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1 Inledning 
 
I detta introduktionskapitel vill vi bereda scenen för den här 
undersökningen genom att förklara bakgrunden till studien och det 
undersökta ämnet. Vi vill för läsaren presentera syftet med undersökningen 
och introducera de frågeställningar som vi har valt att fokusera studien på. 
  

1.1 Bakgrund 
 

”Samarbetet inom Försvarsindustrin är mycket gott. Det är en liten 
värld där alla känner alla, men det behöver ju inte nödvändigtvis 

innebära att man tycker om alla för det.” 
(Representant (a) från försvarsindustrin, 2003) 

 
Detta uttalande yttrades under ett samtal med en representant från 
försvarsindustrin som vi förde under utförandet av vår kandidatuppsats 
(Bejerstrand & Björéus, 2003). Diskussionen då handlade delvis om 
koordineringen av den svenska försvarsindustrin och den allmänna 
uppfattningen inom industrin var att de har ett välutvecklat och relativt 
problemfritt samarbete. Som citatet ovan antyder och som vi upplevde 
relationen förekom det emellertid viss konkurrens mellan företagen som 
trots allt agerar på samma marknad och inom samma bransch. Innebär det 
ett problem att företag inom samma relation både samarbetar och 
konkurrerar eller går dessa två förhållanden att förena på ett gynnsamt sätt?  
 
Traditionellt sett har två från varandra separata förhållanden dominerat 
marknaden, konkurrens och samarbete. Företag förväntas ofta samarbeta 
med ett företag och konkurrera med ett annat vilket leder till att företaget 
deltar i två helt skilda relationer med olika aktörer. Trots detta går det att 
finna företag som inom samma relation både samarbetar och konkurrerar. 
När vi har studerat ämnet har vi funnit att det förefaller som om forskning 
endast i begränsad omfattning genomförts om detta paradoxala förhållande 
då befintlig litteratur framförallt behandlar antingen konkurrens eller 
samarbete. Vidare tycks det som om den forskning som har gjorts på 
området har, så vitt vi kunnat utröna hittills, dessutom fokuserat på den 
civila industrin. Det är dessa tankar som ligger till grund för den här 
studien, det vill säga det motsägelsefulla förhållandet och dess förekomst 
inom försvarsindustrin.  
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1.2 Problemdiskussion 
 
Samhällsekonomin har genomgått stora förändringar, speciellt under de 
senaste årtiondena. Traditionellt sett karaktäriserades marknaden av 
konkurrens, där företag kunde ses som avskärmade öar utan särskilt mycket 
kommunikation med andra företag. Dagens förhållanden kräver emellertid 
högre flexibilitet, bättre kundorientering och lägre prisnivåer. (Dicken, 
1998) För att kunna anpassa sig till denna nya situation väljer företag idag 
att i högre grad ingå samarbetsrelationer med andra företag. Nätverk, 
strategiska allianser och partnerskap är bara några exempel på termer som 
används för att beskriva olika typer av samarbetsrelationer. (Zineldin, 2002) 
 
Det finns inga tecken på att denna tendens till ökat samarbete ska avta. 
Intresset för fenomenet tilltar både inom den akademiska världen och i 
praktiken. Mellan åren 1996 och 2000 undersökte forskarna Dyer, Kale och 
Singh 200 företag och deras 1572 strategiska allianser och bara mängden 
samarbetsrelationer dessa företag har är en indikator på denna utveckling 
(Dyer, Kale & Singh, 2000 i de Wit & Meyer, 2004 s. 402). Forskaren 
Teece (1996) hävdar till och med att uppkomsten och utvecklingen av 
samarbetsrelationer kan komma att bli en lika stor organisatorisk 
innovation som löpande bandet var på sin tid.  
 
