte hittat behov och lösningar, dvs VAD och HUR i
hus-matrisen, då har man gjort något fel. Då brister
det. Där emot kan ju prioriteringen variera ganska
kraftigt över tiden och då får man göra en ny
körning. (Deltagare 3)
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tvetydigt och andra begrepp kanske är bättre att 
använda.2) En deltagare observerar att 
informationsmodellen kretsar kring förbandsnivån 
och tycker att det är rätt fokus. 3) 

På deltagarnas initiativ diskuterades det hur iterativ 
metoden är. Då många av de tekniska systemen som 
värderas och rangordnas är sådana som redan är i 
drift och användas som har man en indikation på hur 
viktiga de är i verkliga livet. 4)  En annan deltagare tog 
upp att prioriteringarna ändras över tiden vilket kan 
leda till att arbetet till del måste göras om så de nya 
värderingarna kan arbetas in. 5)

Avsnittet avslutas med en diskussion kring de 
hierarkiska nivåerna i modellen och om metoden 
verkligen fångar alla kraven eller om ett flertal 
parallella arbeten måste genomföras. 6) Diskussionen 
omfattar även vikten av att utgå från fastställda 
dokument och styrningar för varje hierarkisk nivå. 7) 

Även turordningen på hierarkierna ifrågasattes. En 
deltagare framförde vikten av att förstå 
verksamheten för att kunna definiera förmågorna. 

Deltagarna generellt är aktiva i diskussionerna och 
kommer med sina egna reflektioner och går vidare i 
resonemang som andra deltagare startat. Deltagarna 
jämför metoden med egna erfarenheter från andra 
metoder och framhäver sådant som de uppfattar 
som brister i metoden. Både styrkor och svagheter 
förs fram i diskussionerna.  

6) Systemnivåer, du pratar om ett specifikt
reglemente, sedan har du förband under det, sedan
kommer du ned på tekniska system, men de tekniska
systemen stödjer även tekniska system på en lägre
nivå. Inom förband och verksamheten där, om man
ska få fram kravbilden på de tekniska systemen
måste man ha flera sådana här parallella arbeten,
för att kunna koka ned kravmassan. (Deltagare 5)

7) Har man styrdokument som har legitimitet i
verksamheten så är det dem man skall utgå ifrån.
(Deltagare 3)

Presentation av scenariot. 
Ett scenario hade förberetts på förhand tillsammans 
med ett fiktivt förmågeträd, fiktiva 
verksamhetsfunktionskedjor, fiktiva tekniska 
funktionskedjor och en fiktiv uppsättning tekniska 
system.  

Deltagarna i spelet fick förmågeträdet, 
verksamhetsfunktionskedjor, tekniska 
funktionskedjor och tekniska system för spelet 
utskrivet på papper som referens att använda under 
själva spelet. 

Förmågeträdet, verksamhetsfunktionskedjor, 
tekniska funktionskedjor och tekniska system var alla 
införda i en Excel baserad QFD modellen som startar 
med parvisjämförelse och slutar med en 
sorteringsbar lista på tekniska system. 

Scenariot i sig själv och övrig information var lätt för 
deltagarna att ta åt sig. Upplägget var likt andra spel 
de har deltagit i. Lika så var språkbruket anpassat till 
deltagarna. Deltagarna tyckte också att scenariot var 
spännande och många små runt omkring diskussion 
er uppstod. 

8) Jag tycker att det är fel angreppssätt. Man borde
jobba med de här scenarierna och de situationerna
som kan uppstå och bryta ned dem och arbeta med
koncept. Hur man löser en uppgift i de här
situationerna. Då kan man jobba lite med olika
tekniska system. (Deltagare 5)
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Diskussionerna från metodpresentationen angående 
hierarkiska nivåer och iteration återkom när 
scenariot presenterades och diskuterades. En 
deltagare ansåg att metoden i sig själv är felaktig, att 
den behöver vara mer iterativ och att ordningen på 
hierarkierna var fel, samt att slutresultatet snarare 
borde vara ett koncept bestående av en 
kombination av olika verksamhet och tekniska 
system. 8)  

 
Tabell 3 visar resultatet från andra skedet av fallstudien och syftade till att göra deltagarna skall vikta 
scenariots förmågor med hjälp av metoden parvis jämförelse. Deltagarna lyckades vikta förmågorna 
och när skedet var slut var förmågorna rangordnade och viktade. Viktningen var relativ och uttryckt i 
en %-sats. 
 
Tabell 3: Inledning av spel 

Händelser och observationer Citat från deltagare 

Parvis jämförelse  
Ingen av deltagarna har tidigare varit i kontakt med 
parvis jämförelse. Endast en deltagare hade tidigare 
använt en metod/verktyg som syftar till att 
matematiskt rangordna krav. Det tog lite tid innan 
deltagarna tog till sig och förstod metoden. 
 
Den deltagaren som tidigare uttryckt tvivel om 
metoden i stort fortsatte att uttrycka tvivel om detta 
steget med parvis jämförelse. De andra deltagarna 
uttryckte ett gillande 9) och när resultatet 
presenterades tyckte de att det var rimligt. 10)  

9) Nu är det en busenkel metod med ett och noll, då 
gör man så här. (Deltagare 6) 
 
10) Det låter vettigt. (Deltagare 6) 

 
Tabell 4 visar resultatet från tredje skedet av fallstudien och syftade till att göra deltagarna skall 
använda en serie på 4 HoQ matriser från QFD metoden för att skapa kopplingar mellan förmågor, 
underförmågor, verksamhetsfunktionskedjor, tekniska funktionskedjor och tekniska system och vikta 
dessa kopplingar. Deltagarna lyckades vikta kopplingarna likaså blev underförmågor, 
verksamhetsfunktionskedjor och tekniska funktionskedjor rangordnade efter varje HoQ. Viktningen 
var relativ och uttryckt i en %-sats. 
 
