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SAMMANFATTNING 

Att minimera olyckor och andra tillbud utgör en central roll i samtliga verksamheter, 
vilket gör avvikelsehanteringen till en viktig del i utvecklingen. Försvarsmakten har 
ingen central avvikelsehantering utan avvikelsen hanteras lokalt på förbanden. Det finns 
en plan på att införa ett gemensamt IT-stöd för att hantera avvikelser bland annat för att 
ha möjligheten att sammanställa statistik och identifiera systematiska avvikelser. 
Försvarsmakten har kravställt och upphandlat ett system som tagits i pilotdrift under 
2009. Pilotdriften har resulterat i ett antal frågeställningar. Detta har lett till att 
Försvarsmakten valt att genomföra en behovsanalys för att studera vilket behov av en 
gemensamavvikelsehantering som finns. Syftet med examensarbetet har varit att skapa 
ett beslutsunderlag för införandet av en gemensamavvikelsehantering i Försvarsmakten.  

Arbetet har genomförts i åtta steg: (1) Projektinitiering, (2) Datainsamling, (3) 
Identifiering av behov, (4) Analys och strukturering av behov, (5) Modellering av 
aktivitetsflöde, (6) Modellering av behov, (7) Identifiering av förmågor och (8) 
Modellering av avvikelsehantering.  

Sex intervjuer genomfördes vilket ledde till att 304 utsagor identifierades och 
resulterade i 430 behov. Behov som att hantera avvikelser, rapportera avvikelser och 
rutiner för avvikelsehanteringen har uppdagats. Utifrån intervjuerna konstruerades en 
processmodell som visar arbetsprocessen i en avvikelsehantering. Med stöd av 
processmodellen skapades en modell av Försvarsmaktens avvikelsehantering med stöd 
av arkitekturramverket Ministry of Defence Architecture Framework™ (MODAF™). 
För att beskriva avvikelsehanteringen används de strategiska vyerna, de operationella 
vyer samt systemvyer. 
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ABSTRACT  

Minimizing accidents and other incidents is vital in all businesses and one important 
component is deviation management. In the Swedish Armed Forces there is no joint 
deviation management, instead all units handles deviations their own way. There is a 
plan to introduce a joint IT support to deal with deviation in particular to be able to do 
statistics and to identify systematic deviations. The Swedish Armed Forces has procured 
a system and this was put into pilot operation in 2009. The pilot operation has resulted 
in a number of issues. The Swedish Armed Forces have come to the conclusion that 
they need to conduct a needs analysis to study the need for a joint deviation 
management. The purpose of this final thesis is to identify decision criteria for 
introduction of a joint deviation management in the Swedish Armed Forces. 

The work has been carried out in eight steps(1) Project initiation, (2) Data collection, (3) 
Identification of needs, (4) Analysis and structuring needs, (5) Modelling of activity 
flow, (6) Modelling of needs, (7) Identification of capabilities and (8) Modelling of 
deviation management. 

Six interviews were conducted. These resulted in 304 statements and 430 needs; needs 
such as handling of deviations, reporting deviations and routines for deviations 
management. Based on the interviews a process model was constructed to show the 
process of a deviation management. With the support this process model a new model 
was created in accordance with the Ministry of Defence Architecture Framework™ 
(MODAF™). To describe the deviation management the strategic views, the operational 
views, and system views were used. 
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1 Inledning 
Att hantera avvikelser är centralt för de flesta verksamheter då detta utgör grund för att 
exempelvis kunna utveckla verksamheten och förebygga tillbud. Inom många företag 
och verksamheter är det viktigt att uppmärksamma tillbud då en olycka kan innebära 
omfattande konsekvenser för de iblandade. Försvarsmakten är inget undantag, med ett 
brett spektra av olika typer av verksamheter och förutsättningar är det viktigt att 
upprätthålla en god avvikelsehantering för att minimera olyckor. 

Denna rapport beskriver genomförandet av en behovsanalys för att studera vilka behov 
av IT-stöd som finns inom Försvarsmaktens avvikelsehantering. Behovsanalysen 
belyser vilka behov som finns inom olika verksamhetsgrenar, vilket systemstöd som 
behövs, vilka roller som ingår i systemet och vilka uppgifter de olika rollerna har. 
Resultatet av behovsanalysen förtydligades med MODAF™ (Ministry Of Defence 
Architecture Framework™) baserade modeller. Användningen av MODAF™ valdes då 
Försvarsmakten har beslutat att MODAF™ skall användas för beskrivningar av 
arkitekturer inom Försvarsmakten. 

Det finns ett antal IT-stöd för avvikelsehantering inom Försvarsmakten, men det finns 
en ambition att införa ett gemensamt IT-stöd för hantering av avvikelser. Detta bland 
annat för att ha möjlighet att sammanställa statistik avseende vilka avvikelser och 
avvikelsetyper som förekommer samt att spåra systematiska avvikelser. Under år 2006 
kravställdes ett IT-stöd för hantering av avvikelser, förbättringsförslag och erfarenheter 
och under 2007 upphandlades ett IT-system för att realisera Försvarsmaktens krav. I 
början av 2009 infördes en pilotdrift på tre pilotförband. Under pilotdriften har ett antal 
frågor uppkommit som behöver besvaras innan ett IT-stöd tas i drift inom hela 
Försvarsmakten. Några av frågorna är: vilka förbandstyper som främst berörs vid ett 
införande av ett nytt system för avvikelse hantering? Ska införandet bara ske inom 
armén eller berörs även flyget och marinen? Hur hanteras den information som idag 
finns i marinens och flygvapnets system vid införandet av ett nytt gemensamt 
avvikelsehanteringssystem? 

 

Arbetet som beskrivs i denna rapport har enbart varit inriktad emot 
avvikelsehanteringen och har således inte berört förslagsverksamheten. 
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2 Syfte 
Syfte med projektet var att skapa ett beslutsunderlag avseende vidare hantering och 
införandet av en gemensamavvikelsehantering (inklusive IT-stöd) i Försvarsmakten. 
Det vill säga beslutsunderlag skall ligga tillgrund för hur ett IT-stöd för 
avvikelsehantering skall utformas och nyttjas.  

