
Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 1 av 95 

 

 

 

 

 

 
 

Självständigt arbete i militärteknik 

Författare      

Major Andreas Nilsson  
Förband    

Luftstridsskolan (LSS) 
Kurs     

Master Thesis (30hp) 
2HU007 

Handledare     

Handledare FHS:  Doktorand Martin Bang 

Bitr. handledare FHS: Övlt Mikael Hagenbo 

Sakhandledare FOI: Civ. Ing. Vahid Mojtahed, TeknD. Ulrik Franke och TeknD. Mika Cohen 

Uppdragsgivare     

 FHS MTA  
Examinator 

Åke Sivertun, Professor i Militärteknik, FHS 
Titel    

En fallstudie: Hur påverkas FMVs rutiner för hantering av informationsöverföringsgränsytor om 
Semantisk Interoperabilitet införs? 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i militärteknikens grund, hur tekniken inverkar på militär 

verksamhet. Det utförs genom att utreda hur delar av Semantisk Interoperabilitet (SI) påverkar den 

militära kontexten. Genom att undersöka hur en organisation som är van att arbeta med traditionella 

informationsutbyten mellan informationssystem och hur arbetet skulle påverkas om första steget av 

SI införs – att utveckla systemnära ontologier. Organisationen i frågan är Försvarets Materielverk 

(FMV) som har en längre erfarenhet att traditionellt utveckla och vidmakthålla 

informationsöverföringsgränsytor baserade på dedikerade format och protokoll.  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har sedan 2006, på uppdrag av Försvarsmakten (FM), bedrivit 

forskning inom SI syftandes till att undersöka hur SI kan stödja utvecklingen av FM ledningsfunktion. 

Uppsatsen har fått sin inspiration från forskningen som FOI genomfört mellan 2006-2013. 

Betraktelsen görs utifrån ramverket ledningssystem och dess beståndsdelar såsom organisation, 

personal, metod, och teknik. Därmed hur SI påverkar FMV inom ledningssystemets delar.  Uppsatsen 

använder sig av en teoristyrd enfallstudie som kompletteras med en analys.  Fallstudien skapar 

empirin för uppsatsen vilket därefter jämförs med teorin genom en analysmodell.   

Resultatet från uppsatsen är att ett införande av SI på FMV påverkar hela FMVs ledningssystem med 

tyngdpunkt på det organisatoriska ansvarsförhållandet mellan myndigheterna FM och FMV. Det styrs 

av att behovet av militär domänkunskap kommer att öka, jämfört med idag, då ontologier utvecklas 

och vidmakthålls. SI har emellertid ett flertal positiva egenskaper så det är dags för FMV och FM att 

överväga konsekvenserna och sikta på en framtida utveckling inom SI. 
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Förord 
Uppsatsen utgångspunkt baseras på militärteknikens fundament i hur tekniken inverkar på den 

militära verksamheten vilket ofta resulterar i undersökande av vad ny teknologi kan erbjuda för nya 

militära förmågor. Utgångspunkten poängterar hur teknik inverkan på verksamheten – hur de 

interagerar med varandra och konsekvensen av interaktionen. I många fall när ny teknik introduceras 

bortses från vilken påverkan på verksamheten det får, då tekniken i sig blir fokusområdet, men 

genom att betrakta det utifrån interaktionen skapas möjligheten att undersöka dess militära nytta. 

Semantisk interoperabilitet (SI) är ett nytt område för Försvarsmakten (FM) och Försvarets 

Materielverk (FMV) och hur tekniken kommer att beaktas inom den militära domänen är idag svårt 

att utläsa. Ses SI som ett hot mot eller möjlighet? Omfattande forskning finns i området SI men 

tillämpningen i den svenska militära verksamheten är ringa till obefintlig. För att undersöka SI 

förutsättningar i den militära verksamheten behöver FMV analysera vilken påverkan SI får på den 

militära kontexten. Först därefter finns kunskap så att en dialog kan genomföras avseende en 

eventuell tillämpning av SI eller inte. Att undersöka hur SI påverkar militär kontext blir således en 

förutsättning för att erhålla denna kunskap.  

Författaren vill tacka alla som hjälp till och medverkat i arbetet. Först vill jag tacka FHS med sina 

handledare som bidragit till den metodologiska utformingen av mitt arbete.  Sedan vill jag tacka FOI 

handledare som bidragit med sakkunskapen inom SI. Slutligen vill jag tacka FMV som ställt upp med 

respondenter för fallstudien. Sammantaget hade aldrig uppsatsen kunnat genomföras om inte ni 

hjälpt till. Tack.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Militärteknik avser ” … den vetenskap som beskriver och förklarar hur tekniken inverkar på militär 

verksamhet på alla nivåer och hur officersprofessionen påverkar och påverkas av tekniken” (FHS, 

2013, s. 10). Således är nya och moderna tillämpningar inom informationssystemområdet intressant 

utifrån vetenskapen vilket skapat intresset för vad Semantisk Interoperabilitet (SI) kan innebära för 

den militära kontexten.  

Historiskt genomförs datautbyte mellan olika informationssystem med hjälp av modeller som arbetar 

på den syntaktiska nivån. Det vill säga modeller som beskriver hur överföringen sker arbetar med 

dedikerade format och protokoll. För att påverka och förändra informationsutbytet påverkas således 

modellen för hur formatet och protokollet fungerar vilket ofta är ett större ingrepp i 

informationsöverföringsgränsytan mellan informationssystemen. Integrationen mellan 

informationssystemen är historiskt betingad och påtvingar att semantiken för informationsutbytet 

hårdkodas istället för att lösas på ett alternativt sätt. Härigenom undviks till del utmaningen kring 

informationens innebörd som utbyts, den s.k. semantiken. Det vidimeras också av fler rapporter 

inom området semantisk interoperabilitet. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) skriver att ett 

traditionellt sätt att utbyta information inte ger någon möjlighet att förstå och dela innebörden i den 

information som utbyts (FOI, 2012, s. 14). Därför behöver andra och mer moderna metoder 

övervägas så att informationsutbytet kan bli både flexiblare och korrektare.  

SI betonar förutsättningen för att åstadkomma interoperabilitet genom att använda semantiken. 

Interoperabilitet är en förutsättning för att över huvudtaget utbyta information mellan olika 

informationssystem oavsett innebörden och är således grunden för att överhuvudtaget överföra 

information, oberoende om hänsyn tas till semantiken eller inte. Interoperabilitet kan indelas i olika 

perspektiv exempelvis fysisk, logisk och semantisk. Den fysiska och logiska interoperabiliteten är idag 

vanligtvis känd och det är traditionellt den som hänsyn tagits till men med begränsningen till 

semantiken, dvs. så att informationen kan förstås korrekt. Sammantaget skapar båda dimensionerna, 

semantiken och interoperabiliteten, det område som gemensamt blir Semantisk Interoperabilitet.  

FM har sedan slutet av 90-talet bedrivit omfattande utvecklingsarbete inom 

informationssystemområdet. Ett exempel på det är projektet Nätverksbaserat Försvar (NBF). 

Omfattningen av utvecklingsarbetet har minskat på senare år då FM minskat sin ambition inom 

informationssystemområdet. Sedan 2005 har stora besparingar genomförts inom ledningsområdet 

till förmån för annan verksamhet. Ett exempel är att FM inrättat FMLS TS (Försvarsmaktens Lednings 

System Tekniska System) sedan 2008 där ett syfte varit att ekonomiskt reducera av ledningsområdet 

i FM (Försvarsmakten) med flera miljarder. Därutöver kan anskaffningen av HKP 16 nämnas som till 

stor del finansieras på bekostnad av ekonomi från ledningsområdet. Konsekvenser för FM har 

bidragit till viljan att tekniskt fusionera militära informationssystem för att såväl merutnyttja och öka 

effekten av dem som att minska antalet informationssystem. Det har inte varit problemfritt för FM 

och FMV. Ett sådant exempel är FM ambition att skapa en gemensam lednings central (GLC) och en 

Network Operations Central (NOC) för FM. Egna erfarenheter från utredningen är att den till stora 

delar uppfattades som hot mot respektive försvarsgrens möjlighet att infria egen möjlighet till att 

skapa underrättelser samt leda egna förband genom att utgallra de ledningsprodukter som användes 

inom respektive försvarsgren. Därmed uppfattades FM ambition inom GLC och NOC som ett hot mot 
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försvarsgrenens ledningsförmåga. Om FM och FMV övervägt andra alternativ för att skapa mer effekt 

och mindre kostnader hade SI varit en förutsättningsskapande metod och troligtvis inte uppfattats 

som hot av försvarsgrenarna. Därför är det viktigt för FMV och FM att överväga användandet av SI i 

större utsträckning, till exempel genom att applicera teknologin för att skapa en gemensam lägesbild.   

1.2 Semantisk interoperabilitet 
Målet med SI är enligt Missikoff & Taglino (2004, ss. 617-618): 

”… semantic interoperability is to allow the (seamless) cooperation of two software applications (SAs) 

that were not initially developed for this purpose. The cooperation will be possible without requiring 

the SAs to modify their software or their data organization.” 

Således är en viktig och betydande utgångspunkt inom SI att inte behöva ändra befintliga 

programvaror och datastrukturer i systemen. Därmed påstås att SI är evolutionär i sin utgångspunkt 

då den inte tar för givet att befintliga system byggs om eller modifieras i sin grund utan att det 

sömnlösa datautbytet ska gå att säkerställa utan större inverkan på befintliga informationssystem. 

Det speglar väl FM inriktningar i sin Materielförsörjningsstrategi där återbruk anses vara ett mer 

prioriterat alternativ än nyanskaffning (FM, 2007, s. 2). SI beskrivs som ett kunskapsbaserat sätt att 

utbyta information mellan heterogena datakällor och med det avses förenklat att bibehålla 

innebörden i lokala informationskällors information utan att förändra det vid informationsutbyte 

mellan olika informationssystem. Den kunskapsbaserade utgångspunkten är viktig för SI då den i sig 

meddelar att man avser en högre abstraktionsnivå jämfört med data men även betraktelsen att 

datorer kan innehålla kunskap och inte bara data och information.  

Forskning inom såväl Nato som inom FOI, den senare på uppdrag av Försvarsmakten (FM), har sedan 

2006/2007 fokuserat på att undersöka förutsättningar för kunskapsbaserat informationsutbyte 

mellan heterogena datakällor. FOI har erhållit uppdrag från FM sedan 2007 syftandes till att utveckla 

ekonomiska och mindre tidskrävande teknologier för informationsutbyte mellan olika 

informationssystem (FOI, 2012, s. 11). Den vetenskapliga utvecklingen drivs i stor utsträckning av 

effektiviseringsåtgärder men även av att informationen som utbyts ska vara så korrekt som möjligt. 

Nato RTO (Research and Technology Organisation) har sedan 2006 beslutat om att ha en 

forskningsgrupp som fokuserar inom SI (FOI, 2011, s. 10). Natos synsätt och engagemang inom SI kan 

förklaras som att (FOI, 2012, s. 12): 

 ”Nato är övertygat om att någon sorts generell interoperabilitetsförmåga behövs som kan 

möjliggöra för varje system att kunna utbyta grundläggande information som är gemensam med 

andra system”.  

En modernare utgångspunkt för att integrera informationssystem som används av SI är att använda 

semantik på ett formellt sätt vilket bidrar till att datorer kan förstå innebörden av informationen och 

på så sätt erbjuda information och kunskap till brukaren. Möjligheten för [data] maskiner att tolka 

information på semantisk nivå innebär att den kan automatiseras och genom att den automatiseras 

kan större mängder information hanteras på kortare tid och på ett konsekvent sätt (FOI, 2005, s. 51).  

Ontologier är ett medel för att formellt beskriva semantiken inom och mellan koncept. Det innebär 

att skapa mening av innehållet och inte bara syntaktiska strukturer inom datavetenskapen. Grunden 
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finns i att skapa en gemensam vokabulär som formellt representerar semantiken och gör den 

”maskinläsbar” för datorer. Således är ontologier kärnan inom semantisk interoperabilitet. 

1.3 Ontologier 
Begreppet ontologi har sitt ursprung inom den vetenskapliga disciplinen filosofi med kopplingar ända 

tillbaks till Aristoteles. Innebörden är beroende av sin långa historia men även sin koppling till olika 

vetenskapsområden. Inom vetenskapen filosofi är ontologi är att betrakta som en beskrivning av 

världen som den är (Kabilan, 2007, s. 41). I den filosofiska kontexten ska begreppet belysas utifrån de 

nära relaterade begreppen epistemologi och metodologi då de sammantaget är grundläggande 

vetenskapsteoretiska betraktelsesätt. Epistemologin avser generellt ”vad kunskap är” medan 

metodologin tar sin utgångspunkt i hur kunskap skapas (Moses & Knutsen, 2012, s. 4). Vidare har 

begreppet under längre tid används inom området Artificiell Intelligens (AI) vilket i sig inneburit en 

vidareutveckling av definitionen anpassat efter AI behov. AI har flera olika definitioner av ontologier 

men en av dem är (Neches, o.a., 1991): 

”An ontology defines the basic terms and relations comprising the vocabulary of a topic area, as well 

as the rules for combining terms and relations to define extensions to the vocabulary”  .  

Definitionen sätter till skillnad från filosofiska definitioner begreppet ontologi inom snävare ramar 

och relationer till sin kontext och därmed blir uttrycket nedskalat och enklare att använda sig av 

genom att begränsa innebörden. Begreppet ontologi har sedan utvecklats vidare från AI till internet 

och datorernas värld. Här har ontologier blivit ett redskap för att överkomma problematiken med 

”data overload” och sökning av information. Den semantiska webben har sedan Berners Lee, Hendler 

& Lassila artikel varit en öppnare för användning av ontologier inom informationssystemområdet 

(2001). Studer, Benjamins & Fensel har vidareutvecklat Grubers definition av ontologier vilket är den 

som används i uppsatsen (1998, s. 184): 

“An ontology is a formal, explicit specification of a shared conceptualization.”  

Den svenska översättningen blir: 

”En ontologi är en formell, explicit och konceptuell beskrivning som delas av flera.” 

Av vikt i definitionen är att konceptetet delas av flera. Det vill säga att modellen inom domänen är 

accepterad och kan därmed användas av flera, mellan människor, databaser och applikationer. 

Således kapslar, representerar och modellerar ontologierna kunskap inom ett område på ett 

maskinläsbart sätt så det kan förstås, återanvändas och tolkas av datorer och människor (Kabilan, 

2007, s. 1). Därmed är grunden i ontologin dess epistemologiska dimension, dvs. att representera 

kunskap på ett gemensamt och förståligt sätt, för såväl människor som datorer. Ju formellare 

ontologin representeras ju mer maskinläsbar kommer den att vara. 

Den ontologiska grunden i SI är förmågan hos ontologier att kapsla och presentera kunskap på ett 

maskinläsbart sätt. Härigenom skapas förutsättningen för kunskapsbaserat datautbyte mellan 

informationssystem. Ontologierna antas överbringa problemet genom att göra implicit kunskap inom 

ett område till explicit kunskap (Kabilan, 2007, s. 35). Blomqvist beskriver en generell och 

övergripande syn på transformeringen av data till kunskap genom att beskriva det som en ökad nivå 

av tolkning och införlivandet av underförståddhet (2009, s. 28). Genom att göra implicit kunskap till 

explicit på ett formellt sätt kan datorer tolka informationen och så skapas förutsättningen för SI.  
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Det finns olika typer av ontologier beroende på ontologiernas relativa hierarkiska struktur, den 

longitudinella relationen. Indelningen av ontologierna kan redovisas som upper-level ontologies, 

domain-/task-level ontologies och application-level ontologies (Guarino, 1998, ss. 9-10). 

Ontologierna fyller olika syften och är olika intressanta beroende på val av integrationsmodell men 

även var man befinner sig i processen för att utveckla SI. Den fas som måste genomföras, oavsett 

vilket tillvägagångsätt som används för att införa SI, är beroende av att lokala informationssystem 

utvecklar systemnära ontologier, s.k. application ontologies. De är grunden och representation av 

informationen som existerar i systemen och som önskas utbytas. Därmed inte sagt att 

representationerna måste innefatta alla delar som informationssystemet kan utbyta utan enkelt kan 

det betraktas som att omfattningen av systemnära ontologier är helt beroende av vilken information 

som behöver utbytas, dvs. vilket syfte som ska infrias och vilket mål som ska uppnås. 

Utgångspunkten att FMV borde utveckla systemnära ontologier redovisades redan 2009 och 

beskrevs av FOI i sin rapport som att (FOI, 2009, s. 93): 

”Framtida system måste ha förmågan att beskriva sina externa gränssnitt i termer av ontologier eller 

motsvarande formella former. Därför måste alla beställare av system, exempelvis handläggare på 

FMV, redan idag kräva sådana formella beskrivningar [systemnära ontologier] i samband med sina 

beställningar. Det borde i princip inte vara möjligt att lägga in en enda order till industrin som inte 

kan leva upp till detta.” 

FOI ståndpunkt delas av författaren då formella beskrivningar, systemnära ontologier, är en 

förutsättning för att vidare implementera SI i och mellan FM informationssystem. FOI förslag till FMV 

är anledningen till att området SI undersöks. Den starka kopplingen mellan SI och ontologier innebär 

att studien begränsar sig till att endast undersöka konsekvenserna för FMV vid utvecklig och 

vidmakthållande av systemnära ontologier jämfört med dagens traditionella situation – det 

syntaktiska datautbytet med tillhörande specifikationer. 

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Interoperabilitet 
Begreppet interoperabilitet är mångfacetterat i sin innebörd. Olika verksamheter har olika 

definitioner samt att olika länder har olika definitioner inom samma verksamhet. FMVs ”Rapport 

verksamhetsanalys interoperabilitetsarbete 2013 avseende informationshantering och 

informationsutbyte ” från 2013 har beskrivit problemtiken utförligt då den behandlar såväl svenska 

som internationella definitioner (FMV, bilaga 2, ss. 3-7). Eftersom begreppet interoperabilitet 

används i kontexten av informationssystem anses följande definition vara den mest gångbara utifrån 

studiens syfte (Terminologicentrum, 2014): 

”Förmågan hos informations- och kommunikationssystem, och de verksamhetsprocesser de stödjer, 

att utbyta data och därigenom göra det möjligt att dela information och kunskap.”  

1.4.2  Semantisk interoperabilitet 
Semantik härstammar från det grekiska ordet ”semantikos” som betyder – betecknande (NE, 2014). 

Begreppet semantik är viktigt inom området SI genom att vara en förutsättning för att åstadkomma 

en av delarna inom det som SI avser – dvs. att innebörden av informationen tolkas korrekt. Det är 

kopplat till att SI lägger stor tyngdvikt på att åstadkomma korrekt översättningen mellan olika 

informationssystem. Således att undvika att begrepp förlorar sin innebörd då de antingen lämnar ett 
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informationssystem eller tas emot från ett annat informationssystem. Begreppet semantisk 

interoperabilitet används utifrån Natos definition av SI (Nato, 2014, kap. 3, s. 4): 

”… the ability of two or more computerized systems to exchange information for a specific task and 

have the meaning of that information accurately and automatically interpreted by the receiving 

system, in light of the task to be performed.”  

Definitionen är den som används i uppsatsen då den tar en utgångspunkt i att skapa interoperabilitet 

inom en given uppgift och därmed är det uppgiften som definierar omfattningen av integreringen 

mellan informationssystem vilket anses passa det evolutionära tillvägagångsätt inom SI. 

1.4.3 Informationssystem 
Informationssystemsdefinitioner finns flertalet och i studien används följande definition (Kabilan, 

2007, s. 2):  

”Ett informationssystem är en typ av artefakt.” 

 Med artefakt menas att informationssystemet är konstruerat av människor för ett specifikt syfte. I 

uppsatsen menas datasystem som med sitt specifika syfte stödjer människor att lösa en uppgift. FM 

använder ibland ett annat begrepp då FM avser informationssystem och det är begreppet 

ledningsstödssystem. Informationssystem och ledningsstödssystem anses vara synonymer. 

Begreppen används beroende av sammanhanget och vanligtvis används begreppet 

informationssystem i den civila kontexten medan begreppet ledningsstödssystem används i den 

militära kontexten. Det görs ingen åtskillnad av begreppen i uppsatsen. 

1.4.4 Gränsytor, gränsytespecifikationer och standarder 
Med anledning av undersökningen av hur FM och FMV i dag arbetar med gränsytor och 

specifikationer behöver begreppen gränsytor, gränsytespecifikationer och standarder definieras. 

Begreppet gränsyta betyder olika saker beroende av sin kontext. Det finns en bred tillämpning av 

begreppet från såväl sociala till tekniska sammanhang. Gränsyta, dvs. relaterat utbyte av information 

mellan olika informationssystem, avser den informationsmodell som beskriver informationen som 

överförs samt det format som nyttjas för att överföra informationen (FMV, 2002, s. 1). Vidare skriver 

FMV att en systemgränsyta kan förklaras som en (FMV, 2011, s. 4): 

”Gränsyta mellan system. Dokumenteras via specifikationer av överföringsformat och de 

informationsutbytesmodeller som ligger till grund för överföringsformaten, anvisningar för 

användning (designregler) samt policy-, standard- och processdokument inom gränsyteområdet.”  

Intresset för begreppet är relaterat till den informationsmodell som avses då det är den som är 

knuten till ontologin för informationssystemet. Gränsytespecifikationer (GYS) definieras men inramas 

även av FMV som (FMV, 2011, s. 2): 

 ”De standarder (specifikationer, anvisningar) för datautbyte som används eller ska användas av flera 

produkter (system), företrädesvis plattformar och ledningssystem, där det finns eller bedöms 

kommer att finnas ett behov att samordna användningen inom FM/FMV.” 

Vidare skriver FMV i sitt verksamhetsledningssystem (VHL) att GYS innehåller krav på ett systems 

externa gränsytor och utgör ett konfigurationsobjekt och ska därmed konfigurationsstyras [en del av 



Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 11 av 95 

vidmakthållandet] (FMV, 2014). Uttrycken GYS och standard betraktas som synonymer då det 

historiska språkbruket är knutet till GYS medan det på senare tid har ersatts av uttrycket standard.  

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Ontologityper och arkitekturer 
Under 1990-talet bedrevs grundläggande forskning inom ontologier syftandes till att skapa begrepps- 

och metodologiska förutsättningar för användandet av ontologier. Forskningen utgör till stor del den 

grund som dagens forskning vilar på. Ett exempel på sådan forskning inom området är att ontologier 

kan ha olika formalitet beroende av syftet. Uschold och Grunninger har detaljerat redovisat faktumet 

och kommit fram till att ontologier kan indelas efter principen (1996, s. 98): 

1. highly informal – Ontologier som uttrycks löst med hjälp av vanligt språk. 

2. semi-informal – Ontologier uttryckta restriktivt med strukturerad form med vanliga språk. 

3. semi-formal – Ontologier som är uttryckta i ett artificiellt formellt definierat språk. 

4. rigorously formal – Ontologier som är tydligt definierade [formella] med semantik, teorem och 
bevis 

Således är ontologiernas formalitet beroende av vad de används till. För att åstadkomma de s.k. 

systemnära ontologierna så är det semi- eller rigorously-formal ontologier som används då 

maskinläsbara ontologier avses. Ett annat område som tillämpas idag är att ontologier kan indelas 

hierarkiskt beroende av syftet. Guarino har skapat en arkitektur för ontologier utifrån 

generaliserbarheten men även hur de relaterar till varandra (1998, ss. 9-10): 

- Topp level ontologies – Beskriver generella koncept såsom tid, rymd, ting och händelser som 
är oberoende av domän eller specifikt problem. 

- Domain ontologies or Task ontologies – Beskriver ontologier som tillhör en specifik domän 
eller en ontologi som tillhör en uppgift. 

- Application ontologies – Beskriver ontologier som är beroende av såväl domänen som 
uppgiften. Således en specialiserad ontologi som baseras på domänen och uppgiften.  

Applications ontologies är det som avses då den beskriver eller redovisar systemnära ontologier. 

 

 

Figur 1; Beskrivning av relationen mellan ontologier i en arkitektur (Guarino, 1998, s. 9) 
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1.5.2 Ontology Engineering 
Forskning under 2000-talet uppfattas som att den blivit mer pragmatisk genom att tillämpa grunder 

från 1990-talet och söka praktisk tillämpning av ontologier i informationssystem i större utsträckning. 

Därmed har ontologiingenjörskunskaper blivit intressanta. Ontologiingenjörskonst är en kontinuerlig 

process som omhändertar hela livscykeln för en ontologi, allt från beskrivningen med syftet, 

kravhantering, ontologikonstruktion, ontologiåterbruk, operationellt användandet av ontologin, 

vidmakthållande av ontologin samt utvecklandet av ontologin (Blomqvist, 2009, s. 6).  

Det finns tre olika startpunkter för att konstruera en ontologi. Möjligheterna är att starta från scratch 

[vilket historiskt varit en av de vanligaste tillvägagångsätten], utgå från en befintlig ontologi som 

byggs vidare på eller slutligen att utgå från en blandning av flera olika typer av informationskällor 

som med hjälp av olika grad av automation kan ta hjälp av för att bygga en ontologi (Uschold, 2000, 

s. 3).  

Alltsomoftast har ontologiutveckling betraktats som en manuell process, vilket kan anses vara en god 

metod förutsatt att den används i en relativt statisk miljö, då den bygger den bästa möjliga ontologin 

för behovet vilket var ganska vanligt på 80- och 90-talet då ontologierna användes inom mindre 

områden som exempelvis AI (Blomqvist, 2009, s. 7). Med anledningen av att ontologierna har börjat 

användas i en större kontext och inom fler områden så föreligger ett annat behov idag jämfört med 

tidigare. Den statiska mindre världen har bytts mot en större och föränderlig värld vilket i sin tur 

kräver att manuella metoder ersätts med automatiska metoder med anledning av mängden resurser 

som behövs för manuell utveckling för att säkerställa att ontologierna är ”up-to-date”. Således har 

livscykelhantering av ontologier blivit ett område som forskats på relaterat till metoder för 

detsamma. 

1.5.3 Ontologimetoder 
Det har under årens lopp forskats och utvecklats flertal olika metoder för att utveckla och designa 

ontologier. De är olika i sin formalitet, detaljeringsgrad och sitt syfte. Därmed har floran av metoder 

blivit många till antalet. Några exempel är: 

Uschold and Gruninger´s Skeletal Method utvecklade 1996 riktlinjer för hur ontologier utvecklas 

(Uschold & Grunninger, 1996, s. 14). Metoden anses vara enkel att följa med begränsningen att den 

inte är tillräckligt explicit för en informationssystemdesigner att använda som en instruktion för 

utvecklandet av en ontologi (Kabilan, 2007, s. 279).  

Gruninger och Fox vidareutvecklade Uschold och Gruninger´s Skeletal Method till en mer instruktiv 

metod i tillvägagångsättet genom att använda sig av motiverande scenarion syftandes till att bli en 

mer formell instruktion för informationssystemdesigners. Utvecklingen av ontologimetoder har till 

stor del präglats av att bli mer instruktiva syftandes till att utgöra ett bättre stöd för den som 

utvecklar ontologier men det har även skapat kopplingar mellan själva metoden och det tekniska 

stödsystemet som behövs. Ett exempel på en sådan metod är Noy and McGuinness´s 101 Method 

Design Methodology som är starkt kopplad till det tekniska stödsystemet Protégé. Fördelar med 

metoden är att den är relativt lätt att följa men den har även begränsningen att den är starkt kopplad 

till ett ontologiutvecklingsverktyg (Kabilan, 2007, s. 60). Vidare skriver Hammar (2013, s. 28) att 101 

metoden inte betraktas som en metod som sådan utan kan betraktas som en bra introduktion för hur 

nybörjare kan utveckla en ontologi då den redovisar övergripande en strukturerad uppgiftsfördelning 

inom ett ontologiutvecklingsprojekt. 
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En annan utveckling som forskningen bidragit till inom området är att kombinera konceptuell 

modellering och ontologiutveckling. UPON (Unified Process for ONtology) är en metod som bygger på 

användandet av UML (Unified Markup Language) med anledning av att UML vanligtvis inte är något 

okänt ämne för en informationssystemdesigner (De Nicola, Missikoff, & Navigli, 2005, s. 657).  

Ett annat område som UPON metoden tydligt uttalar sig om är användandet av kunskapsexperter 

genomgående i olika grad under ontologiutvecklingens livscykel (Kabilan, 2007, s. 61). Vilket kräver 

en interaktion mellan de som besitter kunskapen inom domänen och de som är experter på att 

utveckla ontologier för informationssystem.  

Slutligen metoden har Methontology många likheter med tidigare nämnda metoder men den trycker 

på vikten av utvärdering och dokumentation av resultatet och ytterligare en skillnad är att den som 

huvudsak utgår från att vidareutveckla befintliga ontologier (Kabilan, 2007, s. 62). Metoden beskrivs 

som en övergripande metod då den antar att användaren av densamma har kunskaper om hur en 

ontologi konstrueras (Hammar, 2013, s. 26). 

1.5.4 Tekniska stödsystem 
På senare tid har den mer pragmatiska forskningen inom området till del fokuserat på utvecklingen 

av ontologiverktyg. För att utveckla och vidmakthålla ontologier oavsett om det används manuella, 

semi-automatiska eller automatiska metoder för att åstadkomma ontologier kräver användandet 

tekniska stödsystem. Under åren har det utvecklats många olika ontologiverktyg. Verktygen är ibland 

överlappande i sina funktioner och ibland inte. Syftet bakom utvecklandet har skapat produktens 

funktionalitet. De är två trender som kan utläsas i dag. Den första trenden är att mer omfattande 

ontologiverktyg bygger på användandet av pluggins och därmed skapas oändliga möjligheter över 

vilken funktionalitet som programmet kan inneha genom att ibland tillåta utveckling av tredje part. 

Exempel på sådana verktyg är Protégé (Singh & Anand, 2013, s. 97) och OntoEdit (Corcho, Fernández-

López, & Gómez-Pérez, 2003, s. 50). Den andra trenden är att verktygen försöker bli så 

användarvänliga som möjligt för att bjuda in användarna och inte bara ontologiexperter för att bygga 

ontologier. Ett exempel på ett sådant ontologiutvecklingsverktyg är ROO (Rabbit to OWL Ontology 

Authoring) som försöker överkomma komplexiteten vid utvecklingen av ontologier genom att 

erbjuda användaren stöd vid utvecklingen (Dimitrova, o.a., 2008, s. 1). 

1.6 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka konsekvenser det får för FMV att införa krav på att inarbeta ontologier 

inom informationssystemområde. Därmed, redan innan sådana beslut fattas, skapa information om 

viktiga faktorer som FMV behöver överväga innan FMV beslutar om ett införande. Således blir 

resultat ett möjligt underlag för FMV att använda sig av då FMV överväger ett införande av SI. 

Relevansen i syftet bekräftas även av de uppdrag FMV erhållit från FM. Uppdraget består av en 

förstudie som heter ”Funktion för ledning, styrning och samordning teknisk samfunktion 

informationsutbyte” syftandes till att skapa beslutsunderlag för ”inrättande av funktion för ledning, 

styrning och samordning av teknisk samfunktion och strategisk standardisering inom området 

informationshantering, …” (FMV, 2013a, s. 1). Där ”Funktion används som arbetsnamn och kan 

tänkas omfatta arbetssätt, kompetens och eventuellt organisation i form av projekt eller 

linjeverksamhet” (FMV, 2013a, s. 1) och omfattar strategiska förändringar i 

informationssystemområdet men tar inte samma utgångspunkt i påverkansfaktorer som uppsatsen 

omfattar. Således skulle resultat (påverkansfaktorerna) kunna komplettera utredningen. 

Vidare tar syftet även sin utgångspunkt i att den mesta och vanligaste utvecklingen inom 
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informationssystemområdet idag sker på ett traditionellt sätt, dvs. användandet av syntaktiska 

dedikerade format och protokoll och på så sätt hårdkoda semantiken vilket bidrar till ringa 

flexibilitet. Således finns ett behov av att generellt undersöka vilka faktorer som behöver övervägas 

då en organisation väljer att gå från den historiska och traditionella sidan vid utbyte av information 

till den semantiskt interoperabla sidan rörande informationsutbyte mellan informationssystem 

genom att använda sig av ontologier.  