Tabell 4: Huvuddel av Spel 

Händelser och observationer Citat från deltagare 

HoQ - 2D Matriser i serie  
Ingen av deltagarna har tidigare arbetat med QFD 
och HoQ, så inledningsvis blev det en hel del 
diskussioner kring handhavandet i matriserna. 
Deltagarna blandade inledningsvis ihop VAD med 
HUR. 
 
När deltagarna väl var familjära och bekväma med 
metoden blev det mer diskussioner kring scenariot 
och vilken verksamhet och dess tekniska stöd som 
behövdes. 
 
Deltagarna var generellt involverade i 
diskussionerna. Ett par deltagare var aktiva, en 
deltagare var tyst i stort sätt hela tiden men var 
uppmärksam. Ingen deltagare sysslade med något 

11) Har du inget facit? (Deltagare 6) 
12) Som ett matlagningsprogram! (Deltagare 2) 
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annat, (titta på mobilen). Ingen deltagare gick ifrån 
spelet. 
 
Deltagarna lever sig in i scenariot. Det diskuteras fritt 
och deltagarna kommer med invändningar om man 
inte håller med i viktningarna. När det förekommer 
handhavande och metodfel så används exempel från 
scenariot för att förklara metoden. Det är VAD och 
HUR som blandas ihop i matriserna. 
 
De 3 första matriserna gick bra, när den sista 
matrisen kom upp suckade i princip alla deltagare 
och de vill hoppa över momentet. 11) Den sista 
matrisen, den som kopplar tekniska funktionskedjor 
till tekniska system ersattes med ett färdigt resultat 
från förberedelserna till deltagarnas stora 
belåtenhet. 12) 

 
Tabell 5 visar resultatet från fjärde och avslutande skedet av fallstudien och syftade till att deltagarna 
skall rangordna de tekniska systemen utifrån de viktningarna som gjordes i tidigare skede av 
”tabletopspelet”. Deltagarna lyckades rangordna och vikta de tekniska systemen. Viktningen var relativ 
och uttryckt i en %-sats. 
 
Tabell 5: Avslutning av spel 

Händelser och observationer Citat från deltagare 

Rangordningslista för tekniska system  
När deltagarna såg resultatet av sitt spel med att de 
ingående tekniska systemen rangordnats utifrån 
prioriteringarna av förmågor och sedan kopplingar 
via under förmågor, verksamhet och teknisk 
funktionalitet så responsen blandad. En del 
deltagare blev positivt överraskade 13), 14) och andra 
såg inte syftet med metoden. 15)  
 
Deltagarna diskuterade varför listans ordning inte 
var som de förväntade sig. Hade de fokuserat för 
mycket på handgreppen i metoden i stället för att 
förstå scenariot? 16) Hade de olika uppfattning om 
scenariot? 17) 

 

I denna delen av spelet deltog alla deltagare i 
diskussionen. Diskussionen var intensiv. 

13) Det är befriande att inte kasta sig direkt in i de 
tekniska systemen. Oh, vad skönt! (Deltagare 2) 
 
14) Detta är väldigt intressant. Hade vi startat där, kan 
jag garantera att vi inte hade kommit fram till denna 
listan. (Deltagare 1) 
 
15) Vad ska med detta till? (Deltagare 5) 
 
16) Jag tror att risken är att man skärmar sig från 
verksamheten, man ramlar ned här i en massa 
matriser. Man måste arbete mer med verksamheten 
i scenarion. (Deltagare 5) 
 
17) Skall man göra detta skall man ha scenariot där på 
den väggen… Det är nog fasiken där… För den 
innehåller ju ett beslut i stort, inledningsvis, 
därefter, slutligen, som beskriver hur det skall vara. 
(Deltagare 4) 
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3.2 Empiri från gruppintervjuer 

Tabell 6 och 7 visar resultatet från de två gruppintervjuerna. Intervjuguide återfinns i bilaga 1. 
 
Tabell 6 visar resultatet från gruppintervju i direkt anslutning till spel. 
 
Tabell 6: Gruppintervju i direkt anslutning till spel 

Frågor och observationer Citat från deltagare 

FRÅGA 1.1: Allmänna reflektioner på spelet?  
Det uppstod diskussion kring metodens hierarkiska 
upplägg där förmåga, verksamhet, tekniskt stöd, och 
teknisk realisering åtskiljs i var sin matris och 
värderas åtskilt. En del deltagare ansåg att man 
snarare skall slå samman verksamhet och tekniska 
system in i koncept och att man ska värdera koncept 
mot var andra 18), 19) medan andra uppskattade 
åtskillnaden och att de tekniska systemens ranking 
föll ut som följd av prioritering av förmågor och 
verksamhet. 20) 

 

Deltagarna är mer aktiva under inledningen av 
gruppintervjun än under själva spelet. I huvudsak 
alla deltagare är involverade i diskussionen och de 
interagerar och förstärker varandras påståenden 
eller debatterar om de inte håller med. En deltagare 
är något tystlåten och ger endast bifall till vad andra 
deltagare säger. 
 
En deltagare är uttryckligen negativ till metoden, två 
är uttryckligen positiva och resterande 4 neutrala.  
 
Den negativa deltagaren var negativ genom hela 
aktiviteten med presentation av metod, spel och 
gruppintervju medans de två positiva startade som 
avvaktande och blev mer och mer positiva.  