 

2.1 Mål 
Målet med examensarbetet är en behovsanalys som beskriver Försvarsmaktens behov 
av ett IT-stöd avseende avvikelsehantering. Försvarsmaktens behov tydliggörs av en 
övergripande modell av avvikelsehanteringen samt vilka aktörer som processen 
innefattar. Detta beskrivs sedan med MODAF™ modeller. 

 

2.2 Frågeställning 
Följande frågeställning ansågs intressant för arbetet. 

 Vilket behov av IT-stöd finns inom Försvarsmakten? 

 Hur bedrivs avvikelsehantering inom Försvarsmakten? 

 Hur kan MODAF™ modeller skapas utifrån en behovsanalys? 
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3 Bakgrund 
Detta kapitel beskriver Quality Function Deployment (QFD), användningsfall, 
kundrösttabeller, relationsdiagram och MODAF™. 

 

I utförandet av behovsanalysen har kvalitetsdriven kravhantering tillämpats. 
Kvalitetsdriven kravhantering bygger på QFD och användandet av de verktyg som finns 
framtagna för QFD.  

3.1 Quality Function Deployment 
Quality Function Deployment är en kvalitets planering och management process för att 
få fram den bästa tänkbara produktlösningen (Ficalora, Cohen, 2009). QFD genomförs 
som en flexibel gruppteknik där produkter eller tjänster utvecklas genom att kundernas 
behov och förväntningar översätts till design (Yang, 2008). 

QFD utvecklades under 1960-talet i Japan av Yoji Akao som jobbade inom den växande 
bilindustrin i Japan där ett behov hade uppstått av att införa kvalitet i designfasen 
(Ficalora och Cohen , 2009). QFD fortsatte att vidareutvecklas och den första boken i 
ämnet kom ut 1978 och skrevs av Akao och Mizuno (Ficalora och Cohen, 2009). 

Enligt Ficalora och Cohen (2009) kan QFD delas upp i de tre orden Quality, Function 
och Deplyoment där Quality syftar till att uppnå kvalitet utefter kundernas 
förväntningar. Function syftar till hur produkten skall fungera för att uppnå kundernas 
förväntningar och Deployment definierar hur utvecklingen skall hanteras för att försäkra 
sig att kundens förväntningar ligger till grund för utvecklingen av produkten. 

För att uppnå nöjda kunder används ett antal verktyg. Enligt Cohen (1995) är de 
vanligaste verktygen: relationsdiagram, träddiagram, matrisdiagram och 
prioriteringsdiagram.  

 

3.1.1 KUNDRÖSTTABELL  

Kundrösttabellen (eng. Voice of the Customer Table) omhändertar och organiserar 
information om hur kunden använder produkten eller tjänsten (Tague, 2005). Det finns 
två sorters kundrösttabeller, den första används för att fastställa behoven medan den 
andra används för att välja lösningar (Hallberg, Andersson, Westerdahl, 2005). I det här 
arbetet har endast den första tabellen används för att fastställa behoven. 

Kundrösttabellerna bygger på utsagor ifrån intressenter utifrån den föreliggande 
datainsamlingen. Det finns ett antal metoder för datainsamlingen bland annat intervjuer 
eller enkäter som intressenterna får svara på. Utifrån datainsamlingen tas utsagor ut och 
analyseras i kundrösttabellen. Kundrösttabellen som används i det här arbetet innehåller, 
förutom intressentens utsaga, sex frågor (vem har behovet? vad behövs det till? när 
behövs det? var behövs det? varför finns behovet? och hur löses behovet?). Dessa frågor 
skall leda fram till att behov identifieras. 

 

3.1.2 RELATIONSDIAGRAM 

För att strukturera och skapa överblick över de uppkomna behoven används 
relationsdiagram (eng. affinity diagrams). 
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Relationsdiagram används när många idéer och fakta förekommer, när problem är för 
stora eller komplexa för att greppa eller när grupp konsensus behövs (Tague, 2005).  

Behoven som uppkommit nedtecknas på lappar som sprids ut över en arbetsyta. 
Lapparna grupperas för att skapa kategorier som innehåller liknande behov. Efter att 
alla lappar grupperats försöker liknande kategorier slås samman för att skapa en 
övergripande struktur. Övergripande rubriker för kategorierna skapas. Om dubbletter 
identifieras exkluderas dessa. 

 

3.2 Användningsfall 
Användningsfall (eng. use case) är inte en del av QFD men har valts att användas för att 
påvisa vilka roller och funktioner som ett IT-stöd bör innefatta. 

Användningsfall användas för att beskriva kraven på ett system och ger utvecklarna en 
möjlighet att påvisa vilka egenskaper ett system skall ha och beskriva det som 
användarna vill att systemet skall utföra (Young, 2001).  

Användningsfall beskrivs med hjälp av UML diagram i användningsfallsdiagram men 
kan stödjas av användningsfallsbeskrivningar som med hjälp av text uttrycker 
användningsfallet. Användningsfallsbeskrivningen kan även uttrycka tillexempel 
funktionella och icke-funktionella krav. 

Tabell 1: Exempel på användningsfallsbeskrivning 

Identifierare: UC 1.2 (ver: 0.5) 

Namn: Bereda avvikelserapport 

Kortfattad beskrivning: Aktören granskar den inkomna rapporten och kompletterar 

vid behov. Aktören klassificerar rapporten innan denna lottas 

vidare till ansvarig enhet/handläggare. 

Nytta: Handläggaren får en beskrivning av en avvikelse samt stöd 

för att formulera en avvikelserapport. 