1.7 Problemställning 
Att utveckla ontologier är en förutsättningen för att införa SI då ontologierna skapar förutsättningen 

för informationsutbytet mellan informationssystemen inom SI. Härigenom ställs det krav på att 

utveckla systemnära ontologier (formella beskrivningar) inom informationssystemområdet. Med 

systemnära ontologier avses formella representationer som kan läsas av datorer, s.k. ”machine 

readable”. Detta ontologiska ”steg” är det första steget in i SI och därmed ett steg som är relevant att 

undersöka innan eventuellt införandet av SI sker i FMV. 

Avsikten är inte att undersöka hur FMV utvecklar systemnära ontologier i detalj utan i stället 

undersöks, om införandet av SI sker, hur det påverkar hur FMV idag [2014] utvecklar och 

vidmakthåller informationssystemens gränsytor.    

1.7.1 Forskningsfråga 
Utifrån syftet och utgångspunkten för problemställningen så leder det till forskningsfrågan: 

Vilka organisatoriska, personella, metodologiska och tekniska överväganden inom 

informationssystemområdet behöver FMV göra om systemnära ontologier införs?  

1.8 Avgränsning 
En avgränsning som görs är att välja utgångspunkt för hur informationssystemområdet betraktas i 

FM och FMV. Avgränsningen syftar till att precisera vilka typer av informationssystem som studien 

utgår ifrån. I fallstudien undersöks området utifrån befintliga informationssystem inom 

insatsdomänen i FM. Således tas inte hänsyn till nyanskaffningar av nya informationssystem eller de 

system som anskaffas för att produktionsleda delar inom FM. Motivet är att FM enligt sin 

materielförsörjningsstrategi ser att nyanskaffning av system är den sista utvägen och istället ska 

återanvändning av befintliga system göras i första hand (FM, 2007, s. 2). Därtill har FMV inte ansvar 

för produktionssystem i FM, exempelvis system PRIO.  

1.9 Disposition 
Kapitel ett (1) är inledningen och presenterar bakgrunden, tidigare forskning, syftet och 

problemställningen. Kapitel två (2) redovisar ramverket samt teorin som används för att beskriva hur 

SI betraktas samt vilken utgångspunkt som fallstudien har. Kapitel tre (3) är operationaliseringen av 

forskningsfrågan och resultatet av utvecklandet av en analysmodell. Kapitel fyra (4) beskriver 

metoden som används samt vilka kritiska överväganden som metoden medför. Kapitel fem (5) 

beskriver empirin som är resultat från fallstudien. Den innehåller två delar med en del som är 

resultatet från fallstudien samt en andra del som är en konkludering av empirin. Kapitel sex (6) är 

analysen av differensen mellan teorin och empirin vilket görs utifrån det ramverk som tillämpas samt 

analysmodellen. Kapitel sju (7) är resultat ifrån genomförd fallstudie, dvs. att besvara 

operationaliserade frågeställningar och på det sättet besvara forskningsfrågan. Kapitel åtta (8) 
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innehåller diskussion och slutsatser samt kritik utifrån resultatet. Slutligen är kapitel nio (9) förslag till 

framtida forskning utifrån resultatet. 

Vidare finns två bilagor i uppsaten i form av bilaga ett (1) som är fallstudiens fallstudieprotokoll och 

fallstudiens resultat från intervjuer och dokument granskning. Bilaga två (2) som beskriver de 

intervjufrågor som intervjuaren ställt till respondenterna. 

2 Ramverk och teori 

2.1 Ramverk 
Uppsatsen använder ett ramverk för att betrakta och rama in hur ontologiutveckling och 

vidmakthållande av dem påverkar FMV. Det korresponderar mot uppsatsens forskningsfråga. 

Ontologiutvecklingen betraktas utifrån ledningssystemsdefinitionen då den inrymmer såväl 

organisatoriska, personella, metodologiska som tekniska aspekter. Innebörden av ledningssystem i 

FM beskrivs olika beroende av beståndsdelarna eller sin definition. Den Operativa doktrinen (OPD) 

från 2014 beskriver ledningssystem som (FM, s. 23): 

 ”Försvarsmaktens ledningssystem består av doktrin, organisation, personal, teknik och metoder som 

sätts samman för att stödja ledningen av en viss verksamhet.” 

OPD beskriver ledningssystemet utifrån sina beståndsdelar vilket även tidigare doktriner gjort. 

Ledningssystemsbegreppet har utvecklats i olika etapper då den numera upphävda Doktrinen för 

gemensamma operationer förklarade ledningssystem utifrån färre beståndsdelar, såsom att 

ledningssystem består endast av tre delar såsom utrustning, metoder och personal (FM, 2005, s. 43).  

Utifrån den beskrivningen har remissutgåvan till Grundsyn ledning för FM utvecklat 

ledningssystemsbegreppet till att inkludera organisation och begreppet utrustning har förändrats till 

teknik (FM, 2011, s. 5). Skillnaden mellan Grundsyn ledning och OPD:n är förhållandet till begreppet 

metod där OPD valt att dela begreppet i två delar i form av doktrin och metod medan Grundsyn 

ledning endast använder begreppet metod. Det är den senare beskrivningen som används som 

ramverk, dvs. att ledningssystem består av fyra delar; Organisation, Personal, Metod och Teknik. 

Den organisationella aspekten av ledningssystemet utgörs av påverkan på organisationens 

utformning vilket kan baseras på flera olika delar såsom exempelvis ansvar, tillgänglighet och 

kostnader. I studien utreds påverkan på ansvaret. Den personella aspekten tar sin utgångspunkt i det 

individuella perspektivet men inkluderar det kollektiva perspektivet genom att belysa frågor som 

kompetens, kunskap och utbildning. Det individuella perspektivet är att individen har kompetensen, 

kunskapen och erhåller utbildningen medan det även tillför den kollektiva och gemensamma 

organisationen detsamma. I studien utreds påverkan på kompetensbehov och kunskapsbehov. Den 

metodologiska aspekten är flerdelad i definitionen genom att vara bred och djup då den innefattar 

såväl den övergripande doktrinära nivån vilket blir ett förhållningssätt och en viljebeskrivning medan 

den även redovisar vilka metoder som tillämpas oavsett hierarkisk nivå. I uppsatsen undersöks den 

tillämpade nivån och därmed är handhavandemetoder intressanta utifrån ramverket. Slutligen är de 

tekniska aspekterna relaterade till hur tekniken stödjer ledningssystemet för att uppnå målen. De 

relaterar till den tekniska dimensionen genom att betrakta tekniken som stöd. Därmed avser den 

tekniska aspekten de tekniska stödsystem som uppnår målen.    
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Ramverket används för att betrakta området systemnära ontologier. Således används ramverket som 

utgångspunkt då den teoretiska utgångspunkten beskrivs, den inriktar insamlingen av empiri, 

resultatets disposition samt diskussionen av uppsatsens resultat. 

2.2 Teori och teoretiska slutsatser  
Utifrån teoribildningen som finns inom ontologiutvecklingen så framträder iakttagelser om krav på 

förutsättningar som blir implicita då en organisation påbörjar införande av systemnära ontologier 

istället för traditionell utveckling och vidmakthållande av informationssystemens GYS. Författaren 

avser inte att införandet av systemnära ontologier ska betraktas som en revolution utan ses som 

evolutionärt då införandet kommer att ske gradvis. Det baseras på forskningsresultat från studier på 

hur länge information om en IT applikation som används inom ett företag anses vara användbar 

innan informationen behöver modifieras för att fortsättningsvis vara adekvat.  Forskningen påvisar 

att informationen om en applikation kan vara användbar upp till ett decennium efter att den 

beskrivits med en sannolikhet till ca 40 %. (Aier, o.a., 2009, s. 151) Utifrån teoribildningen kan 

följande slutsatser dras vilket blir vidare faktorer som inriktar den empiriska undersökningen.  

2.2.1 Organisation 
Studer et. al. beskriver i sin definition av ontologier kopplingen mellan ontologier och deras 

användare genom att påstå att ontologin fångar konsensusbaserad kunskap som är accepterad inom 

en grupp människor (1998, s. 185). Därmed uppstår också krav på ontologiernas kvalité – dålig 

kvalitet ger dålig förutsättningen för gemensam förståelse och då blir meningen av informationen 

lidande vilket leder till interoperabilitetsproblematik. Summeras av Wand & Weber som (2004, s. 3): 

”… our Information Systems will be only as good as our ontologies.”  

Med anledningen av att ontologierna har börjat användas inom flera områden så har den statiska 

mindre världen bytts mot en större och föränderlig värld. Blomqvist beskriver det som att basen för 

en ontologi inte är stabil, utan att den konstant förändras och utvecklas och således krävs att 

ontologin ändras i samma takt som omvärlden förändras (2009, s. 10). Därutöver har metoderna för 

att utveckla och vidmakthålla ontologier såsom UPON (Unified Process ONtology) krav på att 

använda sig av kunskapsexperter i olika grad under ontologiutvecklingens livscykel (Kabilan, 2007, s. 

61). Mognandet inom ontologiverktyg har inneburit utveckling av verktyg syftandes till att göra 

användaren till ontologiutvecklare genom att skapa användarvänliga programvaror med utvecklat 

stöd för användaren. Ett exempel på en sådan programvara är ROO (Rabbit to OWL Ontology 

authoring) som är utvecklat av University of Leeds. Verktyget är skapat för att överkomma 

utmaningen med komplexiteten vid konstruktion av ontologier. Utgångspunkten är att utvecklandet 

av ontologier kräver aktivt involverande av domänexperter som borde leda samt förse processen 

med konceptuell kunskap. Dagens domänexperter saknar dock kunskaper om tillvägagångsätt för att 

modellera. De tekniska verktygen är skapade för ontologiexperter inom området. Samtidigt saknar 

specialisterna domänkunskapen som behövs för att skapa de relevanta ontologierna och därmed 

skapas ett extra lager av byråkrati i utvecklingscykeln och härigenom kan det hindra utvecklandet 

genom att domänexperten som har kunskapen blir sekundär i processen. (Dimitrova, o.a., 2008, ss. 

1-2) Kraven på ontologierna kräver att de vidmakthålls för att vara adekvata. Således uppstår frågan 

om vem som borde ansvara för ontologierna. Genom att koppla kunskapsexperterna som ansvariga 

så är det även dem som får konsekvensen av dåligt utvecklade och vidmakthållna ontologier. Därmed 

har kunskapsexperterna en central roll i att säkerställa ontologiernas gångbarhet. Här utgår inte 
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författaren från ett absolut förhållande utan snarare att teorin inom området lutar åt ett förhållande 

där ansvaret borde utövas av den som har kunskapen om domänen. 

Således redovisar teorin inom området att ansvaret för att utveckla och vidmakthålla ontologier 

borde tas av den organisation som har den konceptuella kunskapen om domänen, s.k. 

domänkunskap. 

2.2.2 Personal 

Behov av ontologiexperter 

UPON metoden (De Nicola, et. al., 2005) och Kabilan (Kabilan, 2007, s. 61) redovisar behovet av 

domänexperter vid utvecklingen av ontologier. Vidare påvisar Dimitrova et. al. 2008 i ett experiment 

utifrån användandet av ROO att det är en bra bit kvar för att användare utan kompetens inom 

ontologier ska bli ontologiutvecklare inom egen domän. Resultatet av experimentet är att 

domänexperter utan stöd från ontologiexperter men med användarvänligt verktygsstöd inte kommer 

kunna konstruera annat än simpla ontologier utan formell träning (Dimitrova, o.a., s. 13). Därutöver 

har forskning från FOI visat att domänexperter behöver stöd för att utveckla korrekt mappning 

mellan ontologier. Stöd i form av hierarkisk strukturering av koncept, definitioner av koncept samt 

mappningen mot en gemensam vokabulär hjälper domänexperter att utveckla en korrekt mappning 

jämfört med att inte få detta stöd. (Cohen & Franke, 2014, s. 10) Därmed beskriver teorin att det är 

komplext att utveckla ontologier vilket även styrks av Singh & Anand (2013, s. 96). Därmed är 

förutsättningen för att utveckla och vidmakthålla ontologier beroende av ontologiexperter. 

Således redovisar teorin inom området att utvecklingen och vidmakthållandet av ontologier är 

beroende av stöd från ontologiexperter.  

Behov av kompetens för utveckling av ontologier 

Noy and McGuinnes har utvecklat en teori som förklarar varför ontologier bör användas. Ontologier 

kan användas för att dela gemensam förståelse för strukturer av information mellan människor och 

programvaruagenter [programvaror som kan insamla, strukturera och delge information] (2001, s. 1). 

Vidare redogörs för tre områden där ontologier kan vara behjälpliga. Ett av områdena är 

Kommunikation – ontologier kan nyttjas för att förbättra och underlätta kommunikationen mellan 

människor (Uschold & Grunninger, 1996, ss. 8-9). Det leder till krav på att människan måste förstå 

innehållet i ontologin för att vidare kommunicera utifrån den. Därmed finns en relation mellan 

användaren av ontologin och ontologins innehåll. Det ger kravet på en gemensam vokabulär 

(Blomqvist, 2009, s. 32) och ytterst skapas förståelse för innebörden i ontologins innehåll. Vidare 

ställer ontologiarkitekturen krav på application ontologies [systemnära ontologier] då den innefattar 

såväl domänkunskap som uppgiften som ontologin stödjer: 

Application ontologies – Beskriver ontologier som är beroende av såväl domänen som uppgiften 

(Guarino, 1998, s. 10). Således en specialiserad ontologi som baseras på domänen och uppgiften. 

Därmed behöver ontologin konstrueras utifrån kunskap om domänen men även om uppgiften som 

ontologi stödjer lösandet av. Härmed finns en tydlig koppling till specifik kunskap. Vidare finns det 

kriterier för att designa en ontologi. Några av kriterierna är (Gruber, 1995, ss. 908-909): 

- Clarity – En ontologi ska effektivt kommunicera sin mening till användaren. 

- Coherence – Ontologier ska stödja inferenser [slutledningar] som är konsistenta med sina 

definitioner.  
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För att uppfylla kriterierna krävs att ontologiutvecklaren skapar kunskap om kriterierna så att 

slutledningar kan göras. För en användare, som är förtrogen med sin egen domän och uppgift, 

kommer kunskapen vara naturlig men det ställer även krav på att användaren kan förhålla sig till den 

vokabulär som används inom ontologivärlden. Slutligen så ställer metoderna krav på 

ontologiutvecklingen.  

Uschold and Gruninger beskriver metoden Skelethal som initialt föreslår att målet för ontologin 

identifieras samt svarar på frågorna – varför, vad och vem. Vidare konstrueras ontologin och denna 

fas indelas i tre underfaser. En av underfaserna är att skapa konsensus kring koncepten, relationerna 

[beståndsdelar av ontologin] och deras namn i ontologin. Slutligen i en senare fas utvärderas 

framtagen ontologi vilket författarna anser är en av de viktigaste faserna i metoden. (1996, ss. 14-17) 

Härmed inkluderar det användarens bedömmande då det ytterst är de som kan bedöma om 

konsensus skapats. Vidare kan utvärderingens resultat endast bedömmas av användaren då de 

förstår konsekvensen av troliga tillkortakommanden i ontologin, då en ontologi sällan är fullständigt 

korrekt men ändå tillräckligt bra för att användas. UPON beskriver behovet av användare då den 

föreskriver genomgående användande av domänexperter och kunskapsexperter i olika grad under 

ontologiutvecklingens livscykel (De Nicola, Missikoff, & Navigli, 2005, s. 657).   

Slutligen redovisar metoden Methontology stöd eller beroende från användarna vid inhämtning av 

befintlig kunskap. Således att använda sig av redan befintlig kunskap inom området, vilket är extra 

viktigt om omfattande information behöver inhämtas. Genom det säkerställs även konsensus inom 

begreppen som används i domänen. (Fernández, Gómez-Pérez, & Natalia, 1997, s. 37) 

Således redovisar teorin att utveckla och vidmakthålla ontologier kräver specifik domänkunskap som 

berör såväl uppgift och domän. 

2.2.3 Metod 
Kabilian skriver följande hypotes (Kabilan, 2007, s. 71): 

”Konceptull modelleringen, speciellt ER [Entity-Relationship] modeller, är nyckeln för att designa och 

utveckla ontologier för informationssystem.” Det styrks även av observationer från andra forskare 

(Jarrar, Demey, & Meersman, 2003, s. 2): 

”… reusing conceptual modeling techniques for ontology engineering is ultimately beneficial: the 

large set of existing conceptual methods, graphical notations, and tools can make ontologies better 

understandable, and easier to adopt, construct, visualize, etc.” 

Tillsammans anser de att en förutsättning för att utveckla ontologier är användandet av konceptuell 

modellering. Konceptuell modellering erbjuder den epistemologiska dimensionen av den kunskap 

som delas eller utbyts. Konceptuella modeller är accepterade som semi-informella ontologier 

(Uschold & Grunninger, 1996, s. 6). Semi-informella ontologier är en delmängd på vägen för att skapa 

formella och maskinläsbara ontologier. Därutöver nämner flera explicita metoder behovet av 

konceptuell modellering. UPON som försöker ta det bästa från två världar [konceptuell modellering 

och specificering för hur ontologier bör utvecklas] genom att föreslå användning av 

modelleringsmetoden RUP (Rational Unified process) och ontologiutvecklingsmetoder (Kabilan, 2007, 

s. 279). Metoden Methontology ställer krav på att använda konceptuell modellering i 

konceptualiserings fasen och genom att använda konceptuell modellering beskrivs kunskapen som 

en informell modell (Fernández, Gómez-Pérez, & Natalia, 1997, s. 37). 

Således redovisas att utveckla ontologier yrkar på formell kravhantering till en viss nivå, s.k. 
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konceptuell modellering. Därmed behöver åtminstone semi-informella ontologier skapas innan 

formella ontologier utvecklas.  

2.2.4 Teknik 
Att utveckla ontologier är kopplat till behovet av tekniska stödsystem för detsamma. Oavsett om 

verktygen stödjer manuella, semi-automatiska eller automatiska metoder så ställer det krav på 

användandet av ett tekniskt stödsystem. Utveckling av semi-automatiska och automatiska 

ontologiverktyg har inneburit utveckling av ett flertal olika ontologiverktyg som fokuserar på att bli 

ett verktyg för ontologiutveckling som kan användas av slutanvändare (Blomqvist, 2009, s. 11). 

Manuella metoder är tidskrävande och komplexa (Singh & Anand, 2013, s. 96). I dag har flertal 

stödsystem utvecklats för att konstruera ontologier. Det är i huvudsak två olika kategorier av verktyg 

som utvecklats; Ontologiutvecklingsverktyg och verktyg för att mappa, anpassa och slå samman 

ontologier (Singh & Anand, 2013, s. 96). Det är den första kategorin som är av intresse för uppsatsen. 

Ontologiutvecklingsverktyg, s.k. Ontology editors, tillåter användare att importera och utveckla 

befintliga ontologier och inkluderar vanligtvis grafisk browser, sök funktioner och kontroll av 

överrensstämmelse (Singh & Anand, 2013, s. 1). FOI utvecklar även funktionaliteten i sin rapport till 

att även inrymma funktionalitet för att även lagra ontologier (2009, s. 85). Beroendet av 

utvecklingsverktyg för ontologier baseras framförallt på komplexiteten, vilket växer med 

omfattningen av ontologin. Programvarorna är utvecklade av flera olika aktörer och har olika 

omfattning, funktion och design. På så sätt blir programvarorna olika bra på olika saker (Singh & 

Anand, 2013, ss. 96-101) 

Således redovisar teorin inom området att utveckla och vidmakthålla ontologier kräver tekniska 

stödsystem med ontologiutvecklingsprogramvaror. 

3 Operationalisering av forskningsfrågan och analysschema  

3.1 Operationalisering 
Operationaliseringen syftar till att göra forskningsfrågan i större utsträckning undersöknings- och 

mätbar vilket innebär att frågan omformuleras i mindre delfrågor som inriktas med hjälp av 

ramverkets perspektiv och utifrån slutsatserna i teorin. Således sker en inriktning genom att 

forskningsfrågan tillsammans med slutsatser av teorin som beskrivs utifrån ramverkets perspektiv 

skapar operationaliserade frågor som besvaras. Frågorna används för att inrikta fallstudien för att 

angripa empirin men även för att anlysera resultatet från empirin. 

Följande frågeställning har operationaliseringen gett vid utveckling och vidmakthållande av 

informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet: 

Hur påverkas FMVs ansvar om systemnära ontologier införs jämfört med nutida ansvar?  

Hur påverkas FMVs beroende av ontologiexperter om systemnära ontologier införs jämfört med 

nutida beroende av experter? 

Hur påverkas FMVs kunskapsbehov av domänkunskap om systemnära ontologier införs jämfört med 

nutida kunskapsbehov? 

Hur påverkas FMV av formell kravhantering om systemnära ontologier införs jämfört med nutida 

kravhantering? 

Hur påverkas FMVs behov av stödsystem om systemnära ontologier införs jämfört med nutida behov 

av tekniska stödsystem? 
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3.2 Analysschema för operationaliserade frågor 
Kapitlet redovisar följande analysschema som baseras på de teoretiska slutsatserna som deducerats 

fram från teorin. Således analyseras skillnaden mellan teorin och empirin utifrån de indikatorer som 

framgår av analysschemat. 

Operationaliserad fråga Teoretisk slutsats Indikator 

Hur påverkas FMVs ansvar om 
systemnära ontologier införs jämfört 
med nutida ansvar vid utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet?  

Således redovisar teorin inom 
området att ansvaret för att 
utveckla och vidmakthålla 
ontologier borde tas av den 
organisation som har den 
konceptuella kunskapen om 
domänen, s.k. domänkunskap. 

Ansvarsfördelning 
samt behov av 
domänkunskap (2 st 
olika indikatorer). 

Hur påverkas FMVs beroende av 
ontologiexperter om systemnära 
ontologier införs jämfört med nutida 
beroende av experter vid utveckling 
och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 

Således redovisar teorin inom 
området att utvecklingen och 
vidmakthållandet av ontologier är 
beroende av stöd från 
ontologiexperter.  
 

Beroende av experter.  

Hur påverkas FMVs kunskapsbehov av 
domänkunskap om systemnära 
ontologier införs jämfört med nutida 
kunskapsbehov vid utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 

Således redovisar teorin att 
utveckla och vidmakthålla 
ontologier kräver specifik 
domänkunskap som berör såväl 
uppgift och domän. 
 

Behov av 
domänkunskap.  

Hur påverkas FMV av formell 
kravhantering om systemnära 
ontologier införs jämfört med nutida 
kravhantering vid utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 

Således redovisar teorin inom 
området att utveckla ontologier 
yrkar på formell kravhantering till 
en viss nivå, s.k. konceptuell 
modellering. Därmed behöver 
åtminstone semi-informella 
ontologier skapas innan formella 
ontologier utvecklas.  

Användning av formell 
kravhantering.  

Hur påverkas FMVs behov av 
stödsystem om systemnära ontologier 
införs jämfört med nutida behov av 
tekniska stödsystem vid utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 

Således redovisar teorin inom 
området att utveckla och 
vidmakthålla ontologier kräver 
tekniska stödsystem med 
ontologiutvecklingsprogramvaror. 
 

Användning av 
tekniska stödsystem. 

4 Metod 

4.1 Inledning 
Inledningsvis används litteraturstudier för att skapa teoribildningen. Teorin deduceras syftandes till 

att skapa teoretiska slutsatser för att vidare undersöka empirin. Det genomförs genom en 

operationalisering av forskningsfrågan utifrån slutsatserna från deducerad teori. 
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Vidare skapas empirin genom en fallstudie och använder sig av intervjuer av det specifika ”fallet” om 

hur FMV utvecklar och vidmakthåller informationsöverföringsgränsytor idag. Valet baseras på att 

fallstudier föredras då frågor av typen ”hur” eller ”varför” ställs samt då det är ringa kontroll över 

situationen som studeras (Yin, 2007, s. 17). Fallstudiemetoden gör det möjligt att behålla helheten 

och det meningsfulla i den verkliga händelsen [den ideografiska dimensionen] och därför är området 

intressant att undersöka med fallstudiemetoden (Yin, 2007, s. 17). Fallstudiemetoden är en 

observerande metod och är användbar för att undersöka pågående projekt eller aktiviteter (Wohlin, 

Höst, & Henningsson, 2003, s. 10). Utifrån uppsatsen överensstämmer det med syftet att undersöka 

hur FMV idag arbetar med informationsöverföringsgränsytor.   Begränsningen för fallstudiemetoden 

är att resultatet från densamma är svårt att generalisera (Kitchenham, Pickard, & Pfleeger, 1995, s. 

53). Det leder till att de slutsatser som kan dras från resultatet av studien hela tiden måste förstås 

utifrån kontexten. Således begränsas slutsatserna av kontexten och utifrån svenska militära 

informationssystem. Vidare används frekvent fallstudier för att undersöka området SI då empiri 

eftersträvas vilket påvisas i rapporten ”Framework for Semantic Interoperability” (Nato, 2014).  

Slutligen genomförs en analys utifrån slutsatserna från teorin och utfallet från fallstudien för att 

beskriva eventuella skillnader mellan teorin och empirin. Härigenom undersöks hur FMV påverkas, 

vilket skapar uppsatsens resultat och besvarar forskningsfrågan. 

4.2 Fallstudiemetoden 
Fallstudier kan sammanfattas som att det handlar om att samla mycket data om ett avgränsat 

fenomen eller fall (Johannesssen & Tufte, 2003, s. 56). Det används en deskriptiv fallstudiemetod i 

uppsatsen för att insamla och analysera empirin. Den är deskriptiv då den beskriver hur FMV 

utvecklar och vidmakthåller informationsöverföringsgränsytor och syftar inte till att utifrån resultatet 

dra några slutsatser om kausala relationer (Yin, 2007, s. 57). Den syftar endast till att beskriva hur 

utvecklandet och vidmakthållandet av informationsöverföringsgränsytor fungerar idag inom FMV för 

att ge underlag till analysen.  

4.2.1 Design 
Fallstudiens design är den logik om vad som behöver samlas in och hur slutsatser kan utverkas 

utifrån den frågeställning som genererats. Den deskriptiva fallstudien används för att samla in data 

om hur verkligheten ser ut och slutsatser dras utifrån teorier inom ontologiutveckling. Således styrs 

insamlingen av data utifrån perspektivet som fås av teorin vilket inriktar vad som studeras i 

fallstudien. Fallstudien blir således teoristyrd.  

Fallstudien är en enfallsstudie då den undersöker det representativa i och typiska med fallet. Syftet 

att beskriva omständigheter och betingelser i en vanlig eller vardaglig situation.  (Yin, 2007, s. 62) 

Fallstudiedesignen är enfallsdesign, då det representativa fallet är hur FMV utvecklar och 

vidmakthåller informationsöverföringsgränsytor idag. Vidare är det en analysenhet som används då 

det är FMV som undersöks och det ingår två analyskällor i fallstudien. Fallstudien använder sig av 

såväl dokument som intervjuer för att skapa så god grund som möjligt för empiriska belägg. 

Fallstudien utformas med hjälp av ett fallstudieprotokoll (Yin, 2007, ss. 92-93). Fallstudieprotokollet 

vägleder studien i genomförandet genom att beskriva de generella reglerna som gäller för fallstudien 

samt redovisa hur fallstudien genomförs så den kan återupprepas. Datainsamlingen genomförs 

antingen via granskningar av dokument som FMV använder sig av eller som intervjuer med personer 

som har i sitt arbete att hantera informationsöverföringsgränsytor. Sammantaget blir det uppsatsens 

empiriska underlag.  
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Fallstudieprotokollet redovisas i bilaga 1 och fallstudiefrågor redovisas i bilaga 2. 

4.2.2 Analys av fallstudien 
En fallstudiedesign behöver uppfylla fyra villkor för att anses ha en god kvalité (Yin, 2007, s. 37): 

 Begreppsvaliditet 

 Intern validitet (gäller endast kausala studier) [således utgår villkoret] 

 Extern validitet 

 Reliabilitet 

Således inkluderar fallstudien omhändertagande av begreppsvaliditet, extern validitet och reliabilitet. 

Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet avser ”… utformning av riktiga operationella mått för de begrepp som studeras” 

(Yin, 2007, s. 55). Ett annat sätt att beskriva samma sak är beskriva det som ”… relationen mellan det 

generella fenomen som skall undersökas och konkret data” (Johannesssen & Tufte, 2003, s. 47). 

Syftet med att skapa begreppsvaliditet är att undvika subjektiva bedömningar i så stor utsträckning 

som möjligt.  

Yin föreslår tre olika tillämpningar för att undvika subjektiviteten genom att använda flera källor när 

det gäller data och belägg, formulera en beviskedja samt låta nyckelinformater läsa igenom utkast till 

forskningsrapporten. (2007, s. 54) Begreppsvaliditeten omhändertas utifrån genom att använda såväl 

dokument som intervjuer för att bekräfta fakta, använda flera respondenter (från flera olika 

avdelningar/sektioner) som utfrågas med samma frågor, återge samlad insamlad fakta utan att 

försöka skap ett gemensamt konsensusbaserat underlag, dvs. återge de olika uppfattningar om hur 

verkligheten beskrivs av respondenterna samt använda metoden transkribering för material som 

används från intervjuerna som vidare får bedömmas av respondenten. 

Extern validitet 

Med extern validitet avses ” … avgränsning av det område till vilket studien resultat kan 

generaliseras” (Yin, 2007, s. 55). Som tidigare beskrivits så är resultatet knutet till FMV vilket även 

syftet betonar. För att resultatet skulle användas utanför kontexten skulle det krävas flera direkta 

replikeringar till områden utanför kontexten (Yin, 2007, s. 58). Det är inte syftet men är ett förslag till 

framtida forskning. 

Reliabilitet 

Med reliabilitet avses att ”… undersökningens utförande […] kan upprepas med samma resultat” (Yin, 

2007, s. 55). Således eftersöks ett transparant tillvägagångsätt som innebär att annan part kan 

återupprepa samma tillvägagångsätt och skapa samma resultat. Det används ett fallstudieprotokoll 

syftandes till att en annan part ska kunna återupprepa fallstudien.  

4.2.3 Intervjuer 

Typ av intervju 

Fallstudien använder sig av fokuserade intervjuer enligt Yin (2007, s. 118). Då respondenten 

intervjuas under en kort tid och frågorna är specifika samt att området som undersöks är konkret.  
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Urval av respondenter 

Urvalet av respondenter har genomförts tillsammans och i diskussion med FMV. Anledningen är att 

författaren inte har tillräcklig kunskap och insikt om vem som har vilken kunskap på FMV och således 

behövs stöd för att komma i kontakt med personal på FMV. Urvalet baseras således på ett strategiskt 

urval. 

Fallstudien har intervjuat respondenter på FMV som är direkt kopplade till att arbeta med 

informationsöverföringsgränsytor. Respondenterna är från tre olika avdelningar på FMV. Den första 

avdelningen är System och Produktionsledningen (SPL), där intervjuas den tillförordnade tekniska 

direktören, en projektledare för Luftvärnets informationsöverföringsgränsytor, en produktledare för 

Informationsarkitekturer (InfoArk) och grunddataförsörjning samt en designansvarig för stöd till FM 

CIO och uppdragsledare för stöd till FM verksamhetsutveckling. Den andra avdelningen på FMV som 

intervjuats är Myndighetsgemensamma Uppgifter (MgU), där intervjuas produktledaren för 

Försvarsstandarder (FSD). Den tredje avdelningen som intervjuats är anskaffning och logistik (AL) på 

FMV, där intervjuas en projektledare inom ledningsområdet, en produktledare på Marina Förband 

(MF) samt en handläggare på samma avdelning.  

Således har fallstudien respondenter från den högre organisatoriska nivån (teknisk direktör) till den 

lägre nivån (projektledare) från FMV personal som arbetar med informationsöverföringsgränsytor.  

Etiska överväganden 

Att göra intervjuer kräver att etiska överväganden görs för att säkerställa att intervjuerna genomförs 

enligt god sed. Följande etiska överväganden har genomförts: 

1. Att medverka på intervjun är frivilligt. Respondenten har haft möjlighet att tacka nej till 

intervju om sådant önskemål funnits. 

2. Respondenten har möjligheten att medverka anonymt avseende bidrag till fallstudien. 

3. Respondenten har haft möjlighet att tacka nej till att intervjun spelas in. 

4. Respondenten har i samtliga fall haft möjligheten att kommentera referenser och citat som 

använts. 

4.3 Analysmetod  
Sista metoden som används i uppsatsen är att analysera skillnaden mellan dagens arbetssätt och de 

slutsatser som framkommit från teorin. Indikatorer framgår enligt kapitel 3.2. Analysmetoden 

fokuserar på skillnader mellan hur ledningssystemet för informationsöverföringsgränsytor ser ut för 

FMV idag och hur det kommer påverkas då ontologier tas i bruk. Det blir en jämförelse mellan de 

olika tillvägagångsätten och hur de påverkar ledningssystemet för detsamma. 