18) Om man jobbar mer med det här och sedan har 
ett matris-hus med uppgifter och förmågor och 
sedan lösningar dvs koncept för att lösa denna 
uppgift. Man måste välja ett koncept… (Deltagare 5) 
 
19) Det viktigaste är ändå uppgiften och under vilka 
förhållanden du skall lösa dem. Om du har en massa 
tekniska system redan på hyllan, så kan de vara ett 
spelkort, hur de möter hotbilden och kan lösa 
uppgiften. Sedan kan du spela med nya spelkort. 
Man ska inte vara rädd för att diskutera tekniska 
lösningar tidigt heller, vad är rimligt och möjligt. 
(Deltagare 5) 
 
20) Grejen är väl att man så sent som möjligt skall 
trilla ned i de tekniska lösningarna? Jag menar att 
man, att det viktigaste är att man löser ut 
förmågorna. (Deltagare 2) 

FRÅGA 1.2: Förstår ni syftet med metoden? 
Ingen deltagare svarade jakande på frågeställningen. 
Frågan ledde till en diskussion först efter att 
spelledaren förklarat sitt syfte med metoden. 
 
Syftet med metoden diskuterades. Två tillämpningar 
diskuterades dels den som spelet baserades på, dvs 
spårbarhet från förmåga till tekniska system i syfte 
att göra produktportföljbalansering. Vilka tekniska 
system skall prioriteras för att uppnå önskade 
förmågor. Den andra tillämpningen är krav på 
tekniska system utifrån prioritering av 
förbandsverksamhet. Den första tillämpningen är 
efterfrågad redan i dag och en deltagare såg 
potential i just detta. 21) 

 

Denna fråga ledde inte till diskussion mellan 
deltagarna utan till diskussion mellan spelledaren 
och de positiva deltagarna.  
 

21) Vi kommer stå där i morgon, och då kommer alla 
att riva och slita i oss. (Deltagare 2) 
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FRÅGA 1.3: Är metoden användbar? 
En deltagare såg en potential i metoden då främst 
som ett verktyg att samla in olika perspektiv och 
sammanställa dessa i en översiktlig bild. 22) En annan 
var positiv men såg svårigheter i utformandet av 
innehållet och hade en farhåga att datainnehållet 
skulle bli omfattande. 23) 

 
De två positiva samt två av de neutrala gav jakande 
svar. Denna fråga diskuterades bland deltagarna 
men då främst bland de som gett ett jakande svar. 

22) Jag tänker så här. Jag stormgillar modellen och 
det är för att du får med ett antal olika perspektiv i 
en bild. Det är en fantastisk tillgång. Så jag gillar 
sättet att tänka. Jag tror att lösningen ligger i de tre 
lagren som du visade. Då kan du välja vilken gränsyta 
är det vi håller på med just nu, och relatera den till 
ett VAD oh ett HUR. Då måste man inte göra på hela 
kedjan. Då undviker du också kritik av typen "det 
beror på det och det som vi inte har bestämt". 
(Deltagare 3) 
 
23) Det är intressant, men det är oerhört viktigt vad 
du lägger på de olika axlarna. Där måste man tänka 
till något rejält. Jag tror inte som nu, att bryta ned en 
förmåga till två underförmågor, det räcker inte. Man 
behöver bryta isär ännu mer. Det var det jag menade 
i början med att ett hus kanske blir fem hus, och fem 
hus kanske blir 25 hus. De 25 husen kanske blir 100 
hus. Det blir komplext så in i H-vete som man brukar 
säga. Man behöver nog en datormodell för det till 
slut. (Deltagare 1) 
 
 

Fråga 1.4: Hur svårt var det att förstå metoden? 
Alla deltagare ansåg att de förstod hur metoden 
fungerar. Alla deltagarna ansåg sig förstå hur 2D 
matriserna från QFD metoden var uppbyggda. 
 
I början av spelet var det mycket handhavande fel 
just kopplat till 2D matriserna. Deltagarna rättade 
var andra efter ett tag och i slutet av spelet var det 
inga handhavande fel. 

 

 
Tabell 7 visar resultatet från gruppintervju en vecka efter spelet. 
 
Tabell 7: Gruppintervju en vecka efter spelet 

Frågor och observationer Citat från deltagare 

Fråga 2.1: Allmänna reflektioner på spelet?  
Deltagarna har nu haft en vecka på sig att reflektera 
på metoden och spelet. 
 
En av deltagarna från spelet deltar ej i 
gruppintervjun. Denna deltagaren var en av de två 
positiva från spelet. 
 
Alla utom en deltagare utrycker reflektioner om 
spelet. En deltagare säger inget. 
 
En deltagare utrycker att utformningen av VAD och 
HUR i 2D matriserna har stor betydelse på resultatet 
och det måste läggas en arbetsinsats där. 24) 
Deltagare får bifall av en annan deltagare som 
vidareutvecklar resonemanget med att även 
kopplingen mellan VAD och HUR är viktig och att det 
behövs strikta riktlinjer i arbetet. 25)  
 

24) För att detta skall bli bra, för att jag tror att det 
kan bli bra, är det oerhört viktigt att man plockat ut 
rätt kriterier, i kolumnerna och raderna, VADen och 
HURen . (Deltagare 1) 
 
25) Då kanske man skulle ha ett inriktande PM. Hur 
man ska tänka och resonera när vi sätter siffrorna. 
(Deltagare 6) 
 
26) Man måste lägga större kraft på att förstå 
verksamheten. Gör man inte det blir det tokigt i alla 
fall. Grunden för att det ska bli bra är 
verksamhetsdelarna. (Deltagare 5) 
 
27) Jag är tillbaka i de olika lagren. Där i tror jag ligger 
klon. Man stänger in problematiken. Jag förstår att 
man egentligen behöver 4 kedjor att nå det riktiga 
resultatet. Jag tror man skall börja att koncentrera 
sig på en nivå. (Deltagare 3) 
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Den deltagare från spelet som var mest negativ 
utryckte att tyngdpunkten borde ligga på 
verksamhetsbeskrivningarna. 26) Han får medhåll 
från en annan deltagare. 