Behov som motiverar:  1.2 Beredning av avvikelser 

1.2.1Rapportfördelning 

3 Rättigheter 

Primära aktörer: Rapportfördelare 

Secondära aktörer: Handläggare 

Stödjande aktörer:  

Användningsfrekvens:  

Förutsättningar:  

Funktionella krav:  

Icke-funktionella krav:  

Författare: Niklas Hallbert, Joachim Hansson 

Datum: 2009-10-12 
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Bereda 
avvikelserapport

Granska 
avvikelsebeskrivning

Komplettera beskrivning 
av avvikelse

Lotta 
avvikelserapport

Avslå ärende

Skicka
avvikelserapport

Formalisera
avvikelsebeskrivning

Klassificera
avvikelsebeskrivning

Rapportfördelare

Rapportör

Handläggare  

Figur 1. Exempel på användningsfallsdiagram 

 

3.3 MODAF™ 
Det finns ett antal arkiteturramverk, för olika typer av system och syften. Då 
Försvarsmakten anser sig ha behov av ett arkitekturramverk för att beskriva sin 
komplexa verksamhet och sina komplexa system, så har Försvarsmakten tagit beslut om 
att införa MODAF™ v1.2 som standard vid utvecklingen av modeller inom 
Försvarsmakten. 

 

Utdrag ur CIO beslut: 

Ministry of Defense Architecture Framework v1.2 (MODAF v1.2) stödjande 
metamodell, MODAF Meta Model release 1.2 (M3 rel 1.2) skall nyttjas som regelverk 
(arkitekturbeskrivningsramverk) för hur arkitekturer (avser alla typer av system på alla 
nivåer) skall beskrivas i FM. (FM/CIO/0028/09 Underbilaga 1.4 09 100:58386). 

 

MODAF™ har utvecklats av främst det brittiska försvarsministeriet (eng: Ministry Of 
Defence) och är ett arkitekturramverk som stödjer skapandet av enterprise architectures. 

Syftet med ett arkitekturramverk som MODAF™ är att definiera: 

 de operativa sammanhang såsom organisationer, platser, processer och 
informationsflöden.  

 systemarkitekturen med gränssnitt, data specifikationer och protokoll. 

 de stödjande standarder och dokument som är nödvändiga för att beskriva 
företaget.  

Den information som presenteras i ett arkitekturramverk är uppdelad i logiska 
grupperingar - vyer. Samma system och delar av verksamheten kan finnas i mer än en 
vy, men syftet med varje vy är olika och varje vy ger en annan synvinkel på 
information. (http://www.modaf.com/ 2009-12-14). De vyer som behandlas i den här 
rapporten är de strategiska vyerna, de operationella vyerna samt systemvyerna. 
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3.3.1 STRATEGISKA VYER (STRATEGIC VIEWS) 

De strategiska vyerna stödjer analysen av förmågor (eng. capability). I de strategiska 
vyerna visualiseras förmågetaxonomi, alltså en hierarkisk ordning över förmågorna. 
Även beroenden mellan förmågor kan visualiseras. En tidslinje över när förmågor skall 
införas och avvecklas finns för att stödja analysen av tillexempel förmågegap. 

 

3.3.2 OPERATIONELLA VYER (OPERATIONAL VIEWS) 

De operationella vyerna definierar den logiska aspekter av arkitekturen. De 
operationella vyerna används för att beskriva krav på en framtida arkitektur eller som en 
beskrivning av den nuvarande arkitekturen. De operationella vyerna använder sig av de 
definierade förmågorna i de strategiska vyerna och kopplar samman dem i operationer 
eller scenarios. I de operationella vyerna används logiska noder som entiteter och 
interagerar inte med roller/människor. 

 

3.3.3 SYSTEMVYER (SYSTEM VIEWS) 

Systemvyerna är det mer tekniska vyerna som beskriver de resurser som realiserar 
förmågor. Systemvyerna påvisar resursfunktioner och hur interaktion mellan system 
sker. Även hur interaktion sker mellan system och roller/människor kan påvisas.  
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4 Metod 
Arbetet genomfördes i åtta steg: (1) Projektinitiering, (2) Datainsamling, (3) 
Identifiering av behov, (4) Analys och strukturering av behov, (5) Modellering av 
aktivitetsflöde, (6) Modellering av behov, (7) Identifiering av förmågor och (8) 
Modellering av avvikelsehantering (Figur 1). 

Datainsamling
<<intervju>>

Projektinitiering

Identifiering av behov
<<kundrösttabell>

Analys och 
strukturering av behov
<<relationsdiagram>>

Modellering av 
aktivitetsflöde

<<processmodell>>

Modellering av behov
<<användningsfall>>

Identifiering av 
förmågor

Modellering av 
avvikelsehantering

<<MODAF>>
 

Figur 2. Beskrivning av arbetets metod 

 

4.1.1 PROJEKTINITIERING 

För att initiera projektet hölls två projektmöte där bakgrund och uppdrag föredrogs. En 
del dokument studerades och en förvisning av det upphandlade systemet genomfördes. 
Inför det andra mötet hade en projektplan tagits fram, vilken fastställdes under mötet. 

 

4.1.2 DATAINSAMLING  

En intressentanalys gjordes för att besluta vilka intressenter som ansågs vara relevanta 
för att intervju avseende avvikelsehantering. En intervjuguide togs fram för att skapa 
riktlinjer för intervjuerna och säkerställa att rätt områden belystes i dessa. 
Intervjuguiden delades in i sju huvudavsnitt, (1) bakgrund, (2) avvikelsehantering, (3) 
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problem vid avvikelsehantering, (4) styrkor i dagens avvikelsehantering, (5) framtida 
avvikelsehantering, (6) frågor kring pilotstudie samt (7) avslutning. Intervjuerna 
genomfördes på plats hos intressenterna (bortsett från en som genomfördes med 
konferenstelefon) med diktafon samt stödanteckningar som upprättades under 
intervjuernas gång. Intervjuerna transkriberades inte utan nedtecknades i sin hel helt 
men inte ordagrant. 