5 Empiri – sammanställning och konklusioner från fallstudien 

5.1 Sammanställning av resultat från fallstudien 

5.1.1 Organisation 
Fallstudiefråga – organisation (nivå2) 

Hur ser FMVs ansvar ut idag vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 
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FMVs organisatoriska ansvar redovisas ur tre perspektiv. Perspektiven är ansvarsförhållandet mellan 

FMV och FM, FMV och industrin samt FMV internt. 

Det första perspektivet är ansvarsförhållandet mellan FM och FMV. Det grundläggande är att 

ansvaret inte behandlas mellan myndigheterna och därmed finns inget entydigt ansvarsförhållande 

att återfinna (Strömberg, 2014, s. 3). Gränsdragningen är oklar om vilken myndighet som svarar för 

vad inom informationsöverföringsgränsytor (Björn, 2014, s. 3). Från FMV sida saknas en ansvarsform 

för hela funktionskedjor och samtidigt saknas policybeslut för hur informationsöverföringsgränsytor 

hanteras inom FMV (Hellberg, 2014, s. 3). Det närmaste formaliserade ansvarsförhållandet mellan 

myndigheterna går att återfinna i samverkansavtalet mellan myndigheterna FM och FMV (Båvegård 

& Hallberg, 2014, s. 11; Vicente, 2014, s. 4). Principen är att FMV utövar tekniskt designansvar och 

FM utövar verksamhetsansvar enligt samordningsavtalet (FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4). Även 

om det skulle funnits ett entydigt ansvar i frågan så belyser respondenterna att det ändå är frågan 

om hur ansvaret utövas, med tanke på avsaknaden av ett stringent och formellt hanterade av FM 

operativa verksamhetskrav som vidare blir den grund som FMV använder sig av för att utveckla 

informationsöverföringsgränsytor, då i huvudsak kraven saknas från FM (Strömberg, 2014, s. 3). 

Därmed blir FMs arbete relaterat till informationsöverföringsgränsytor att redovisa vilka 

informationsutbytesbehov och krav som föreligger (Hellberg, 2014, s. 3), och FMVs arbete relaterat 

till informationsöverföringsgränsytor blir att säkerställa en teknisk lösning som möter FM kravbild 

(Båvegård & Hallberg, 2014, s. 4). 

FMV har en uppgift från FM att säkerställa utvecklandet och vidmakthållandet av de 

informationsöverföringsgränsytor som FM använder. Uppgiften är ett specifikt uppdrag från FM som 

heter MS 813:05 Informationsarkitektur. Ett av målen med uppdraget är att utveckla och 

vidmakthålla resurser som kan tillgodose FM behov av interoperabilitet rörande informationsutbyten 

mellan IT system (FMV, 2013b, ss. 3-4). Uppdraget är förutsättningsskapande för att arbeta med 

informationsöverföringsgränsytor så att FMV kan bedriva strategiskt standardiseringsarbete och på 

så sätt tas ansvaret vid utvecklandet och vidmakthållandet av informationsöverföringsgränsytor för 

de informationssystem som FMV har designansvar för. Det strategiska standardiseringsarbete som 

FMV bedriver idag är marginellt vilket gör att förutsättningarna i många fall saknas. (Sundgren, 2014, 

s. 6) Det är ytterst FM som initierar arbetet med informationsöverföringsgränsytor och det gör FM 

genom uppdraget MS813:05 men även genom att FM på produktnivån hemställer, i andra 

materielsystem, om nyanskaffning eller genom modifiering av befintlig materiel genom FMs 

kravdokument. (Björn, 2014, s. 3) Vidare ställer FMV Systemledning, även benämnt FMV 

systemlivscykelledning, övergripande krav på tekniska handlingsregler för att säkerställa samfunktion 

och interoperabilitet för de system FMV utvecklar och vidmakthåller (FMV, 2014, s. 1). Utöver det så 

ställer FMVs verksamhetsledningssystem (VHL) krav på ansvarig organisation inom FMV i 

processerna, Systemutformning och specificering samt Utformning av specifikation, att en 

gränsytespecifikation ska utarbetas (FMV, 2014, s. 16).  

En utveckling som skett på senare tid är att FMV och FM numera utvecklar krav på tekniska system 

gemensamt i större utsträckning än tidigare. Det genomförs genom att FM och FMV arbetar 

tillsammans vid utvecklandet av kravmassan för det tekniska systemet. Det anses vara ett bra sätt att 

överkomma bristen på verksamhetskraven från FM samt skapa samförstånd för utformningen av 

framtida tekniska system. (Björn, 2014, s. 3) Vidare anses att pågående omorganisation mellan 

myndigheterna kommer att leda till att ansvaret för informationsöverföringsgränsytor blir tydligare. 
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Det är tydligare vad FMV har designansvar för och i det specifika fallet 

informationsöverföringsgränsytor blir det tydligt då FMV får designansvaret för den tekniska 

samfunktionen i funktionskedjor. (Strömberg, 2014, s. 9) Användandet av internationella standarder 

vilket i dag är det vanligaste alternativet som FMV tillämpar då FMV inför en ny standard har 

inneburit att ansvarsfördelningen till del förändrats. Det har tidigare, då nationella standarder 

använts, varit ett enskilt ansvar för FMV att utveckla och vidmakthålla standarden medan dagens 

internationella standarer inte utvecklas och vidmakthålls på samma sätt. Den internationella 

standarden brukas av FMV men fastställandet sker på en internationell nivå. (Båvegård & Hallberg, 

2014, s. 5) 

Det andra perspektivet är ansvarsförhållandet mellan FMV och Industrin. Ansvarsfördelningen mellan 

FMV och industrin ser idag olika ut beroende på vilken industri som FMV samverkar med. Det 

påverkar hur informationsöverföringsgränsytan kommer att utformas. Det är inte alltid FMV som 

bestämmer hur en informationsöverföringsgränsyta utformas då det kan finnas andra 

industrirelaterade frågor att ta hänsyn till. (Strömberg, 2014, s. 5) Även implementeringen, dvs. 

utformingen av informationsöverföringsgränsytan, är beroende av vilken industri som gör 

utformningen då industrin ofta föreslår för FMV hur informationsöverföringsgränsytan utformas och 

därmed blir implementeringen till del styrd av industrin (Hellberg, 2014, s. 4). Den övergripande 

ansvarsfördelningen för standarder är att FMVs ansvar gentemot industrin kan indelas i två delar. 

Den första delen är att utveckla nya standarder och den andra delen är att tillhandahålla standarden 

till industrin. Ansvaret för det på FMV har SPL. (Vicente, 2014, s. 5) Den konkreta ansvarsfördelningen 

för informationsöverföringsgränsytor mellan FMV och industrin kan utformas på olika sätt. Ett sätt är 

att FMV behåller hela ansvaret själv, vilket gäller för de produkter som FMV lyckas till fullo styra 

(Strömberg, 2014, s. 5). Ett annat sätt är att ansvaret kan vara delat mellan FMV och industrin där 

FMV utvecklar huvuddelen av specifikationen för informationsöverföringsgränsytan och industrin 

färdigställer specifikationen, därefter är det FMV som fastställer specifikationen. Det finns även 

tillfällen då industrin själva är ansvariga för informationsöverföringsgränsytan. Ett sådant tillfälle är 

då industrin tidigare utvecklat informationsöverföringsgränsytan i andra projekt. Den är känd för 

industrin och därigenom kan FMV spara pengar på att återbruka den. (Björn, 2014, ss. 4-5) 

Ansvarsfördelningen, inom informationsöverföringsgränsytor men även inom andra områden, mellan 

FMV och industrin är en pendel som hela tiden rör sig beroende av vilken trend som råder för 

tillfället. Trenden att flytta ut delar av FMV i industrin och vice versa påverkar hur ansvaret ser ut för 

informationsöverföringsgränsytor mellan FMV och industrin. (Björn, 2014, s. 5) 

I framtiden är tanken att FMVs ansvar förtydligas rörande informationsöverföringsgränsytor och FMV 

kommer att återta det fulla ansvaret för informationsöverföringsgränsytor istället för att dela upp 

det olika beroende på industrin (Strömberg, 2014, s. 5). Det behöver ske genom att FMV skapar en 

ledningsdel för standardiseringsfrågor inom FMV SPL (Vicente, 2014, s. 5).  

Det tredje perspektivet är hur ansvarsfördelningen utformas internt på FMV. FMVs interna ansvar för 

framtagning av informationsöverföringsgränsytor utövas av FMV SPL. FMV har ansvaret gentemot 

FM och det formaliseras genom att FMV SPL tar ansvaret (Sundgren, 2014, s. 8). FMV utövar sitt 

interna ansvar inom informationsöverföringsgränsytor genom ett formaliserat GYS 

(Gränsytespecifikation) råd. GYS rådet är en funktion inom FMV som svarar för vidmakthållandet och 

utvecklandet av informationsöverföringsgränsytor. I rådet ingår huvudmän för de olika gränsytorna 

som FMV använder. Arbetet inom rådet finansieras både genom uppdraget MS 813:05 men även av 

uppdrag som FMV erhåller från FM i andra materielsystem på produktnivån. (Sundgren, 2014, s. 3)  
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Bakgrunden till rådet finns till del i den historiska hanteringen av nationella 

informationsöverföringsgränsytor och mer specifikt tar GYS rådet ansvaret genom att förvalta 

meddelandestandarder. (Strömberg, 2014, s. 7) FMV har utvecklat en arbetsordning för GYS rådet 

som beskriver rådets roll, ansvar och arbetssätt. GYS rådet är ett formellt forum där uppkomna 

behov redovisas, avdömningar görs och beslut fattas (FMV, 2002, s. 1). Det finns emellertid andra 

FMV dokument som redovisar en annan uppfattning om var beslut fattas – att beslut fattas utanför 

rådet. Handläggningen av ärenden som berör informationsöverföringsgränsytor genomförs i 

beredningsråd, utskott och arbetsgrupper som är kopplade till GYS rådet (FMV, 2011, s. 3).  

GYS rådet fungerar således som ett CCB (Configuration and Control Board) för att styra 

systemutvecklingen och användningen av informationsöverföringsgränsytor mellan system. Härmed 

blir rådet ett organ för att behandla, prioritera och rekommendera godkännande eller avslag av 

ändringsförslag. (FMV, 2011, s. 6) Arbetetsättet inom GYS rådet utformas olika beroende på om man 

avser en nationell eller internationell informationsöverföringsgränsyta. För den nationella gränsytan 

finns en tydligare roll för GYS rådet och idag pågår ett vidmakthållande av nationella 

informationsöverföringsgränsytor tills de ersätts av internationella. För de internationella 

standarderna deltar handläggare från FMV i internationella arbetsgrupper där standarder hanteras 

mellan olika aktörer. FMV har vanligtvis inget beslutsmandat i arbetsgrupperna men får komma med 

förslag till förändringar och utvecklingar av standarden. (Björn, 2014, s. 6) Funktionen GYS råd 

sorterar in under FMV SPL och övergripande är rådets uppgift att samordna arbetet inom 

informationsöverföringsgränsytor, dvs. att samordna utvecklingen inom gränsytor för alla 

försvarsgrenars informationssystem i FM. Syftet att få en stringens i arbetet och säkerställa att det 

finns en baseline för informationsöverföringsgränsytor för materielprojekten som genomförs på FMV 

(Hellberg, 2014, s. 4). FMV SPL sitter inte på all kompetens för att på egen hand hantera hela 

området informationsöverföringsgränsytor utan är beroende av att andra delar inom FMV ställer upp 

med kompetens och personal (Sundgren, 2014, ss. 6-7). FMVs GYS råd har även syftet att sprida 

kunskap om vad som pågår inom olika standarder. På så sätt är GYS rådet ett forum för att sprida 

kunskap mellan olika projekt på FMV (Björn, 2014, s. 6). Det är GYS rådet som fastställer förändringar 

av de nationella standarderna. Handläggare på FMV har ingen egen möjlighet att införa förändringar 

i informationsöverföringsgränsytorna utan det hanteras av GYS rådet för att fungera samordnat 

(Båvegård & Hallberg, 2014, s. 7). Vidare är det även så att varje handläggare i GYS rådet har sina 

gränsytor som han eller hon vidare ansvarar för (Björn, 2014, s. 4). 

GYS rådet bemannas av personal som sitter på Anskaffning och Logistik (AL) nivån på FMV, vanligtvis 

sitter dem på AL LED. Samtidigt är det ofta GYS rådets medlemmar som representerar FMV i 

internationella arbetsgrupper. Brukarna av resultatet från GYS rådet, gränsytespecifikationerna, 

sitter inom flera olika AL på FMV. (Vicente, 2014, s. 6) I dag medverkar representanter inom FMV 

från SPL, AL och T&E men även representanter från FM medverkar på GYS råden. Därtill medverkar 

konsulter som har kompetenser inom specifika gränsytor som är utav intresse för GYS rådet. 

(Hellberg, 2014, s. 5) Numera fastställer GYS rådet sällan standarder utan tillämpar internationella 

gemensamma standarder. Därmed blir frågorna inom GYS rådet mer av arten att samordna 

införandet av standarder inom olika projekt på FMV för att säkerställa att informationsutbytena blir 

interoperabla med varandra. I framtida FMV antas att ansvaret för informationsöverföringsgränsytor 

kommer att ligga kvar på FMV utifrån FMVs framtida tydliga tekniska designansvar. Det finns behov 

av att ansvaret finns på en övergripande nivå inom FMV så att inte projekten dikterar villkor för 

varandra. (Båvegård & Hallberg, 2014, ss. 7-8) Huruvida arbetet med 
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informationsöverföringsgränsytor behöver ske som idag på en egen beställning från FM eller om det 

blir en naturlig följd av vad framtida FMV behöver hantera är osäkert men sammanfattningsvis så 

kommer FMV inte undan problemet genom att säga att det har inte FM beställt. (Sundgren, 2014, s. 

6) 

5.1.2 Personal 
Fallstudiefråga – personal (nivå 2) 

Hur ser FMVs behov av experter ut idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

För att motverka problematiken med kunskapsbrister använder sig FMV av konsulter för 

kunskapsinhämtning. FMV som organisation är beroende av konsulter. En konsekvens är att FMV 

måste arbeta intensivt med att finna konsulter med rätt kompetens då mycket arbetstid går åt för att 

kravspecificera konsultbehovet. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 9) När FMV använder 

informationsöverföringsgränsytor som tidigare inte använts så är FMV beroende av konsulter för att 

erhålla kunskapen om dem (Björn, 2014, s. 9). FMVs behov av konsulter baseras på att de har aktuell 

kompetens och som är operativt förankrad, dvs. hur tekniken används i praktiken (Hellberg, 2014, s. 

6). Men tanke på att FMV i större utsträckning använder internationella standarder behöver FMV 

numera förlita sig i större utsträckning än tidigare på konsulter från utlandet som har kompetens 

inom interoperabla gränsytor (Strömberg, 2014, s. 8). Tankar och idéer finns inom FMV att i större 

utsträckning använda sitt kontaktnät inom Nato för att bättre förstå hur befintliga tekniker fungerar 

(Stolz, 2014, s. 7). För att motverka kompetensbrister inom standarder så jobbar FMV tillsammans 

med FM. Grunden är en dialog utgående från FM kravdokument. Dialogen är en förutsättning för att 

FMV ska uppfylla FM avsikt med systemen. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13) 

Det finns konkreta exempel på sådant arbetssätt mellan myndigheterna. I uppdraget Insatsförmåga 

Luftvärn finns det konstituerade införandegrupper där FM, FMV och industrin är representerade. 

Under mötena överbryggs mycket av de kunskapsbrister som finns inom respektive organisation 

samt ger möjlighet att till del påverka kravställningen på systemen. (Björn, 2014, s. 9) 

Ett annat beroende baserat på användandet av internationella standarder är att deltaga i 

internationella övningar så att handläggare på FMV kommer i kontakt med experter inom området 

från andra länder. Därmed får handläggaren ett kontaktnät med experter från andra internationella 

organisationer såsom exempelvis Nato. (Björn, 2014, s. 7) I det konkreta arbetet inom GYS rådet 

används experthjälp genom att rådet bemannas med personal med olika ämneskompetenser från 

FMV, FM och industrin (FMV, 2002, s. 7). På så sätt försöker kompetens säkerställas genom 

representation till graden av att FMV även ställer krav på att FM medverkar på GYS råds möten 

(FMV, 2011, s. 9). Det kan även ingå experter från andra myndigheter i olika beredningar inom 

området, exempelvis från FOI och andra externa aktörer (FMV, 2013, Annex A, s. 12). Ett problem 

som FMV har idag är att FMV har singelkompetenser inom flera informationsöverföringsgränsytor 

vilket gör dem sårbara om personer byter arbetsplats eller arbetsuppgift (Båvegård & Hallberg, 2014, 

s. 9).  

I framtiden kommer FMVs beroende av konsulter att vara motsvarande dagens. FMV kommer vara 

beroende av att arbeta med en kunnig industri och kunniga konsulter då FMV har begränsade 

möjligheter till att bedriva designarbete själva. Det korresponderar bra med FMVs ambition i frågan – 

att förskjuta arbeten med informationsöverföringsgränsytor till industrin i större omfattning. 



Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 28 av 95 

(Strömberg, 2014, s. 8) Emellertid finns det ett problemområde inom 

informationsöverföringsgränsytor då det finns ett begränsat antal konsulter som har kunskap om hur 

standardiseringsarbete bedrivs vilket kommer att behöva användas av FMV (Sundgren, 2014, s. 7).  

 

Fallstudiefråga – personal (nivå 2) 

Hur ser FMVs kunskapsbehov av domänkunskap ut idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

I grunden anställer FMV civilingenjörer med teoretisk utbildning. Det anses vara en viktig grund för 

att arbeta på FMV. Om det även kan kompletteras med en personlig militär bakgrund så anses det 

underlätta arbetet. (Stolz, 2014, s. 7) FMV försöker emellertid skapa domänkunskap inom det 

militära området utan någon grundläggande strategi. Den domänkunskap som FMV har bygger på 

FMVs handläggares personliga intresse eller de krav som FM ställt på produkter som handläggaren 

arbetar med. (Strömberg, 2014, s. 8) Samtidigt bedöms att FMV, på senare tid, inte anser att 

domänkunskap är någon av FMVs kärnkompetenser, dvs. att organisationen har domänkunskap i 

området. (Strömberg, 2014, s. 11) Historiskt så var det vanligt förekommande att handläggare på 

FMV fick militär miljöträning i början av sin anställning och därigenom fick handläggaren en 

förståelse för att ge rätt stöd till FM. Det genomförs inte idag, det är få förunnat att medverka i sådan 

verksamhet. (Vicente, 2014, s. 8) Konsekvensen av det är att FMV idag saknar förståelsen inom 

militär miljökunskap. FMV har avgränsat sig från den världen. Vidare har även tillflödet av personal 

med militär bakgrund minskat vilket leder till att domänkunskapen till stor del saknas i FMV. Det 

finns en gräns för hur mycket en handläggare på FMV kan läsas sig till. (Strömberg, 2014, s. 11) 

FM och FMV är emellertid överens om att materielförsörjningen nu och i framtiden kräver militär 

miljökunskap som officerare eller specialistofficerare besitter. Det regleras i samverkansavtalet 

mellan myndigheterna. (FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4) Bristerna på formell domänkunskap hos 

handläggare kan kompenseras av att handläggaren har en bakgrund i området som han eller hon 

arbetar i och därigenom får en viss förståelse för vad produkterna används till (Vicente, 2014, s. 7). 

Det vanligaste sätt på FMV att erhålla domänkunskap är genom ”learning by doing”, genom sitt 

dagliga förvärv erhålla kunskapen som behövs genom att praktisera sitt arbete. Till stor del ersätter 

det den formella utbildningen som saknas på FMV. (Hellberg, 2014, s. 6) Det genomförs till del via att 

handläggaren deltar i internationella arbetsgrupper inom Nato och EU (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 

9). En annan form av utbildning är att deltaga i internationell försöksverksamhet eller 

övningsverksamhet. Här kan FMV pröva sina informationsöverföringsgränsytor men samtidigt skapa 

domänkunskap om samfunktion och vilka vägval andra länder gör i området. (Hellberg, 2014, s. 6) 

Det förekommer även formaliserad utbildning på FMV i områden som berör militär domänkunskap. 

Ett exempel på det är då FMV anordnat utbildning i militära planeringsmetoder syftandes till att 

skapa kunskap i området inom FMV (Stolz, 2014, s. 7).  

Ett sätt som FMV försöker lösa problemet med avsaknaden av domänkunskap är att använda verktyg 

i större utsträckning. Verktyg som syftar till att verifierar att informationsutbytet fungerar som det 

ska. Testverktyg köps från industrin men det bygger på att standarden som verifieras är vanligt 

förekommande så att det finns en marknad för verktyget. (Björn, 2014, s. 8) Ett annat sätt att lösa 

problematiken med låg domänkunskap är att låta FM själva avgöra hur väl 

informationsöverföringsgränsytan stödjer den operationella uppgiften med tanke på att FMV saknar 
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kompetensen för att avgöra det själv. Det får således FM göra i samband med att systemen används 

operationellt vilket dock kan få ofördelaktiga följder. (Hellberg, 2014, s. 7) Ett arbetssätt som FMV 

tillämpar för att säkerställa domänkunskap är att inom sina projektgrupper lyfta in specifik 

kompetens i området för att svara upp mot behovet (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 11). Ett annat sätt 

är att skapa ett tätt samarbete mellan FM och FMV så att hanteringen och styrningen blir likvärdig i 

respektive myndighet för att undvika olika arbetssätt (Stolz, 2014, s. 9). Det görs kontinuerligt genom 

att dialogisera FM kravställning mellan FM och FMV vilket påbörjas då FMV erhållit formella 

kravdokument från FM. För att formellt hantera FMVs behov av domänkunskap i området använder 

FMV även ett växeltjänstgöringssystem där FM personal tidsbegränsat anställs av FMV och därmed 

är tjänstlediga från FM. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13; FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4) En 

enhet inom FMV som har ett centralt behov av domänkunskap är FMV T&E då det är dem i flera fall 

som verifierar och validerar informationsöverföringsgränsytor innan systemen lämnar FMV. Således 

behöver FMV T&E domänkunskapen för att avgöra huruvida informationsöverföringsgränsytan 

uppfyller FM kravbild. (Sundgren, 2014, s. 8)  

Industrins sätt att säkerställa domänkunskap i området är att industrin i sin tur anställer före detta 

officerare som har operativ kunskap och på så sätt säkerställer dem att den operativa uppgiften 

stödjs genom officerens tidigare erhållna kunskap (Hellberg, 2014, s. 7).  

I framtida FMV blir behovet av domänkunskap större med tanke på FMV ansvar och uppgifter. En 

viktig del är att erhålla en kravbild från FM som är verifierbar, vilket FMV vidare kan använda för att 

verifiera produkterna emot. (Strömberg, 2014, s. 9) Samtidigt beskrivs att FMV i framtiden inte 

kommer göra några större förändringar för att skapa sig mer domänkunskap i området. Det baseras 

på att det är två myndigheter med begränsade resurser vilket leder till att kompetensutveckling inte 

står högst upp på agendan utan snarare stryks därför att det kräver ekonomiska förutsättningar. 

(Strömberg, 2014, s. 11) FMV och FM är emellertid överens om att de tillsammans utvecklar och 

vidmakthåller kompetens genom att analysera kompetensläget och kompetensförsörjningen (FMV, 

2013, Huvuddokument, s. 3). Handläggare på FMV ser gärna att FMV hade en större bredd inom 

domänkunskap men tror snarare att det glider åt andra hållet - att FM blir den källa som 

domänkunskapen och inte FMV. Det kommer då troligtvis att krävas nya arbetssätt då FM påverkan 

på hela framtagningen av system måste bli större. (Björn, 2014, s. 9)   

5.1.3 Metod 
Fallstudiefråga – metod (nivå 2) 

Hur ser FMVs formella kravhantering ut idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

Det är en glidande skala för hur respondenterna ser på omfattningen av användandet av formella 

metoder för kravhantering inom FMV. Ett synsätt är att de finns och används men det finns inga 

formella krav inom FMV på att formella kravhanteringsmetoder ska användas (Hellberg, 2014, s. 10). 

Ett annat synsätt är att FMV använder formella metoder och det framgår tydligt i FMVs VHL som 

beskriver hur FMV arbetar, men i verkligheten används endast FM VHL inom hälften av alla projekt 

på FMV. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15) Ämnet formella kravhanteringsmetoder har varit 

ifrågasatt på FMV men det finns en kännedom om behovet av formella metoder vilket speglas i ett 

större använda av sådana metoder inom FMV (Vicente, 2014, s. 10). Inom uppdraget MS813:05 

pågår en utredning om hur FMV skulle kunna tillämpa användandet av formella metoder inom 
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standardisering. Tidigare har det krävts att FM explicit beställt att formella metoder ska användas för 

att FMV använt dem men framtida FMV kan inte bortse från användandet av formella 

kravhanteringsmetoder. (Sundgren, 2014, s. 10) 

I samordningsavtalet från 2014 mellan FM och FMV framgår det att FMV inom det strategiska 

systemsamordningsarbetet ska tillhandahålla utbildade arkitekter vad gäller formella metoder som 

kan stödja FM och FMV då de i samverkan bryter ner operativa krav och målsättningar till tekniskt 

realiserbara krav. (FMV, 2013, Annex A, s. 12) Vidare beskrivs i samordningsavtalet att införandet av 

formella metoder, i form av införandet av Försvarsmaktens Arkitekturramverk (FM AR), är en 

pågående förändring jämfört med hur arbetet genomförs idag. Syftet är att beskrivningarna i 

strategiska vyer, operativa vyer, systemvyer och tekniska vyer tillsammans utgör underlag för 

materielanskaffning. Respektive myndighet tecknar ömsesidigt samråd på respektive myndighets 

vyer. (FMV, 2013, Annex A, ss. 7-8) 

Det ska ses som en iterativ process som är i sin linda och det är ledningsområdet som är nuvarande 

försöksverksamhet för användandet av formella metoder (FMV, 2013, Annex A, s. 4). Oavsett att 

arbetet befinner sig i sin linda så ska myndigheterna arbeta gemensamt och kompetenser sätts 

samman från respektive myndighet beroende på uppgiften som ska lösas och arbetsformen är IPT 

(Integrated Project Team). (FMV, 2013, Annex A, ss. 11-12) Samtidigt är omfattningen av 

tillämpningen av formella metoder beroende av vilken systemnivå arbete genomförs på. Det är 

vanligare ju högre systemnivå FMV arbetar på men även för arbeten med 

informationsöverföringsgränsytor. (Hellberg, 2014, s. 9) Det finns dock en oro inför problematiken 

om hur resultatet från användandet av formella beskrivningar hanteras i samband med 

upphandlingar på FMV, av vikt är att FMV inte lämnar tolkningsföreträde till industrin i 

upphandlingen då den kan bli överklagad. Vilket vidimeras av att FMV inte bedrivit någon enda 

upphandling gentemot industrin som är genomförd baserad på formella beskrivningar. (Strömberg, 

2014, s. 12) Vidare uppfattas att FMV inom ramen för interoperabilitet inte är betjänt av att ha en 

högre ambition än vad motsvarande organ inom Nato och EU har då det kan eliminera 

förutsättningar för att uppnå interoperabilitetet. FMVs kravhantering ska ligga på samma som de 

partner FMV vill samverka med. (Stolz, 2014, s. 11) 

Slutligen så tror FMV att tillämpningen av formella metoder inom myndigheten kommer att öka, då 

det inte går att värja sig ifrån dem (Strömberg, 2014, s. 12). Tendensen i dag är att FMV tillämpar 

formella metoder i större grad än tidigare och således ökar andelen formella beskrivningar (Båvegård 

& Hallberg, 2014, s. 16). Dock saknas det inom vissa områden medvetenhet om de formella 

metodernas förtjänster vilket försvårar införandet. Därutöver är Sverige ett litet land med 

begränsade resurser vilket innebär att användandet behöver bli pragmatiskt och inte för omfattande. 

(Hellberg, 2014, s. 9) 

5.1.4 Teknik 
Fallstudiefråga – teknik (nivå2) 

Hur ser FMVs behov av stödsystem ut idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

FMV använder sig idag av tekniska stödsystem för hanteringen av informationsöverföringsgränsytor 

men utan en central strategi för vilka stödsystem som ska användas och inom vilka områden. 

Behovet av stödsystem för hantering av informationsöverföringsgränsytor är känt då 
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informationsöverföringsgränsytor är komplext att arbeta med. (Strömberg, 2014, s. 13) FMV 

använder olika stödsystem inom olika områden såsom modelleringsverktyg, kravhanteringsverktyg 

och ER (Entity Relationship) verktyg (Stolz, 2014, s. 12). FMV har genomfört två olika utredningar som 

berör verktyg för att använda modelleringsramverket MODAF (Ministry Of Defense Architecture 

Framework). Den första utredningen genomfördes 2008 och är en rapport som redovisar en 

bedömning av ett antal verktygs förmåga att på ett korrekt sätt hantera MODAF 1.2 (FMV, 2008). 

Den senare är en rapport baserad på erfarenheter att använda verktyget MagicDraw för att 

modellera i enlighet med MODAF 1.2 (FMV, 2009). Ingen av rapporterna är beslutsdokument utan 

avser endast vara underlag för beslut. Ett formellt beslut om vilket eller vilka tekniska stödsystem 

FMV ska använda sig av har inte återfunnits. Därmed är dessa två rapporter det underlag som finns 

för verktygsstöd inom FMV men det föreslår endast möjliga lösningar och således är stödsystem för 

utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 

informationssystemområdet oreglerad inom FMV. Konkret exempel på verktyg som FMV de facto 

använder sig av är Enterprise Architect (EA) och DOORS för kravhantering (Båvegård & Hallberg, 

2014, s. 15). Men det kompletteras även med en årlig GYS CD innehållande de nationella standarder 

som används och på så sätt blir Cd:n ett verktyg som används som en likriktare för att säkerställa 

samfunktion (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 17). Vid utarbetandet av den explicita specifikationen för 

en gränsyta används MS Office-liknande verktyg (Sundgren, 2014, s. 11; Hellberg, 2014, s. 10). Ett 

exempel på det är LvM standarden som är utvecklad under senaste året och är skrivna i MS Office 

Excel och Word (Björn, 2014, s. 11). Vidare använder FMV verktyg för att göra 

interoperabilitetsanalyser. Det används som verktygsstöd inom områdena taktiska datalänkar (TDL) 

och Message Text Format (MTF). Det beror på att det är Nato standarder som används av många 

parter inom olika delar av världen och därmed har stödverktyg utvecklats för att kunna göra 

interoperabilitetstester (Sundgren, 2014, s. 11).   

Respondenterna ser behovet av att FMV behöver få fram en central strategi och bestämma sig för ett 

set av tekniska stödsystemen för olika syften för nu finns inget centralt stöd på FMV i frågan. Det har 

skapat öar av olika verktyg från att de olika projekten på FMV anskaffat olika programvaror utifrån 

egna behov för att lösa egna problem. Förändringar är på väg då FMV har fått en Chief Information 

Officer (CIO) inom myndigheten. Det pågår även flera utredningar på FMV för att undersöka vilket IT 

stöd som behövs så arbete pågår inom området. (Strömberg, 2014, s. 13)  

5.2 Konklusioner från fallstudien 

5.2.1 Organisation 
Fallstudiens resultat påvisar att det idag saknas ett entydigt ansvarsförhållande mellan FM och FMV 

rörande informationsöverföringsgränsytor (Björn, 2014, s. 3; Strömberg, 2014, s. 3).  Det 

formaliserade ansvaret mellan myndigheterna regleras i samverkansavtalet mellan FMV och FM. 

Avtalet reglerar principen att FM är verksamhetsansvarig medan FM är tekniskt designansvarig (FMV, 

2013, Huvuddokument, s. 4). Utöver det har FMV ett specifikt uppdrag från FM, MS813:05 

Informationsarkitektur, vilket hanterar informationsöverföringsgränsytor (FMV, 2013b, ss. 3-4). 

