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1 Användningssituationer:  

”Användningssituation omfattar processer, mänskliga faktorer och mänskliga systemelement 

såsom användare. I detta inkluderas bland annat påverkansområdena organisation, personal 

och träning samt informationshantering och den underhållstjänst som behövs för att handha 

materiel-i-fokus och dess stödmateriel” (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete 

Tekniska System, 2015, s. 16). 

2 Behov: 

”Behov är något en eller flera intressenter erfordrar för att hantera ett problem, lösa en 

uppgift eller uppnå ett mål. Behov kan inkludera ett mått på den effekt som förväntas då 

behovet uppfylls – en nytta (se militär nytta förf. anm.)” (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 25). 

3 Driftsäkerhet: 

”En egenskap hos ett tekniskt system att kunna utföra en krävd funktion under givna 

förhållanden vid en given tidpunkt, under antagandet att erforderliga externa resurser 

tillhandahålls” (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 55). 

4 Effekt: 

”Effekt uppstår som en konsekvens av den verkan systemen skapar i det operativa 

sammanhanget” (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - 

Förband, 2011, s. 11). 

5 Flygplan på linjen 

Med detta avses ett flygplan vilket är klargjort och kan användas för flygning. Inför starten 

bogseras dessa flygplan ut och ställs på en målad linje på flygplanplatta, därav uttrycket att 

ställa ut flygplanet ”på linjen”. 

6 Grundläggande förmågor: 

”I ett målsättningsarbete används de grundläggande förmågorna bland annat för att ordna 

och klassificera förmågekraven med hänsyn tagen till operativt kontext. De kan också 

användas för att kvalitativt analysera ett systems förmågor, samt säkerställa att system-i-

fokus bär med sig nödvändiga grundläggande förmågor. Som ett tillägg till de grundläggande 

förmågorna används i målsättningsarbetet även begreppet Tillgänglighet för att fånga 

aspekten av när och var de grundläggande förmågorna ska kunna ge effekt. De 
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grundläggande förmågorna samt tillgänglighet struktureras enligt akronymen TURVLUS 

(Tillgänglighet, Underrättelser, Rörlighet, Verkan, Ledning, Uthållighet, Skydd)” 

(Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, s. 15).  

7 Materiel-i-fokus: 

”Den materiel (både hårdvara och mjukvara) som tillsammans med stödmateriel levereras 

till slutanvändaren” (Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, 

s. 57). 

I denna studie är materiel-i-fokus flygplanet JAS 39 Gripen. 

8 Påverkansområden:  

”Påverkansområden syftar till att belysa behov och kostnader för hela system. Det innebär att 

krav från eller på alla påverkansområden måste beaktas vid definition av ett system. I relation 

till målsättningsarbete för tekniska system blir syftet med påverkansområden att fånga 

helheten vid definition av krav och utformning av design för system. När fokus är materiel så 

är det viktigt att utgå från definitionen av ett tekniskt system som ett sociotekniskt system, så 

att samtliga påverkansområden för ett tekniskt system beaktas vid till exempel utveckling, 

användning och kostnadsskattningar. Påverkansområden 

för ett tekniskt system är Träning, Materiel, Personal, Information, Doktrin, Organisation, 

Infrastruktur och Anläggningar, Logistik samt Interoperabilitet” (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 11) . 

9 Risk: 

”Begreppet risk kan ses som en funktion av sannolikheten för att en viss oönskad händelse 

inträffar och konsekvensen av att denna händelse inträffar” (Axberg et al., 2013, s. 19). 

10 Stödmateriel: 

”Publikationer och data, reservmateriel, stödutrustning, utbildningsmateriel, paketerings-, 

hanterings-, förvarings-,och transportutrustning, förbrukningsmateriel samt anläggningar 

och infrastruktur som används av användaren under användnings- och underhållsskedet” 

(Försvarsmakten, Handbok Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 58). 
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11 System: 

”Sammansättning av samverkande element organiserade att uppnå ett eller flera uttalade 

syften” (Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens målsättningsarbete - Förband, 2011, 

s. 54) 

12 System-i-fokus:  

”Definitionen av system-i-fokus omfattar materiel-i-fokus, stödmateriel, produktionsmateriel 

samt olika användningssituationer för materiel-i-fokus” (Försvarsmakten, Handbok 

Målsättningsarbete Tekniska System, 2015, s. 15).  

I denna studie är system JAS 39 Gripen det som avses med system-i-fokus. 

 