 

4.1.3 IDENTIFIERING AV BEHOV 

För att identifiera de behov som respondenterna framhållit i intervjuerna skapades 
kundrösttabeller. Tabell 2 visar ett exempel på kundrösttabell. Ifrån intervjuerna hämtas 
utsagan ur vilken behoven sedan identifierades. Utsagan är några meningar som skall 
belysa något behov som respondent uttrycker. Utsagan bör inte vara för lång men måste 
ändå ge ett visst sammanhang för att ge möjlighet till att identifiera behovet med stöd av 
de olika frågorna (vem, vad, när, var, varför, hur). Formuleringen av behov skall inte 
beskriva lösningar av problemet utan det uttryckta behovet som respondent tycker sig 
ha. Tabellerna granskades och reviderades av olika personer för att säkerställa att 
kundbehoven verkligen fångas. 

 

Tabell 2. Exempel på kundrösttabell 

Utsaga Vem  Vad  När  Var  Varför  Hur  Behov 

Säkinsp ställer 

krav på att 

Försvars-

makten har ett 

fungerande 

avvikelse-

hanterings-

system, även för 

mark-säkerhet, 

vilket inte finns 

idag. 

FM Rapportera 

olyckor, 

tillbud, 

iakttagelser 

Vid av-

vikelser 

 
Efterfölja 

Säkinsp 

krav. 

RMM Stöd med att hantera 

avvikelser på ett fungerande 

sätt. 

Uppfylla krav avseende 

hantering av avvikelser 

 

4.1.4 ANALYS OCH STRUKTURERING AV BEHOV 

För att analysera behoven strukturerades behoven som presenterades i ett 
relationsdiagram.  

Den metod som användes skiljer sig från den tidigare beskrivna. Samtliga behov ifrån 
kundrösttabellerna sammanfogades till en lång lista med behov. Varje behov 
markerades från vilken intervju de härstammade för att uppnå spårbarhet om det 
uppstod tveksamheter hur behovet skulle tolkas. Behoven beskrevs på liknande form 
och sorterades för att påvisa vilka behov som uppkom flera gånger. Redundanta behov 
eller liknande behov eliminerades och beskrevs bara en gång. Behoven strukturerade i 
kategorier med liknande behov och underkategorier skapades. Arbetet utfördes i grupp 
och diskussioner, om vilka kategorier som skulle skapas samt till vilka kategorier 
behoven skulle hänföras, genomfördes. 
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4.1.5 MODELLERING AV AKTIVITETSFLÖDE 

För att skapa en förståelse för hur avvikelsehantering inom Försvarsmakten skulle ske 
på en övergripande nivå skapades en processmodell. Denna beskriver hur 
avvikelseärenden hanteras från det att en rapportör rapporterar ett ärende till att det är 
beslutat om åtgärder och till dess åtgärderna är genomförda och återkopplade till 
rapportören. 

 

4.1.6 MODELLERING AV BEHOV 

För att illustrera och konkretisera behoven modelleras dessa med användningsfall. Både 
användningsfallsbeskrivningar och användningsfallsdiagram används. 
Användningsfallsbeskrivningarna beskrivs i en tabell. Tabellen innehåller en kortfattad 
beskrivning av användningsfallet, vilken aktör som initierar användningsfallet, vem som 
har användning av användningsfallet och vilka aktörer som stödjer användningsfallet. 
Funktionella och icke-funktionella krav på systemet beskrivs samt en referens till vilka 
behov som användningsfallet realiserar. Användningsfallsdiagrammet är en 
visualisering av användningsfallsbeskrivningen och visuellt påvisar hur 
användningsfallet ser ut, vilka aktörer som deltar och händelser som inträffar. 

 

4.1.7 IDENTIFIERING AV FÖRMÅGOR 

För att gå ifrån behovsanalysen till modellering av MODAF™ modeller gjordes 
ansatsen att gå via de strategiska vyerna genom att identifiera förmågor i 
behovsanalysen. Användningsfallen studerades och förmågor identifieras. Förmåga är i 
termer av MODAF™ en specifikation av en högnivå kapacitet som innehavs har eller 
önskas innehavas i framtiden. 

 

4.1.8 MODELLERING AV AVVIKELSEHANTERING 

För att beskriva arkitekturen nyttjades följande  MODAF™s vyer: StV-2, StV-6, OV-2, 
OV-3, OV-5, SV-4 och SV-5. För att implementera MODAF™ modellerna användes 
MOOD (http://www.mood.co.uk/ 2009-12-16) som utvecklingsmiljö. 

Nedan följer en kort beskrivningar av de vyer som använts. 

StV-2 – Capability Taxonomy  

Vyn visar en taxonomi över förmågor. Inga beroenden mellan förmågorna visas utan 
enbart taxonomin. 

 

StV-6 - Capability Function to Operational Activity Mapping  

En matris som visar vilka aktiviteter som bidrar till en förmåga.  

 

OV-2 – Operational Node Relationship Description  

Vyn visar informationsutbytet mellan noder i systemet. Noderna länkas samman av 
såkallade needlines som påvisar ett utbyte av information.  
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OV-3 – Operational Information Exchange Matrix  

En matris som visar vilken information de olika noderna i OV-2 utbyter samt vilken nod 
som är källa till informationen och vilken nod som är mottagare.  

 

OV-5 – Operational Activity Model  

Vyn påvisar vilka noder som utför olika aktiviteterna och hur de olika aktiviteterna 
förhåller sig till varandra. Ett vanligt sätt att beskriva OV-5 är med såkallade simbanor 
där noderna föreställer simbanor och aktiviteterna blir bubblor i simbanan. De olika 
aktiviteterna länkas samman med information element som då påvisar hur flödet 
fortlöper. 

 

SV-4 – Functionality Description 

Vyn anger hur olika roller interagerar med systemet och vilka systemfunktioner som 
måste finnas. Även här används simbanor för att beskriva interaktionen. 