Företag väljer att samarbeta eftersom det finns en tro att konkurrensfördelar 
och därmed större värde skapas för alla inblandade parter. Det är inte det 
enskilda företagets intressen och vinstmaximering som är viktigast utan att 
de inblandade gemensamt bidrar till det totala värdet som skapas av 
samarbetet. Detta är ett så kallat ”win-win” förhållande där samarbetet 
leder till ökad nytta för alla. Genom interaktion med andra kan ett företag 
utveckla och utöka den egna verksamheten. Ett ömsesidigt beroende skapas 
mellan företagen när de arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. 
Detta sker då företag har möjlighet att fokusera på den egna 
kärnkompetensen eller kärnverksamheten och överlämna andra aktiviteter 
att utföras av andra företag. Att samarbeta med kärnkompetens är ett 
flexibelt och snabbt sätt att få tillgång till kompletterande resurser och 
kunskap som finns att tillgå i andra företag. (de Wit & Meyer, 2004, kap 7)  
 
Trots tendensen till ökat samarbete mellan företag är konkurrens 
fortfarande en avgörande faktor för överlevnad på marknaden. I enlighet 
med neoklassiskt ekonomiskt tänkande styrs alla individer, och 
organisationerna de formar, av ett egenintresse. Företag som styrs av 
egenintresse söker endast uppnå de egna målen utan att ta hänsyn till andra 
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aktörer. Detta leder till rivalitet och konflikter, vilket i sin tur resulterar i en 
situation där konkurrensen frodas. För att behålla och stärka sin 
konkurrenskraft är det nödvändigt för företag att agera självständigt och 
inte vara beroende av specifika aktörer, som exempelvis leverantörer, 
finansiärer och kunder. Ett beroende av andra aktörers resurser försätter 
organisationen i ett utsatt och sårbart läge då den andre aktören kan utnyttja 
detta beroendeförhållande och agera opportunistiskt. (de Wit & Meyer 
2004, kap 7) Vidare gör Bengtsson och Kock (2000) gällande att intensiv 
konkurrens driver innovativt beteende eftersom det kontinuerligt tvingar 
företag att utveckla konkurrensfördelar.  
 
Förespråkare för konkurrensstrategier kan emellertid inse nödvändigheten 
av samarbete i vissa situationer. Detta ses ofta som ett redskap för företag 
som inte självständigt kan konkurrera. Hamel, Doz och Prahalad (1989) 
betonar dock vikten av att företag som samarbetar inte bortser från det 
alltid existerande egenintresset. Företagen ingår i ett utbyte men kommer i 
möjligaste mån att skydda sig själva och lära sig så mycket som möjligt av 
sina samarbetspartners.  
 
Denna nya situation som innebär att både konkurrens och samarbete är 
viktiga relationer för ett företag leder till att företag ställs inför nya 
utmaningar. Att samarbeta med en leverantör kanske inte ter sig så 
komplicerat, men kan man samarbeta med en konkurrent? Enligt Nalebuff 
och Brandenburger (1996) måste företag lära sig att parallellt hantera 
samarbete och konkurrens trots att dessa två tillstånd är varandras 
motsatser. De fastslår att båda kan existera i en och samma relation, de 
benämner detta fenomen som co-opetition. Även Bengtsson och Kock 
(2000) framhäver vikten av att finna balans mellan dessa förhållanden och 
definierar co-opetition som: 
 

”Det ömsesidiga och paradoxala förhållandet som uppkommer när 
två företag samarbetar inom vissa aktiviteter (…) och samtidigt 

konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter…”. 
(Bengtsson & Kock, 2000, s.412, fritt översatt) 

 
Att förena dessa motsatta tillstånd är allt annat än enkelt. En relation 
präglad av tillit tar lång tid att bygga upp och att dessutom skapa en sådan 
relation med en konkurrent antas kräva ytterligare tid. Företag behöver 
uppvisa en hög grad av samarbetsvilja för att tillskansa sig fördelarna med 
samverkan, samtidigt som de behöver inta en konkurrensposition för att 
försvara egna intressen. (de Wit & Meyer, 2004, kap 7) Ett konkret 



Konkurrens och samarbete – ett äktenskap inom försvarsindustrin 
 

4 

exempel på en co-opetitiv relation går att återfinna i den svenska 
bryggindustrin. De tre största företagen Spendrups, Falcon och Pripps är 
bittra konkurrenter när det handlar om att sälja och distribuera sin öl. Att 
leverera produkterna personligen är ett nyckelmoment för företagen 
eftersom det ger dem möjlighet att exponera sina produkter i affären. De 
placerar själva ut ölen på hyllorna och det är tydligen inte ovanligt att 
de ”gömmer” sina konkurrenters produkter långt in på hyllorna för att 
sedan placera sina egna utanför. Däremot har företagen inom 
bryggindustrin gemensam återhämtning av tomma flaskor. De har ett 
mycket gott samarbete kring detta och har till och med utvecklat ett 
gemensamt packningssystem som underlättar samarbete kring återhämtning 
av tomma flaskor. (Bengtsson & Kock, 2000) 
 