Således finns det en uppgift hos FMV att hantera området informationsöverföringsgränsytor. FMV 

VHL ställer även krav på att ansvarig organisation i FMV inom olika processer utarbetar en 

gränsytespecifikation (FMV, 2014, s. 16). Vidare så upplever FMV att FMs grundläggande 

verksamhetskrav, som driver utvecklandet och vidmakthållandet av 

informationsöverföringsgränsytor, saknas (Hellberg, 2014, s. 3) (Strömberg, 2014, s. 3). Det bidrar till 
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att försvåra hur FMV idag uppfyller och tar ansvaret för informationsöverföringsgränsytor. En 

utveckling som skett på senare tid mellan myndigheterna är att FMV och FM arbetar gemensamt i 

större utsträckning för att skapa samförstånd kring informationsöverföringsgränsytor. Det 

underlättar problematiken med avsaknaden av verksamhetskraven från FM samt skapar samförstånd 

mellan myndigheterna. (Björn, 2014, s. 3) Användandet av internationella standarder i större 

utsträckning har inneburit att ansvaret förändrats jämfört med tidigare. FMV är inte ansvarig för att 

utveckla och vidmakthålla den internationella standarden utan är snarare en brukare av standarden 

istället. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 5) Pågående omstrukturering mellan myndigheterna antas 

leda till ett tydligare ansvarsförhållande mellan myndigheterna vad gäller 

informationsöverföringsgränsytor. Exakt hur är okänt men FMV erhåller det tekniska designansvaret 

för samfunktionen i funktionskedjor vilket förtydligar FMVs ansvar. (Strömberg, 2014, s. 9)  

Ansvarsförhållandet mellan industrin och FMV är olika beroende på vilken specifik industri som FMV 

samverkar med. Det är inte alltid FMV som bestämmer hur informationsöverföringsgränsytan ska 

utformas då det finns andra industriella överväganden som ligger till grund (Strömberg, 2014, s. 5). 

Utöver det är ansvarsförhållandet mellan FMV och industrin flytande och rör sig som en pendel 

beroende på affärsmässiga trender relaterat till vilket ansvar FMV och vilket ansvar industrin har 

(Björn, 2014, s. 5). Övergripande har FMV två ansvar vad gäller standarder gentemot industrin. Det 

första är att utveckla standarden och det andra ansvaret är att tillhandahålla den. Ansvaret på FMV 

har SPL. (Vicente, 2014, s. 5) I framtiden finns även uppfattningen inom FMV att myndigheten bör ta 

ett större ansvar för informationsöverföringsgränsytor oberoende av vilken industri som 

implementerar informationsöverföringsgränsytan (Strömberg, 2014, s. 5). Ansvaret internt i FMV för 

informationsöverföringsgränsytor är placerat på SPL (Sundgren, 2014, s. 8). FMV tar sitt ansvar för att 

utveckla och vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor genom funktionen GYS råd (Sundgren, 

2014, s. 3). GYS rådets övergripande uppgift är att samordna utvecklingen av 

informationsöverföringsgränsytor inom alla försvarsgrenar i FM (Hellberg, 2014, s. 4). Rådet fungerar 

som ett CCB för att styra utvecklingen och användningen av informationsöverföringsgränsytor mellan 

system (FMV, 2011, s. 6). I dag i GYS rådet medverkar representanter inom FMV från SPL, AL och T&E 

samt att FM medverkar. Därtill medverkar konsulter som har specifik kunskap relaterad till 

informationsöverföringsgränsytor som är av intresse för GYS rådet. (Hellberg, 2014, s. 5) GYS rådets 

arbetsätt har påverkats av att FMV numera tillämpar internationella standarder i större utsträckning 

vilket bidragit till att istället för att utveckla och vidmakthålla standarder har det blivit att samordna 

införandet av standarder i olika FMV projekt så att de blir interoperabla. (Båvegård & Hallberg, 2014, 

ss. 7-8) Hur det framtida ansvaret ska se ut internt i FMV för informationsöverföringsgränsytor är inte 

bestämt men FMV kan inte undgå ansvaret genom att säga att FM inte beställt det (Sundgren, 2014, 

s. 6). 

5.2.2 Personal 
För att överkomma kunskapsbrister inom FMV används konsulter i stor utsträckning (Båvegård & 

Hallberg, 2014, s. 9). Vid utveckling eller användning av nya informationsöverföringsgränsytor är det 

konsulter som bidrar med kunskap om dem inom FMV (Björn, 2014, s. 9). FMV använder även 

konsulter som har operativ kunskap relaterad till informationsöverföringsgränsytan, av vikt för FMV 

är att förstå hur informationsöverföringsgränsytan används i verkligheten (Hellberg, 2014, s. 6). FMV 

använder internationella standarder i större utsträckning jämfört med tidigare vilket innebär att 

FMVs behov av konsulter utanför Sverige har ökat på senare år (Strömberg, 2014, s. 8). FMV 

uppfyller sitt behov av expertstöd genom att nyttja personal från FM som experter. Det genomförs 
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som dialoger mellan myndigheternas representanter. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13) Det finns 

även utökade sammarbeten som även inkluderar, förutom FMV och FM, industrin för att gemensamt 

överbrygga kunskapsbrister (Björn, 2014, s. 9). I framtiden kommer FMVs behov av konsulter vara på 

motsvarande sätt som idag. FMV kommer vara beroende av en kunnig industri och kunniga konsulter 

då FMV till stor del inte har förutsättningarna att själva bedriva sitt eget designarbete. (Strömberg, 

2014, s. 8) 

Grunden för kompetenser inom FMV är att FMV anställer civilingenjörer med teoretisk utbildning. 

Om civilingenjören även har en militär bakgrund så underlättar det arbetet på FMV. (Stolz, 2014, s. 7) 

FMV saknar en strategi för att skapa domänkunskap inom informationsöverföringsgränsytor. 

Domänkunskapen som finns tillgänglig i FMV bygger på handläggares personliga intressen eller har 

erhållits via krav som ställts på produkter som handläggaren arbetar med. (Strömberg, 2014, s. 8)  

I samverkansavtalet är det överenskommit mellan myndigheterna att FMV ska inneha den militära 

miljökunskapen som officerare eller speciallistofficerare besitter (FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4). 

Att skapa domänkunskap inom informationsöverföringsgränsytor upplevs som att FMV inte ser det 

som ett fokusområde i sin verksamhet, dvs. behovet inom FMV att inneha domänkunskap 

överhuvudtaget (Strömberg, 2014, s. 11).  Historiskt har FMV prioriterat att inneha domänkunskap 

då handläggare tidigt i sin anställning fick militär miljöträning (Vicente, 2014, s. 8). Konsekvensen är 

att FMV till del saknar förståelsen för militär miljökunskap då det finns en gräns för vad en 

handläggare kan läsa sig till (Strömberg, 2014, s. 11). Ett sätt att realisera domänkunskap är att 

handläggaren på FMV har en bakgrund inom området som hon eller han arbetar med och därigenom 

förståelse för hur produkten används (Vicente, 2014, s. 7). Det vanligaste sättet att erhålla 

domänkunskap är genom ”learning by doing”, genom sitt dagliga förvärv erhålla den kunskap som 

behövs genom att praktisera sitt arbete (Hellberg, 2014, s. 6). Det genomförs även formell utbildning 

på FMV inom området för att skapa militär miljökunskap inom specifika områden (Stolz, 2014, s. 7). 

FMV tillämpar arbetssätt för att säkerställa domänkunskap genom att arbeta i projektform där 

kunskapen som behövs lyfts in projektet (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 11). FMV och FM har även ett 

mer formellt sätt att hantera behovet av domänkunskap genom att FM personal växeltjänstgör i FMV 

under en begränsad tid (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13). Andra sätt som tillämpas inom FMV och 

som till del undviker problematiken med behovet av att inneha domänkunskap är att hantera 

behovet genom att i större utsträckning använda verktyg för att verifiera 

informationsöverföringsgränsytor. Det bygger på att verktyg finns för att verifiera 

informationsöverföringsgränsytan vilket inte alltid är fallet (Björn, 2014, s. 8). Ett annat sätt för att 

hantera behovet av domänkunskap är att låta FM själv bedöma informationsöverföringsgränsytans 

funktion och det får FM göra i samband med att informationsöverföringsgränsytan används. 

(Hellberg, 2014, s. 7) Industrins sätt att försöka säkerställa sitt behov av domänkunskap är genom att 

anställa före detta officerare som har militär bakgrund och på så sätt domänkunskap i sitt område 

(Hellberg, 2014, s. 7). 

I framtiden antas att behovet av domänkunskap inom FMV blir större med tanke på att FMVs 

framtida ansvar och uppgifter (Strömberg, 2014, s. 9). Samtidigt tror FMV inte att större förändringar 

kommer att genomföras då kompetensutveckling oftast stryks med anledning av sin relaterade 

kostnad (Strömberg, 2014, s. 11). Det finns de som anser att domänkunskapen blir mindre i 

framtiden i FMV jämfört med idag och den domänkunskapen kommer endast återfinnas hos FM, 

vilket kommer att kräva nya arbetssätt (Björn, 2014, s. 9). 
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5.2.3 Metod 
Det finns inget entydigt sätt att beskriva FMVs användande av formella metoder för kravhantering. 

Synsätten är divergerande då skalan på synsättet går från att det finns ett tydligt regelverk för 

användandet av formella kravhanteringsmetoder inom FMV (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15), till 

att formella kravhanteringsmetoder används men det finns inga formella krav i FMV på att använda 

dem (Hellberg, 2014, s. 10). Formella kravhanteringsmetoder är ett känt område i FMV men har varit 

ifrågasatt. Det finns kännedom av behovet av dem vilket speglas i användande av dem på FMV redan 

idag. (Vicente, 2014, s. 10) Det pågår utredningar inom uppdraget MS813:05 relaterade till området 

informationsöverföringsgränsytor rörande hur tillämpning av formella kravhanteringsmetoder bör 

omhändertas (Sundgren, 2014, s. 10). Det finns en initial formell grund i samverkansavtalet mellan 

FM och FMV (FMV, 2013, Annex A, s. 12). Vidare beskriver avtalet att införandet av formella metoder 

baserade på FM AR är en pågående förändring (FMV, 2013, Annex A, ss. 7-8).  Avtalet beskriver även 

att arbetet genomförs gemensamt mellan myndigheterna och arbetsformen är IPT. (FMV, 2013, 

Annex A, s. 4) Omfattningen av tillämpningen av formella kravhanteringsmetoder är beroende av 

vilken systemnivå som arbetet genomförs på. Det är vanligare att de högre systemnivåerna tillämpar 

formella kravhanteringsmetoder jämfört med de lägre systemnivåerna. Dock är det även vanligt med 

tillämpning av formella kravhanteringsmetoder vid arbeten med informationsöverföringsgränsytor. 

(Hellberg, 2014, s. 9) Det finns dock ett beaktande som FMV behöver göra i tillämpningen av formella 

kravhanteringsmetoder. Beroende på interoperabilitetsanledningar bör FMV inte ha en högre formell 

kravhantering än vad FMVs internationella partners har då det istället kan hindra interoperabilitet 

som vill åstadkommas. FMV kravhantering bör vara på samma nivå som övriga partners. (Stolz, 2014, 

s. 11)  

Tillämpningen av formella kravhanteringsmetoder inom FMV antas öka i framtiden (Strömberg, 2014, 

s. 12). Tendens finns redan idag att användandet av formella kravhanteringsmetoder ökar (Båvegård 

& Hallberg, 2014, s. 16). Det saknas emellertid vetskap hos alla handläggare på FMV om de formella 

kravhanteringsmetodernas förtjänster vilket försvårar ett införande (Hellberg, 2014, s. 9). 

5.2.4 Teknik 
FMV har genomfört flera utredningar som berör val av verktygsstöd utifrån modelleringsramverket 

MODAF. Den första utredningen genomfördes 2008 (FMV, 2008) och under 2009 kompletterades 

den med en utredning mot ett specifikt modelleringsverktyg (FMV, 2009). Det saknas emellertid 

beslut inom FMV rörande vilka verktyg som FMV ska använda och således är tekniska stödsystem för 

formell kravhantering oreglerad på FMV. FMV använder sig av tekniska stödsystem för hantering av 

informationsöverföringsgränsytor (Stolz, 2014, s. 12). Att arbeta med 

informationsöverföringsgränsytor är komplext så kännedom finns i FMV om behovet av 

stödsystemen för att arbeta med dem (Strömberg, 2014, s. 13). Konkret exempel på verktyg som 

används är Enterprise Architect (EA) och DOORS för kravhantering (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15). 

Idag i FMV vid utarbetandet av informationsöverföringsgränsytornas specifikationer används som 

bas MS Office verktyg i form av Excel och Word (Björn, 2014, s. 11). I arbeten inom vissa 

informationsöverföringsgränsytor finns erfarenhet att använda verktyg för att göra 

interoperabilitetstester mellan olika system över en informationsöverföringsgränsyta. Det kräver 

dock att informationsöverföringsgränsytan är spridda och nyttjas av flera parter så att verktyg 

överhuvudtaget har utvecklats. (Sundgren, 2014, s. 11)   
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FMV behöver emellertid ta fram en central strategi och bestämma sig för ett set av tekniska 

stödsystem då det idag förekommer olika öar av verktyg som är anpassade utifrån projekten och inte 

en gemensam grund på FMV. Arbete med det pågår på FMV. (Strömberg, 2014, s. 13)   

6 Analys 
Analysen genomförs som en jämförelse med hjälp av analysschemat (se kapitel 3.2) mellan den 

konkluderade empirin utifrån ramverket och den deducerade teorin med de teoretiska slutsatserna. 

6.1 Organisation 
Teoretisk slutsats Indikator 

Således redovisar teorin inom området att ansvaret för att utveckla 
och vidmakthålla ontologier borde tas av den organisation som har 
den konceptuella kunskapen om domänen, s.k. domänkunskap. 

Ansvarsfördelning 

Behov av domänkunskap  

 

Den teoretiska slutsatsen innehåller två olika områden som undersökts och inriktas således av två 

olika indikatorer. Det första området är ansvarsfördelningen för informationsöverföringsgränsytor 

och det andra området är behov av domänkunskap. Behovet av domänkunskap som har framkommit 

under fallstudien redovisas i kapitel 6.2. Det resultatet återbrukas i kapitlet för att ge analysen sitt 

resultat utifrån båda områdena (indikatorerna).  

Analysens har givit att ansvarsförhållandet mellan FMV och FM å ena sidan inte är entydigt (Björn, 

2014, s. 3; Strömberg, 2014, s. 3), men å andra sidan finns det en formaliserade beskrivningar mellan 

myndigheterna på en övergripande nivå. De formaliserade beskrivningarna finns inom 

samverkansavtalet mellan myndigheterna. Samverkansavtalet utpekar FM som verksamhetsansvarig 

och FMV som tekniskt designansvarig (FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4). Därutöver finns det ett 

uppdrag från FM till FMV att hantera informationsöverföringsgränsytor mellan IT system 

[informationssystem] som FM använder (FMV, 2013b, ss. 3-4). Utöver det reglerar FMVs 

verksamhetsledningssystem i vilka processer som FMV utvecklar GYS (FMV, 2014, s. 16). Således 

finns ett ansvarsförhållande beskrivet med en röd tråd om hur FMV ska ta sitt ansvar. 

Förutsättningen bygger emellertid på att FM delger sina verksamhetskrav som FMV använder vid 

utvecklande och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor. FMV upplever emellertid att 

verksamhetskraven saknas och därmed kan inte FMV ta sitt ansvar i frågan (Hellberg, 2014, s. 3; 

Strömberg, 2014, s. 3). För att motverka det arbetar FM och FMV i gemensamma arbetsgrupper för 

att skapa samsyn (Björn, 2014, s. 3). Pågående omorganisation mellan myndigheterna antas 

förtydliga ansvarsförhållandet mellan myndigheterna då FMV erhåller det tekniska designansvaret 

för hela funktionskedjor (Strömberg, 2014, s. 9).  

Således konstaterar fallstudien att det finns en formaliserad ansvarsfördelning mellan FMV och FM, 

vilket kanske inte är entydig för alla idag, men den beskriver att FMV har ansvaret mellan 

myndigheterna för att utveckla och vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor.  

Analysens har vidare givit att ansvarsfördelningen mellan FMV och industrin är olika beroende på 

vilken industri som utvecklar informationsöverföringsgränsytan. Det finns industriella överväganden 

som påverkar hur informationsöverföringsgränsytan utformas som inte FMV styr över (Strömberg, 

2014, s. 5). Samtidigt är ansvarsfördelningen mellan FMV och industrin beroende av affärsmässiga 

trender. Ansvaret rör sig som en pendel fram och tillbaka beroende på vilken affärmässig trend som 

råder över hur ansvarsförhållandet ser ut (Björn, 2014, s. 5). Fallstudien konstaterar att FMV SPL har 
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ansvaret för att utveckla och tillhandahålla GYS till industrin idag (Vicente, 2014, s. 5). Utformingen 

av GYS kan ske utifrån olika ansvarsförhållanden mellan FMV och industrin (Strömberg, 2014, s. 5; 

Björn, 2014, ss. 4-5; Björn, 2014, ss. 4-5). Ansvarsfördelningen är olika beroende på tidigare arbeten 

inom gränsytespecifikationer, tidigare erfarenheter inom FMV och industrin samt industriella 

överväganden. I framtiden finns önskemål inom FMV att ta ett större och renodlat ansvar mellan 

FMV och industrin oavsett vilken industri som utvecklar informationsöverföringsgränsytan 

(Strömberg, 2014, s. 5).  

Således konstaterar fallstudien att det inte finns en entydig ansvarsfördelning mellan FMV och 

industrin. Ansvaret ser olika ut beroende på vilken industri som FMV använder sig av för att utveckla 

informationsöverföringsgränsytan. FMVs övergripande ansvar gentemot industrin är att utveckla och 

tillhandahålla GYS till industrin. Hur det konkret utförs är beroende på vilket ansvarsförhållande som 

FMV och industrin tillämpar. Det finns tankar och idéer på FMV att i framtiden ta ett större renodlat 

ansvar mot industrin vad gäller informationsöverföringsgränsytor. 

Analysens har slutligen givit att ansvaret för informationsöverföringsgränsytor internt på FMV är 

placerat på FMV SPL (Sundgren, 2014, s. 8). Ansvaret infrias genom funktionen GYS råd som är den 

organisation FMV skapat för att hantera informationsöverföringsgränsytor (Sundgren, 2014, s. 3). 

Rådets uppgift är att samordna utvecklingen av informationsöverföringsgränsytor inom alla 

försvarsgrenar (Hellberg, 2014, s. 4). Rådet fungerar som ett CCB för att styra utvecklingen och 

användandet av informationsöverföringsgränsytor (FMV, 2011, s. 6). För att få samsyn i 

informationsöverföringsgränsytor mellan myndigheterna medverkar FM i rådet (Hellberg, 2014, s. 5). 

Tillämpningen av internationella standarder görs i större utsträckning än tidigare vilket har påverkat 

GYS rådets arbetssätt från att utveckla och vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor till att 

samordna införandet av internationella standarder i olika FMV projekt, syftandes till att de ska bli 

interoperabla med varandra. (Båvegård & Hallberg, 2014, ss. 7-8) Det pågår utredningar inom FMV 

för hur det interna ansvaret ska utformas i FMV (Sundgren, 2014, s. 6), men de är inte färdigställda 

då uppsatsen skrivs. 

Således konstaterar fallstudien att internt på FMV är det SPL som är ansvariga för 

informationsöverföringsgränsytor. FMV SPL tar ansvaret genom att inneha funktionen GYS råd. GYS 

rådet samordnar och styr utvecklingen och användandet av informationsöverföringsgränsytor på 

FMV. FM medverkar i GYS rådet och härigenom har FM insyn i verksamheten och ett informellt 

ansvar genom delaktighet.  

Analysen från behovet av domänkunskap från fallstudien påvisar att det saknas en reell strategi för 

säkerställande av domänkunskap i FMV även fast det finns en formell och teoretisk beskrivning av 

behovet i samverkansavtalet mellan myndigheterna. Att FMV minskar ambitionen i att inneha 

domänkunskap går stick i stäv med vad ett införande av systemnära ontologier kräver förutsatt att 

det är FMV som blir ansvarig för att utveckla de systemnära ontologierna. Ett sätt som FMV idag 

tillämpar är att antingen via växeltjänstgöring från FM tillsätta domänkunskapen som behövs eller 

genom att bedriva verksamheten som gemensamma projekt som överförs den domänkunskap som 

behövs. Behovet av domänkunskap inom FMV kommer att bli mer omfattande än tidigare inom 

informationssystemområdet om ansvaret för systemnära ontologier ska tas av FMV i framtiden.  

Sammantaget utifrån ansvarsfördelning och behovet av domänkunskap ger analysen att FMV idag 

inte har domänkunskapen för att konstruera systemnära ontologier. Den domänkunskapen återfinns 

idag i FM. Det även fast samverkansavtalet mellan myndigheterna FM och FMV redovisar en 
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beskrivning där det framgår att FMV ska inneha domänkunskapen. Samtidigt visar fallstudien att FMV 

förstår behovet av domänkunskapen men tror inte att FMV kommer säkerställa den i framtiden. 

Därmed bör ansvaret i enlighet med teorin om detsamma överlämnas till FM avseende 

vidmakthållande och utvecklandet av systemnära ontologier. 

6.2 Personal 
Teoretisk slutsats Indikator 

Således redovisar teorin inom området att utvecklingen och 
vidmakthållandet av ontologier är beroende av stöd från ontologiexperter.  

Beroende av experter  

 

Analysen har givit att FMV redan idag är beroende av konsulter för att hantera 

informationsöverföringsgränsytor (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 9). Att utveckla och vidmakthålla 

informationsöverföringsgränsytor är ingen uppgift som FMV kan hanterar själv och FMV har inte 

ambitionen att heller göra det själv. I dag vid införandet av nya informationsöverföringsgränsytor är 

det konsulter som tillför kunskap om informationsöverföringsgränsytor (Björn, 2014, s. 9). Kunskapen 

som behövs består av såväl teknisk- som operativ kunskap, behovet av den operativa kunskapen 

baseras på att FMV har behov av att förstå hur informationsöverföringsgränsytan används i 

verkligheten då det driver utformningen av den (Hellberg, 2014, s. 6). Det även fast uppfattningen 

finns inom FMV att ansvaret behöver återtas i större utsträckning jämfört med idag (Strömberg, 

2014, s. 5). Användningen av internationella och interoperabla informationsöverföringsgränsytor har 

förändrat behovet av konsulter (Strömberg, 2014, s. 8). Idag är behovet baserat på internationella 

konsulter i större utsträckning då de har kunskap (operativ och teknisk) om hur de internationella 

informationsöverföringsgränsytorna används vilket till del saknas nationellt. Fallstudien påvisar även 

att FMV använder representanter från FM som experter för informationsöverföringsgränsytor vilket 

kompletterar tidigare kunskapsbas (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13). Det gör FMV via gemensamma 

arbetsgrupper med personal från FMV och FM men även industrin kan medverka och tillsammans 

bildas expertgrupper för att överbrygga kunskapsbrister (Björn, 2014, s. 9). Fallstudien har även visat 

att FMVs framtida behov av industrin och konsulter kommer att vara likvärdigt med idag, dvs. 

oförändrat jämfört med idag (Strömberg, 2014, s. 8).  

Således kvarstår FMVs beroende av experter på ett likvärdigt sätt som idag. FMV är beroende av 

konsulter som har såväl teknisk som operativ kunskap i informationsöverföringsgränsytor. Det kan till 

del lösas på samma sätt som FMV gör idag genom att hyra in konsulter eller låna experter från FM 

eller bilda gemensamma arbetsgrupper med personal från FMV, FM och industrin. Därmed påvisar 

analysen att FMVs behov av ontologiexperter kommer att kräva att FMV använder sig av experter i 

området, oavsett om FMV avser anställa personal med kompetensen eller köpa den i form av 

konsultstöd och härigenom skapas kunskap om hur systemnära ontologier utvecklas och 

vidmakthålls.  

Teoretisk slutsats Indikator 

Således redovisar teorin att utveckla och vidmakthålla ontologier kräver 
specifik domänkunskap som berör såväl uppgift och domän. 

Behov av domänkunskap  

 

Analysen har givit att FMV saknar en strategi för att säkerställa militär domänkunskapen i 

myndigheten (Strömberg, 2014, s. 8). Samtidigt framgår det i samverkansavtalet mellan 
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myndigheterna att FMV ska inneha den militära miljökunskapen som officerare eller 

specialistofficerare besitter (FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4), därmed finns ett formellt stöd för att 

säkerställa att kunskapen finns på FMV. Fallstudien påvisar att FMV inte anser att inneha 

domänkunskap är ett fokusområde för myndigheten (Strömberg, 2014, s. 11). Det har historiskt varit 

ett prioriterat område inom FMV men har nedprioriterats efter hand (Vicente, 2014, s. 8). 

Konsekvensen av det är att FMV till stor del saknar militär miljökunskap redan idag (Strömberg, 2014, 

s. 11), emellertid försöker FMV kompensera för det genom att FMV handläggaren har en tidigare 

bakgrund eller erfarenhet inom området som hon eller han arbetar inom (Vicente, 2014, s. 7).  

Samtidigt visar fallstudien att FMVs tillämpade strategi för att skapa domänkunskap är genom 

”learning by doing” (Hellberg, 2014, s. 6), växeltjänstgöring (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13; FMV, 

2013, Huvuddokument, s. 4) eller gemensamma projekt som erhåller kunskapen som behövs med 

såväl interna som externa kompetenser (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 11). FMV tillämpar även andra 

sätt för att till del kringgå problematiken med att inte inneha domänkunskapen genom att använda 

tekniska verktyg för verifiering (Björn, 2014, s. 8) eller låta FM själv avgöra hur väl 

informationsöverföringsgränsytan fungerar i samband med operativt användande av 

informationsöverföringsgränsytan (Hellberg, 2014, s. 7). 

Det finns även liknande problematik för hur industrin ska säkerställa sitt behov av domänkunskap. 

Industrin försöker säkerställa sitt behov av domänkunskap genom att anställa före detta officerare 

(Hellberg, 2014, s. 7). Därigenom själva inneha domänkunskap för att säkerställa att industrins 

utveckling stödjer den militära operativa verksamheten. Fallstudien påvisar slutligen att FMV antar 

att behovet av domänkunskap blir större i framtiden inom myndigheten med tanke på FMVs nya 

uppgifter och ansvar (Strömberg, 2014, s. 9), men samtidigt förmodas inte att det genomförs några 

större förändringar då det bidrar till ökade kostnader för FMV (Strömberg, 2014, s. 11). Det finns 

även dem som ser att domänkunskapen blir mindre i FMV i framtiden vilket kommer kräva andra 

arbetssätt än tidigare (Björn, 2014, s. 9). 

Således påvisar analysen att det saknas en reell strategi för säkerställande av domänkunskap i FMV 

även fast det finns en formell och teoretisk beskrivning av behovet av domänkunskap i 

samverkansavtalet mellan myndigheterna. Att FMV minskar ambitionen i att inneha domänkunskap 

går stick i stäv med vad införandet av systemnära ontologier kräver utifrån teoribildningen förutsatt 

att det är FMV som blir ansvarig för att utveckla de systemnära ontologierna. Införandet av 

systemnära ontologier ökar behovet av domänkunskap inom FMV. Arbetssätt som FMV tillämpar 

idag är att antingen via växeltjänstgöring från FM och på så sätt erhålla domänkunskapen som 

behövs eller genom att bedriva verksamheten som gemensamma projekt som överförs den 

domänkunskap som behövs. Behovet av domänkunskap inom FMV kommer att bli mer omfattande 

än tidigare inom informationsysteområdet om systemnära ontologier införs förutsatt att inte redan 

nämnda alternativa arbetssätt används eller att det tillämpas genom andra arbetssätt.   

6.3 Metod 
Teoretisk slutsats Indikator 

Således redovisar teorin inom området att utveckla ontologier yrkar 
på formell kravhantering till en viss nivå, s.k. konceptuell modellering. 
Därmed behöver åtminstone semi-informella ontologier skapas innan 
formella ontologier utvecklas.  

Användning av formell 
kravhantering  
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Analysen har givit att det inte finns något entydigt sätt att beskriva hur FMV använder formella 

metoder för kravhantering idag. Synsättet på användandet av formella kravhanteringsmetoder är 

olika beroende på vem man frågar på FMV. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15; Hellberg, 2014, s. 10) 

Fallstudien påvisar att formella kravhanteringsmetoder inte är något nytt för FMV vilket speglas i att 

FMV redan idag använder dem inom olika projekt (Vicente, 2014, s. 10). Det pågår även utredningar 

inom FMV om informationsöverföringsgränsytor som till syftar till att ta reda på hur formella 

kravhanteringsmetoder kan tillämpas i området (Sundgren, 2014, s. 10). Vidare konstateras att det 

finns en initial grund i samverkansavtalet mellan myndigheterna för att formalisera användandet av 

formella kravhanteringsmetoder då avtalet inkluderar att FMV redan idag ska tillhandahålla 

utbildade arkitekter inom det strategiska systemsamordningsarbetet (FMV, 2013, Annex A, s. 12), att 

det är en pågående förändring och att metoderna baseras på FM AR (FMV, 2013, Annex A, ss. 7-8) 

samt att ledningsområdet genomför försöksverksamhet för användandet av formella metoder (FMV, 

2013, Huvuddokument, s. 4). Fallstudien har även funnit att tillämpningen av formella metoder inom 

FMV idag återfinns som huvuddel vid arbetet med de högre systemnivåerna samt inom arbeten med 

informationsöverföringsgränsytor (Hellberg, 2014, s. 9). Fallstudien påvisar även att FMV antar att 

behovet av formella kravhanteringsmetoder ökar i framtiden (Strömberg, 2014, s. 12), tendensen för 

att det ökar finns redan idag (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 16). Det saknas emellertid kunskap hos 

alla handläggare på FMV om formella kravhanteringsmetoders förtjänster (Hellberg, 2014, s. 9).  

Således saknas idag ett entydigt förhållningssätt inom FMV till formella kravhanteringsmetoder vilket 

FMV behöver utveckla om systemnära ontologier införs då teorin yrkar på behovet av formell 

kravhantering. Däremot påvisar fallstudien att området inte är något nytt för FMV – utredningar 

pågår inom FMV rörande hur de ska användas, de används redan idag inom vissa projekt, stöd finns i 

samverkansavtalet till del men det behöver specificeras ytterligare för att verkställa användandet. 

Insikten att formella kravhanteringsmetoder är en del av framtiden finns idag i FMV även fast 

fullständig kunskap saknas hos alla parter inom FMV. Därmed pågår en utveckling inom FMV som 

korresponderar mot den utveckling som behövs för att införa systemnära ontologier men det är inte 

slutförd då FMV saknar en gemensam och formaliserad grund i myndigheten FMV.  

6.4 Teknik 
Teoretisk slutsats Indikator 

Således redovisar teorin inom området att utveckla och vidmakthålla 
ontologier kräver tekniska stödsystem med 
ontologiutvecklingsprogramvaror. 

Användning av tekniska 
stödsystem 

 

Analysen har utgått ifrån att FMV har genomfört flera utredningar om verktyg som baseras på 

modelleringsramverket MODAF (FMV, 2008; FMV, 2009).  FMV har emellertid inte fattat något 

formellt beslut om verktygsval för formell kravhantering, så området tekniska stödsystem för formell 

kravhantering är oreglerad på FMV. Fallstudien påvisar att FMV redan idag använder sig av tekniska 

stödsystem vid utvecklandet av informationsöverföringsgränsytor (Stolz, 2014, s. 12), förståelsen 

finns för att det är komplext och kräver stöd för att hanteras (Strömberg, 2014, s. 13). Verktyg som 

redan idag används är exempelvis DOORS och EA för kravhantering (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 

15). Däremot sker specificeringen av en informationsöverföringsgränsyta i form av specifikationer i 

MS Office program såsom Excel eller Word (Björn, 2014, s. 11). Utöver det använder FMV verktyg för 

att göra interoperabilitetstester över informationsöverföringsgränsytor mellan olika tekniska system 
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(Sundgren, 2014, s. 11). FMV saknar idag en central strategi över vilka tekniska stödsystem som FMV 

ska använda sig av för formell kravhantering. De olika projekten på FMV har anskaffat olika verktyg 

anpassade för sin verksamhet men det saknas en gemensam grund inom FMV. (Strömberg, 2014, s. 