 

SV-5 – Functional to Operational Activity/Service Function Traceability Matrix 

Vyn är en matris som visar hur funktioner bidrar till att utföra aktiviteter. 
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5 Resultat 
Sex intressenter från olika verksamheter intervjuades. Den avsatta tiden för varje 
intervju var två timmar vilket visade sig var väl tilltagen. Intervjuer varade runt 70-80 
minuter, även om några ville ställa frågor och vidareutveckla sitt resonemang efter att 
diktafonen stängts av. 

De kundrösttabeller som upprättades gav upphov till 304 utsagor. Ur de 304 utsagorna 
identifierades 430 behov. 

Inom marinen och flygvapnet finns ett övergripande IT-system för avvikelsehantering. 
Den förbandstyp som är i störst behov av ett system är armén. Inom de olika 
förbandstyperna råder kulturskillnader i anslutning till hantering och rapportering av 
avvikelser. Flygvapnet anses ha en väl fungerande organisation och en kultur som 
främjar rapportering av avvikelser. Detta i jämförelse med armén som nästan helt saknar 
denna kultur. 

 

5.1 Processmodell 
Att skapa en processmodell ansågs nödvändigt för att få en gemensam förståelse för hur 
en önskvärde avvikelsehantering beskrevs i intervjuerna. Samtidigt som modellen 
utvecklades identifierades ett antal roller som skulle vara involverade i 
avvikelsehantering. Figur 3 visar resultatet av sammanställningen av 
avvikelsehanteringsprocessen. 

En rapportör iakttar en trolig avvikelse. Rapportören rapporterar avvikelsen till en 
rapportfördelare. Rapportfördelaren bereder en avvikelserapport. Rapportfördelaren har 
möjligheten att begära kompletterande uppgifter ifrån rapportören då information 
saknas. Rapportfördelaren har även möjligheten att avslå avvikelsen om avvikelsen 
tillexempel inte borde betraktas som en avvikelse. Rapportfördelaren lottar den till en 
handläggare. Handläggaren skapar en handlingsplan för avvikelsen. Handläggaren kan 
begära kompletterande uppgifter ifrån rapportören eller ifrån rapportfördelaren. 
Handläggaren vidarebefordrar avvikelsen till en beslutsfattare som tar beslut om 
åtgärder och ger order om genomförande av åtgärder. Handläggaren får tillbaka ärendet 
och ser till att åtgärderna vidtas. Handläggaren meddelar ansvarig chef att åtgärderna är 
genomförda. Den ansvariga chefen följer upp resultatet av åtgärderna och kan vid behov 
begära kompletterande åtgärder. Om åtgärderna är tillfredställande återkopplar han till 
rapportören och den berörda verksamhetens chef och avslutar sedan avvikelseärendet. 
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RapportfördelareRapportör
Rapportera
avvikelse

Handläggare

Bereda 

avvikelserapport

Uppföljning av 

resultat av 

åtgärd

Chef berörd 
verksamhet

Beslutsfattare

Kompletera avvikelse

Äterkoppling till rapportör

Komplettering av åtgärd

Skapa handlingsplan

Avslå ärende

Begäran om kompletteringar

Begäran om kompletteringar

Beslut om 
genomförande av 

åtgärd

Genomföra

åtgärd

Handläggare

Ansvarig chef

Avsluta ärende

Återkoppling 
berörd verksamhet

 

Figur 3. Beskrivning av Försvarsmaktens avvikelsehantering (Hallberg et al, 2009) 

 

5.2 Behov 
När sammanställningen av kundrösttabeller var färdiga sammanfogades behoven till en 
lista med behoven. Listan innehöll de 430 behov som identifierats.  

När all kategorisering var klar hade två olika nivåer av kategorier skapats, en nivå för 
vad verksamhetsområdena har för behov och vilka behov de har av systemet, och en 
nivå för Försvarsmakten och vilka behov Försvarsmakten har av ett 
avvikelsehanteringssystem. 

Behoven för verksamhetsområdena är indelade i fem huvudnivåer: (1) hantering av 
avvikelser, (2) rutiner, (3) rättigheter, (4) information samt (5) utbildning. 

5.2.1 HANTERING AV AVVIKELSER 

Det finns behov av att kunna hantera avvikelser på lokal nivå samt på central nivå i de 
fall avvikelser inte kan lösas på lokal nivå.  

Även behov av platsoberoende avvikelsehantering samt Försvarsmakts gemensam 
hantering av avvikelser. 

Det finns behov av adekvat hantering av avvikelser, vilket innefattar att avvikelser 
arkiveras och registreras, inte tappas bort, inte hanteras dubbelt, hanteras inom rimlig tid 
och möjlighet till att kunna följa avvikelsens hantering. 
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5.2.2 RAPPORTERING AV AVVIKELSER 

Det finns behov av att kunna rapportera avvikelser enhetligt och oberoende av 
geografisk plats. Rapportören skall ej kunna vara anonym och rapporten skall 
rapporteras direkt till en databas. 

 

5.2.3 FÅ IN AVVIKELSER 

Det finns behov av att få in beskrivningar på den inträffade avvikelsen, både ifrån 
kunnig personal inom berört verksamhetsområde samt från samtliga medarbetare. Det 
finns även behov av att säkerställa att avvikelser är korrekt formulerade. 

 

5.2.4 BEREDNING AV AVVIKELSER 

Det finns behov av att bereda rapporterade avvikelser. 

 

5.2.5 RAPPORTFÖRDELNING 

Det finns behov av att kunna klassificera och kvalitetsgranska avvikelser innan lottning. 
Avvikelser skall kunna vidarebefordras för fortsatt hantering och då skickas till 
funktionsbrevlådor.  

Det finns behov av att lottningen av avvikelser sker av utbildad personal inom 
verksamhetsområde samt av lokala företrädare. 