Ytterligare ett co-opetitivt förhållande går att återfinna inom den svenska 
försvarsindustrins offsetrelationer. Offset innebär att kompensera och 
uttrycket kan användas som en beteckning på kompensationsaffärer mellan 
industriländer i samband med militär export och import. I samband med 
stora uppköp från utlandet kan den svenska regeringen kräva att den 
utländska säljaren ska kompensera köpet på något sätt. Till exempel kan 
säljaren förväntas förlägga delar av produktionen i Sverige, öka landets 
import av svenska produkter och/eller överföra teknologi. På liknande sätt 
möter svenska företag dessa krav när de säljer försvarsmateriel till utlandet. 
(Hammond, 1990) Syftet med offset inom Sverige är att bidra till att 
behålla och stärka sakkunskap, kapacitet och marknadspotentialen för 
företag inom den svenska försvarsindustrin.  Konkurrensen mellan 
företagen inom försvarsindustrin grundar sig delvis i vilka som ska få ta del 
av den offset som Sverige får vid upphandling eftersom det innebär ett 
värdefullt projekt för det mottagande företaget. Samarbetet mellan 
företagen består bland annat i att gemensamt försöka skapa offset 
aktiviteter vid export av försvarsmateriel.  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna magisteruppsats är att beskriva och förklara hur 
samarbete och konkurrens förenas i en och samma relation, nämligen en 
offsetrelation, samt utreda vilka aspekter som är av vikt för att det co-
opetitiva förhållandet i nämnda relation skall vara fördelaktigt för alla 
inblandade parter. 
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För att kunna uppfylla detta syfte ämnar vi fokusera studien kring följande 
frågeställningar: 
 

• Hur ser samarbets- respektive konkurrensrelationen ut för företagen i 
ett offset sammanhang? 

 
• Hur förenas dessa motsägelsefulla förhållanden i sagda sammanhang? 

 
• Vilka aspekter är av vikt för att denna co-opetitiva relation skall 

fungera på ett fördelaktigt sätt? 
 

1.4 Läsanvisningar 
 
För att läsaren skall få en indikation om hur denna uppsats är upplagd, vill 
vi här ge en presentation av kapitlens struktur och innehåll.   
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Figur 1-1: Uppsatsens disposition 
(Egen bearbetning) 
 
I detta första kapitel introducerar vi läsaren till undersökningsområdet 
samt presenterar det syfte undersökningen har, något som kommer att 
prägla hela uppsatsen. 
 

4. Försvarsindustrin 
från dåtid till nutid 
5. Relationer inom 
Försvarsindustrin 

6. Analys 

3. Teoretisk 
referensram 

2. Metod  

7. Avslutande 
diskussion 
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Kapitel två är ett metodkapitel som beskriver vår vetenskapliga syn som 
påverkar hela uppsatsens genomförande och resultat. Vi presenterar även 
hur undersökningen i praktiken har genomförts.  
 
Det tredje kapitlet presenterar den teoretiska referensram som vi har valt 
att förankra vår undersökning i. Här lyfts de teorier fram med vars hjälp vi i 
senare kapitel analyserar vår insamlade data. 
 
I kapitel fyra och fem behandlar vi försvarsindustrin. Det första av de två 
kapitlen avser ge en övergripande bild över försvarsindustrin och 
offsetverksamheten i Sverige, och det andra innehåller den insamlade data 
som är specifik för denna studie, det vill säga data om relationerna som 
råder inom industrin. 
 
Det sjätte kapitlet innehåller våra analyser som vi grundar på den 
empiriskt insamlade data från försvarsindustrin som här är förankrad i den 
teoretiska referensramen. 
 