13) 

Således saknar FMV gemensam strategi för användandet av tekniska stödsystem inom 

informationsöverföringsgränsytor. Det har inneburit att projekten på FMV själva har anskaffat 

tekniska stödsystem därför att behovet föreligger och vetskapen om att arbetet är komplext och 

kräver stöd från tekniska system. Därmed finns vetskapen om att tekniska stödsystem behövs och 

systemen används redan idag. Systemnära ontologier kommer att kräva att FMV använder tekniska 

stödsystem för att beskriva dem. Det är inte samma programvaror som används idag, så FMV 

kommer att behöva anskaffa och utbilda på nya system men den bakomliggande förståelsen för 

komplexiteten finns och insikten av att använda tekniska stödsystem som hjälpmedel inom FMV är 

etablerat. 

7 Resultat 
Resultatet redovisas genom att besvara de operationaliserade frågorna. Vidare redovisas svar på 

forskningsfrågan genom de överväganden som FMV behöver göra om FMV inför första steget av 

semantisk interoperabilitet i form av systemnära ontologier. Svar på respektive operationaliserad 

fråga ska betraktas som fristående från varandra vilket kan innebära att resultatet på frågan påverkar 

andra operationaliserade frågeställningar och svar. Det hanteras inom svaret på forskningsfrågan i 

kapitel 7.2.  

7.1 Svar på operationaliserade frågor 
Operationaliserad fråga 

Hur påverkas FMVs ansvar om systemnära ontologier införs jämfört med nutida ansvar vid utveckling 
och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet?  

 

Analysen har visat på att det organisatoriska ansvaret inte är entydigt mellan myndigheterna FMV 

och FM. Tyngdpunkten finns idag på FMV rörande ansvaret för utveckla och vidmakthålla 

informationsöverföringsgränsytor. Det är emellertid inte entydigt då det finns utsagor från intervjuer 

som leder till oklarheter över hur ansvaret ser ut mellan myndigheterna medan avtal och uppdrag 

mellan myndigheterna ger en tydligare riktning om vilket ansvar som föreligger idag. När analysen 

genomförs behöver läsaren samtidigt beakta att FMV och FM genomför en omorganisation vilket 

påverkar utformningen av ansvarsförhållandet mellan myndigheterna, dock är utfallet av 

omorganisationen inte känd idag. FMVs organisatoriska ansvar mellan FMV och FM påverkas genom 

att FMV, som redan idag saknar domänkunskapen som behövs för att konstruera systemnära 

ontologier, behöver skapa eller få tillgång till domänkunskapen. Därtill påvisar analysen att FMV inte 

heller kommer att infria behovet av domänkunskap, förutsatt att inte FMV gör åtgärder, som behövs 

för att utveckla och vidmakthålla systemnära ontologier framöver. Formellt sätt finns en grund i 

avtalen mellan myndigheterna för att FMV ska inneha domänkunskapen men det uppnås inte fullt ut. 

Avsaknaden av domänkunskap löser FMV genom att använda externa kompetenser i form av 

konsulter eller personal från industrin och FM. 
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Summerande är att FMV inte bör inneha det organisatoriska ansvaret för systemnära ontologier om 

inte FMV antingen via arbetssätt eller på annat sätt införskaffar domänkunskap som säkerställer att 

domänkunskapen finns inom FMV. Därmed bör det organisatoriska ansvaret för systemnära 

ontologier ligga hos FM som i sin grund har domänkunskapen som krävs för att utveckla och 

vidmakthålla systemnära ontologier. Det leder till att FM bör få ansvaret för att utveckla och 

vidmakthålla systemnära ontologier och FMV behåller den tekniska förutsättningsskapande 

interoperabiliteten som behövs för att systemnära ontologier ska användas. Ett förändrat 

ansvarsförhållande mellan FM och FMV leder till att FMVs ansvar mellan FMV och industrin påverkas 

genom att nuvarande ansvar inom FMV att utveckla och tillhandahålla GYS ändras till att 

tillhandahålla systemnära ontologier till industrin som utvecklas och vidmakthålls av FM. På så sätt 

blir FMV en brygga mellan FM och industrin genom att förmedla underlag för vilken typ av 

information som utbyts i form av systemnära ontologier. 

FMVs interna organisatoriska ansvar påverkas genom att FMV SPL ansvar till del förändras. SPL 

behöver inte samordna på syntaktisk nivå för de informationsöverföringsgränsytor som använder 

systemnära ontologier för att utbyta information mellan informationssystem då FM har ansvaret för 

de systemnära ontologierna. Dock behöver SPL fortfarande ta ansvar för de traditionella 

informationsöverföringsgränsytorna som fortfarande används av FM då vissa av 

informationsöverföringsgränsytorna kommer att användas under lång tid framöver. Funktionen GYS 

råd behöver därmed finnas kvar i FMV men omformas med anledningen av att internationella 

informationsöverföringsgränsytor kommer vara de som exploateras framöver. Därmed är 

samordningen av projekten internt på FMV rörande de internationella 

informationsöverföringsgränsytorna av vikt för FMV för att säkerställa samfunktion mellan 

informationssystemen. Sammanfattningsvis så påverkas FMVs organisatoriska ansvar genom att: 

- FM får ansvaret för att utveckla och vidmakthålla systemnära ontologier 

- FMV tillhandahåller systemnära ontologier till industrin som FM har ansvaret för 

- FMV är fortfarande ansvarig för de traditionella informationsöverföringsgränsytorna 

- FMV ansvarar för att tillhandahålla den tekniska interoperabiliteten 

Operationaliserad fråga 

Hur påverkas FMVs beroende av ontologiexperter om systemnära ontologier införs jämfört med 
nutida beroende av experter vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor 
inom informationssystemområdet? 

 

FMV är redan idag inom informationsöverföringsgränsytor beroende av experter för att utveckla och 

vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor. Det hanterar FMV på olika sätt. Antingen genom att 

använda konsulter som har teknisk och operativ kunskap inom informationsöverföringsgränsytor, 

alternativt att FMV använder sig av FM personal som experter. Beroendet kan även hanteras genom 

gemensamma arbetsgrupper där konsulter, FMV, FM och industrin samverkar om en 

informationsöverföringsgränsyta. Således är FMV vana att förlita sig på kompetenser utanför FMV 

vad gäller informationsöverföringsgränsytor. Att arbeta med systemnära ontologier kommer att 

kräva ett likvärdigt stöd från ontologiexperter för konstruktionen av dem. Om experterna ska vara 

anställda i FMV, eller i FM, eller som konsulter, eller finnas i industrin är osäkert utifrån vad som 

undersökts men beroendet finns på likvärdigt sätt som idag inom informationsöverföringsgränsytor.  

Således kvarstår FMVs beroende av experter på ett likvärdigt sätt som idag och därmed är påverkan 
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på FMV av mindre slag. Det är emellertid en annan typ av kompetens som behövs för att konstruera 

systemnära ontologier. Sammanfattningsvis så påverkas FMVs personal genom att (förutsatt att FMV 

får ansvaret att utveckla systemnära ontologier): 

- Systemnära ontologier kommer att kräva ett likvärdigt expertstöd som FMV har idag inom 

informationsöverföringsgränsytor 

- Expertstödsbehovet kommer att basera sig på experter med kunskap inom ontologier, s.k. 

ontologiexperter  

Operationaliserad fråga 

Hur påverkas FMVs kunskapsbehov av domänkunskap om systemnära ontologier införs jämfört med 
nutida kunskapsbehov vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

Analysen påvisar att FMV idag saknar en strategi för att säkerställa domänkunskap i FMV för att i 

framtiden utveckla och vidmakthålla systemnära ontologier. Det finns emellertid en formell 

överenskommelse i samverkansavtalet mellan FMV och FM som reglerar hur myndigheterna ska 

åstadkomma den domänkunskap som behövs för att säkerställa behovet. Vidare påvisar analysen att 

ambitionen i FMV att inneha domänkunskap har minskat över tiden och intervjuerna har även 

påvisat att FMVs domänkunskap kommer bli mindre över tiden jämfört med idag. Det rimmar illa 

med vad systemnära ontologier kommer att kräva av FMV om systemnära ontologier införs och FMV 

blir ansvariga för att utveckla och vidmakthålla systemnära ontologier. Införandet av systemnära 

ontologier ökar behovet av domänkunskap jämfört med arbetet idag med 

informationsöverföringsgränsytor. Domänkunskapen lägger hela den semantiska grunden för att 

säkerställa ett korrekt utbyte av data mellan informationssystem.  

För att införa systemnära ontologier idag kommer FMV behöva säkerställa, via arbetssätt eller 

ansvar, att FMV kan ta del av den domänkunskap som behövs. FMV kommer att påverkas genom att 

behovet av militär miljökunskap blir centralare än tidigare inom informationssystemområdet, då 

förståelse av semantiken kommer att vara avgörande för att säkerställa ett korrekt utbyte av 

information mellan informationssystemen. Således behöver FMVs behov av domänkunskap öka 

jämfört med idag förutsatt att FMV blir ansvariga för att utveckla och vidmakthålla systemnära 

ontologier. Sammanfattningsvis så påverkas FMVs personal genom att (förutsatt att FMV får ansvaret 

att utveckla systemnära ontologier): 

- FMVs behov av domänkunskap ökar jämfört med idag 

- FMV behöver säkerställa hur domänkunskap som behövs erhålls  

Operationaliserad fråga 

Hur påverkas FMV av formell kravhantering om systemnära ontologier införs jämfört med nutida 
kravhantering vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

FMV saknar idag ett entydigt och gemensamt förhållningssätt till användandet av formella 

kravhanteringsmetoder. Det finns olika synsätt på hur formaliserade metoderna är inom FMV. Det 

pågår utredningar på FMV om hur formella metoder ska användas inom 
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informationsöverföringsgränsytor vilka inte är färdigställda då uppsatsen skrivs. Det finns emellertid 

grundläggande stöd för användandet av formella metoder i samverkansavtalet mellan FMV och FM 

men det behöver specificeras ytterligare för att bli mer än en försöksverksamhet inom 

ledningsområdet. Analysen påvisar att FMV tillämpar formella metoder redan idag så området är 

inget nytt för FMV. Insikten och mognaden finns i att formella kravhanteringsmetoder är en del av 

framtiden i FMV även fast fullständig kunskap saknas hos alla parter inom FMV.  

Således är den pågående utvecklingen inom formella kravhanteringsmetoder i synkronisering med 

behovet av detsamma för att införa systemnära ontologier. Det är emellertid ännu ej klart på FMV. 

Påverkan på FMV kommer att vara försumbar då införandet av formella kravhanteringsmetoder 

redan påbörjats och antas fortsätta. Därmed är det av vikt utifrån systemnära ontologier att FMVs 

utveckling i området slutförs och blir gemensam för FMV projekten inom 

informationssystemområdet. Det är en grund för att vidare skapa systemnära ontologier. 

Sammanfattningsvis så påverkas FMVs metodologiskt genom att (förutsatt att FMV får ansvaret att 

utveckla systemnära ontologier): 

- Den anses försumbar då utveckling inom formella kravhanteringsmetoder redan pågår 

- FMV behöver slutföra införandet av formella kravhanteringsmetoder för att skapa en grund 

för användningen av systemnära ontologier 

Operationaliserad fråga 

Hur påverkas FMVs behov av stödsystem om systemnära ontologier införs jämfört med nutida behov 
av tekniska stödsystem vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

Analysen har påvisat att FMV redan idag använder tekniska stödsystem för att hantera GYS. FMV har 

en förståelse för komplexiteten av att hantera informationsöverföringsgränsytor och därmed en 

mognad för att tekniska stödsystem behövs för att utveckla och vidmakthålla 

informationsöverföringsgränsytor. FMV saknar emellertid en central och gemensam strategi för vilka 

tekniska stödsystem som FMV ska använda men olika utredningar pågår internt på FMV inom 

området. Införandet av systemnära ontologier kommer att kräva nya tekniska stödsystem då det inte 

är samma programvaror som FMV använder idag. Förståelsen för komplexiteten finns redan idag och 

insikten att använda tekniska stödsystem som hjälpmedel inom FMV är etablerat.  

Således är det en mindre påverkan för FMV då FMV redan idag använder tekniska stödsystem inom 

informationsöverföringsgränsytor även fast FMV kommer behöva använda andra tekniska 

stödsystem för systemnära ontologier. Därmed behöver FMV skapa en strategi för vilka nya tekniska 

stödsystem som myndigheten ska använda, anskaffa tekniska stödsystem, samt utbilda och 

implementera dem i verksamheten och i sitt verksamhetsledningssystem. Sammanfattningsvis så 

påverkas FMVs tekniskt genom att (förutsatt att FMV får ansvaret att utveckla systemnära 

ontologier): 

- Mindre påverkan då FMV redan idag har en mognad av att använda sig av tekniska 

stödsystem för att hantera informationsöverföringsgränsytor 

- FMV behöver utveckla en gemensam strategi för ett set av tekniska stödsystem som FMV ska 

använda och implementera dem i sitt verksamhetsledningssystem  
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7.2 Svar på forskningsfrågan 
Forskningsfrågan 

Vilka organisatoriska, personella, metodologiska och tekniska överväganden inom 
informationssystemområdet behöver FMV göra om systemnära ontologier införs?  

 

Om FMV väljer att införa semantisk interoperabilitet, vilket förutsätts bli ett gemensamt beslut som 

inkluderar FM, kommer det att medföra att FMV behöver göra en del överväganden. Föreslagna 

överväganden är i enlighet med ramverket ledningssystem som studien använder för att betrakta ett 

införande av systemnära ontologier, vilket är det första steget i införandet av semantisk 

interoperabilitet. 

7.2.1 Organisation 
Huvudfrågan för FMV att överväga finns inom uppsatsens del om påverkan på FMVs organisation. 

Det bygger på teorin om att ansvaret för systemnära ontologier åläggs den som har 

domänkunskapen. I det här fallet avses domänkunskap i det militära området vilket analysen har 

redovisat som att det är FM som har den och därmed FM som borde ansvara för systemnära 

ontologier. Det är inte ett entydigt resultat vilket ska beaktas. Resultatet påverkar FMV inom många 

delar av FMVs ledningssystem för att hantera informationssystemområdet. Uppsatsens övriga 

operationaliserade frågor är också skrivna utifrån att FMV fortsättningsvis behåller ansvaret och på 

så sätt är deras resultat beroende av den organisatoriska frågan. 

Å ena sidan bör inte FMV inneha det organisatoriska ansvaret för systemnära ontologier om inte 

FMV antingen via arbetssätt eller på annat sätt förskaffa sig domänkunskap som säkerställer att 

domänkunskapen finns inom FMV. Därmed bör det organisatoriska ansvaret för systemnära 

ontologier ligga hos FM som i sin grund har domänkunskapen som krävs för att utveckla och 

vidmakthålla systemnära ontologier då det är en naturlig del för brukaren av gränsytan. 

 Å andra sidan kan FMV lösa det genom arbetssätt eller infria domänkunskapen som behövs för att 

utveckla och vidmakthålla systemnära ontologier genom att anställa personer med domänkunskapen 

och därmed säkerställa den och på så sätt behålla ansvaret. Det viktiga som analysen belyser är att 

beroendet av domänkunskap ökar jämfört med tidigare arbeten inom 

informationsöverföringsgränsytor och därmed behöver FMV överväga hur FMV ökar den 

domänkunskap som behövs inom informationssystemområdet när fallstudien redovisar en motsatt 

utveckling i FMV idag. 

Utöver det behöver fortfarande FMV en funktion som GYS råd, eller motsvarande, över tiden då 

användandet av standarder med dedikerade protokoll och format kommer fortsättningsvis att 

användas av FM. Därmed finns fortfarande behovet av att FMV behåller ansvaret som de har idag 

och verkställer det genom en funktion som GYS råd eller motsvarande.  

7.2.2 Personal 
Beroendet av experter kvarstår som idag men experterna behöver ha ny kompetens jämfört med 

tidigare. Påverkan på FMV är av mindre karaktär då motsvarande beroende finns inom 

informationsöverföringsgränsytor idag. FMV behöver emellertid överväga genom att inventera vilka 

typer av kompetenser de behöver för att konstruera systemnära ontologier. Sammantaget bedöms 

att expertberoendet är mindre påverkan på personalområdet i FMV då det är likvärdigt med FMVs 

beroende av experter inom informationsöverföringsgränsytor. 

Vid ett införande av systemnära ontologier ökar domänkunskapsbehovet jämfört med tidigare, vilket 

även behandlas i kapitel 7.2.1. FMV behöver överväga att formalisera hur FMV säkerställer 
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domänkunskap mellan FMV och FM på ett tydligare sätt jämfört med idag. Samtidigt bör FMV 

överväga att utveckla en strategi i området för vilka kompetenser som FMV behöver inom 

domänkunskapsområdet. Påverkan på FMV är av större karaktär inom personalområdet då 

beroendet av domänkunskap ökar jämfört med idag. FMV behöver belysa behovet av domänkunskap 

som en helhet och beskriva det i form av en strategi för hur FMV säkerställer domänkunskap i 

området. 

7.2.3 Metod  
FMV tillämpar redan idag formell kravhantering inom flera projekt även fast det saknas formellt stöd 

för alla projekt på FMV. FMV behöver fortsätta den väg de redan påbörjat inom formell 

kravhantering. Den behöver formaliseras för samtliga projekt inom FMV och samtidigt avtalas med 

FM för att skapa goda förutsättningar för att utveckla systemnära ontologier. De metodologiska 

kraven påverkar FMV i mindre grad då FMV redan påbörjat införandet och förståelse finns för 

användningen, dock inte av alla, inom FMV. Av vikt är att överväga slutförandet av införandet av 

formell kravhantering och säkerställa användandet av dem genom att införa dem i FMVs 

verksamhetsledningssystem. 

7.2.4 Teknik 
FMV använder redan idag tekniska stödsystem för utveckling av informationsöverföringsgränsytor. 

Det är inget nytt i FMV. Förståelse finns för att arbeta med informationsöverföringsgränsytor är 

komplext och kräver därmed stöd från tekniska stödsystem. Att införa systemnära ontologier 

kommer i sig fortsätta ställa krav på användandet av tekniska stödsystem, men inte samma tekniska 

stödsystem som FMV använder idag utan anpassade utifrån att konstruera systemnära ontologier. 

Genom att FMV redan idag använder och har förståelsen för behovet av tekniska stödsystem för att 

arbeta med informationsöverföringsgränsytor anses att det är en mindre påverkan på FMVs 

teknikområde. FMV behöver emellertid överväga att utveckla en strategi som är gemensam för FMVs 

projekt inom informationssystemområdet. Strategin behöver adressera val av verktyg och hur de ska 

tillämpas inom FMVs projekt.   

8 Diskussion och slutsatser 
Diskussion av resultat görs utifrån tre perspektiv. Det första perspektivet avser resultatets innebörd 

och betydelse för FMVs ledningssystem för att hantera informationsöverföringsgränsytor idag och 

hur det påverkas genom införande av det första steget av semantisk interoperabilitetet – ett 

införande av systemnära ontologier. 

Det andra perspektivet är hur resultatet bidrar till ett vetenskapligt perspektiv för semantisk 

interoperabilitet genom att diskutera validiteten av resultatet utanför kontexten av FM och FMV 

samt validiteten av ramverket som använts. Således hur resultatet utifrån fallstudien och analysen 

kan bidra till kunskap inom semantisk interoperabilitet. 

Det tredje perspektivet är att utöva kritik gentemot eget resultat utifrån validitet och reliabilitet. 

Kritiken mot validiteten genomförs genom att belysa begreppsvaliditet och extern validitet i 

fallstudien och analysen. Därutöver kritisera reliabiliteten i fallstudien och analysen. Genom att utöva 

kritiken behandlar uppsatsens tillförlitlighet och repeterbarheten.  

8.1 Resultatets betydelse för FMV 
Uppsatsens huvudslutsats är hur FMV organisation påverkas då det ytterst påverkar 

ansvarsförhållande mellan FMV och FM vid ett införande av SI.  Således blir ansvarsförhållande en 
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nyckelfråga för FMV och FM att reda ut redan innan utvecklingen påbörjas då det påverkar samtliga 

delar inom FMVs ledningssystem som används för att i framtiden utveckla och vidmakthålla 

systemnära ontologier.  

Ansvarsförhållandet utifrån teorin kan uppfattas som väl dogmatisk och bör med tanke på att 

teoribildningen är skriven utifrån en bredare grund än bara ett förenklat ansvarsförhållande hanteras 

därefter. Det vill säga på ett pragmatiskt sätt för att öppna för lösningar som är möjliga för FMV och 

FM. Liknande grundläggande problematik föreligger redan idag, men i en mindre omfattning rörande 

ansvarsförhållandet kring informationsöverföringsgränsytor. Informationsöverföringsgränsytorna 

som FM använder idag har ju någon form av ontologi och används utifrån syftet att uppnå ett 

specificerat mål. Huruvida de uppnår målet eller inte måste hela tiden beaktas så att de är adekvata 

utifrån målet med dem. Således är det en pågående interaktion mellan FM som brukar 

informationsöverföringsgränsytan och FMV som direkt eller indirekt (via industrin) utvecklar och 

vidmakthåller dem. Med det menas att FMV redan idag hanterar problematiken med ansvaret, 

kanske i mindre omfattning jämfört med hur det måste hanteras när ontologier används, men det 

måste ändå hanteras redan idag.  Huruvida samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra eller 

dåligt finns det olika uppfattning om, men det har inte varit syftet att undersöka och därmed går det 

inte att uttala sig om.  

Således påstås att det finns en skala för hur ansvaret bör fördelas mellan myndigheterna FMV och 

FM. Det kräver att ansvaret formaliseras mellan myndigheterna på ett tydligt sätt för att på ett 

formellt sätt reda ut oklarheter. Ett delat ansvar riskerar ibland att bli inget ansvar vilket utifrån 

kontexten av semantisk interoperabilitet inte kommer att fungera. Ansvaret bör även vidare leda till 

att formalisera hur stöd ges eller tas emot mellan myndigheterna.  

Inom ledningssystemet i FMV har personalområdet belysts i två perspektiv såsom behovet av 

expertstöd och behov av domänkunskap. FMVs behov av expertstöd finns redan idag inom arbetet 

med informationsöverföringsgränsytor. FMV använder idag experter inom området från konsulter, 

industrin och FM. Således har FMV redan idag en mognad att hantera externa beroenden av personal 

för att skapa en grund för att lösa hanteringen av informationsöverföringsgränsytor.  

Nyckeln för FMV att överväga är att säkerställa att FM medverkar som experter vid ett eventuellt 

införande av systemnära ontologier. Alternativt att säkerställa att FMV personal har 

domänkunskapen som behövs för att skapa tillräckligt bra systemnära ontologier och på så sätt blir 

de experter. Den alternativa vägen behöver vidare anlyseras då den kommer att kräva större 

förändring inom FMV då FMV behöver delta i FM verksamhet på intimare sätt jämfört med idag. Det 

kan ifrågasättas om det är en rimlig väg för FMV att anamma. Förslaget är att formalisera FMVs 

behov av expertstöd från FM genom att avtala för detsamma. Genom ett formellt avtal mellan båda 

parterna skapas grunden för FMV att erhålla domänkunskapen och samtidigt skapar avtalet en 

förståelse för behovet av expertstöd från FM. 

Behovet av domänkunskap har framlagts som ett problemområde redan idag för FMV och tendensen 

är att det går åt fel håll då domänkunskapen troligtvis kommer att minska efterhand i FMV. 

Systemnära ontologier ställer krav på att inneha eller ha tillgång till domänkunskap. Inte bara i 

perspektivet att konstruera dem utan även att ha förmågan att vidmakthålla dem då de inte ska 

betraktas som statiska ontologier utan att de utvecklas kontinuerligt. FMV bör således överväga och 

fokusera på att ha tillgång till domänkunskapen genom att avtala sig till den. Om inte detta sker 

kommer det krävas stora insatser för FMV för att erhålla domänkunskapen då den kräver god insikt i 

militär verksamhet.  
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Nyckeln är behovet av domänkunskap från FM vilket finns inom den semantiska dimensionen, vilket 

idag inte hanteras på ett tillbörligt sätt, som måste klaras ut och ytterst beskrivas i ontologier. 

Kunskapen om semantiken finns hos brukaren av systemet och den har inte FMV idag. Således klarar 

inte FMV själva av att säkerställa den semantiska dimensionen av ontologierna.  Anledningen är 

tvådelad. Första anledningen är att det behövs domänkunskap till den nivån så att de systemnära 

ontologierna kan konstrueras och den andra anledningen är att validera att föreslagen ontologi är 

tillräckligt bra. I dag är det bara personer med militär miljökunskap som kan gör det. Dessutom som 

tidigare beskrivits så kommer de systemnära ontologierna behöva påverkas och därigenom kräva att 

de uppdateras för att vara korrekta. Utveckling kommer att styras av ett nytt eller förändrat 

verksamhetsbehov och således finns även den drivande anledningen till förändring samt 

utformningen av förändringen hos brukaren av systemet. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att 

för att nyttja den inneboende flexibiliteten i semantisk interoperabilitet, dvs. att förändra eller att 

påverka informationsutbyte på flexiblare och ett korrektare sätt jämfört med dedikerade protokoll 

och format idag, så måste någon ha kunskapen om det förändrade behovet. Författaren påstår att 

det har bara brukarna. 

Det metodologiska området som undersökts i studien visar att FMVs pågående verksamhet och 

ambition inom formella kravhanteringsmetoder rimmar väl med tankar på att införa systemnära 

ontologier som förutsätter tillämpningen av detsamma. Dock visar fallstudien att införandet inte är 

klart utan saknar vissa element. Det behöver formaliseras och slutföras inom FMV.  

Uppfattningen är att formella kravhanteringsmetoder behöver hanteras pragmatiskt då det är en 

utopi att fånga allt med formell kravhantering då grunden med användandet av modeller är att de 

inte fångar allt utan modeller fångar det som behöver fångas. Således behöver FMV överväga att 

utreda vad som är tillräckligt bra formella kravhanteringsmetoder för att utgöra ett underlag för att 

skapa systemnära ontologier. Teorierna nämner att semi-informella beskrivningar är en bra grund för 

att skapa formella ontologier maskinläsbara ontologier vilket bör vara en riktlinje för området. 

Området är även i sig kopplat till FMs och FMVs ambitioner att använda arkitekturramverk inom 

betydligt fler delar än bara syftet att skapa systemnära ontologier vilket måste beaktas. Införandet av 

formella kravhanteringsmetoder blir mer eller mindre ett gemensamt verksamhetsledningssystem 

för hela FMV vilket etablerar det som FMVs generella tillvägagångsätt. Området med 

arkitekturramverk är ifrågasatt inom såväl FM som FMV med tanke på bristen på budskapen om dem 

som hjälpmedel och inte som hot, samt oförmågan att presentera konkreta resultat i flera fall där 

formella kravhanteringsmetoder tillämpats. Det leder till att området är beroende av trenden för 

användandet av formella kravhanteringsmetoder och kan sitta på lös grund och abrupt stoppas som 

införande. Således går FMVs utveckling inom formella kravhanteringsmetoder hand-i-hand med 

behovet som finns inom systemnära ontologier förutsatt att arbetet inom FMV får fortsätta och 

formaliseras i myndigheten och inte avbryts. 

Inom ledningssystemet rörande teknik görs ytterst endast en jämförelse avseende hur FMVs 

mognadsgrad eller insikt om behovet av stödsystem inom informationsöverföringsgränsytor. Därmed 

kan endast uttalanden göras på den övergripande nivån. Analysen påvisar att FMV har insikten och 

mognaden om behovet av stöd från tekniska system även fast det är att jämföra två olika saker då 

jämförelsen bygger på olika tekniska stödsystem beroende på om man avser stödsystem för 

informationsöverföringsgränsytor eller systemnära ontologier. Resultatet belyser emellertid behovet 

av en gemensam strategi för tekniska stödsystem inom informationssystemområdet i FMV. 

Avsaknaden skapar öar av olika verktyg som är anpassade utifrån olika projekts behov vilket kan 



Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 48 av 95 

motverkas genom en gemensam FMV strategi. Om FMV skapar ett beroende till FM av expertstöd 

bör även FM anta samma strategi inom användandet av tekniska stödsystem då det skapar 

interoperabilitetsfördelar. 

En möjlighet utifrån resultatet från fallstudien är att undersöka området genom att studera 

diskrepanser eller genom att bekräfta teoribildningen som finns inom SI idag. Det vill säga att 

resultatet från uppsatsen påvisar att det finns okända områden som teoribildningen inte omfattar 

alternativt bekräftar densamma. Det kan göras utifrån FOIs rapporter inom SI tillsammans med 

uppsatsens resultat om det ger ny kunskap. Utifrån det kan författaren endast uttala sig om att om 

FMV avser följa FOI rekommendation – att ta fram formella beskrivningar, vilket har varit ett 

drivande syfte för uppsatsen – så har uppsatsens resultat kompletterat det med att innan FMV följer 

FOI råd att ta fram formella beskrivningar så bör FMV överväga resultatet från uppsatsen. Det vill 

säga att innan FMV fattar beslut om att ställa krav internt i FMV på projekten att ta fram formella 

beskrivningar överväga vad innebörden blir för FMV ledningssystem inom området. Det här 

övervägandet kan generaliseras till att vara att överväga om införande av SI, oavsett om myndigheter 

eller företag avses, vilket bygger på hur det påverkar ledningssystemet som finns etablerat sedan 

tidigare innan SI införs. Övervägandet av innebörden för ledningssystemet bör genomföras innan 

beslut om att införa SI då det påverkar mer än teknik. 

Den sammantagna påverkan som FMV ställs inför om ett införande av SI bör ses i kontexten av vad SI 

kan bidra med. SI bidrar med förutsättningar som FM och FMV tidigare till del bortsett ifrån genom 

att till så hög grad som möjligt söka korrektheten av informationen som utbyts och på ett flexibelt 

sätt lösa upp interoperabilitetsknutar i form av höga kostnader och långa utvecklingstider då 

tillämpningen är evolutionär i sin utgångspunkt. Det är inte säkert att SI som teknologi passar i alla 

sammanhang för informationsutbyten men det finns en grund i att överkomma informationsutbyten 

som inte påtvingar en ny design eller omsättning av informationssystemprodukter vilket väl passar 

FM och FMV utifrån deras materielförsörjningsstrategi. Förslag är att tillämpa SI inom området 

lägesinformation då det finns ett flertal olika produkter som har lägesinformation men inget samlat 

läge i något av FM informationssystem. Etableringen torde vara en mycket liten kostnad då befintliga 

system innehållande lägesbilder finns och att dela med sig av lägesbilden kan ske till en mindre 

kostnad. Samtidigt behöver den tidigare redovisade hotsituationen inte uppstå, mellan 

myndigheterna och aktörerna i myndigheterna, utan istället kan det finnas en god grund för att skapa 

ett gemensamt intresse och målsättning för att uppnå en gemensam lägesbild.      

8.2 Resultatets vetenskapliga bidrag 
Uppsatsens vetenskapliga bidrag kan endast beskrivas i kontexten av verksamhet som är likvärdig 

med den som FMV och FM bedriver idag. Det vill säga där det finns en uppdelning mellan kravställare 

och leverantörer som motsvaras av den som finns mellan FMV och FM. Anledningen är att uppsatsen 

baseras på enfallstudie som i grunden ej är generaliserbar vilket skapar problematiken med extern 

validitet – således möjligheten att generalisera slutsatser från forskningen.  Däremot kan uppsatsen 

vara ett underlag för kommande flerfallstudier och på så sätt utgöra ett delunderlag för vidare 

forskning som syftar till ett generaliserat resultat utanför uppsatsens kontext. 

Ett vetenskapligt bidrag är att tillämpasynsättet ledningssystem (ramverket som uppsatsen 

använder) för att omhänderta, inom undersökningen, alla de delar som behöver övervägas då en 

organisation funderar på att införa SI. Detta då SI påverkar alla delar som ett ledningssystem består 
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av. Fallstudien påvisar att ramverket är användbart att för att omhänderta de faktorer en 

organisation behöver överväga då organisationen står inför ett införande av SI. 

Det vetenskapliga bidraget relaterat till det vetenskapliga ämnet militärteknik kan således på ett 

liknande sätt som tidigare beskrivits relateras till inverkan på den militära verksamheten. Utifrån 

bidraget att betrakta ett införande av SI som en påverkan på ledningssystemets alla dimensioner kan 

det överföras på den militära verksamheten. Således kommer ett införande av SI påverka FMs och 

FMVs ledningssystem inom informationssystemområdet. Det kommer inte bli samma påverkan för 

respektive myndighet då de har olika förutsättningar jämfört med varandra. FM och FMV har 

annorlunda förutsättningar vad gäller förmågan att ta ansvar, säkerställa behovet av expertstöd och 

domänkunskap, insikt och erfarenheter av att använda formella kravhanteringsmetoder samt 

mognadsgrad i användandet av tekniska stödsystem.  