 

5.2.6 SKAPA BESLUTSUNDERLAG 

Det finns behov av att inhämta information för att skapa underlag samt om hur tidigare 
avvikelser hanterats. Det finns behov av att kunna skapa rekommendationer om åtgärder 
samt formulera beslutsunderlag. 

 

5.2.7 BESLUTA 

Det finns behov av att fastställa beslut om åtgärder. 

 

5.2.8 ÅTGÄRDER 

Det finns behov av att kunna åtgärda enskilda och systematiska avvikelser. 

 

5.2.9 UPPFÖLJNING 

Det finns behov att kunna följa upp avvikelser samt att avsluta ärenden. 

5.2.10 ÄRENDEGÅNG 

Det finns behov av att kunna begära in kompletterande uppgifter till ett ärende samt 
backa ärendet till föregående instans vid tillexempel fel lottning, bristfällig beredning 
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eller olämplig åtgärd. Det finns även behov av att kunna addera ytterligare information 
till ärendet under hantering i form av tillexempel nya dokument. 

 

5.2.11 ANALYS AV AVVIKELSER 

Det finns behov av att kunna analyser avvikelser inom specifika områden för att 
identifiera systematiska fel och brister och skapa en förståelse varför avvikelsen 
inträffat och ta lärdom av dessa. Det finns ett behov av att bedöma förekomsten av en 
specifik avvikelse och värdera den. 

 

5.2.12 SKAPA SAMMANSTÄLLNING ÖVER AVVIKELSER 

Det finns behov av att kunna sammanställa förekomsten av avvikelser för lokal och 
central nivå. 

 

5.2.13 SÖKA  AVVIKELSER 

Det finns behov av att kunna söka efter relaterade avvikelser samt systematiska 
avvikelser. 

 

5.2.14  RUTINER 

Det finns behov av rutiner för beskrivning, lottning, uppföljning, beredning och 
ansvarsfördelning av avvikelser. 

Behov av rutiner för vad som skall ses som en avvikelse samt vem som skall rapportera. 

Det finns även behov av lokala och centrala rutiner för avvikelsehantering samt 
områdesspecifika rutiner för avvikelsehantering. 

 

5.2.15 RÄTTIGHETER 

Det finns behov av att kunna begränsa sökningar samt innehållet i avvikelser för 
användarna. 

 

5.2.16 INFORMATION 

Det finns behov av att sprida erfarenheter av avvikelser och dess hantering inom 
Försvarsmakten. 

 

5.2.17 UTBILDNING 

Det finns behov av utbildning av de olika rollerna i avvikelsehanteringen samt om vad 
som skall rapporteras. 
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5.3 Användningsfall 
Nedan listas de elva uppkomna användningsfallen med namn och en kort beskrivning. 

5.3.1 BESKRIVA AVVIKELSE 

Aktören beskriver en observerad trolig avvikelse. Ärendet skickas till en 
rapportfördelare. 

 

5.3.2 BEREDA AVVIKELSERAPPORT 

Aktören granskar den inkomna beskrivningen och begär kompletteringar vid behov. 
Aktören klassificerar och formaliserar rapporten samt lottar till ansvarig 
enhet/handläggare. 

 

5.3.3 SÖKA ÄRENDE 

Aktören kan söka efter specifik avvikelse, specifik typ av avvikelse och relaterade 
avvikelser. 

Systemet visar sökresultat.  

 

5.3.4 KOMPLETTERA BESKRIVNING AV AVVIKELSE 

Aktören har möjlighet att begära kompletterande uppgifter.  

 

5.3.5 UPPFÖLJNING AV RESULTAT AV ÅTGÄRD 

Aktören gör en uppföljning på avvikelseärendet. Han tittar på de åtgärder som 
genomförts och bedömer om de är tillräckliga för att kunna avsluta ärendet, eller om 
kompletterande åtgärder måste vidtas.   

Han återkopplar till rapportör eller berörd verksamhet. 

 

5.3.6 SKAPA HANDLÄGGNINGSPLAN 

Aktören granskar avvikelserapporten och inhämtar underlag för att skapa en 
handläggningsplan. Aktören beskriver de åtgärder som behöver vidtas och skapar ett 
beslutsunderlag för beslutsfattaren. 

 

5.3.7 BESLUT OM ÅTGÄRD 

Aktören granskar och godkänner handläggningsplanen samt tar beslut om åtgärder. 
Aktören ger order om genomförandet av åtgärd.  
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5.3.8 LOTTNING 

Aktören lottar avvikelserapporter till ansvarig handläggare. Systemet skickar ärendet 
vidare till en funktionsbrevlåda. 

 

5.3.9 GRANSKA AVVIKELSERAPPORT 

Aktören granskar avvikelserapport för att säkerställa att rapporten innehåller tillräcklig 
med information.  

 

5.3.10 GENOMFÖRA ÅTGÄRD 

Aktören ger order om att genomföra åtgärd samt följer upp att denna genomförts. 

 

5.3.11 INFORMERA OM AVVIKELSER OCH DESS HANTERING 

Aktören kan söka efter avvikelser, sammanställa informationsunderlag och delge detta. 

 

5.4 Överföring av behov till MODAF™ 
Figur 4 beskriver hur processmodellen och de framtagna användningsfallen bidrog i 
arbetet med MODAF™ modeller och hur de olika vyerna beror av varandra i 
MODAF™. De förmågor som var identifierade utifrån användningsfallen modellerades 
i StV-2. Användningsfallen stödde även utformandet av OV-2 vyn. OV-2  vyn 
kompletterades med en OV-3 för att förtydliga de needlines som finns i OV-2. Utifrån 
OV-2 och processmodellen modellerades en OV-5. Förmågorna från StV-2 och de 
aktiviteter som finns i OV-5 skapar vyn StV-6. Ifrån OV-5 och användningsfallen kan 
sedan SV-4 vyerna skapas som sedan är underlag till SV-5. 
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Figur 4. Beskrivning av modelleringsprocessen (Hallberg et al, 2009) 

 

StV-2 – Capability Taxonomy  

Tio förmågor identifierades. Den hierarkiska indelningen var en toppförmåga, hantera 
avvikelser, med nio underförmågor. 