Det sista och sjunde kapitlet består av vår avslutande diskussion, vilken 
baseras på resonemang framförda i analysen. Det är detta kapitel som 
knyter ihop undersökningen och visar på de resultat som undersökningen 
lett fram till. Denna avslutande diskussion avser svara på det syfte som 
presenteras i inledningen.  
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2 Metod 
 
En studies resultat och kvalitet är till stor del beroende av vilka metoder 
som används samt författarens syn på vetenskap. Detta innebär att det är 
viktigt att vi som författare redogör för vårt tillvägagångssätt i denna 
studie samt klargör vårt vetenskapliga förhållningssätt för att läsaren ska 
kunna skapa sig en egen uppfattning om resultatets relevans.  
 

2.1 Kunskap och vetenskap – en introduktion 
 
Det kan för många vara svårt att uttrycka i ord vad syftet med forskning 
verkligen är. De flesta nämner antagligen kunskap i sin förklaring om vad 
som skall uppnås, och många talar säkert om vetenskaplighet. Vad innebär 
då dessa något abstrakta termer och vad är det som ligger till grund för hur 
vi går tillväga i vår forskningsprocess?  
 
Det övergripande syftet med ett forskningsarbete är att producera ny 
kunskap som dessutom ska vara förankrad i etablerade vetenskapliga 
teorier och modeller. Detta innebär att vetenskapssamhället skall tillföras 
ny kunskap. (Alvesson & Sköldberg, 1994; Patel & Davidson, 1994). Vad 
som kännetecknar kunskap är omdiskuterat genom tiderna och inte helt 
entydigt. Det som skiljer definitionerna åt är hur man skiljer kunskap bland 
annat från insikt, intuition, stark övertygelse och erfarenhet. Många menar 
att vetenskaplig kunskap måste vara systematisk beprövad, kommunicerbar 
och att den ska vara objektiv, det vill säga den ska gälla överallt och alltid. 
Det är inte enbart definitionen av kunskap som skiljer sig åt mellan olika 
individer, utan även frågor som hur man får kunskap och hur man 
legitimerar kunskap. (Barbosa da Silva & Wahlberg i Starrin & Svensson, 
1994)    
 
Synen på vad vetenskap är, är ett icke mindre omdiskuterat ämne som 
sysselsatt filosofer långt tillbaka i tiden. Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(1997, s.171) har valt att definiera vetenskap som ”kunskaper som är 
insamlade med vetenskapliga metoder…”. Detta innebär att 
vetenskapssynen i hög grad beror på den tidigare nämnda kunskapssynen. 
Vetenskaplig metod är enligt Barbosa da Silva och Walhberg (i Starrin & 
Svensson, 1994) för det första hur forskaren väljer att relatera existerande 
teori till verkligheten för att nå ny kunskap. För det andra innebär 
vetenskaplig metod om man väljer att genomföra en kvantitativ 
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undersökning genom bland annat empirisk observation, statistik och 
experiment, eller om man genomför en kvalitativ undersökning genom 
djupintervjuer, deltagande observation etc. Författarna menar att valet av 
vetenskaplig metod beror till stor del på problemet och 
undersökningsobjektet och huruvida forskaren anser att ny kunskap kan 
uppnås genom exempelvis tolkning och erfarenheter.  
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Väl konstaterat att denna studie ämnar utveckla kunskap och bidra till 
vetenskapssamhället, återstår att göra klart för läsaren vad vi som författare 
har för grundantaganden som kan tänkas inverka på forskningsprocessen. 
Vad har vi för syn på kunskap och vetenskap? Hur anser vi att man 
producerar kunskap och vad är vetenskapligt för oss? Vi anser att dessa 
grundantaganden har stor betydelse för att en läsare skall kunna få en 
uppfattning om vilken utgångspunkt vi har haft samt var vi vill komma 
med våra resonemang. Det är även viktigt för oss som författare att vara 
medvetna om vår grundsyn för att kunna hålla tydliga och konsekventa 
resonemang genom studien.   
 