Den sista reflektionen är från en deltagare som 
uppskattar metodens hierarkiska struktur och anser 
att arbetet borde fokuseras på en hierarkisk nivå åt 
gången. 27) 

Fråga 2.2: Metoden är uppbyggd kring en hierarki 
från förmågor, via verksamhet, via tekniskt stöd till 
teknisk realisering (tekniska system). Denna 
hierarki speglar till viss del ansvaret inom 
Försvarsmakten och dess stödmyndigheter. Skall 
man genomföra spel som skär genom alla 
hierarkier som vi gjorde förra veckan eller skall man 
genomföra ett spel per hierarkisk nivå? 
Det förs inledningsvis en diskussion kring 
svårigheterna med det hierarkiska upplägget och att 
det blir svårigheter om nivån ovan den man själv 
arbetar på inte levererar ned prioriteringar. Det blir 
ett tydligt beroende från ovan liggande nivå till 
nedan liggande. Vid någon tidpunkt måste dock 
prioriteringar ske. En deltagare utryckte att det är av 
viktigt att systemutvecklingsarbete verkligen 
omhändertar spårbarhets aspekten. 28) Detta fick 
deltagare bifall från de andra deltagarna. När det 
finns ett sådant tydligt beroende och man själv inte 
kan påverka styrningarna är det viktigt att förhåller 
sig kritiskt till resultatet och gör 
rimlighetsbedömningar. 29)

Gruppen återkommer flera gånger till denna 
frågeställningen från lite olika infallsvinklar under 
gruppintervjun. Detta sker på enskilda deltagares 
initiativ och andra deltagare tar diskussionen vidare. 
Oftast ur ett problematiserande perspektiv på 
arbetsmetoder som används i dag. 

Ett potentiellt problem uppmärksammades under 
diskussionen; går det att kortsluta metoden genom 
att enskilda personer med kännedom om teknisk 
realisering deltar i prioritering av förmågorna och i 
stället ger styrningar direkt mot vilka tekniska 
system som skall användas?   

28) Jag köper hela resonemanget. Vi måste leverera 
enligt spårbarhetsmodellen. Detta är en metod som 
är lika bra som någon annan. (Deltagare 3)

29) Det är viktigt att när man väl kommer fram till ett 
slutresultat att man inte bara köper det rätt upp och 
ned rent mekaniskt utan man får sätta sig ned och 
diskutera; nu kom vi fram till det här resultatet 
verkar det logiskt? Eller har det brustit någonstans?
(Deltagare 1)

Fråga 2.3: I det spelet ni genomförde fördes HUR:en 
och viktning av dessa över från en 2D matris till 
nästa. Räcker detta eller bör något mer föras ned?  
Det utrycktes en önskan från en av deltagarna att 
scenariot skall föras ned i till nästa nivå. Det finns 
skäl till varför det kanske inte alltid sker i 
kravnedbrytningsarbeten, tex av sekretesskäl. Ett 
sätt att hantera detta på är en scenarionedbrytning. 
30) 

30) Du måste skapa nya scenarion för tekniknivå. Det
ska finnas en spårbarhet i scenariona. (Deltagare 5)
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En annan deltagare uttryckte tveksamhet till att det 
verkligen behövs scenarion på den lägsta hierarkiska 
nivån i spelet. 

Fråga 2.4: I genomförandet av ett spel, skall 
metoden vara synlig för deltagarna? Dvs skall de få 
se 2D matriserna och viktningarna eller skall det 
enbart vara ett dokumentations verktyg? 
Detta var inte en fråga som skapade mycket 
diskussion. Endast delar av gruppen deltog i 
diskussionen. Tre av deltagarna uttryckte sig och alla 
tre ansåg att metoden inledningsvis skulle döljas för 
deltagarna. Metoden ska främst enligt dessa 
deltagare användas som dokumenterings- och 
återredovisningsredskap. Resultaten från spelen 
skall återredovisas med hjälp av 2D matriserna. 31), 32) 

31) Ja, i steg 1. I steg 2 visar man deltagarna; nu har 
jag byggt upp följande hus utifrån vad ni har sagt är 
det något jag har missat? Annars är det facilitatorns 
hjärna och inte deltagarnas. (Deltagare 1) 
 
32) Jag tror spontat på att dölja metoden i första 
steget, men det beror helt på vilket grupp det är. 
(Deltagare 5) 

Fråga 2.5: Fångar metoden framtida system-av-
systemkrav eller cementerar metoden enbart 
dagens behov? 
Martecs lag presenterades för deltagarna och det 
var en diskussion kring den och dess koppling till 
”Revolution in Military Affairs”. Ingen deltagare 
kände till Martecs lag och minst tre deltagare kände 
till ”Revolution in Military Affairs” i större eller 
mindre omfattning på förhand. En deltagare var på 
förhand starkt negativ till denna typen av 
resonemang. En annan deltagare var svagt positivt. 
 
Detta var en frågeställning som tog fram de hårdaste 
ställningstaganden under denna gruppintervjun. 
 