Oavsett det så genom att belysa militärteknikens grund om teknikens inverkan på den militära 

verksamheten och dess kontext så översätts denna inverkan efter uppsatsens resultat och diskussion 

till att SI påverkar ledningssystem inom informationssystemområdet inom alla dimensioner som den 

militära kontexten använder.   

8.3 Resultatets validitet och reliabilitet   
Begreppsvaliditet har hanterats genom att redovisa utfallsrummet för hur FMVs ledningssystem ser 

ut inom informationssystemområdet. Därmed genom att beskriva det utifrån det underlag som har 

insamlats och återge det utan att homogenisera det eller skapa en ensad uppfattning i frågan då det 

inte finns det. Därmed blir svaren på forskningsfrågan inte heller entydig i alla hänseende beroende 

av att det inte finns en entydig verklighet att beskriva.  Det har utförts genom att använda såväl 

dokument som intervjuer för att beskriva hur FMVs ledningssystemområde ser ut inom 

informationssystemområdet. Fallstudien har använt flera respondenter, från flera olika avdelningar 

och sektioner inom FMV, som utfrågats med samma frågor för att på så sätt återge insamlad fakta 

utan att försöka skapa ett gemensamt konsensusbaserat underlag, dvs. att återger de olika 

uppfattningar om hur verkligheten beskrivits av respondenterna.  

Vidare används transkribering för material från intervjuerna som vidare får bedömmas av 

respondent för att säkerställa att d et som nedtecknats under intervjuerna stämmer överens med 

sagesmannens utsaga i frågan. Det syftandes till att undvika skevheter i underlaget. Även fast 

begreppsvaliditeten anses, i så stor utsträckning som möjligt, vara behandlad så korrekt som möjligt 

så går det inte att helt och hållet undvika skevheter beroende av två huvudorsaker. Det första är att 

författaren har en egen förförståelse i frågan då han har en egen bakgrund inom ledningsområdet i 

FM och FMV och därmed automatiskt tar till sig och betonar insamlad information utifrån egen 

förförståelse med risken att missa viktig information som insamlats. Därmed kan redovisad teori och 

empiri vara presenterad utifrån subjektivitet istället för den önskade objektiviteten. Dock vill 

författaren samtidigt påstå att det ligger i metodvalens natur då metoden avser litteraturstudier och 

fallstudier baserade på granskningar av dokument samt intervjuer. Den andra delen berör 

begreppsvaliditetens problematik vid intervjuer som ytterst blir den semantiska dimensionen av 

ordvalens betydelse. Det vill säga vad avser intervjuaren med sina ordval i sina frågor och förstås de 

på samma sätt av respondenten? Vice versa är det då respondenten svarar på frågeställningen och 

intervjuaren tolkar svaret. Denna del av begreppsvaliditeten har hanterats på två sätt. Det första 

genom att återbruka respondentens egna ordval i sina svar och på så sätt undvika att skapa skevhet 

genom tolkning. Det andra är att återbruka definitioner av begrepp som FMV som myndighet 
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tillämpar i sina interna beslut eller i sitt verksamhetsledningssystem och på så sätt försöka få 

respondenten att känna sig hemma i vokabulären som används. 

Den extern validitet är till del problematisk då den syftar till generaliserbarheten i studiens resultat. 

Med tanke på metodvalet enfallsstudie så faller till del generaliserbarheten beroende av att det krävs 

upprepade replikeringar för att bekräfta eller falsifiera resultatet. Således behöver resultatet ses i 

kontexten av miljön som den har utgått ifrån och använt sig av. Vid liknande miljöer kan resultatet 

vara brukbart. Det vill säga vid statliga institutioner som använder sig av en beställare- och 

leverantörs organisation hos olika myndigheter. Där är resultatet användbart. Däremot finns det 

resultat som bidrar till det inomvetenskapliga perspektivet genom att tillföra former och 

förhållningssätt till hur man kan undersöka påverkan genom att använda ledningssystem som 

ramverk och betraktelsesätt vilket använts i uppsatsen.  

Således blir den externa validiten av mindre karaktär i sitt resultat men om det byggs på med fler 

fallstudier så skulle ett gemensamt underlag utgöra underlag för generalisering. Så det är ett område 

att föreslå för fortsatt forskning inom området semantisk interoperabilitet. 

Reliabilitet baseras i stora delar på fallstudieprotokollet samt tydliga och avgränsade steg i 

tillvägagångsättet syftandes till att studien ska kunna repeteras av någon annan. Det har genomförts 

på olika sätt. Det första sättet är utverkandet av ett fallstudieprotokoll som beskriver 

tillvägagångsättet och därmed skapar grunden för att återupprepa den. Det andra sättet är genom 

tillvägagångsättet utifrån strukturen; teorin om systemnära ontologier – insamla information – koda 

informationen som är av betydelse för fallstudien – sammanställa informationen för såväl intervjuer 

som dokument granskning – besvara fallstudiefrågan – analysera diskrepansen mellan nuläget och 

vad det skulle innebära att införa systemnära ontologier – besvara operationaliserade frågor. 

Samtliga av stegen i strukturen kan redovisas separat vilket ger en tydlig beskrivning av hur resultat 

tagits fram. Det tredje sättet är användandet av analysmodeller som bygger på teoribildningen, som 

genom deduceringen givit indikatorer som utgåtts ifrån då information extraherats från empiriska 

underlag samt indikatorer för att analysera skillnaden mellan fallstudiens resultat och teoretiska 

slutsatser och därigenom svarat på uppsatsens operationaliserade frågor. Genom analysmodellerna 

undviks subjektiviteten genom att basera dem på teori. Med tanke på det omfattande och precisa 

tillvägagångsättet påstås att det skapats ett transparant tillvägagångsätt med goda förutsättningar 

för en opponent eller annan part att återskapa resultatet från genomförd studie. Det yttersta 

verktyget är fallstudieprotokollet med bilagor. 

9 Förslag till fortsatt forskning 
Det är ytterst två delar som uppsatsen föreslår som fortsatt forskning utifrån resultatet. Det första 

berör förslag till fortsatt forskning rörande hur FMV och/eller FM bör organisera sig för att införa 

semantisk interoperabilitet utifrån de överväganden som pekats ut. Uppsatsen har endast undersökt 

påverkan utifrån ett införande av systemnära ontologier. Det finns behov av att se SI som en helhet 

antingen genom att bedriva flera mindre studier eller göra en större studie där det belyses utifrån 

förutsättningarna för hur FM och FMV ska få ut effekt av att använda SI.  

Den andra delen av förslag till fortsatt forskning berör två områden. Det första området är att göra 

samma undersökning baserad på andra organisationer för att bidra till generalisering av 

överväganden som organisationer, oavsett om de är statliga institutioner eller företag, måste 

omhänderta då organisationen bryter det traditionella sättet att utveckla och vidmakthålla 
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informationsutbyten mellan informationssystem. Genom att skapa den generella kunskapen så skulle 

det bli enklare för organisationer att fattat medvetna beslut i frågan hur SI påverkar nuvarande 

ledningssystem. Det andra området är att pröva ledningssystembetraktelsen i fler fall för att kritiskt 

undersöka huruvida tillämpningen av ramverket är adekvat och användbart. Genom att pröva 

ramverket undersöks om ramverket innefattar alla de överväganden som en organisation behöver 

göra innan ett eventuellt användande av SI. Därigenom skulle användandet av ramverket kunna 

generaliseras som en undersökande utgångspunkt då en organisation överväger införandet av SI. 
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Bilaga 1. Fallstudieprotokoll 

1 Introduktion 

1.1 Fallstudiens syfte 
Syftet med fallstudien är att inhämta hur FMV idag [2014] utvecklar och vidmakthåller 

informationsöverföringsgränsytor för FM insatssystem. Således att skapa ett underlag som beskiver 

hur verksamheten ser ut idag. Det kommer att ligga till grund för analysen då ontologiutvecklingen 

jämförs med dagens utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor. 

1.2 Fallstudiens frågeställning  
Fallstudiens frågeställning tar sin utgångspunkt i den forskningsfråga som uppsatsen har. Fallstudien 

undersöker endast empirin utifrån forskningsfrågan och teorin. Det ger en övergripande inriktning av 

fallstudien: 

Hur genomför FMV idag utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 

informationssystemområdet? 

1.3 Fallstudiens teoretiska ramverk och teoretiska utgångspunkt 
Ramverket för fallstudien utgörs av hur FM definierar ledningssystem utifrån att betrakta området 

”utveckling och vidmakthållande av systemnära ontologier” som ett ledningssystem. Därmed 

betraktas området utifrån följande perspektiv (FM, 2011): 

- Organisation 

- Personal 

- Metod  

- Teknik 

Vidare används de teoretiska slutsatserna som deducerats från teorin inom utveckling och 

vidmakthållande av ontologier. Slutsatser har vidare operationaliserats utifrån ramverket och 

forskningsfrågan. Det har givit uppsatsens operationaliseringsfrågor.  

1.4 Protokollets roll 
Fallstudieprotokollet har två syften. Första syftet är att redovisa hur fallstudien genomförs till den 

detaljeringsnivån så den går att upprepa (reliabilitet). Det andra syftet är att vara ett stöd för att 

påvisa hur fallstudien genomförs, dvs. en ledstång för tillvägagångsättet för författaren.  

2 Tillvägagångsätt vid insamling av data 

2.1 Plan för datainsamlingen 
Insamling av empiri genomförs utifrån de operationaliserade frågeställningarna, de ger inriktning till 

vad som undersöks i empirin, med hjälp av dokumentgranskning och intervjuer. Dokumenten 

tillsammans med intervjuerna ska tillsammans bidra med att skapa empirin, på så sätt kompletterar 

dokumenten och intervjuerna varandra.   
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2.2 Förberedelser 
Författaren har tagit hjälp av FMV personal för att både få tillgång till lämpliga respondenter men 

även för att få tillgång till FMV dokument.  

2.3 Underlag som används 
Insamling av data genomförs på två sätt. Det första sättet är att insamla data genom att granska FMV 

dokument (inklusive FMV verksamhetsledningssystem) inom området informationssystem och 

informationsöverföringsgränsytor. Därtill genomförs intervjuer av personal på FMV som har direkt 

relation, dvs. arbetar med, till utvecklingen och vidmakthållande av 

informationsöverföringsgränsytor. 

2.3.1 Personer, platser, tider 
Respondenterna är valda utifrån perspektivet att om fatta såväl högre- som lägre ledningsnivå på 

FMV. Där den högre motsvars av FMV SPL Teknisk ledning och FMV SPL FSD, mellannivån utgörs av 

FMV SPL InfoArk samt den lägre av FMV AL Ledning. 

Följande personer intervjuas: 

Namn Avdelning på FMV Datum Tid Plats 

Kristin Strömberg SPL SP Syst, Tf. Teknisk direktör 2014-
02-26 

13.00-15.00 FMV TrV  

Mikko Björn SPL SP Met,  
GYS råds medlem 

2014-
02-28 

13.00-14.00 FMV TrV  

Jörgen Hellberg AL Led, Projektledare 2014-
03-13 

13.00-14.30 FMV TrV  

Maria Vicente MgU, Produktledare 
Försvarsstandarder 

2014-
03-04 

13.00-14.00 FMV TrV  

Leif Sundgren SPL SP Met, InfoArk och 
grunddataförsörjning, 
Produktledare 

2014-
03-04 

15.30-16.30 FMV TrV  

Michael Stolz SPL SP Syst, Uppdragsledare 2014-
03-12 

13.00-14.30 FMV TrV B107 

Lars Hallberg AL MF, Produktledare 2014-
03-18 

13.00-14.00 FMV TrV B507 

Mats Båvegård AL MF Sjöstridsledning, 
Handläggare (Konsult) 

2014-
03-18 

13.00-14.00 FMV TrV B507 

     

2.3.2 Dokument för empiri 
Som underlag används följande dokument: 

Dokument Syfte 

FM och FMV samordningsavtal 2014 Reglerar ansvarsförhållande mellan 
myndigheterna FM och FMV 

FMV VHL 2014 Styr FMV verksamhet genom: 
- Organisationers ansvar 
- Processbeskrivningar 
- Definitioner 
- Ramverk (ISO 15288) 
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FMV GYS-råds organisation, uppgift och 
verksamhet (2011) 

Beskrivning av FMV GYS råds organisation, 
uppgifter och verksamhet 

Arbetsordning GYS-råd (2002) Beslut och arbetsgång 

Systemlivscykelplan MS813:05 
Informationsarkitektur 2013 

Beskrivning av materialsystemet för 
informationsarkitektur uppdrag under 2013  

Kallelse till GYS-rådsmöte #133 Deltagarlista för GYS råd 

Verktyg för MODAF, en utredning Bedömningar av verktyg och deras förmåga att 
hanterad MODAF 1.2 

Erfarenheter och rekommendationer 
beträdande MODAF och MagicDraw 

Erfarenheter från att använda 
modelleringsramverket MODAF med hjälp av No 
Magics verktyg Magic Draw 

3 Fallstudiefrågor 
Fallstudien använder sig av frågenivåer i enlighet med (Yin, 2007, ss. 100-101). Kapitlet beskriver hur 

frågenivåerna relaterar till varandra på ett spårbart sätt. 

3.1 Fallstudiefrågan 
Nedstående förklaring beskriver relationen som finns, utifrån uppsatsens syfte, mellan 

forskningsfrågan och fallstudiefrågan.  

 

 

 

 Uppsatsens frågeställning Fallstudiefrågan 

Vilka organisatoriska, personella, metodologiska 
och tekniska överväganden inom 
informationssystemområdet behöver FMV göra 
om systemnära ontologier införs?  

Hur genomför FMV idag utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

3.2 Fallstudiefrågor - Nivå 2 frågor 
Nedstående förklaring beskriver relationen som finns mellan de operationaliserade frågeställningar 

och de empirifrågor som driver fallstudiens nivå 2 frågor. Fallstudiefrågan inriktar ytterst 

genomförandet av fallstudien medan fallstudiefrågorna på nivå 2 syftar till att skapa resultatet från 

fallstudien vilket möter uppsatsen operationaliserade frågeställningar. Fallstudiens nivå 2 frågor är 

uppsatsens empiri som vidare kommer att anlyseras inom uppsatsen. 

Uppsatsens syfte 

Forskningsfrågan Fallstudiefrågan 
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Operationaliseringsfrågor Empirifrågor - Nivå 2 frågor 

Hur påverkas FMVs ansvar om systemnära 
ontologier införs jämfört med nutida ansvar?  
 

Hur ser FMV ansvar ut idag vid utveckling och 
vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

Hur påverkas FMVs beroende av 
ontologiexperter om systemnära ontologier 
införs jämfört med nutida beroende av experter? 
 

Hur ser FMVs behov av experter ut idag vid 
utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

Hur påverkas FMVs kunskapsbehov av 
domänkunskap om systemnära ontologier införs 
jämfört med nutida kunskapsbehov? 
 

Hur ser FMVs kunskapsbehov av domänkunskap 
ut idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

Hur påverkas FMV av formell kravhantering om 
systemnära ontologier införs jämfört med nutida 
kravhantering? 

Hur ser FMVs formella kravhantering ut idag vid 
utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

Hur påverkas FMVs behov av stödsystem om 
systemnära ontologier införs jämfört med nutida 
behov av tekniska stödsystem? 

Hur ser FMVs behov av tekniska stödsystem ut 
idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

Uppsatsens syfte 

Forskningsfrågan 

Operationaliseringsfråga 
Ansvar 

Operationaliseringsfråga 
Expertstöd 

Operationaliseringsfråga  
kunskapsstöd 

(Uppgift & Domän) 

Operationaliseringsfråga  
Formell  kravhantering 

Operationaliseringsfråga  
Tekniska stödsystem 

Fallstudiefråga 

Fallstudiefråga 

Ansvar 

Fallstudiefråga 

Experstöd 

Fallstudiefråga 

Kunskapsstöd 

Fallstudiefråga 

Formell kravhantering 

Fallstudiefråga 

Tekniska stödsystem 
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3.3 Intervjufrågor och analysschema 

3.3.1 Nivå 1 frågor - intervjuer 
Nivå 1 frågor är de som ställs till respondenterna. De utvecklas utifrån nivå 2 frågor syftandes till att 

besvara fallstudiefrågorna (nivå 2) men även att göra frågan explicitare för att hanteras under en 

intervju.  

 

Intervjufrågor - Nivå 1 frågor  

Hur fungerar arbetet mellan FM och FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut mellan FM och FMV idag? 
- Vilket ansvar har respektive myndighet idag? 
- Vilken myndighet gör vad? 

Hur fungerar arbetet mellan FMV och industrin idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut mellan FMV och industrin idag? 
- Vilket ansvar har FMV respektive industrin idag? 

Hur fungerar arbetet inom FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut inom FMV idag? 
- Vilka avdelningar har ansvar inom FMV? 

Hur skapar FMV idag den kunskap för teknologiområdet som behövs för att utveckla och 
vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Egna utbildningsinsatser? 
- Extern part som tillhandahåller förståelsen? 

Hur ser FMV till idag att utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet löser den operationella FM uppgiften som stödjs? 

- Hur utvärderas den? 
- Vem utvärderar den idag? 
- Vilken förståelse har de som utvärderar idag? 

Fallstudiefrågan 

Fallstudiefråga 

Ansvar 

Externt 

Mellan myndigheter 

Mellan FMV och 
industrin 

Internt 

Mellan avdelningar på 
FMV 

Fallstudiefråga 

Experstöd 

Förståelse för 
teknologiområdets 

kunskap 

Fallstudiefråga 

Kunskapsstöd 

Förståelse för den 
operationella 

uppgiften som ska 
stödjas 

Förståelse för en 
operationella 

domänens begrepp 
och dess realtioner 

Fallstudiefråga 

Formell  
kravhantering 

Textuell 
kravhantering 

Formell 
kravhanteringsmetod 

Fallstudiefråga 

Tekniska stödsystem 

Tekniskt stödsystem 
inklusive 

programvaraor 
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Hur skapar FMV idag förståelse för de operationella begrepp och dess relationer som används vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

- Innebörd av begreppen som används? 
- Hur begreppen relaterar till varandra? 

Hur arbetar FMV idag med formella kravhanteringsmetoder vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Highly-, Semi-Informal, Semi-, Ridigly-formal? 
- Används textuella beskrivningar?  

Hur använder sig FMV av tekniska stödsystem idag, inklusive programvaror, för utveckling och 
vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Används specifika programvaror för ändamålet? 
- Används kontorsapplikationer? 

 

3.3.2 Analysschema för intervjuer 
Analysschemat beskriver vilka indikatorer som är intressanta utifrån teorin om SI, och därför mäts, 

för respektive frågställning. Indikatorer används för att fånga kärnan av resultatet av en besvarad 

fråga och på så sätt så matchas respondentens svar gentemot indikatorerna. Vissa svar relaterat till 

indikatorerna kräver att följdfrågor ställs för att förstå vidare koppling till konkreta element som är 

viktiga för att förstå sammanhanget. Vidare kan fler indikatorer utvecklas i samband med att 

intervjuerna genomförs då ny kunskap kontinuerligt kommer att tillföras under genomförandet. 

Referenser avser den kodbeteckning som använts för att markera vilken information i 

intervjuprotokollen som vidare använts då informationen abstraherats för att möte 

fallstudiefrågorna.  

Ansvar 

Fråga 1 (A) 

Hur fungerar arbetet mellan FM och FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut mellan FM och FMV idag? 
- Vilket ansvar har respektive myndighet idag? 
- Vilken myndighet gör vad? 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

FM A1 Vilken organisation inom FM? A11. En eller flera 
organisationsenheter i 
HKV 
A12. Vet inte 

FMV A2 Vilken organisation inom FMV? A21. En eller flera 
organisationsenheter i 
FMV 
A22. Vet inte 
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Gemensamt A3 Hur är FM och FMV gemensamt ansvariga? A31. För olika delar i 
processen att utveckla 
och vidmakthålla 
informationsöverförin
gsgränsytorna? 
A32. Otydlig 
gränsdragning – 
målstyrd process som 
innebär att det är olika 
beroende på vad som 
avses? 
A33. Vet inte 

Vet inte A4   

Området 
diskuteras inte 
mellan 
myndigheter 
och fungerar 
inte 

A5 Varför? A51. FM pekar på en 
standard istället för 
verksamhet 
A52. Ingen 
samordning i området  
A53. Ingen spårbarhet 
i området 
A54. FM meddelar ej 
FMV 
verksamhetskraven 

Användarmedv
erkan 

A7 Hur sker den? A71. Olika beroende 
på situation 
A72. Finns ett 
systematiserat sätt 
A.73. Vet ej  

Myndighets 
initierade 
arbeten 

A8 Vem initierar? A81. FMV 
A82. FMV 
A.83 Annan part 

Avtalsregelerat A9 Vilket avtal? A.91 
Samordningsavtalet 
A.92 Annat avtal 

 

Fråga 2 (B) 

Hur fungerar arbetet mellan FMV och industrin idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut mellan FMV och industrin idag? 
- Vilket ansvar har FMV respektive industrin idag? 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

FMV B1 Vilken organisation inom FMV? B11. En eller flera 
organisationsenhete
r i FMV 
B12. Vet inte 
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Industrin B2 Hur tar industrin ansvaret och 
samordnar 
datautbytesgränsytan? 

B21. FMV ger 
uppdrag till Industrin 
B22. Det är 
underförstått i 
industrin 
B23. Vet inte 

Gemensamt B3 På vilket sätt är FMV och 
industrin gemensamt 
ansvariga? 

B31. För olika delar i 
processen att 
utveckla och 
vidmakthålla 
informationsöverföri
ngsgränsytorna 
B32. Otydlig 
gränsdragning – 
målstyrd process 
som innebär att det 
är olika beroende på 
vad som avses 
B33. Vet inte 

Vet inte B4   

Olika  B5 Varför B51. Beroende på 
vilken industri som 
avses 
B52. FMV behöver ta 
ett större ansvar 

 

Fråga 3 (C) 

Hur fungerar arbetet inom FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut inom FMV idag? 
- Vilka avdelningar har ansvar inom FMV? 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

FMV avdelning/sektion C1 Vilken? C11. SPL 
C12. Vet ej 

Olika beroende på C2 Vad beror det på? C21. Beror på 
uppdragsgivare 
C22. Beror på vilken 
informationsöverföringsgrä
nsyta som avses 
C23. Tradition och kultur 
C24. Vet inte 



Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 64 av 95 

Gemensamt C3 På vilket sätt är FMV 
avdelningar/sektioner 
gemensamt ansvariga? 

C31. För olika delar i 
processen att utveckla och 
vidmakthålla 
informationsöverföringsgrä
nsytorna? 
C32. Otydlig gränsdragning 
– målstyrd process som 
innebär att det är olika 
beroende på vad som 
avses? 
C33. Vet inte 

Vet inte C4   

 

Expertstöd 

Fråga 4 (D) 

Hur skapar FMV idag den kunskap för teknologiområdet som behövs för att utveckla och 
vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Organiserade utbildningsinsatser 
- Egna utbildningsinsatser 
- Extern part som tillhandahåller förståelsen 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

Utbildar FMV personal D1   

FMV använder sig av 
extern personal 

D2 Vilken extern personal 
avses? 

D21. Konsulter från 
affärsvärlden 
D22. Andra 
myndigheters personal 
D23. Vet inte 

Vet inte D3   

Det saknas ett system  D4 Hur gör då? D41. Egen utbildning 
D42. Olika beroende på 
D43. Vet inte 

Hänskjuter 
problemtiken till extern 
part 

D5 Vem? D51. Industrin 
D52. Konsulter 
D53. Vet inte 

”On the jobb training”  D6   

 

Kunskapsstöd 

Fråga 5 (E) 

Hur ser FMV till idag att utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet löser den operationella FM uppgiften som stödjs? 

- Hur utvärderas den? 
- Vem utvärderar den idag? 
- Vilken förståelse har dem som utvärderar idag? 

 

  



Andreas Nilsson 2014-06-13 Sida 65 av 95 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

FMV T&E säkerställer 
det 

E1 Hur säkerställer de det? E11. Olika typer av tester 
E12. Personal med 
kunskap kan göra 
bedömningen 
E13. Vet inte 
E14. Säkerställer endast 
tekniken 

FM säkerställer det E2 Hur säkerställer de det? E21. Olika typer av tester 
E22. Personal med 
kunskap kan göra 
bedömningen 
E23. Vet inte 

Vet inte E3   

FMV gör inte det E4 Varför E41. Saknar FM krav 
E42. Det är inte en FMV 
uppgift 

FMV och FM gör det 
tillsammans 

E5   

Industrin gör det E6   

 

Fråga 6 (F) 

Hur skapar FMV idag förståelse för de operationella begrepp och dess relationer som används vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

- Innebörd av begreppen som används? 
- Hur begreppen relaterar till varandra? 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

Genom erfarenhet inom 
området 

F1 Vilken erfarenhet? F11. Handläggaren har 
varit med under längre 
tid 
F12. Handläggaren har 
en bakgrund som officer 
och därigenom 
förståelse 
F13. Vet inte 

Genom att kontinuerligt 
utbilda sig i området 

F2 Teoretisk eller praktisk 
utbildning? 

F21. Genom att läsa på 
ämnet 
F22. Genom att delta i 
forum och konferenser i 
området 
F23. Genom samtal med 
FM representanter 
F24. Vet inte 
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Låta annan part (med 
kunskap i området) 
beskriva och förklara 
innebörden och 
relationerna 

F3 Vem är den andra parten? F31. FM personal 
F32. Personal i industrin 
F33. Vet inte? 

FMV gör inte sådana 
överväganden 

F4  F41. Inga sådana 
övervägande görs av 
FMV 
F42. FMV tittar på bara 
på den syntaktiska nivån 
F43. Semantiken bortses 
ifrån 

Vet inte F5   

FMV försöker men 
klararinte att uppnå 
tillräcklig förståelse 

F6 Varför F61. Saknar tid 
F62. Saknar engagemang 
F63. Saknar 
kompetensen  

Växeltjänstgöring F7   

 

Formell kravhantering 

Fråga 7 (G) 

Hur arbetar FMV idag med formell kravhanterings metoder vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Highly-, Semi-Informal, Semi-, Ridigly-formal? 
- Används textuella beskrivningar?  

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

Använder en formell 
kravhanteringsmetod 

G1 I vilket syfte? G11. Slippa 
missuppfattningar? 
G12. Det är bestämt så? 
G13. Tradition? 

Använder både formella 
kravhanterings metoder och 
textuella 
kravhanteringsmetoder 

G2 Hur mycket av 
respektive sort? 

G21. Mer formell 
kravhanteringsmetod än 
textuell 
G22. Lika mycket av varje 
G23. Mer textuell 
kravhanteringsmetod än 
formell 
kravhanteringsmetod? 
G24. Vet inte 

Använder endast textuell 
kravhanteringsmetod så 
inga formella 
kravhanteringsmetoder 
används 

G3  G31. Textuella 
Gränsytespecifikationer 
(GYS) 
G32. Vet inte 

Vet inte G4   

Finns inga regler som styr 
det på FMV 

G5   
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Tekniska stödsystem 

Fråga 8 (H) 

Hur använder sig FMV av tekniska stödsystem idag, inklusive programvaror, för utveckling och 
vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Används specifika programvaror för ändamålet? 
- Används kontorsapplikationer? 

 

Indikator Referens Följdfråga Referens. Indikator 

FMV använder ett 
gemensamt 
datorverktyg för det 

H1 Är programvaran 
utvecklad för ändamålet 
gränsytor 

H11. Specifik programvara 
avsedd för ändamålet 
H12. Använder 
kontorsapplikationer 
(motsv. av MS Office) 
H13. Vet inte 

FMV använder olika 
datorverktyg  

H2 Vilka verktyg används? H21. Specifik programvara 
avsedd för ändamålet 
H22. Använder 
kontorsapplikationer 
H23. Vet inte 

FMV använder inga 
datorverktyg 

H3   

Vet inte H4   

 

3.4 Dokumentfrågor och analysschema 

3.4.1 Nivå 1 frågor - dokumentgranskningsfrågor 
Nivå 1 frågor är de som används för att inrikta vad som undersöks vid granskningen av FMV 

dokument. De utvecklas utifrån empirifrågor (nivå 2) syftandes till att besvara frågeställningen men 

även att göra frågan explicitare för att precist undersöka dokumenten. Fallstudiens nivå 2 frågor är 

uppsatsens empiri som vidare kommer att anlyseras. 

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilken myndighet är idag ansvarig för utveckling och vidmakthållandet av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

Vilka typer av experter används vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

Vilket komptensbehov har FMV vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

Vilka bestämmelser finns inom FMV idag avseende användandet av formell kravhantering vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

Vilka tekniska stödsystem använder FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

3.4.2 Analysschema för dokumentgranskningsfrågor 
Analysschemat beskriver vilka indikatorer som är intressanta, och därför mäts, för respektive 

frågställning. Indikatorer används för att indela svarsalternativ från dokumentgranskningen och på så 

sätt matchas granskningen resultat gentemot indikatorerna.  Vidare kan fler indikatorer utvecklas i 
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samband med att dokumentgranskningen genomförs då ny kunskap kontinuerligt kommer att 

tillföras under genomförandet. 

Ansvar 

Fråga 1 

Vilken myndighet är idag ansvarig för utveckling och vidmakthållandet av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

Indikator Referens 

FM K1 

FMV K2 

Gemensamt FM och FMV K3 

Saknas en beskrivning K4 

 

Expertstöd 

Fråga 2  

Vilka typer av experter används vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

Indikator Referens 

Konsulter från affärsvärlden L1 

Andra myndigheters personal L2 

Saknas en beskrivning L3 

 

Kunskapsstöd 

Fråga 3 

Vilket komptensbehov har FMV vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

Indikator Referens 

FMV T&E säkerställer behovet M1 

FM säkerställer behovet M2 

Saknas en beskrivning av behovet M3 

 

Formell kravhantering 

Fråga 4 

Vilka bestämmelser finns inom FMV idag avseende användandet av formell kravhantering vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

Indikator Referens 

Finns bestämmelser om formell kravhanteringsmetod N1 

Finns ingen bestämmelse om formell 
kravhanteringsmetod 

N2 
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Finns bestämmelse om användning av textuell 
kravhanteringsmetod 

N3 

Saknas en beskrivning N4 

 

Tekniska stödsystem 

Fråga 5 

Vilka tekniska stödsystem använder FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

Indikator Referens 

FMV använder ett gemensamt datorverktyg för det O1 

FMV använder olika datorverktyg  O2 

FMV använder inga datorverktyg O3 

Saknas en beskrivning  O4 

 

3.5 Resultat från intervjuer och dokumentgranskning 

3.5.1 Organisation 

Resultat från intervjuer 

Fråga 1  

Hur fungerar arbetet mellan FM och FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

1. Hur ser ansvaret ut mellan FM och FMV idag? 
2. Vilket ansvar har respektive myndighet idag? 
3. Vilken myndighet gör vad? 

 

Arbetet idag mellan FM och FMV beskrivs av respondenterna som att området 

informationsöverföringsgränsytor inte behandlas mellan myndigheterna och därmed har området 

brister. Det redovisas som ett område där gränsdragningen mellan myndigheterna är oklar avseende 

vem som ansvarar för vad (Björn, 2014, s. 3). Myndigheterna diskuterar inte i 

informationsöverföringstermerna mellan varandra då de saknar ett gemensamt arbetssätt för 

frågorna och därmed blir informationsöverföringsgränsytor inget som diskuteras (Strömberg, 2014, s. 