2009-10-26 10:49:29 2010-01-05 12:17:32 AdministratorCreated: Modified: Owner:
StV-2 Capability 
Taxonomy

Förmågor

Hantera 
avvikelser

Bereda 
avvikelseärende

Bereda 
beslutsunderlag

Beslut om åtgärd

Genomföra 
åtgärd

Informera om 
avvikelser

Rapportera 
avvikelser

Söka avvikelser

Uppföljning

Upptäcka 
avvikelse

 
Figur 5. Beskrivning av vyn StV-2 som visar de identifierade förmågorna 

 

StV-6 – Capability Function to Operational Activity Mapping  

Matrisen innehåller sex förmågor som mappas i ett till ett förhållande till sex aktiviteter. 
Ett till ett förhållandet beror på att den modellerade aktiviteten är på toppnivå och 
innehåller således ett antal aktiviteter i sig för att realisera toppnivån. Tillexempel 
innehåller aktiviteten bereda sex aktiviteter för att realisera just bereda.  
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Figur 6. Beskrivning av vyn StV-6 som visar mappningen mellan förmågor och aktiviteter 

 

OV-2 – Operational Node Relationship Description  

Vyn består av fem noder som är sammankopplade med sju needlines. Vyn beskriver 
flödet i avvikelsehanteringen på en högnivå och detaljeras senare i OV-5. 

2009-10-26 15:47:51 2010-01-07 14:07:52 AdministratorCreated: Modified: Owner:
OV-2 Operational Nodes 
Relationships Description
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Rapporteringsnod
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1
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4
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6

7

 
Figur 7. Beskrivning av vyn OV-2, som visar noder som ingår i avvikelsehanteringen och deras 
informationsutbyte 
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OV-3 – Operational Information Exchange Matrix  

Matrisen beskriver de sju needlinesen från OV-2. Matrissen innehåller från vilken nod 
informationen flödar och till vilken nod. Samt ett fält med en beskrivning av vilken 
information som flödar. 

 

2009-11-11 13:26:33 2010-01-07 15:33:43 AdministratorCreated: Modified: Owner:
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6
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Figur 8. Beskrivning av vyn OV-3 som visar vilka noder som utbyter information och vilken 
information noderna utbyter i OV-2 

 

OV-5 – Operational Activity Model  

Vyn innehåller de fem noderna som definierades i OV-2. Noderna representeras i form 
av simbanor (se Figur 9). I de fem simbanorna finns sex aktiviteter som visar hur ett 
ärende flödar. Varje nod handhar en eller två aktiviteter. De sex aktiviteter som handhas 
är samma aktiviteter som mappats mot förmågor i StV-6. De aktiviteter som beskrivs är 
på toppnivå och varje aktivitet består av ett antal delaktiviteter för att realisera 
aktiviteten. I Figur 10 visas vilka aktiviteter som genomförs under aktiviteten bereda. 
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Figur 9. Beskrivning av vyn OV-5 som visar vilka aktiviteter de olika noderna utför 

 

2009-10-26 15:39:48 2009-10-29 12:38:02 AdministratorCreated: Modified: Owner:
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Figur 10. Visar vilka aktiviteter som aktiviteten Bereda innehåller 

 

SV-4 – Functionality Description 

Sex stycken SV-4 vyer skapades. Varje vy visar hur en roll interagerar med systemet. 
Rollen och systemet visas som simbanor och funktioner visar hur flödet fortlöper. Figur 
11 visar en av de sex SV-4 vyer som skapats. Figur 11 visar vilka aktiviteter som en 
rapportör utför i interaktion med systemet. 
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Figur 11. Beskrivning av vyn SV-4 som visar vilka funktioner ett system tillhandahåller samt vilka 
funktioner en rapportör genomför 

 

SV-5 – Functional to Operational Activity/Service Function Traceability Matrix 

Vyn består av en matris som mappar vilka funktioner beskrivna i SV-4 som hjälper till 
att lösa ut en aktivitet. Flera funktioner stödjer ofta en aktivitet, tillexempel består 
aktiviteten hantera avvikelser av fem funktioner. 
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6 Diskussion 
Målet med examensarbetet är en behovsanalys som beskriver Försvarsmaktens behov 
av ett IT-stöd avseende avvikelsehantering. Försvarsmaktens behov tydliggörs av en 
övergripande modell av avvikelsehanteringen samt vilka aktörer som processen 
innefattar. Detta beskrivs sedan med MODAF™ modeller. 

I skapandet av processmodellen och användningsfallen så har respondenternas åsikter 
haft stor inverkan. I förberedelserna inför intervjuerna gjordes en förstudie där bland 
annat det upphandlade systemet demonstrerades. Demonstrationen var nödvändig för att 
få en överblick av det system som respondenterna testat samt ha en förståelse för vad de 
uttrycker under intervjuerna. Dock har demonstrationen troligen bidragit till 
utformningen av bland annat användningsfallen och processmodellen. Även 
intressenternas inriktning under intervjuerna på det upphandlade systemet bidrog till 
utformningen av användningsfallen och processmodellen. Intervjuguiden var utformad 
för att inte föra in respondenterna på pilotstudien, utan för att beskriva 
avvikelsehanteringen inom deras område som den fungerar nu (med fördelar och 
nackdelar) samt vilka förbättringar som är tänkbara. Respondenterna ombads även 
beskriva hur de ville att framtida avvikelsehantering skall kunna fungera. Detta visade 
sig vara svårt för de respondenter som varit involverade i pilotstudien, då de ofta 
återkopplade till det system de testat. I deras beskrivningar av framtida avvikelsesystem 
beskrevs ofta ett system som liknade det system som varit aktuellt under pilotstudien 
med dess funktioner och flöde. Analysen av intervjumaterialet blev således någon mån 
inriktat mot pilotsystemet och de behov som framkom måste beaktas med en viss 
försiktighet då de inte är helt objektiva. 