Två deltagare ansåg att metoden inte alls kan 
användas för att ta fram framtida förmågor baserad 
på avancerade tekniska system. 33) Var av den ena 
var deltagaren som på förhand var negativt inställd 
till ”Revolution in Military Affairs”. Medan en annan 
deltagare ansåg att det kunde man visst göra om det 
var själva syftet med arbetet. 34) Detta var deltagaren 
var svagt positivt till ”Revolution in Military Affairs”. 
 

33) Svaret på din fråga är nej. Detta cementerar det vi 
redan har. Eftersom vi kanske behöver nya förmågor 
som vi inte känner till. (Deltagare 1) 
 
34) Jag delar inte den uppfattningen. Utan det beror 
helt och hållet på vilka scenarion man tar fram. Du 
måste jobba med koncept i alla led. Man kan 
använda framtidskoncept och jobba med dem i 
första ledet. Man kan ha flera framtidskoncept som 
tar hänsyn till teknikutveckling. (Deltagare 5) 

 

4 Analys 

4.1 Metodvalet och påverkan på resultatet 

Arbetet baseras på en fallstudie i kombination med gruppintervjuer. Detta har genomförts med hjälp 
av ett så kallat ”tabletopspel” baserat på en Excel baserad analysfil bestående anpassade HoQ matriser 
från QFD modellen. Analysfilen innehöll ingen skarp information och ”tabletopspelet” genomfördes 
inte i en skarp produktionsmiljö. Detta bedöms påverka resultatet negativt men slutsatserna bedöms i 
tillräckligt pålitliga för att ligga tillgrund för fortsatt analys och slutsatser. 
 
Valet av gruppintervju framför intervju enskilt med deltagarna kan ifrågasättas då en av deltagarna 
inte var så aktiv under gruppintervjuerna. Enskilda intervjuer hade eventuellt kunnat fånga upp andra 
perspektiv än vad gruppintervjuerna gjorde och möjliggjort att även mindre aktiva deltagare kommit 
till tals. Dock bedöms resultatet från gruppintervjuerna i tillräcklig omfattning ge uttryck för hur 
deltagarna uppfattade QFD metoden och dess inarbetningen i SVA metoden för att ligga tillgrund för 
fortsatt analys och slutsatser. 
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En källkritiskgranskning av litteraturen som arbetet använder visar att två av titlarna ’Quality 
Funktion Deployment From an Operations Research Perspective’ (Burke 1999) och ’An Information-
Based Revolution in Military Affairs’ (Norman 1996) är äldre än den övriga litteraturen. Båda titlarna 
bedöms relevanta och tillföra uppsatsen information som stärker analys och slutsatser.  

4.2 Anpassning och prövning 

Den ansats till en kombinerad QFD och SVA metod som beskrivs i kapitel 2.4 prövas som fallstudie i 
ett ”tabletopspel” med positivt resultat. Fallstudien är indelad i fyra skeden med skede 1 som inledande 
med syftet att göra deltagarna familjära med metoden. De tre efterföljande skedena är själva 
”tabletopspelet”. Första momentet av själva ”tabletopspelet”, skede 2 i fallstudien, får deltagarna vikta 
förmågorna från scenariot med metoden parvisjämförelse. Ahlmark (2013) beskriver metoden 
parvisjämförelse och Maritan (2015) beskriver hur relativ viktning åstadkoms. Det tar ett tag för 
deltagarna att lära sig, men när de väl lärt sig rullar arbetet på.  
 
Deltagare 6 säger: ”Nu är det en busenkel metod med ett och noll, då gör man så här.” 
 
 Deltagarna lyckades med momentet och när skedet var slut var förmågorna rangordnade och viktade.  
 
Prövningen går vidare med det tredje skedet av fallstudien och huvuddelen av ”tabletopspelet” 
syftande till att deltagarna skall använda en serie på 4 HoQ matriser från QFD metoden, beskriven av 
Burke (1990), Maritan (2015) och Yang (2008), för att skapa kopplingar mellan förmågor, 
underförmågor, verksamhetsfunktionskedjor, tekniska funktionskedjor och tekniska system och vikta 
dessa kopplingar. Deltagarna lyckades vikta kopplingarna likaså blev underförmågor, 
verksamhetsfunktionskedjor och tekniska funktionskedjor rangordnade efter varje HoQ matris. 
Viktningen var relativ och uttryckt i en %-sats. Inledningsvis så hade deltagarna svårigheter med 
metoden, VAD och HUR i HoQ matriserna blandades ihop. Efter ett tag så hade deltagarna lärt sig. 
Efter tre stycken HoQ matriser tycker deltagarna att de lärt sig metoden och ett förberett resultat för 
fjärde HoQ matrisen används.  
 
I det fjärde och avslutande skedet av fallstudien rangordnas de tekniska systemen utifrån tidigare 
gjorda viktningar. Deltagarna reagerar olika på resultatet.  
 
Deltagare 2 säger: ”det är befriande att inte kasta sig direkt in i de tekniska systemen. Oh, vad skönt!”  
 
Deltagare 5 säger: ”Jag tror att risken är att man skärmar sig från verksamheten, man ramlar ned 
här i en massa matriser. Man måste arbete mer med verksamheten i scenarion.” 
 
Övriga deltagare har mer neutrala reaktioner. Resultatet diskuteras intensivt. Deltagarna lyckades 
rangordna och vikta de tekniska systemen. Viktningen var relativ och uttryckt i en %-sats. Såväl 
pilotstudien beskriven i kapitel 1.6.2 som Burke (1990) poängterar betydelsen av relativ viktning för 
metoden skall kunna fungera. ”Tabletopspelet” visar att metoden har möjligheter att fungera.  
 