3). Det kan sammanfattas med kommentaren: 

”Inte alls för vi jobbar inte på det sättet”. (Strömberg, 2014, s. 3) 

En annan respondents slutsats som leder till samma konklusion är att metodiken vid utvecklandet av 

en informationsöverföringsgränsyta eller en standard, är att standarderna inom området till stora 

delar är horisontella, dvs. de slår inom flera områden samtidigt i försvarsgrenarnas tekniska system. I 

dag sitter enskild handläggare och fattar beslutet om att införa en standard i en teknisk specifikation 

som påverkar samfunktion mellan flera informationssystem istället för att utgå från 

partnerskapsmålen som är fastställda av FM och där standarden finns med.  (Vicente, 2014, s. 3) 

Vidare beskrivs att inom FMV saknas det någon som är ansvarig för funktionskedjan vilket oftast 

resulterar i att FMV inte tar funktionskedjeansvar och att det saknas övergripande policybeslut för 

informationsöverföringsgränsytor. Det finns embryon till sådana arbetsgrupper och ett exempel på 
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det är SYD (System Definition) arbetet inom luftstridskrafterna där FMV försöker styra området 

(Hellberg, 2014, s. 3). Respondenter har även uppfattningen att FMV bedriver marginellt strategiskt 

standardiseringsarbete vilket i sin tur leder till att grundläggande förutsättningar saknas inom vissa 

områden för att hantera informationsöverföringsgränsytor inom FMV (Sundgren, 2014, s. 6). Flera 

respondenter anser att samordningsavtalet mellan FM och FMV är den yttersta grunden för 

ansvarsfördelningen mellan FM och FMV vad gäller informationsöverföringsgränsytor (Båvegård & 

Hallberg, 2014, s. 11; Vicente, 2014, s. 4). Därutöver hänvisas till myndigheternas regleringsbrev och 

instruktioner (Vicente, 2014, s. 4). Således är den formella ansvarsfördelningen till del beskriven och 

beslutad gemensamt mellan myndigheterna för informationsöverföringsgränsytor. 

Vidare och nedbrutet anser respondenter att FMVs ansvar är att följa de utpekade tekniska 

standarderna och se hur de påverkar FMVs produkter i såväl den nationella som internationella 

kontexten (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 4). En utmaning som nämns och som påverkar 

framtagningen av informationsöverföringsgränsytor är att FMV sällan får de bakomliggande 

verksamhetskraven från FM så att FMV kan göra de korrekta valen gällande informationsutbyte ur 

given standard (Strömberg, 2014, s. 3). Därmed fungerar arbetet olika beroende av vilken kravbild 

som FMV erhållit. Men grunden för informationsöverföringsgränsytor är att FMV behöver ha en 

bevakning av förbandens krav och typer vilket återfinns i FM KFM [Krigsförbandsmålsättning] och FM 

KFS [Krigsförbandspecifikation] som vidare bryts ner i ett TTEM som ligger till grund för anskaffningen 

(Stolz, 2014, s. 3). En utveckling som skett är att FM och FMV numera skapar kraven gemensamt 

genom att FM medverkar vid utvecklandet av kravmassan för det tekniska systemet och det anses 

vara till det bättre. Utmaningen är dock att ansvaret blir mer flytande mellan myndigheterna och det 

går inte explicit att säga vem som ansvarar för vad. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 6) Indelningen 

mellan myndigheterna förklaras som att FM har ansvaret för att tala om vilka typförbanden är som 

ska samverka, och FM talar exakt om hur förbandet är uppbyggt i KFS:en med dess ambitionsnivåer 

(Stolz, 2014, s. 4). FM ansvar är att redovisa de operativa kraven, dvs. hur FM ska arbeta inom 

respektive arena och vilka informationsutbytesbehov som föreligger (Hellberg, 2014, s. 3). FMVs 

ansvar är först och främst att säkerställa att den tekniska lösningen fungerar som det är tänkt, men 

om kravbilden är otydlig från FM blir det problematiskt för FMV att säkerställa detsamma (Båvegård 

& Hallberg, 2014, s. 4). 

FMV har flera olika typer av ansvar vad gäller informationsöverföringsgränsytor. Ett av FMVs ansvar 

är att säkerställa att FMV har ett kontaktnät in i Nato C3B [Command and Control and Consultation 

Board] och NSA [Nato Standardization Agency] så att om det händer något så kan FMV få expertstöd 

snabbt vad gäller de internationella informationsöverföringsgränsytorna. I framtida FMV så handlar 

det om att skapa funktionskedjor och därigenom samfunktion mellan olika internationella och 

nationella system (Stolz, 2014, s. 4). Vidare har FMV vidmakthållandeansvaret för gränsytan samt 

ansvaret för att gränsytan uppfyller de krav som FM har ställt. FMV kan inte ställa krav på FM att FM 

ska förstå hur gränsytan fungerar utan tolkningen av gränsytan sker mellan FMV och industrin. Men 

det är i grund och botten FM som har kravställt funktionaliteten och det är FMV som kommer att 

verifiera mot den kravställningen. (Björn, 2014, s. 3) Internt på FMV så är det FMV SPL som är 

ansvarig för framtagningen gränsytespecifikationen (Sundgren, 2014, s. 8). FMV har ansvaret för 

framtagningen av specifikationen gentemot FM och det kommer FMV aldrig bort ifrån då det 

återfinns inom FMV tekniska designansvar (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 5). FM och FMV har nyligen 

genomgått större organisationsförändringar vilket enligt FMV tekniska direktör innebär att i det ”nya 

FMV” kommer det bli mycket tydligare vilket ansvar FMV har och vilket kravställande ansvar FM har. 
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FMV erhållar inte längre några TTEM utan FMV får kravdokument baserade på verksamhet och 

funktion vilket sedan innebär att FMV tar fram det dokument som motsvarar TTEM och vidare bryta 

ner det till specifikationer på enskilda tekniska system (Strömberg, 2014, ss. 3-4). 

De tekniska standarderna för informationsutbyten är FMVs uppgift och inte FM. FM måste vara väl 

insatta i arbetssätt, förmågor, osv. då det inte är FMV ansvar. Men de tekniska delarna är ett FMV 

ansvar. (Sundgren, 2014, s. 5) Det är emellertid vanligt [som tidigare beskrivits] att de operativa 

kraven saknas från FM som ingångsvärde och då blir inte FMVs arbetet stringent (Hellberg, 2014, s. 

3). Inom ramen för vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor och om det sker 

förändringar av gränsytor så sker det på uppdrag av FM. Det kan ske på två olika sätt – antingen vid 

nyanskaffning eller vid renovering och modernisering (REMO), då kommer FM idag in med ett nytt 

TTEM som förädlas utav FMV, eller då FM upptäcker ett fel i befintligt system. Därmed är det FM 

som vanligtvis initierar hela arbetet med informationsöverföringsgränsytor. (Björn, 2014, s. 3) 

Det förtydligades även av en medarbetare på FMV SPL genom att beskriva att arbetet med 

informationsöverföringsgränsytor bygger på att FM beställer arbetet (Sundgren, 2014, s. 3). FM 

lägger en beställning på FMV att utveckla och vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor och det 

görs utifrån en konstellation som kan beskrivas som GYS [Gränsytespecifikation] rådet. Här har FMV 

satt upp ett antal huvudmän för de olika gränsytorna. FM beställer genom en kanal hanteringen av 

gränsytor i form av FMV SPL InfoArk men InfoArk har inte alla de resurser som behövs utan är 

beroende av andra delar på FMV. De andra delarna beställs av andra företrädare hos FM och 

tillsammans utgör det den samlade beredningsresursen för informationsöverföringsgränsytor.  

(Sundgren, 2014, s. 3) 

Ett område som flertal respondenter behandlade i sina intervjusvar var spårbarhetsbehovet på olika 

nivåer. I de nya KFS:erna [Krigsförbandspecifikationerna] finns kopplingen mellan förbanden och 

PARP målen och så ska det även se ut i framtida arbeten. Vidare är problemet idag att KFS:en inte har 

någon koppling till TTEM:et och det saknas spårbarhet. Därför blir det problematiskt för FMV och 

utvecklingen haltar. Det sitter inte ihop, bryggan mellan FM och FMV är ju TTEM:et vilket hänger fritt 

då kopplingen mellan KFS och TTEM saknas. Således blir den som idag ansvarar för TTEM:et den som 

bestämmer val av standarden som han eller hon för in i TTEM:et som vidare tas emot av en FMV 

handläggare som gör hela systemledningens arbete, medan dem som egentligen sitter på 

systemledningen inte har någon aning alls om vad som händer. Således utreds inte vilka 

konsekvenser det får och vetskapen saknas om detsamma. (Vicente, 2014, ss. 3-4) 

Av vikt är att den verksamhet som är fastställd i FM speglas i kraven på tekniken. Då är det de 

taktiska reglementena och procedurerna som styrs oss. FMVs tekniska system är dimensionerade 

utifrån reglementen och procedurer som används i FM. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 3) Den 

övergripande tanken bör vara att informationsutbytesbehovet föds av FM i form av 

förbandsmålsättningsdokument eller specifikationer där FMV vidare kan suga ut det som handlar om 

informationsutbytesbehov så att FMV kan ta fram nya gränsytor om det behövs (Sundgren, 2014, s. 

5). Utgångspunkt delas av fler respondenter då uppfattningen är att FM beskriver sina 

verksamhetsbehov och sedan är det FMV som ska omsätta dem i tekniska krav vilket inbegriper 

informationsöverföringsgränsytor (Hellberg, 2014, s. 3). Det refereras även till att TTEM som FM 

skriver ligger på fel nivå. Alltså FM uttrycker sig inte i formen förmågor utan uttrycker sig i formen av 

att FM vill ha L16 [tekniskt system för överföring av Data mellan flygsystem samt flygsystem och 
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marksystem/sjösystem] (Björn, 2014, s. 3). Ett annat område som beskrivits av respondenterna är att 

FMV hittills haft en kravställning som är ganska simplistisk. Exempelvis L16 – dvs. att FM meddelar 

sina krav genom att peka på en standard.   FM pekar på en viss standard för att bli interoperabel. Det 

anses inte vara konstigt. Det kommer även behöva göras i framtiden för att säkra interoperabiliteten 

mellan nationer men det meddelar inte verksamhetsdimensionen som FMV behöver för att göra sitt 

arbete. (Strömberg, 2014, s. 3) Vidare uppmärksammas behovet av direkt samverkan mellan 

myndigheterna vilket förklarades som att när FM krav omsätts till en offertförfrågan till industrin så 

görs det tillsammans mellan myndigheterna så FMV tar hjälp av FM i kravställningsarbetet. Då slipper 

FMV ifrån tolkningsproblematiken utav TTEM:et. Därigenom skapas en överenskommelse av hur 

levererat system bör se ut när det levereras till FM. (Björn, 2014, s. 3) 

En framtida utveckling inom informationsöverföringsområdet som respondenter föreslog är att 

Försvarsmakten kravställer på förmågenivå och det centrala systemledningsarbetet på FMV innebär 

att sätta en nationell baseline för respektive standard som vidare kan nyttjas inom projekten. 

Därefter skapar FM och FMV ett ”team” som skapar funktionskedjor tillsammans och i steg två så 

analyseras innebörden för respektive tekniskt system i kedjan. Aktörerna i teamen, oberoende av 

myndighetsgränserna, är helt nödvändiga för att säkerställa att FMV har god användarkompetens 

med sig från FM. FMV måste ha människor som är övergripande designansvariga för 

funktionskedjorna som inte mentalt har investerat i de produkter som FMV utvecklat och att det är 

de som är produktledare för samfunktionen. Sedan har FMV produktledare, chefsingenjörer och 

tekniker från respektive produkt som sitter inne med detaljkunskaperna och som kan bedöma vad 

som är möjligt eller omöjligt inom respektive projekt. Får FMV kedjan att fungera – användare som 

kan förklara verksamheten ner till de tekniska produkterna så ser respondenten inga problem att få 

ihop samfunktionen mellan de olika produkterna/systemen i alla typer av fall. (Strömberg, 2014, s. 5) 

I framtida FMV är det starkt uttalat vad FMV har designansvar för. Det är uttryckt som att FMV har 

designansvaret för den tekniska samfunktionen i funktionskedjor. Det finns inget sätt för FMV att 

klara sig ur samfunktionsansvaret längre. (Strömberg, 2014, s. 9) Det förklaras även av andra 

respondenter som att det bidrar det till att det tekniska ansvaret för 

informationsöverföringsgränsytorna trycks ännu hårdare in i FMV jämfört med tidigare (Båvegård & 

Hallberg, 2014, s. 4).  En respondent hoppas på en framtida förskjutning där FM redogör för sitt 

informationsutbytesbehov i icke-tekniska termer och kravställer i termer av verksamhet- 

informationsutbytesbehov. Hur ofta, hur länge, med vem, vad osv. och sedan kan FMV utarbeta den 

detaljerade meddelandeimplementationsspecifikationen som sedan kravställs mot industrin och 

skapa det logiska flödet i utvecklingen. Där är inte FM och FMV idag men anses vara på väg ditåt. 

(Strömberg, 2014, s. 3) För FMV är det viktigt att omhänderta mer än själva materielen så att 

systemen kan personalförsörjas, utbildas på och användas utifrån de operativa kraven annars 

kommer inte materielen att lösa behovet. Alltså måste FMV bygga standarder för informationsutbyte 

som jackar in i de procedurer som FM använder sig av. Det finns ingen marknadsplats för frågor av 

den här typen idag vilket är problematiskt. Det är en utmaning för FMV att omvandla FM krav på sin 

verksamhet och vidare utveckla det till krav på tekniska lösningar. (Sundgren, 2014, ss. 3-4) 

Fråga 2 

Hur fungerar arbetet mellan FMV och industrin idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

1. Hur ser ansvaret ut mellan FMV och industrin idag (Övergripande)? 
2. Vilket ansvar har FMV respektive industrin idag (Detalj)? 
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Sammantaget är det svårt att se kedjan hur helheten, från FM till FMV och vidare till industrin, 

omhändertas (Hellberg, 2014, s. 4).  Tidigare har ju FMV fastställt standarden och vidmakthållit den 

över tiden vilket inte fungerar på samma sätt idag med tanke på användandet av internationella 

standarder i större utsträckning (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 5). Så svaret beror på, på samma sätt 

som det är mellan FM och FMV. Vad gäller FMVs huvudleverantörer i industrin så är det vanligt att 

industrin bestämmer innehållet medan för andra system där FMV inte har samma huvudleverantörer 

gäller FMV kravspecifikationen i större utsträckning och det blir ett mer stringent kravarbete på FMV-

sidan. I den internationella kontexten har leverantören i dag bättre accepterat, jämfört med FMVs 

huvudleverantörer, att kunden bestämmer kraven. Därmed sitter inte alltid FM och FMV förarsätet 

då vissa leverantörer utvecklar informationsöverföringsgränsytor för FM behov. (Strömberg, 2014, s. 

5) 

Ansvarfördelningen ser olika ut beroende på vilken industri som avses, för de produkter som FMV 

lyckats styra så ligger ansvaret hos FMV för att upprätthålla gränsytor medan inte för andra gränsytor 

(Strömberg, 2014, s. 5).  Det finns också ett alternativ då FMV sitter på en delmängd av ansvaret och 

industrin sitter på den andra delmängden. Det är exempelvis vad som sker i LvM [Ett 

meddelandeformat utvecklat av FMV för att utbyta information mellan luftvärnsenheter]. FMV skrev 

95 % av formatspecifikationen och lämnade över den till industrin och nu skriver industrin den färdig 

men det är FMV som fastställer den. (Björn, 2014, ss. 4-5) Samma uppfattning redovisas även av 

andra respondenter, att internationella standarder är beroende av industrin som implementerar dem 

och således blir implementationerna olika beroende på vilken industri som gjort vad. Därmed blir 

tillvägagångsättet ofta att industrin föreslår en implementation av en 

informationsöverföringsgränsyta och FMV accepterar den.  (Hellberg, 2014, s. 4) Det finns även 

tillfällen då FMV låter industrin samordna informationsöverföringsgränsytor själva. Till exempel om 

industrin redan utvecklat gränsytan tidigare i andra projekt. Det är känt och att det finns 

besparingsskäl i det, då kan FMV återbruka tidigare utveckling. (Björn, 2014, s. 4) Mer konkret 

redovisas ansvaret mellan FMV och industrin som att FMV har ansvaret för två delar. Det ena är att 

tillhandahålla standarderna och det andra är att ta fram nya standarder. Vad gäller utvecklandet av 

nya standarder inom området ansvar så ligger det på FMV SPL idag. (Vicente, 2014, s. 5)  

När FMV upphandlar tekniska system ska FMV meddela vilka standarder och gränsytor som utvecklas 

till vilken grad, osv. När industrin i sin tur implementerar får industrin inte göra det på egen hand.  

Tillvägagångsättet borde baseras på att FMV fattar ett beslut om att publicera en specifik designregel 

för en specifik standard, t.ex. en gränsytespecifikation. Beslutet publiceras och görs tillgängligt för 

industrin så när en produktledare på FMV lägger en beställning på industrin så finns designreglerna 

tillgängliga. Därefter går industrin till implementering och då behöver FMV finnas tillgängliga som 

stöd så frågor kan hanteras. (Sundgren, 2014, s. 5) Det sker även en interaktion mellan FMV och 

industrin där FMV och industrin kommer överrens om den slutliga kravställningen som systemet 

verifieras emot. Så på gränsytenivån sker en interaktion mellan FMV och industrin. Industrin kan 

ibland själva skriva standarden eller formatspecifikationen. Det är ovanligt att FMV skriver en egen 

standard då FMV vanligtvis väljer att använda en internationell standard (95 % av gångerna). (Björn, 

2014, s. 4) Informationsutbytesbehov behöver tas fram, vidmakthållas och avvikelsehanteras och där 

finns det en utvecklingspotential för FMV. FMV löser ofta det alldeles för sent. FMV behöver ju bryta 

ner behoven så att de blir krav på de tekniska systemen och det stöds av FMV SPL genom att 

använda kontaktnätet för att förse vår industri med information. (Stolz, 2014, s. 5) Det förekommer 
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även i vissa fall att det sker operativa avväganden direkt mellan FM användargrupp och industrin 

utan inblandade av FMV. (Hellberg, 2014, s. 3) 

Ansvaret mellan FMV och industrin är en pendel som hela tiden rör sig. FMV skulle tidigare flytta ut 

stora delar av sin verksamet mot industrin. De tankarna fanns då men FMV insåg efter ett tag att 

FMV inte kan lämna över för mycket av ansvaret till industrin. Om industrin kan gena för att tjäna 

pengar så gör dem det och det är inte vad FMV är ute efter. Ansvaret för 

informationsöverföringsgränsytor kommer att ligga kvar hos FMV som idag. (Björn, 2014, s. 5) I 

framtiden behöver FMV ta ett mycket större ansvar och bli en bättre kravställare och återta det fulla 

ansvaret in till FMV (Strömberg, 2014, s. 5). Det behöver ske genom att FMV börjar beskriva en 

funktion på SPL som en ledningsdel inom FMV för standarder.  (Vicente, 2014, s. 5) 

Sammantaget leder det till att FMV SPL InfoArk kommer att i framtiden i övergripande ordalag att 

genomföra rådgivning och samordning så att parterna blir interoperabla med varandra. FMV kommer 

även ta fram standarder men göra dem till riktiga Försvarsstandarder (FSD) som certifieras då 

certifieringen bidrar till en betydligt snabbar införande loop jämfört med om den inte är certifierad.  

(Vicente, 2014, s. 5) 

Fråga 3 

Hur fungerar arbetet inom FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut inom FMV idag? 
- Vilka avdelningar har ansvar inom FMV? 

 

Internt på FMV fungerar det rimligt bra men det kan bli bättre då FMV endast har embryon för sådan 

verksamhet. FMV har en längre tradition av att utveckla egna gränsytor och FMV har GYS råd för att 

hantera informationsöverföringsgränsytor. GYS rådet förvaltar meddelandestandarder som är 

nationella och här har även FMV försökt plocka in de internationella standarderna men där har FMV 

inte kommit lika långt och inte haft kompetens och ork att dra det till samma typ av verksamhet som 

för de nationella standarderna. (Strömberg, 2014, s. 7) Arbetssätten blir således olika beroende på 

vilka informationsöverföringsgränsytor som avses då uppdelningen av nationella och internationella 

standarder ger olika förutsättningar. För internationella standarder deltar någon eller några personer 

från FMV i internationella arbetsgrupper. De bidrar genom att aktivt delta i framtagningen av 

standarden eller ger förslag till ändringar av standarden.  (Björn, 2014, s. 6)  

Funktionen GYS råd sorterar in under SPL på FMV och deras uppgift är att samordna arbetet inom 

informationsöverföringsgränsytor. Således att samordna utvecklingarna inom gränsytor för alla de 

olika försvarsgrenarna.  (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 7) De som bemannar GYS råden sitter i 

huvudsak på Anskaffning och Logistik Ledningssektionen (AL LED) i FMV, men numera är även andra 

AL på FMV intresserade. AL är brukare av gränsytespecifikationer. Flertalet av de som sitter i olika 

internationella arbetsgrupper som arbetar med gränsytor inom Nato tillhör vanligtvis AL-nivån i FMV. 

(Vicente, 2014, s. 6) Det finns mycket duktigt folk på FMV som bidrar i GYS och GD (Grunddata) råden 

men de är för få och de lever inte i en stringent värld. Det görs arbeten på lite olika sätt och olika 

händer och styrningen är ibland undermålig rörande hur FMV bör genomföra denna typ av 

verksamhet. (Sundgren, 2014, s. 6) Det bekräftas även av andra som anser att GYS rådet i sin 

nuvarande form har en tynande tillvaro (Hellberg, 2014, s. 5). I grunden finns en standardisering som 
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hanteras inom GYS rådet där förändringar av standarder tas upp och som FMV ser det så har GYS 

rådet fortfarande ansvaret, fast arbetet har förändrats med tanke på att FMV idag använder 

internationella standarder i större utsträckning. Således fastställer numera FMV sällan egna 

standarder utan tillämpar internationella och gemensamma standarder. Frågorna för GYS rådet idag 

är mer av arten att samordna införandet mellan olika projekt på FMV så att informationsutbytena 

blir kompatibla med varandra. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 7) FMV GYS råd har även syftet att 

sprida kunskap om vad som pågår inom olika standarder, såsom exempelvis uppgraderingar. På så 

sätt är GYS rådet ett forum för att sprida kunskap mellan olika projekt på FMV. Vidare finns det flera 

intressenter om en informationsöverföringsgränsyta och på det viset försöker FMV överbrygga det 

genom kunskapsöverföring. Om det kommer en fråga från industrin eller FM rörande en gränsyta där 

det finns ett problem så hamnar det på GYS rådets agenda och skapar ett ärende inom GYS rådet. 

(Björn, 2014, s. 6) 

För att få en stringens på FMV är det SPL som förvaltar gränsytorna och säkerställer att det finns en 

baseline samt samordna berörda projekt för informationsöverföringsgränsytan (Hellberg, 2014, s. 4). 

Det är GYS rådet som fastställer förändringar av de nationella standarderna. Handläggare på FMV har 

ingen egen möjlighet att införa förändringar i informationsöverföringsgränsytorna utan det måste gå 

vägen genom GYS rådet för att fungera (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 7). Vidare är det även så att 

varje handläggare i GYS rådet har sina gränsytor som han/hon vidare ansvarar för. Så det är 

handläggarna i GYS rådet som representerar respektive gränsyta. (Björn, 2014, s. 4) Just nu 

medverkar SPL, AL och T&E från FMV men även representanter från FM. Därtill medverkar olika 

konsulter från olika företag som har kompetens inom specifik gränsyta. Således styrs och 

formaliseras nationella gränsytor av GYS rådet. (Hellberg, 2014, s. 5) För de internationella 

standarderna deltar FMV endast i arbetsgrupper och sedan ratificeras standarden av Nato själva. GYS 

rådet har således lite att säga till om vad gäller internationella standarder och påverkan sker endast 

genom FMV deltagande i arbetsgrupperna. (Björn, 2014, s. 6)  

I framtiden och utifrån hur det ser ut idag med FMVs designansvar så antas ansvaret vara kvar på 

FMV. Det finns behov av att det finns ansvar på en överordnad nivå så att inte de lägre nivåerna 

skaffar sig mandat att manövrera ut andra delar på FMV.  (Båvegård & Hallberg, 2014, ss. 7-8) FMV 

SPL ska vara ansvariga då det är en del av systemledningen och det finns det stöd för internt på FMV. 

SPLs roll är att vara den organisation som står till tjänst med framtagandet av en standard men 

kommer inte att sitta på all kompetens för detsamma, det går inte att hantera på det sättet. För att 

FMV SPL ska ta ansvaret anses att arbeten inom informationsutbyten och dataförsörjningen behöver 

en mindre kaderorganisation som består av ett antal funktioner. FMV är inte riktigt klara med det 

ännu men pågående förstudie ska komma fram till hur det bör formaliseras. Som det ser ut idag och 

utifrån det ansvar som FMV har så håller inte projektformen som FMV bedriver arbetet inom idag. 

(Sundgren, 2014, ss. 6-7) Framtiden ska utgå från kravställning från FM i förmågetermer. Den 

centrala systemledningen inom FMV upprättar därefter samfunktionskravställning som sedan 

fördelas ner på de tekniska systemen. Det pågår en utredning hur FMV ska stärka den centrala 

funktionen gällande informationsarkitektur och gränsytor och samtidigt pågår samma studie gällande 

grunddataförsörjning. (Strömberg, 2014, s. 7) Sammanfattningsvis så kommer FMV inte undan 

problemet längre genom att säga att - det har inte FM beställt. (Sundgren, 2014, s. 6)    
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Resultat från dokumentgranskning 

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilken myndighet är idag ansvarig för utveckling och vidmakthållandet av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

FMV har ett specifikt uppdrag från FM för att hantera informationsöverföringsgränsytor, MS 813:05 

Informationsarkitektur. Målet med uppdraget är att utveckla och vidmakthålla resurser som kan 

tillgodose FM behov av interoperabilitet för data- och informationsförsörjning samt 

informationsutbyten mellan IT-system. Uppdraget lämnar stöd inför och under insats och övningar. I 

det långa perspektivet ska uppdraget utveckla metoder för hantering av ”Lessons identified” och 

”Lessons Learned” rörande informationsöverföringsgränsytor efter insatser och övningar. (FMV, 

2013b, ss. 3-4) Slutligen ska uppdraget bistå FMV T&E samt FM i syfte att möjliggöra redovisning av 

faktisk interoperabilitet (FMV, 2011, s. 6).  

Inom ramen för FMV systemledning även benämnt systemlivscykelledning ingår aktiviteten 

”framtagning av tekniska handlingsregler och designregler med syfte att säkerställa t.ex. 

systemsamordning, samfunktion eller interoperabilitet” (FMV, 2014, s. 1). Vidare så ställer FMV 

verksamhetsledningssystem (FMV VHL) kravet på att ansvarig organisation i FMV ska inom 

processerna Systemutformning och specificering [en delmängd av systemledningen] och Utformning 

av specifikation utarbeta en gränsytespecifikation (GYS) för valt upphandlingsobjekt (FMV, 2014, s. 

16).  FMV har utvecklat en arbetsordning för GYS råd som beskriver rådets roll, ansvar och arbetssätt. 

GYS rådet är ett formellt forum där uppkomna behov redovisas och beslut fattas och avdömningar 

genomförs. Handläggningen av ärenden genomförs i beredningsråd, utskott och arbetsgrupper. 

Beredningsrådet ägnar sig åt gränsytefrågor som berör flera materielsystem och beslutar om förslag 

som är framtagna i utskotten. Utskotten bemannas av representanter från berörda materielsystem 

och beslutar om ärenden som hanteras av arbetsgrupperna samt är föredragande i beredningsrådet. 

Arbetsgrupperna bedriver utredningar, framtagning av specifikationer samt prov och försök. (FMV, 

2002, s. 1) Det finns dock andra dokument i FMV som redovisar en avvikande mening vad gäller 

beslutsfattande i GYS rådet. Det står att GYS rådet lämnar rekommendationer för fortsatt 

handläggningen och fattar inga beslut (FMV, 2011, s. 3). Kraven på GYS är att de ska vara öppna i 

möjligaste mån, åtkomliga och fastställda (FMV, 2002, s. 3). GYS rådets huvuduppgift är att fungera 

som ett CCB (Configuration and Control Board) för att styra systemutvecklingen och användningen av 

gränsytor mellan system där det föreligger behov av att samordna utvecklingen, dvs. ett organ för 

behandling, prioritering och rekommendation för godkännande eller avslag av ändringsförslag. Alla 

förslag till förändringar i GYS behandlas i GYS rådet samtidigt ska rådet bevaka att GYS 

konfigurationsleds vilket genomförs av den enskilda produktledaren. (FMV, 2011, s. 6) GYS rådets 

uppgift är även att samordna gränsytespecifikationsarbetet mellan funktionsområdena (FMV, 2002, 

s. 6). Samtidigt är GYS rådet ett FM och FMV gemensamt råd för att hantera GYS ärenden (FMV, 

2011, s. 2). GYS rådets verksamhetskrav är att arbeta enhetligt med en transparent process för 

ändringshantering och konfigurationsledning av standarder för datautbyte. Vidare ska även GYS 

rådet verkar för att utvecklingen av system görs med ett systematiskt förhållningssätt vilket har sin 

grund i verksamhetens informationsutbytesbehov som formaliseras i informationsutbytesmodeller 

som grundrar sig på etablerade standarder. (FMV, 2011, s. 3) GYS rådet föreslår, inom 

gränsyteområdet, fastställande av styrande dokument såsom GYS, anvisningar, policy- och standard 

dokument (FMV, 2011, s. 6). Produktledaren för SPL InfoArk fattar beslut i system- och 
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produktstyrande frågor inom området informationsarkitektur. Medan beslut som är 

produktöverskridande fattas i FMV CCB av FMV tekniska direktör (FMV, 2011, s. 9). FM förser FMV 

med informationen som behövs för att lösa uppdrag erhållna från FM. Därutöver kan FMV ställa krav 

på att erhålla resurser som stöd från FM för att lösa uppdrag såsom vid validering [av system], 

teknisk kompetens och brukarerfarenheter (FMV, 2013, Huvuddokumnet, s. 4). 

Principen är att FMV utövar tekniskt designansvar och FM utövar verksamhetsansvar (FMV, 2013, 

Annex A, s. 4). För att FMV ska uppfylla sitt tekniska designansvar krävs som minimum att ansvarig 

organisation inom FMV genomför systemarbete för etablering av gränssnitt och samverkansunderlag 

mellan yttre tekniska system och aktuellt tekniskt system och att resultatet beskrivs i funktions- och 

fysisk systemarkitektur (FMV, 2013, Annex A, s. 13).  

”I rollspelet mellan industrin, FM och FMV skall som inriktning gälla att 

 Industrin ansvarar för verifiering av tekniska krav 

 FMV ansvarar för kontroll av leverantörens verifiering samt genomförande av validering och 

leveranskontroll 

 FM ansvarar för förmågeevaluering och taktik utveckling” (FMV, 2013, Annex A, s. 36) 

3.5.2 Personal 

Resultat från intervjuer 

Fråga 4  

Hur skapar FMV idag den kunskap för teknologiområdet som behövs för att utveckla och 
vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

1. Är det organiserad utbildning? 
2. Bedrivs egna utbildningsinsatser? 
3. Är det extern part som tillhandahåller förståelsen? 

 

FMV försöker skapa kunskap utan någon grundläggande strategi. Kunskapen skapas baserat på 

produktledarens personliga intresse och det faktum att produktledarens tekniska system är tvunget 

att införa en ny gränsyta och således måste kunskap skapas som anses behövas. (Strömberg, 2014, s. 

8) Ytterligare bekräftelse på det är att FMV inte skapar kunskapen hos sina anställda. ”Inte på den 

marina sidan. Inte inom vårt område.” (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 9) Bristen på strategi 

kompenseras av att handläggaren på FMV har ofta en bakgrund i de områden som han eller hon 

arbetar inom och på sätt har kunskap om den, men summerande är området oreglerat (Vicente, 

2014, s. 7).   

En grund utifrån kompetens är att FMV anställer civilingenjörer med teoretisk utbildning. Det är en 

viktig bit av kompetensen men även att ha en militär bakgrund som ger stöd anses vara av vikt då det 

underlättar arbetet. (Stolz, 2014, s. 7) Ett av de vanligaste sätten att skapa kunskap inom FMV är 

genom sitt dagliga arbete då det är det närmaste man kommer egenutbildning, så ”Learning by 

doing” är vanligt förekommande (Vicente, 2014, s. 7). Det bekräftas även av andra respondenter, dvs. 

att den organiserade formen av utbildning vanligen ersätts med att skapa kunskap på FMV genom 

”learning by doing” (Hellberg, 2014, s. 6). Ett sätt är att aktivt delta i internationella 

samarbetsgrupper och på så sätt skapa kompetensen. Hittills har ju det varit bejakat från FMV. FMV 

deltar inom såväl Nato som EU arbetsgrupper i frågorna. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 9) Den 
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organiserade formen av utbildning som genomförs sker vanligtvis genom studier som FMV genomför. 

Ett exempel är interoperabilitetsstudien som FMV genomfört och överfört till FM vid flera tillfällen. 