Vi är av uppfattningen att ingen kan gå in i en forskningsprocess 
förutsättningslöst. Vi förstår olika fenomen och beteenden mot bakgrund av 
den förståelse vi själva har med oss i bagaget. Denna förförståelse kommer 
att påverka hur vi tolkar olika fenomen som vi möter i undersökningen. Vi 
anser att ingen kommer idémässigt tomhänt till en forskningsprocess, utan 
att alla har någon form av tanke om vad de ska leta efter när de exempelvis 
skall tolka en text. Vår förförståelse kan bland annat bestå av 
trosuppfattningar, personliga erfarenheter samt hur vi behärskar språk och 
begrepp. Våra trosuppfattningar kommer att påverka vår undersökning då 
vi redan från tidigare har en uppfattning om vad som är rätt och fel och 
följaktligen vad vi upplever vara problematiskt eller inte. Ett exempel på 
detta i denna undersökning skulle kunna vara åsikter om huruvida man 
generellt tycker att samarbete eller konkurrens är att föredra. Vi menar att 
skillnader i sådan trosuppfattning skulle leda till olika resultat. Vidare 
påverkar antagligen våra tidigare erfarenheter under vår kandidatuppsats 
hur vi förhåller oss till de personer vi träffar inom försvarsindustrin. Vi 
förhåller oss till dessa personer och bedömer deras trovärdighet mot 
bakgrund av hur vi uppfattat dem när de uttalat sig om ett annat fenomen. 
Vi tror slutligen att vi tolkar texter och uttalanden olika i undersökningen 
beroende av vårt förråd av språk och begrepp. I enlighet med Gilje och 
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Grimens (1992) tyder dessa grundantaganden på att vi tillhör den 
hermeneutiska eller tolkande vetenskapsskolan.  
 
Svårigheten med förförståelse är enligt Gilje och Grimen (1992) att 
redovisa för andra vilka tidigare trosuppfattningar, erfarenheter samt språk 
och begrepp som påverkat undersökningens process och dess utfall. Detta 
gäller såväl vår förförståelse som författare, som den förförståelse som 
legat till grund för tidigare studier vi använt oss av. För att koppla detta 
resonemang till hur vi producerar kunskap, menar vi att synsättet inte ger 
utrymme för någon sann kunskap utan är beroende av vem som tolkar och 
förstår. Väl konstaterat att det inte finns någon absolut sann kunskap menar 
vi följaktligen att det inte finns en enda vetenskap. För att nå en så 
fullständig förståelse som möjligt försöker forskaren se till helheten för att 
förstå en mindre del (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det undersökta 
fenomenet behöver med andra ord ses i sitt sammanhang för att förstås. 
Kunskapsproduktionen i vår studie skulle därmed kunna beskrivas som att 
vi utifrån vår förförståelse gör en första tolkning av fenomenet co-opetition 
i försvarsindustrin, för att sedan sätta det i samband med helheten, vilket 
kan vara försvarsindustrins utveckling historiskt, offsetverksamhet 
internationellt etc. Denna information ligger därefter till grund för 
ytterligare tolkning av fenomenet vilket i sin tur bidrar till ytterligare 
förståelse. Detta förlopp fortsätter sedan i form av den spiral som är 
karakteristisk för hermeneutiken och som åskådliggörs i figuren nedan 
(Patel & Davidson, 1994).  

 9

 
Figur 2-1: Den hermeneutiska spiralen 
(Källa: Egen bearbetning från Patel & Davidson, 1994 s.27 och Gummesson, 2000 s.71)  
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2.3 Vetenskaplig metod 
 
Utifrån vårt vetenskapliga förhållningssätt har vi gjort ett antal val för hur 
vi angriper det utsedda problemet och hur vi går tillväga för att uppfylla 
vårt syfte. För att få en klarare bild och förståelse för våra val är det viktigt 
att fastställa vilken typ av undersökning vi vill genomföra utifrån det syfte 
som skall uppnås. Det finns olika metoder att använda för att få svar på de 
uppställda problemen och vilken metod som används beror till stor del på 
vad som skall undersökas och hur mycket information som finns tillgänglig.  
 

2.3.1 Förhållandet mellan empiri och teori 
 
För att beskriva vår väg till kunskap är det av vikt att beskriva hur vi har 
relaterat existerande teori till verkligheten. Det som är avgörande för vilken 
metod vi som författare väljer att använda är den utgångspunkt studien har 
(Gummesson, 2000). Vari grundar sig vårt syfte och var uppstod problemet 
vi valt att utreda? Som är nämnt tidigare uppkom vårt problem under vår 
kandidatuppsats där vi observerade att konkurrens och samarbete förekom i 
en och samma relation (Bejerstrand & Björéus, 2003). Vi befann oss med 
andra ord i verkligheten då vi först observerade fenomenet. Utifrån de fakta 
vi hade från empirin har vi sedan fördjupat oss i befintlig teori för att få en 
ökad förståelse för fenomenet.  
 