4.3 Kravprioritering och kravspårning 

Under fallstudiens första skede diskuterar deltagarna vikten av spårbarhet och transparens. Deltagare 
2 påpekar att spårbarhet och transparens är förutsättningen att förmedla brister och konsekvenser i 
systemarbetet till uppdragsgivaren. Deltagare 3 anser att en relevant tillämpad spårbarhetsmodell 
kommer att öka legitimiteten i arbetet.  
 
För att kravprioritering ska fungera är det viktigt att de anpassade delarna av QFD metoden används 
på ett korrekt sätt så att spårbarheten kan behållas vilket kräver relativ viktning av kraven om de skall 
föras över till en annan systemnivå och att metoden används konsekvent och enhetligt på alla 
systemnivåer. Burke (1990) trycker på vikten att VAD och HUR i HoQ matriserna inte får ändra 
betydelse och att viktningen sker på samma sätt i alla matriser och att den är relativ. Deltagare 1 
poängterade under gruppintervjun en vecka efter spelet att valen och utformningen av VAD och HUR i 
matriserna kommer att ha en stor påverkan på slutresultatet. 
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Under gruppintervjun en vecka efter spelet diskuterar deltagarna svårigheterna med det hierarkiska 
upplägget och att det blir svårigheter om nivån ovan den man själv arbetar på inte levererar ned 
prioriteringar. Det blir ett tydligt beroende från ovan liggande nivå till nedan liggande. Vid någon 
tidpunkt måste dock prioriteringar ske. En deltagare utryckte att det är av viktigt att 
systemutvecklingsarbete verkligen omhändertar spårbarhets aspekten. Detta fick deltagare bifall från 
de andra deltagarna. När det finns ett sådant tydligt beroende och man själv inte kan påverka 
styrningarna är det viktigt att förhåller sig kritiskt till resultatet och gör rimlighetsbedömningar. Så väl 
deltagare 1 som Burke (1990) påpekar att det slutliga resultatet enbart skall tas som en indikator eller 
vägledning. Resultatet ska inte tolkas som en absolut sanning. 

Deltagare 3 säger: ”Vi måste leverera enligt spårbarhetsmodellen. Detta är en metod som är lika bra 
som någon annan.” 

Burke (1999) 0ch Maritan (2015) beskriver QFD metoden som en serie 2D matriser som 
dokumenterar förhållandet mellan kundensönskemål, systemfunktionalitet och produktionsåtgärder 
för att säkerställa att hela kedjan från design till leverans genomsyras av kundens önskemål på 
systemet. Detta för att säkerställa att slutresultatet möter kundens förväntningar, detta leder i 
förlängningen till nöjdare kunder. 

4.4 System-av-system 

Under gruppintervjun direkt efter ”tabletopspelet” diskuteras en system-av-system tillämpningar av 
metoden dvs spårbarhet från förmåga till tekniska system i syfte att göra produktportföljbalansering. 
Vilka tekniska system skall prioriteras för att uppnå önskade förmågor. En deltagare såg potential i en 
sådan tillämpning. Även andra deltagare uttrycker sig positivt senare i diskussionen. 

Deltagare 3 säger: ”Jag stormgillar modellen och det är för att du får med ett antal olika perspektiv i 
en bild. Det är en fantastisk tillgång. Så jag gillar sättet att tänka. Jag tror att lösningen ligger i de 
tre lagren som du visade. Då kan du välja vilken gränsyta är det vi håller på med just nu, och 
relatera den till ett VAD oh ett HUR. Då måste man inte göra på hela kedjan”. 

Baldwin (2008). Beskriver skillnaden mellan system och system-av-system med att det enskilda 
systemet har en tydlig avgränsning och ett tydligt syfte medans system-av-system har en otydlig 
systemgräns och syftet kan variera över tiden. Systemarbetet mellan de två typerna kommer att skilja 
sig åt och att arbeta med system-av-system blir mer av koordinering och hantering av intressenter än 
arbete med själva tekniken.  

I den prövade tillämpningen av en kombinerad QFD och SVA metod är överensstämmelsen god med 
Baldwin (2008) om system-av-system systemarbete med otydlig systemgräns och de ingående 
systemen som inte är väl definierade utan bidrar på olika sätt beroende på hur förutsättningarna 
ändras. Den föreslagna tillämpningen av QFD skulle stärka spårbarheten från de eftersträvade 
förmågorna till de enskilda systemen. Den prövade tillämpningen av en kombinerad QFD och SVA 
metod skulle också bidra till att ge en bättre bild av de enskilda systemens bidrag de eftersträvade 
förmågorna.  

Enligt Robertson (2015) är kopplingen från förmåga till en uppsättning samverkande system det 
centrala för systemarbete på system-av-systemnivå. Ofta är den efterfrågade förmågan vagt utryckt 
och det är en del av systemarbetet att precisera vad som avses och identifiera vilka system som kan 
användas för realiseringen. Vidare så beskriver Baldwin (2008) hur de enskilda systemen alla har sin 
egen systemlivscykel, en del system tas ur drift andra införs. Burke (1990) visar hur det amerikanska 
flygvapnet tillämpade sin egen variant av QFD metoden för att identifiera brister och prioritera 
förändringar spårat till ökad stridsförmåga på strategisknivå. 