Utöver det bedrivs seminarier och symposier där personal kan delta. (Hellberg, 2014, s. 6) En annan 

form av utbildning är deltagande i internationell försöksverksamhet [övningsverksamhet] såsom 

CWIX och den typen av aktiviteter. Där kan FMV pröva sina system och mot andra aktörer och vidare 

undersöka vilka vägval andra länder gör i området. Verksamheten öppnar för diskussioner med andra 

deltagande länder. (Björn, 2014, s. 7) Det förekommer även rent formell utbildning då exempelvis 

FMV anordnat utbildningar i militära planeringsmetoder för att skapa förståelse inom området (Stolz, 

2014, s. 7). För att överkomma kunskapsbrister är det vanligt inom FMV att använda konsulter för 

kunskapsinhämtning.  FMV organisationen är väldigt konsulttung. Det gör att FMV måste arbeta 

intensivt med att hitta de kompetenser FMV behöver, så mycket tid och energi läggs ner för att 

kravspecificera de konsultbehov som föreligger.  (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 9) Användandet av 

konsulter i området bekräftas även av flera respondenter (Björn, 2014, s. 7).  FMVs behov av 

konsulter baseras på att de har aktuell kompetens och gärna med operativ kunskap, dvs. hur 

tekniken används i praktiken (Hellberg, 2014, s. 6). Antal mantimmar som FMV använder inom 

informationsöverföringsområdet är säkert 80-90% av alla timmar som FMV anskaffar (Stolz, 2014, s. 

7). Med tanke på de relativt nya internationella standarderna som används behöver FMV förlita sig 

på den internationella kompetensen rörande de interoperabla gränsytorna som finns på 

konsultmarknaden (Strömberg, 2014, s. 8). Ett alternativ jämfört med idag är att köpa kompetens 

från andra aktörer jämfört med idag då flera olika instanser inom exempelvis Nato skulle användas 

och hjälpa oss att förstå hur de befintliga teknikerna används och hur de fungerar. FMV skulle kunna 

använda sina kontaktnät i USA och Nato i större omfattning för att skapa kunskap inom områden 

som saknas. (Stolz, 2014, s. 7) Vidare saknar FMV en kompetensuppbyggnadsstrategi för de här 

frågorna på central nivå. Det kan framtida FMV behöva utveckla. (Strömberg, 2014, s. 8) FMV går 

dock snarare åt andra hållet där FMV försöker skjuta över så mycket som möjligt till industrin. FMV 

upplever det som ett problemområde då FMV tappar kompetenser inom området och nu har FMV 

singelkompetenser inom flera områden vilket gör att FMV får problem.  (Båvegård & Hallberg, 2014, 

s. 9) 

I framtiden kommer det alltid att vara så att FMV använder sig av konsulter med tanke på FMV 

regelverk. FMV måste emellertid bli en bättre beställare i framtiden. FMV kommer alltid vara 

beroende av en kunnig industri och kunniga konsulter för det finns ingen möjlighet för FMV att 

bedriva designarbete ”in house” till den detaljnivå som behövs för att det ska fungera och det är inte 

heller FMVs ambition i frågan. FMV vill förskjuta gränsytorna till industrin i större omfattning. 

(Strömberg, 2014, s. 8) Ett problemområde vad det gäller informationsöverföringsgränsytor är att det 

finns många konsulter som har kunskaper inom teknikområdena men det saknas till stora delar 

konsulter som har kunskap om hur standardiseringsarbete bedrivs. (Sundgren, 2014, s. 7) 

Fråga 5  

Hur ser FMV till idag att utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet löser den operationella FM uppgiften som stödjs? 

1. Hur utvärderas den? 
2. Vem utvärderar den idag? 
3. Vilken förståelse har dem som utvärderar idag? 
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Det bygger på att FM i grund och botten har kravställt en funktionalitet genom TTEM. FMV har vidare 

förädlat det till krav och därefter måste kraven verifieras av FMV T&E. Kraven måste initieras av FM 

för att det ska fungera fullt ut och FMV har förädlingsvärdet att göra om det funktionella kravet till 

ett mätbart krav. Det måste FM lösa genom att kravställa funktionalitet. (Björn, 2014, s. 8) 

Utmaningen är att FMV tillsammans med FM inte har funnit en kravställningsnivå som gör det möjligt 

att utvärdera om informationsöverföringsgränsytan löser den operationella uppgiften. TTEM är 

ytterst de dokument som fördelats rakt ner i organisationen tillsamman med ekonomi och strukturen 

mellan myndigheterna gynnar inte samfunktion. I FMV i dag görs inte det beroende på att FMV 

väldigt sällan har den operationella kravbilden uttryckt i termer som gör att de kan kontrollera att 

FMV löser uppgifterna. (Strömberg, 2014, s. 9) En annan betraktelse är att det är en del av den 

normala teknikprocessen på FMV. Innan systemen levereras sker en verifiering och validering av 

produkten vilket framgår i FMV processer. Sedan överlåter FMV till FM att genomföra 

krigsförbandsvärderingen utifrån resultatet. Därmed blir grunden den driftsåtermatning i form av 

”lesson learned” processen som FM har, men som behöver bli bättre för att fungera helt ut. (Stolz, 

2014, s. 9) För luftstridskrafterna har det sedan länge funnits en stark tradition av verifierings- och 

valideringsaktiviter och ett starkt tänk i att få det att fungera och även om kravställningen varit ringa. 

FMV har testat funktionskedjorna och samfunktionen i slutänden och bedömt resultatet så att 

systemet antingen kan användas eller inte. Det har präglats till stor del av flygsäkerhetsaspekterna 

vilket i sin tur har skapat traditionen. (Strömberg, 2014, s. 9) En alternativ möjlighet som lyfts av 

respondenter är FMs deltagande på internationella samövningar där ledstjärnan är interoperabilitet 

då det finns en bra möjlighet att pröva huruvida den operationella uppgiften stöds eller ej. Det 

tillsammans med deltagande på olika seminarier och deltagande i olika internationella arbetsgrupper 

som hanterar standarder. (Björn, 2014, s. 8) FMV beskriver även behovet av dialog som föreligger för 

standardiseringsbehovet vilket innebär att FMV behöver ha någon part från FM att dialogisera med 

för att kontrollera att den tekniska lösningen uppfyller behoven från FM sidan. FMV måste således 

dialogisera med FM för att säkerställa att de tekniska standarderna når upp till FM behov. (Sundgren, 

2014, s. 5) 

Industrins sätt att säkerställa att den operativa uppgiften stöds är att industrin i sin tur anställer före 

detta officerare som har operativ kunskap i området och genom det säkerställer dem att den 

operativa uppgiften stödjs genom officerens tidigare erhållna kunskap. (Hellberg, 2014, s. 7) FMV 

måste säkerställa att den tekniska materielen som lämnar FMV uppfyller FM behov och löser den 

operationella uppgiften. Därför blir FMV T&E roll tydlig, som arbetar med gränsytor och standarder 

vilket behöver arbeta mycket närmare FMV T&E eftersom de är en del av säkerställandet. Den som är 

ansvarig för framtagningen av gränsytan är SPL och den som utvärderar den är FMV T&E. (Sundgren, 

2014, s. 8) Mer tydligt beskrivet är det FMV T&E som har uppgiften och planerar för testerna och 

evalueringarna men det saknas en helhetlig T&E funktion i FMV (Hellberg, 2014, s. 7). Men även 

projekten i sig på FMV har ett delansvar i verifieringen och valideringen genom att det först och 

främst är projektet som är huvudansvarig för systemen. Betraktas det från högre systemnivåer så 

tydliggörs FMV T&E som då validerar systemet som helhet, dvs. typsystemet men även förbandet. 

(Båvegård & Hallberg, 2014, s. 11) Ett annat perspektiv är att det ytterst blir FM som får avgöra hur 

bra eller dåligt systemet uppfyller den operationella uppgiften eftersom FMV inte har kunskapen och 

därmed är det bästa om FM som kund får avgöra om den operationella uppgiften stöds när 

produkten används. (Hellberg, 2014, s. 7) Det leder även till synpunkter på att FMV inte har 
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vetskapen och FM får reda på det först då FM använt systemen. FM måste fortfarande validera sina 

egna förband för det kan inte FMV göra åt FM. (Sundgren, 2014, s. 8) 

Att skapa den kunskap som behövs för att undersöka huruvida den operationella uppgiften löses 

anses vara en knivig fråga för respondenterna. I dagsläget har FMV inte den förståelsen. Alltså FMV 

förlitar oss väldigt mycket på verktyg för att verifiera olika saker. Testverktygen köps av industrin och 

används för att verifiera samfunktionen genom att verktyget förklarar vad som blivit fel i 

implementeringen. Det fattas en hel del i det här för att uppfylla det operationella kravet. Det är 

först då FM använder produkten på sitt avsedda sätt som FMV de facto ser felen. Det är jättesvårt för 

FMV. (Björn, 2014, s. 8) Ett sätt att lösa det är att FMV jobbar med projektgrupper. Det gäller att 

skapa kompetenser som kan lyftas in i projektet. FMV T&E arbetar precis likadant då de inte har all 

den kompetens som behövs utan de lånar in den från olika avdelningar på FMV. (Båvegård & 

Hallberg, 2014, s. 11) För att lösa utmaningen med att säkerställa att den operationella uppgiften 

löses behöver det skapas ett tätt samarbete mellan FMV och FM så att hanteringen är likvärdig och 

styrningen blir gemensam och inte sker på olika sätt (Stolz, 2014, s. 9). 

I framtiden blir säkerställande av att den operationella uppgiften stöds tydligare i samband med FMV 

framtida organisation och ansvar, då FMV måste säkerställa att inkommande kravbild från FM går att 

verifiera. Det arbetet måste gå hand i hand ända från uppstarten. Det kan inte komma in i slutet utan 

det blir en naturlig del i processen att säkerställa verifierbara krav på alla nivåer. (Strömberg, 2014, s. 

9) Härigenom har T&E på FMV har fått en mycket tydligare profil i samband med framtida FMV och 

det är precis det FMV behöver och dialog pågår för inom området. (Sundgren, 2014, s. 8) 

Fråga 6  

Hur skapar FMV idag förståelse för de operationella begrepp och dess relationer som används vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

1. Innebörd av begreppen som används? 
2. Hur begreppen relaterar till varandra? 

 

Respondenten är inte hundra procent säker men respondenten har inte fått känslan av att FMV på 

senare tid anser att det är en av FMV kärnkompetenser (Strömberg, 2014, s. 11).  Det förstärks av 

resonemanget från en annan respondent som beskriver att i början av sin anställning på FMV var det 

naturligt med miljöträning. Handläggare på FMV var med ute på övningar och beskådade vilken 

verksamhet som FM genomförde inom handläggarens område. Det saknas idag, att medverka i den 

militära verksamheten är få förunnat, och det var härigenom FMV handläggaren fick en förståelse för 

att ge rätt stöd till FM. (Vicente, 2014, s. 8) Det här är ett område där FMV blivit sämre över tiden. 

FMV har i dagsläget en lägre förståelse för militär miljökunskap än tidigare. FMV har avgränsat sig 

från den världen. Mycket baserat på att FMV inte längre har samma inflöde av personal med militär 

bakgrund. Det har numera blivit starkt begränsat i att utbilda FMV personal i militär miljökunskap så 

att det inte längre genomförs. Det är definitivt en svag sida hos FMV då det finns en gräns för hur 

mycket en person kan läsa sig till i förståelse. (Strömberg, 2014, s. 11) FMV bortser inte från den 

semantiska dimensionen som finns men FMV försöker lösa den efter bästa förmåga, men har inte 

fått gehör internt. Semantiken är inget lätt område, det är det svåraste som finns. Men problemet är 

känt så det är inget dött liv, emellertid saknas gehör för området. (Vicente, 2014, s. 9) Ett sätt att 

hantera dimensionen är att dialogisera den med FM och dialogen sätter igång direkt då FMV påbörjar 
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sin kravsammanställning och sitt analysarbetete. Ett annat sätt som används är att FMV har 

växeltjänstgöringar som bemannas av personal från FM som har tjänstledigt från FM. (Båvegård & 

Hallberg, 2014, s. 13) Om kunskapen saknas löses det i huvudsak genom tillgång till militär personal 

då FMV ingenjören delvis saknar kompetensen (Hellberg, 2014, s. 8). Således jobbar FMV 

tillsammans med FM i frågorna och FMV har alltid en dialog med FM runt TTEM:et. Dialogen är en 

förutsättning för vad FMV levererar och utan den skulle FMV leverera något annat än de som faktiskt 

levereras och som FM avsåg. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 13) Ett exempel är lösandet av uppdraget 

Insatsförmåga Luftvärn där FMV tillsammans med FM använder införandegrupper med 

representanter från FM som deltar i alla möten som FMV har ihop med industrin. Här fångas mycket 

av den kunskap som behövs, för det går aldrig att kravställa till den detaljeringsgraden. Det måste 

finnas möjlighet för FM och FMV att påverka kravställningen efter hand. (Björn, 2014, s. 9) När FMV 

kommer till områden som är nya för såväl FM som FMV så använder sig FMV av konsulter för att 

erhålla kunskapen. (Björn, 2014, s. 9) 

I framtiden antas att det inte bli någon förändring i området för FMV då det är två myndigheter 

under stark press som har allt för lite personal att göra sina egna grundläggande uppgifter och 

myndigheterna har samma situation vilket gör att sådana här aktiviteter är sådana som först stryks. 

Kompetensutveckling och en vilja att byta erfarenheter mellan myndigheter står inte högt upp på 

dagordningen, dvs. inget man vill lägga pengar på.  (Strömberg, 2014, s. 11) Respondenterna ser 

gärna att FMV hade större bredd i sin kunskap om nyttjandet av funktioner och utrustningarna men 

snarare är farhågan i att det glider åt andra hållet. Att FM blir kunskapskälla vilket kanske inte är helt 

fel då FM är experter på det området. Det kanske egentligen är att vårt arbetssätt måste förändras – 

att FM påverkan på hela framtagningen måste bli ännu större.  (Björn, 2014, s. 9) 

Resultat från dokumentgranskning 

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilket kompetensbehov har FMV vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

FMV utvecklar och vidmakthåller kompetens för att möta FM behov. FM och FMV ska gemensamt 

analysera kompetensläget och kompetensförsörjningsplaneringen vid FMV. (FMV, 2013, 

Huvuddokument, s. 3) FM och FMV är överens om att materielförsörjningen kräver nu och i 

framtiden kontinuerlig tillgång till den militära miljökunskapen som officerare/specialistofficerare 

besitter. Det genomförs genom ett antal officerare/specialistofficerare är tidsbegränsat anställda vid 

FMV. På samma gång skapar officerare/specialistofficerare erfarenheter från FMV som tillförs FM. 

(FMV, 2013, Huvuddokument, s. 4) 

Arbetsgrupperna som bereder ärendena inom informationsöverföringsgränsytor som beslutas av 

utskotten bemannas av personal med ämneskompetens såsom personal från FMV, FM och industrin 

(FMV, 2002, s. 7). Det bekräftas även av den kallelse till GYS råds möten där alla parter är 

representerade (FMV, 2014, s. 1).  

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilka typer av experter används vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 
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GYS rådet organiseras i FMV MDF (Metod- och Designstöd samt Forskning och Utveckling) och 

produkterna tillhör FMV SPL InfoArk. Rådets ordinarie medlemmar inkluderar representanter från 

FM (FMV, 2011, s. 5). Vidare ställer FMV krav på att slutbehandlingen av ett ärende i GYS rådet, dvs. 

förordandet av ett beslut, kräver att FM finns representerade på mötet (FMV, 2011, s. 9).  

Inom strategiskt systemsamordningsarbete kan även kompetenser från andra myndigheter såsom 

FOI och externa aktörer behövas i arbetet med nedbrytning av krav och målsättningar till tekniska 

krav. (FMV, 2013, Annex A, s. 12)  

3.5.3 Metod 

Resultat från intervjuer 

Fråga 7 

Hur arbetar FMV idag med formell kravhanterings metoder vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

1. Sker det under organiserade former 
2. Highly-, Semi-Informal, Semi-, Ridigly-formal? 
3. Används textuella beskrivningar?  

 

Det finns inga formella kravhanteringsmetoder som är beslutade att användas inom FMV. Det 

används metoder men av informellt slag. FMV SPL InfoArk försöker skapa formella 

kravhanteringsmetoder för sitt syfte. Formell kravhantering har varit en infekterad fråga på FMV och 

därmed blivit extremt ifrågasatt. Det finns kännedom om behovet av formella 

kravhanteringsmetoder och FMV försöker använda formella kravhanteringsmetoder i större 

utsträckning jämfört med tidigare. FMV VHL tar inte höjd för formella kravhanteringsmetoder. 

(Vicente, 2014, s. 10) Det förstärks av uttalandet att FMV inte har fastställt några handlingsregler i 

området (Strömberg, 2014, s. 12) så det gör FMV inte idag (Sundgren, 2014, s. 10). Formell 

kravhantering är ett av de områdena FMV undersöker inom uppdrag MS813:05 inom FMV SPL 

InfoArk. Tidigare har det varit så att om inte FM explicit beställt formellt kravhantering så har det inte 

heller gjorts men nu kan inte FMV bortse längre för området. (Sundgren, 2014, s. 10) Inom strategiskt 

systemsamordningsarbete ska FMV tillhandahålla utbildade arkitekter som kan stödja FM 

modelleringsarbete då FMV myndigheterna samverkar i att bryta ner operativa krav och 

målsättningar i tekniskt realiserbara krav. (FMV, 2013, Annex A, s. 12) 

Det finns även en flytande skala för hur respondenterna ser på omfattningen av användandet av 

formella metoder. Ett synsätt är de finns och används men det finns inga formella krav inom FMV på 

att de ska användas (Hellberg, 2014, s. 10). Ett annat är att FMV använder formella metoder och det 

framgår tydligt i FMV VHL som beskriver hur FMV arbetar, men de facto används FMVs VHL endast 

inom hälften av alla projekt på FMV. Det är ofta projekt på FMV som inte alls förhåller sig till FMV 

VHL. (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15) Samtidigt beskrivs att tillämpningen av formella metoder är 

beroende av vilken systemnivå FMV jobbar på. Det används inga formella kravhanteringsmetoder på 

produktnivån. Emellertid används det på de högre systemnivåerna och på en del gränsyteområden, 

exempelvis vid iSMART processen för L16 [Taktisk datalänk för luftstridskrafter]. (Hellberg, 2014, s. 9) 

Om FMV vill säkerställa det FMV vill uppnå så får nog FMV under längre tid fortsätta att uttrycka sig i 

textuella dokument även om det finns ett behov av mer formella metoder. Det finns flera 

anledningar till varför textuella dokument måste fortsätta användas som exempelvis 

upphandlingslagar som är hårda vad gäller formuleringar då FMV inte får lämna tolkningsföreträde 
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till marknaden för då kan upphandlingen bli överklagad. (Strömberg, 2014, s. 12) Ett annat exempel 

är att det ska vara ett krav per stycke och det viktiga är att det är verifierbara krav (Björn, 2014, s. 

10). Samtidigt känner inte respondenten till någon gång då FMV kravställt ur ett modellperspektiv 

gentemot industrin. (Strömberg, 2014, s. 12) En annan aspekt rörande användandet av formella 

metoder är aspekten att FMV inte är betjänta av att ha högre ambitioner än vad EU och Nato har och 

tvärtemot det så får FMV problem om de har det. Vår kravhantering ska ligga på samma nivå som 

dem och samma språk.  (Stolz, 2014, s. 11) 

Respondenterna tror att FMV i framtiden är på väg in i en värld där FMV inte kan värja sig från 

formella metoder (Strömberg, 2014, s. 12).  De upplever att FMV blir mer och mer formella i sin 

kravhantering och således kommer det att öka i framtiden (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 16). Men 

samtidigt finns en skepticism mot metoderna då FMV inte kommer använda dem även fast det vore 

bra. Det saknas medvetenhet om förtjänsterna av att använda sådana metoder, exempelvis 

spårbarhet. Sverige är ett litet land och då blir metoderna väl omfattande för att användas. (Hellberg, 

2014, s. 9) 

Resultat från dokumentgranskning 

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilka bestämmelser finns inom FMV idag avseende användandet av formell kravhantering vid 
utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

 

Inom ramen för Försvarsmaktens Arkitektur Ramverk (FM AR) sker en förändring jämfört med idag 

mot en modellbaserad förmågeutveckling. Det skapar en bättre helhetssyn över sammanhanget 

genom strategiska vyer, operativa vyer och systemvyer (FM) till de tekniska vyerna (FMV), som 

tillsammans utgör underlaget för materielanskaffning. MODAF system av vyer beskriver relationen 

mellan FM önskade utveckling och nuvarande status av insatsförmågor kopplat till förband, 

scenarion och utvecklingen av tekniska system. FM och FMV tecknar ömsesidiga samråd på system 

vy respektive teknisk system vy. FMV stödjer FM införande av modellbaserade förmågeutveckling. 

(FMV, 2013, Annex A, ss. 7-8) Det sker en iterativ beredning mellan myndigheterna. Beredningen 

sker med tillämpning av Försvarsmaktens arkitekturramverk (FM AR). Resultatet dokumenteras i en 

teknisk systemstruktur som löpande konfigurationshålls av FMV. För närvarande är det en 

försöksverksamhet inom ledningssystemområdet. (FMV, 2013, Annex A, s. 4) FM AR och FM 

materielförsörjningsstrategi pekar på behovet av att FM och FMV arbetar gemensamt och iterativt i 

samtliga delar livscykelmodellens skeden (FMV, 2013, Annex A, s. 11). Kompetenser sätts samman 

efter behovet från uppgiften mellan myndigheterna och arbetet bedrivs som i IPT form. FM ansvarar 

för att IPT skapas. (FMV, 2013, Annex A, s. 12) 

3.5.4 Teknik 

Resultat från intervjuer 

Fråga 8  

Hur använder sig FMV av tekniska stödsystem idag, inklusive programvaror, för utveckling och 
vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

1. Ingen gemensam strategi? 
2. Används specifika programvaror för ändamålet? 
3. Används kontorsapplikationer? 
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FMV använder sig i ganska stor grad av tekniska stödsystem men utan en central strategi för vilka 

stödsystem som används och inom vilka områden. Informationsöverföringsgränsytor är komplext att 

arbeta med så behovet av stödsystem finns och FMV har många olika tekniska stödsystem för det. 

(Strömberg, 2014, s. 13)  FMV använder sig av såväl modelleringsverktyg, kravhanteringsverktyg och 

ER (Entity Relationship) verktyg (Stolz, 2014, s. 12). Inom områdena taktiska datalänkar (TDL) och 

Message Text Format (MTF) används verktyg för att göra interoperabilitetsanalyser och det beror på 

att det är Nato standarder som används av många parter inom olika delar av världen och därmed har 

det utvecklats verktyg för det (Sundgren, 2014, s. 11).  Analyserna bygger en hel del på de verktyg 

som FMV använder idag, exempelvis eSMART som FMV har i sitt SMART Lab. eSMART används för att 

exempelvis jämföra två olika implementationer av L16 – hur väl implementationerna interagerar med 

varandra. Vad fungerar och vad fungerar inte? Andra produkter är FMVs gränsytelikare vilket är ett 

liknande verktyg. (Björn, 2014, s. 11) Andra exempel på verktyg som FMV använder är Enterprise 

Architect (EA) och DOORS för kravhantering (Båvegård & Hallberg, 2014, s. 15). Resultatet från GYS 

rådet som distribueras som en CD årligen används som en likriktare på så sätt kan FMV säkerställa 

samfunktion genom att informationen som FMV behöver finns där vad gäller nationella standarder 

(Båvegård & Hallberg, 2014, s. 17). För att explicit ta fram specifikationen för en gränsyta används MS 

Office liknande verktyg (Sundgren, 2014, s. 11; Hellberg, 2014, s. 10). Ett exempel på det är LvM 

standarden är skrivna i Office Excel och Word (Björn, 2014, s. 11). Respondenterna ser behovet av att 

FMV behöver få fram en central strategi och bestämma sig för ett set av tekniska stödsystemen för 

olika syften för just nu finns inget centralt stöd på FMV i frågan. Det har inneburit att det skapats öar 

av olika verktyg utifrån att projekten köpt upp olika programvaror utifrån sina egna behov för att lösa 

sina egna problem. Förändringar är på väg då FMV har fått en Chief Information Officer (CIO) inom 

myndigheten. Det pågår även flera utredningar på FMV för att undersöka vilket IT stöd som behövs 

så arbete pågår inom området. (Strömberg, 2014, s. 13)  

Resultat från dokumentgranskning 

Nivå 1 frågor – dokumentgranskningsfrågor 

Vilka tekniska stödsystem använder FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

 

FMV har genomfört två olika utredningar som berör verktyg för att använda modelleringsramverket 

MODAF (Ministry Of Defense Architecture Framework). Den första utredningen genomfördes 2008 

och är en rapport som redovisar en bedömning av ett antal verktygs förmåga att på ett korrekt sätt 

hanteras MODAF 1.2 (FMV, 2008). Den senare är en rapport baserad på erfarenheter att använda 

verktyget MagicDraw för att modellera i enlighet med MODAF 1.2 (FMV, 2009). Ingen av rapporterna 

är beslutsdokument utan avser endast vara underlag för beslut. Ett formellt beslut rörande vilket 

eller vilka verktyg FMV ska använda sig av har inte fallstudien återfunnit. Därmed är dessa två 

rapporter det underlag som finns för verktygsstöd inom FMV men det föreslår endast möjliga 

lösningar och således är stödsystem för utveckling och vidmakthållande av 

informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet oreglerad inom FMV. 
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Bilaga 2. Fallstudiefrågor 

1 Frågeformulär 
Syfte med intervjuerna: 

- Ta reda på hur FMV arbetar med utveckling och vidmakthållande av 

informationsöverföringsgränsytor – dvs. hur gör FMV idag. 

- Undersöks ur flera olika perspektiv 

- Frågorna är öppna och därmed kan de uppfattas som otydliga 

 

1.1 Inledande frågor 
 

1. Godkänner ni att intervjun spelas in? 

 

 

 

  

2. Vill ni vara anonym respondent? 

 

 

 

 

 

3. Godkänner ni att jag citerar er på det som ni säger förutsatt att ni får titta på underlaget 

innan det används? 

 

 

 

 

4. Är det okej för er att jag återkommer med följdfrågor om det föreligger behov av 

komplettering för att få underlaget mer omfattande och korrekt?  

 

 

 

5. Vilken är din roll och befattning på FMV? 
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1.2 Intervjufrågor 
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1.2.1 Fråga 1 Ansvar 
 

Hur fungerar arbetet mellan FM och FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Vilken myndighet gör vad? 
- Hur ser ansvaret ut mellan FM och FMV idag? Formellt/informellt? 
- Vilket ansvar har respektive myndighet idag? Formellt/informellt? 

- FM 

o Vilken organisation inom FM? 

o Finns det några FM användare med i loopen? 

- FMV 

o Vilken organisation inom FMV? 

o Är FM inblandade? 

o Finns det beskrivna processer för det? 

- Gemensamt FM och FMV 

o Hur är FM och FMV gemensamt ansvariga? 

 För olika delar inom processen? 

 Otydlig gränsdragning? 

 Finns det några FM användare med i loopen? 

- Hur tror du att ansvaret kommer att se ut i framtiden? 

o När då? 

o Varför? 

- Vet inte/övrigt 
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1.2.2 Fråga 2 Ansvar 
 

Hur fungerar arbetet mellan FMV och industrin idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut mellan FMV och industrin idag? 
- Vilket ansvar har FMV respektive industrin idag? 

 

- FMV 

o Vilken organisation inom FM? 

 

- Industrin 

o Hur tar industrin ansvaret och samordnar datautbytesgränsytan? 

 

 

- Gemensamt FMV och Industrin 

o På vilket sätt är FMV och industrin gemensamt ansvariga? 

 För olika delar inom processen? 

 Otydlig gränsdragning? 

 Vet inte 

- Hur tror du att ansvaret kommer att se ut i framtiden? 

o När då? 

o Varför? 

- Vet inte/Övrigt  
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1.2.3 Fråga 3 Ansvar 
 

Hur fungerar arbetet inom FMV idag vid utveckling och vidmakthållande av 
informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Hur ser ansvaret ut inom FMV idag? 
- Vilka avdelningar har ansvar inom FMV? 

 

- Det finns en FMV avdelning/sektion som är ansvarig 

 

- Det fungerar olika beroende på 

o Vad beror det på? 

 Uppdragsgivare 

 

 Vilken informationsöverföringsgränsyta som avses 

 

 Tradition och kultur 

 

 Vet inte 

 

- Gemensamt ansvar 

o På vilket sätt är FMV avdelningar/sektioner gemensamt ansvariga? 

- Hur tror du att ansvaret kommer se ut i framtiden? 

o När då? 

o Varför? 

 

- Vet inte/övrigt 
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1.2.4 Fråga 4 Expertstöd 
 

Hur skapar FMV idag den kunskap för teknologiområdet som behövs för att utveckla och 
vidmakthålla informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Egna utbildningsinsatser 
- Extern part som tillhandahåller förståelsen 

 

- Utbildar FMV personalen 

 

- FMV använder sig av extern personal 

 

o Var kommer denna personal ifrån? 

 

- Hur tror du att FMV behov av expertstöd kommer att se ut i framtiden? 

o När då? 

o Varför? 

 

 

 

- Vet inte/övrigt 
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1.2.5 Fråga 5 Kunskapsstöd 
 

Hur ser FMV till idag att utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet löser den operationella FM uppgiften som stödjs? 

- Hur utvärderas den? 
- Vem utvärderar den idag? 
- Vilken förståelse har dem som utvärderar idag? 

 

- FMV T&E säkerställer det? 

 

 

o Hur säkerställer dem det? 

 

- FM säkerställer det 

 

 

o Hur säkerställer dem det? 

 

- Hur genomförs utvärderingen så att den operationella FM uppgiften löses i framtiden? 

o När då? 

o Varför? 

 

- Vet inte/Övrigt 
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1.2.6 Fråga 6 Kunskapsstöd (fördjupad fråga 5) 
 

Hur skapar FMV idag förståelse för de operationella begrepp och dess relationer som används 
vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

- Innebörd av begreppen som används? 
- Hur begreppen relaterar till varandra? 

- Genom erfarenhet inom området 

 

o Vilken erfarenhet? 

 

 

- Kontinuerligt utbilda sig i området 

 

o Hur utbildar han/hon sig? 

 

- Låta annan part (med kunskap i området) beskriva och förklara innebörden och relationerna 

 

o Vem är den andra parten? 

 

- FMV gör inte sådana överväganden 

 

- Hur ser behovet ut i framtiden av förståelse för de operationella begreppen? 

 

o När då? 

o Varför? 

 

 

- Vet inte/övrigt 
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1.2.7 Fråga 7 Formell kravhanteringsmetod 
 

Hur arbetar FMV idag med formella kravhanteringsmetoder (modeller/formella språk- konceptuell 
modellering) vid utveckling och vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom 
informationssystemområdet? 

- Vilken formalitet används? (Highly-, Semi-Informal, Semi-, Ridigly-formal) 
- Används textuella beskrivningar?  

 

- Använder en formell kravhanteringsmetod 

 

o Vilka metoder används? Vilka nivåer av formalitet uppnås? 

 

- Använder både formella kravhanterings metoder och textuella kravhanteringsmetoder 

 

o Hur mycket av respektive sort? Vanligast förekommande? 

o Varför? 

 

- Använder endast textuell kravhanteringsmetod 

 

- Hur tror du att användningen ser ut i framtiden av formella kravhanteringsmetoder? 

 

o När då? 

 

- Vet inte/Övrigt 
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1.2.8 Fråga 8 Tekniska stödsystem 
 

Hur använder sig FMV av tekniska stödsystem idag, inklusive programvaror, för utveckling och 
vidmakthållande av informationsöverföringsgränsytor inom informationssystemområdet? 

- Används specifika programvaror för ändamålet? 
- Används kontorsapplikationer? 

 

- FMV använder ett gemensamt datorverktyg för det 

 

 

o Är programvaran utvecklad för ändamålet gränsytor 

 

- FMV använder olika datorverktyg 

 

o Vilka verktyg används? 

 

- FMV använder inga verktyg 

- Hur ser behovet av tekniska stödsystem ut i framtiden? 

o När då 

o Varför? 

 

- Vet inte/Övrigt 
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1.3 Avslutande frågor 
 

1. Är de någon annan på FMV som ni tycker att jag borde intervjua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Har ni dokument från FMV som beskriver de frågorna som behandlats tar jag gärna kopior på 

dem? 

 

 

 

 

 