Det är emellertid viktigt att påvisa att trots det faktum att utgångspunkten 
visserligen har sin grund i verkligheten, har vi i vidareskedet använt 
existerande teori för att lägga en grundstruktur för hur studien skall 
genomföras och ökad förståelse skall nås. Den information som samlats in 
specifikt för denna studie har i allra högsta grad influerats av existerande 
teori.  För att nå en ökad kunskap om det valda problemområdet och för att 
komma fram till relevanta resultat sker därefter en växelverkan mellan 
teorier och verklighetsbaserad insamlad data. Denna växelverkan kan 
jämföras med föregående avsnitt 2.2 om hur vi anser att kunskap skapas 
genom förförståelse, tolkning, informationsinsamling och så vidare. Hur vi 
har relaterat verklighet och teori kan speglas i nedanstående figur: 
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Figur 2-2: Förhållandet mellan verklighet och teori i denna undersökning 
(Källa: Egen bearbetning från Gummesson, 2000, s.64 och Gustavsson, 2004) 
 

2.3.2 En kvalitativ fallstudie 
 
Vårt syfte med denna undersökning ämnar ge oss bättre insikt i hur olika 
relationer förenas i ett speciellt sammanhang, nämligen offset. Vi vill 
skaffa oss en förståelse för problemområdet och för att göra detta behövs 
åsikterna från de personer som i praktiken ser eller deltar i föreningen av de 
två relationerna. Enligt Jacobsen (2002) är en av den kvalitativa metodens 
fördelar just att den lägger stor vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos 
uppgiftslämnaren. En kvalitativ undersökning syftar dessutom enligt Patel 
och Davidson (1994) till att skaffa en djupare förståelse och att analysera 
helheter. Författarna poängterar också att de personer som genomför 
studien ofta påverkar och präglar materialet då det under bearbetningen 
handlar om att tolka de svar och resultat som har framkommit. Dessa 
påståenden stämmer väl överens med vårt syfte och vetenskapliga synsätt, 
och är några av anledningarna till att vi anser att den mest lämpliga 
metoden är en kvalitativ undersökning.  
 
Som tidigare beskrivits, menar vi att det går att förstå andra människor och 
hur de upplever olika fenomen just genom att tolka deras företeelser. 
Denna studie avser att blottlägga föreningen av konkurrens och samarbete 
något som kanske inte är direkt synligt utan kräver att forskaren tolkar 
personliga erfarenheter och åsikter. Kanske är det så att man i det dagliga 
arbetet på företagen inte alltid uppmärksammar att man är involverad i två 
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motsatta relationer och då är det för oss ytterst viktigt att belysa de åsikter 
som trots allt finns varför en kvalitativ ansats är att föredra framför en 
kvantitativ. En kvantitativ ansats avser att insamla mätbar data som kan 
uttryckas numeriskt och enligt Jacobsen (2002) är det forskaren som på 
förhand beslutar vad som är intressant och relevant. Studier som är 
relaterade till individer som ledarskap, rutiner, kultur, relationer eller 
beteende kan vara svåra att fånga med hjälp av numeriska metoder om 
forskaren inte redan vet vad de letar efter vilket inte är fallet för vår 
undersökning. (Lekvall & Wahlbin, 2001) En komplex relation mellan 
företag är ett konkret exempel på område som är mycket svårt att gripa med 
ett kvantitativt angreppssätt eftersom många olika dimensioner spelar in. 
Detta gör det ytterligare tydligt att en kvalitativ undersökning är bättre 
lämpad för vårt fall än en kvantitativ, vilket innebär att vi samlar in data på 
icke-matematisk väg som till exempel genom intervjuer eller observationer. 
 