Deltagare 3 uttryckte sig upprepade gång positiv till att använda kombinerad QFD och SVA metod till 
stöd i system-av-systemarbete. Även deltagare 2 utryckte sig positivt. Båda diskuterade tillämpning 
utöver kravprioriteringar. 
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4.5 Användarvänlighet 

Under första skedet av fallstudien får deltagarna en presentation av QFD och SVA metoderna samt hur 
QFD metoden är tänkt att anpassas till SVA metoden för att tillföra kravprioriterings möjligheter. 
Deltagarna lyssnar aktivt på presentationen och ställer frågor för att öka sin egen förståelse. 
Deltagarna startar på eget initiativ flera för metoden relevanta diskussioner. De ger intryck av att 
förstå metoden.  

Under ”tabletopspelet” tar det användarna lite tid att lära sig parvis jämförelse och hur man fyller i en 
HoQ matris, men de lär sig under spelet. Lika så när resultatet av ”tabletopspelet” är färdigt och de 
tekniska systemen är rangordnade och viktade diskuterar deltagarna intensivt varför resultatet blev 
som det blev och hänvisar till tidigare metodsteg vilket indikerar att deltagarna har förståelse för 
metoden. 

 I gruppintervjuerna så svarar deltagarna att de inte tycker att metoden var svår att använda, samtidigt 
är det ingen av deltagarna som kunde svara på syftet med metoden. Så hur lätt metoden är att ta till sig 
gavs inga entydiga svar på. 

Enligt Maritan (2015) ökar kvalitén i arbetet utför med QFD metoden i takt med ökat användande 
genom att information från tidigare arbeten kan återanvändas vilket gör att kvalitén på informationen 
successivt höjs. Detta är något som detta arbete inte har kunnat bekräfta, utan någon framtid får utvisa 
om delar av QFD metoden inarbetas i SVA metoden och tas i skarpt bruk. 

Enligt Maritan (2015) och Yang (2008) är QFD metoden en förhållandevis gammal och beprövad 
metod. Metoden utvecklades på 1970-talet, dvs innan dagens möjlighet till datorstöd fanns. Vilket gör 
att metoden är förhållandevis enkel. Enkelheten i metoden är både en styrka och en svaghet. 
Enkelheten gör att det är förhållandevis lätt att börja använda metoden för metoden och det behövs i 
praktiken inga särskilda verktyg eller programvaror. Microsoft Excel eller motsvarande program 
räcker alldeles utmärkt. Matriserna som metoden baseras på är också så pass enkla att en normal 
användare i Excel kan göra sina egna mallar, alternativt finns det gratis mallar på Internet att ladda 
ned. Detta är författarens erfarenheter av förberedelserna och planeringen av fallstudien. Dock skriver 
Maritan (2015) att det brukar vara uppstartsproblem med metoden, pga. bristande praktiskt 
kunnande. Vilket även deltagare 6 gav uttryck för, med önskemål om en tydlig vägledning hur själva 
värderingen av kopplingarna mellan VAD och HUR skulle göras så att de blir enhetliga över tiden. 

4.6 Kritik 

Deltagarna har olika inställning till metoden. En deltagare är uttryckligen negativ till metoden, två är 
uttryckligen positiva och resterande 4 neutrala.  

Den negativa deltagaren var negativ genom hela aktiviteten med presentation av metod, spel och 
gruppintervju medans de två positiva startade som avvaktande och blev mer och mer positiva. 

Den negativa deltagaren är kritisk mot metoden i sig själv och dess hierarkiska uppbyggnad. 

Deltagare 5 säger: ”Jag tycker att det är fel angreppssätt. Man borde jobba med de här scenarierna 
och de situationerna som kan uppstå och bryta ned dem och arbeta med koncept. Hur man löser en 
uppgift i de här situationerna. Då kan man jobba lite med olika tekniska system.” 

4.7 Ytterligare anpassningar till SVA metoden 

I Metodbeskrivning Scenariostyrd verksamhetsanalys (FMV 2018) framgår det att användandet av 
dimensionerande scenario gör att du identifierar fler krav än om du använder mindre krävande 
scenario. Deltagare 5 uttryckte sig upprepade gång om vikten med att använda väl genomarbetade 
scenario. Samma deltagare föreslog också att även scenario skulle brytas ned och anpassas till nästa 
lägre systemnivå och följa med de viktade kraven. 

Under gruppintervjun en vecka efter ”tabletopspelet” diskuterades det huruvida deltagarna i framtida 
”tabletopspel” borde arbeta praktiskt med HoQ matriserna eller om dessa matriserna endast är ett 
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dokumenteringsverktyg för att fånga upp diskussionerna under spelem? Detta var inte en fråga som 
skapade mycket diskussion. Endast delar av gruppen deltog i diskussionen. Tre av deltagarna uttryckte 
sig och alla tre ansåg att HoQ matriserna inledningsvis skulle döljas för deltagarna. Metoden ska 
främst enligt dessa deltagare användas som dokumenterings- och återredovisningsredskap. Resultaten 
från spelen skall återredovisas med hjälp av HoQ matriserna. Detta ligger i linje med hur SVA 
genomförs idag (FMV 2018). 

4.8 Identifiera framtida militära förmågor 

Denna frågeställning gav den starkaste reaktionen för och emot bland deltagarna, bland annat 
deltagare 1 som var emot medans deltagare 5 ansåg att var möjligt att identifiera framtida förmågor 
genom att arbete med olika framtidskoncept innehållande verksamhet och tekniska system. 
 