 

Några aspekter har inte behandlats i behovsanalysen men har ändå kommit upp under 
intervjuerna eller andra samtal/möten.  

Vilka avvikelser skall rapporteras i ett gemensamt system, vilken information bör vara 
obligatorisk vid denna rapportering och vem får rapportera i systemet? Frågorna är av 
central betydelse och måste hanteras i en avvikelseprocess. I dagsläget finns ingen 
ensad syn inom Försvarsmakten om hur detta skall ske. Intervjuerna visar på att 
respondenterna har egna tankar om vilka som skall få rapportera, t.ex. gemene man eller 
områdesansvarig. Respondenterna inom de olika förbandsgrenarna har även skilda 
åsikter om vad som bör rapporteras och vilken information som bör vara obligatorisk. 
Dessutom finns i dagsläget ett antal tolkningar av vad en avvikelse är. Detta bör ses 
över för att ensa begreppet och skapa en Försvarsmaktsgemensam syn på vad en 
avvikelse är. 

Identifieringen av förmågor blev mer komplicerat än förväntat. Det komplicerade var att 
hitta förmågor på rätt nivå, som inte ses som aktiviteter. En orsak är troligen det relativt 
snäva omfånget av system och således att systemet inte har den komplexiteten. 

Något som blev viktigare än vad som först förutsågs var processmodellen. Att ta fram 
processmodellen var tidskrävande och diskuterades ingående i grupp. Tidsåtgången vid 
framtagandet av processmodellen sparades in i det fortsatta arbetet och underlättade 
framförallt arbetet med MODAF™ modellerna. 

De aktörer som skapades i processmodellen överfördes till roller i MODAF™. Rollerna 
och noderna har blivit tät sammankopplade med varandra, därför att rollerna har 
förmågan att lösa den aktivitet som noden realisera. Vilket har gjort att i det här fallet 
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har det varit svårt att särskilja på roller och noder. En nod kan i ett annat system 
realiseras utav fler än en roll vilket då ger en mer märkbar skillnad på roll och nod. 
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7 Slutsatser 
Det finns en stor spridning av behov inom de olika verksamhetsgrenarna och vilka 
egenskaper ett IT-stöd bör ha. I utsagorna förekommer det vissa motsägelser, dels ifrån 
samma respondent men dels också mellan de olika respondenterna. Tillexempel så 
under få in avvikelser står det:  

”Det finns behov av att få in beskrivningar på den inträffade avvikelsen, både ifrån 
kunnig personal inom berört verksamhetsområde samt från samtliga medarbetare.”  

Att synen på vem som skall rapportera skiljer sig åt gör att det blir svårt att tillgodose 
det behovet för samtliga parter.  Intressenterna har även uttryckt behov av rutiner 
runtomkring avvikelsehanteringen för att skapa en enhetlig hantering. Att kunna 
analysera avvikelser och att skapa sammanställningar av avvikelser samt att sprida 
information om avvikelser har varit behov som intressenterna uttryckt. 

Den skapade processmodellen blev väldigt viktig. Dels för att skapa en ensad syn av 
avvikelsehantering inom gruppen samt för det fortsatta arbetet med MODAF™ 
implementationen, men även för att den återspeglar intressenternas synpunkter på 
avvikelsehanteringen. Vid ett införande av ett gemensamt avvikelsehanteringssystem 
behövs en ensad syn på processen. Processmodellen påvisar hur den processen bör se ut.  

Arbetet har visat att en behovsanalys kan stödja utvecklandet av MODAF™ modeller.  I 
det här arbetet gjordes ansatsen att gå via förmågor och de strategiska vyerna i 
MODAF™. Då identifieringen av förmågor bidrog till stor diskussion och även 
oenighet finns det utrymme att testa en annan ansats. I detta fall då ett system redan 
finns tillgänglig skulle en ansats vara att gå via systemvyerna till de operationella 
vyerna och avslutande de strategiska vyerna. 

 

8 Framtida arbete 
Försvarsmakten har fått ett beslutsunderlag levererat och utreder idag införandet av ett 
gemensamt avvikelsesystem. Arbetet med det här projektet får således ses som avslutat. 

Intressant för framtiden är att genomföra en större behovsanalys på ett mer komplext 
system för att utreda hur implementeringen till MODAF™ fungerar för ett sådant 
system. Hur fungerar det med att identifiera förmågor? Hur identifieras förmågor som 
har en högre nivå? Finns något annat sätt att utföra identifiering av förmågor än utifrån 
användningsfall? 
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9 Reflektioner 
Skillnaderna i avvikelsehanteringen i de olika verksamheternas skapade en del 
förvirring under intervjuerna. Det var svårt att vara förberedd inför intervjuerna då 
knapphändig information om den kommande intervjuns avvikelsehantering fanns. 
Intressentens inblick i avvikelsehanteringen inom verksamheten och kunskapen om det i 
pilotstudien testade systemet var svår att vara förberedd på. Stora variationer i 
testverksamheten uppmärksammades då vissa hade genomfört verkliga scenarion medan 
andra enbart hade testat hur systemet var tänkt att fungera. 

Alla intressenter hade inte varit delaktiga i pilotstudien. De intressenter som inte varit 
delaktiga i pilotstudien hade ofta lite mer övergripande positioner och gav då en mer 
övergripande syn på avvikelsehanteringen. Vid dessa tillfällen då arbetsdokument och 
andra styrande Försvarsmaktsdokument diskuterades begränsade min kunskap om 
Försvarsmaktens organisation samt de omtalade dokumenten diskussionen. 

Oerfarenhet av metoden, tillexempel kundrösttabeller, har bidragit till att analysen av de 
först intervjuerna inte har samma kvalitet som de senare analyserna. Samma symptom 
ses på flera ställen i arbetet. 
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