Under antagandet att vi befinner oss i en IT driven ’Revolution in Military Affairs’ i enlighet med 
Adamsky (2010) så skulle ett systemarbete av system-av-system typ kunna bidra till att identifiera på 
vilket sätt verksamheten måste ändras för att åstadkomma den re-set som Brinker (2016) anser är 
nödvändig i enlighet med Martecs lag, men detta under förutsättning att de förväntade framtida 
förmågorna finns beskrivna. Det senare är nog den största utmaningen och lite som att kunna skåda in 
i framtiden. Denna utmaning är inte unik för systemarbeten i den militära sektorn, Maritan (2015) 
beskriver svårigheten för innovationsföretag att tillämpa QFD metoden då det är svårt att veta vilka 
behov kunderna kommer att ha i framtiden. 

5 Slutsatser 

5.1 Svar på undersökningsfrågorna 

5.1.1 Hur skulle kravprioriteringsmetoden från tillverkande industri, Quality function deployment 

(QFD), kunna anpassa för att prioritera krav identifierade och dokumenterade med hjälp av 

Försvarsmaktens och FMVs kravhanteringsmetod Scenariostyrd verksamhetsanalys (SVA) vid 

tillämpning i system-av-system arbeten? 

De delarna av QFD metoden som används för prioritering och viktning av krav kan användas skilt från 
övriga delar av QFD metoden och kombineras ihop med SVA metoden. Parvisjämförelse och HoQ 
matriser kan användas som en del av informationsinhämtning i SVA metoden för att prioritera och 
skapa spårbarhet för krav identifierade och dokumenterade av SVA metoden. 
 
För att kravprioritering ska fungera är det viktigt att de anpassade delarna av QFD metoden används 
på ett korrekt sätt så att spårbarheten kan behållas vilket kräver relativ viktning av kraven om de skall 
föras över till en annan systemnivå och att metoden används konsekvent och enhetligt på alla 
systemnivåer. 
 
Den prövade kombinerade QFD och SVA metoden kan användas att definiera vilka system som ingår i 
det system-av-system som bygger upp förmåga. Metoden kan även användas att rangordna systemen 
utefter hur mycket de bidrar till den samlade förmågan. 
 
Litteraturen visar att kvalitén i arbetet utför med QFD metoden ökar med användandet, dels pga. av 
ökad rutin hos användarna men även genom att information från tidigare arbeten kan återanvändas 
vilket gör att kvalitén på informationen successivt höjs.  
 
Resultatet från fallstudien var positivt och den prövade QFD anpassningen till SVA metoden ser 
lovande ut och bör prövas i en skarp tillämpning för vidare utvärdering. 
 

5.1.2 Hur skulle en kombinerad QFD och SVA metod kunna användas för att definiera framtida 

militära förmågor baserade på system-av-system? 

Att omhänderta den accelererande teknikutvecklingen är utmanande. Den prövade kombinerade QFD 
och SVA metoden kommer inte i sitt nuvarande utförande och tillämpning kunna användas för att 
definiera i dag okända framtida militära förmågor baserade på system-av-system. 
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Den kombinerade QFD och SVA metoden kan användas för att definiera kända militära förmågors 
uppbyggnad av system-av-system och hur mycket varje enskilt system bidrar till förmågan.  
 
Förutsättningen är att den framtida förmågan kan identifieras genom andra systemarbeten först, för 
att sedan definieras upp av den kombinerade QFD och SVA metoden. Under fallstudien föreslog en av 
deltagarna en metod där man utarbetar framtida koncept bestående kombination av verksamhets- och 
systembeskrivningar i form av spelkort som används för utvärdering. 

5.2 Är syftet uppnått? 

Syftet med detta arbete är utarbeta, pröva och att utvärdera en tillämpbar metod för kravprioritering 
och skapa spårbarhet för kravprioriteringarna till överliggande strategiska mål och visioner för 
verksamheten. En sådan metod bör kunna bidra till att på ett konkret sätt stärka möjligheterna att 
inrikta och styra systemarbeten för större och mer komplexa system-av-system. 
 
Syftet bedöms vara uppnått. 

5.3 Fortsatt arbete 

Rekommendationen är att den kombinerade QFD och SVA metoden tillämpas i liten skala i skarp 
produktionsmiljö för fortsatt utvärdering.  
 
Lika så är rekommendationen att utreda huruvida de delarna av QFD metoden som utelämnades 
denna gången om de kan inarbetas i framtiden. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Gruppintervju/fokusgrupp i direkt anslutning till spel 

Allmänna reflektioner på spelet? 

Förstår ni syftet med metoden? 

Är metoden användbar? 

Hur svårt var det att förstå metoden? 

Gruppintervju/fokusgrupp en vecka efter spel 
Allmänna reflektioner på spelet? 

Skall man genomföra spel som skär genom alla hierarkier som vi gjorde förra veckan eller skall 

man genomföra ett spel per hierarkisk nivå? 

I det spelet ni genomförde fördes HUR:en och viktning av dessa över från en 2D matris till 

nästa. Räcker detta eller bör något mer föras ned? 

I genomförandet av ett spel, skall metoden vara synlig för deltagarna? 

Fångar metoden framtida system-av-system krav eller cementerar metoden enbart dagens 

behov? 
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Bilaga 2 
 

Observationsschema 
Förståelse för metoden 

Relevanta frågor 

Utför uppgifterna rätt 

Egna reflektioner, kritik och kommentarer 

Håller mest med andra eller spelledaren 

Förstår syfte med metoden 

Engagemang 
Utrycker vilja att medverka 

Aktivt deltagande 

Sysslar med annat 

Går ifrån för andra ärenden 

Implementering och metodutveckling  
Egna förslag på implementering 

Egna förslag på tillämpning 

Egna farhågor och risker med implementering 

Egen kritik mot metoden 

 
 
 