Lundahl och Skärvad (1999) tillägger att en kvalitativ undersökning 
försöker förklara människors olika uppfattningar om sig själva, sin 
omgivning eller det sammanhang de ingår i. Det är i huvudsak 
respondenternas föreställningar om hur konkurrens och samarbete fungerar 
som kommer att undersökas. I och med detta kommer varje enskild intervju 
att vara viktig för undersökningens utgång eftersom vi har försökt skapa en 
förståelse för allt som sagts. Vi strävar efter att skapa en helhet av den 
information vi får från de enskilda intervjuerna. 
 
Att det är en helhet som ska undersökas samt att vi anser att varje intervju 
är av stor vikt anser vi tyda på att vi har valt ett upplägg av studien som 
motsvarar det för fallstudier. Detta förklarar Patel och Davidson (1994), 
men även Lundahl och Skärvad (1999), som en undersökning på en liten 
grupp där varje fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation 
eller till och med en situation men varje fall studeras mycket ingående. Det 
relevanta fallet bestäms efter forskaren och dennes syfte och 
undersökningsfråga. För denna undersökning är fallet en situation, 
nämligen den då konkurrens och samarbete förenas i en och samma relation. 
Fallet återfinns inom ramen för försvarsindustrins arbete med offset och 
därmed tillfrågar vi de individer som är direkt involverade i fallet om deras 
uppfattning beträffande situationen.  
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2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Efter att vi nu har presenterat de grundförutsättningar som vi har och som 
ligger bakom denna undersökning ämnar vi nedan presentera hur vi 
praktiskt har gått till väga för att genomföra studien samt beskriva de val vi 
har gjort beträffande den praktiska utformningen. 
 

2.4.1 Vår förförståelse 
 
Som vi har utrett tidigare i detta kapitel är det viktigt att ta hänsyn till den 
förförståelse som forskaren har. Vår förförståelse om offset och den 
svenska försvarsindustrin var relativt god eftersom vi under vår 
kandidatuppsats utredde andra aspekter inom dessa områden. Vi fick redan 
då viss insyn i hur samarbetet respektive konkurrensen mellan företagen 
ordnades och fungerande. Dessutom har våra studier på det internationella 
ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet givit oss viss insikt i både 
konkurrensrelationer och samarbetsrelationer varför inte heller dessa 
begrepp var helt nya för oss. Det är delvis på grund av denna förförståelse 
som vi från början valde att fördjupa oss inom problemområdet.  
 

2.4.2 Informationsinsamling 
 
Vi började vår resa med att utifrån vår förförståelse precisera ett syfte och 
undersökningsfrågor samt diskutera vår metodansats. Därifrån fortsatte vi 
genom att skaffa oss teoretisk kunskap inom de aktuella ämnena. Det 
handlade om att läsa vad olika författare skrivit om samarbete, konkurrens 
och föreningen mellan de två – co-opetition. Denna insamling av kunskap 
via böcker och artiklar har sedan utgjort grunden för vår referensram.  
 
För att genomföra denna undersökning samlade vi själva in data som är 
specifik för studien. Vi ämnade kunna föra en intressant och meningsfull 
analys varför vi bestämde att genomföra ett antal intervjuer med människor 
som har lång erfarenhet kring detta ämne. Denna typ av datainsamling 
kallas primärdata och beskrivs av Lundahl och Skärvad (1999) som 
egeninsamlad information, exempelvis intervjuer och enkäter. 
 
Vi har dessutom använt oss av sekundärdata för att ytterligare empiriskt 
belysa områden som är intressanta för vår undersökning. Den primärdata 
som vi samlade in för vår kandidatuppsats har även bearbetats i denna 
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undersökning men nu som sekundärdata. Sekundärdata innebär enligt 
Lekvall och Wahlbin (2001) de befintliga data som härrör från tidigare 
undersökningar som forskaren använder sig av. Vi använde informationen 
från kandidatuppsatsen eftersom aspekterna kring vårt nuvarande 
problemområde diskuterades redan då. Detta anser vi öka trovärdigheten då 
vi kan styrka nya uttalanden med de åsikter som ventilerades under den 
undersökningen. Ytterligare sekundärdata som vi funnit betydelsefull för 
denna studie är internt informationsmaterial erhållen från försvarsindustrin 
samt Försvarets materielverk. 
 

2.4.3 Urval 
 
Det var viktigt för oss att i första hand välja vilka företag som skulle ingå i 
studien. Eftersom offset är ett fenomen som i Sverige endast får 
förekomma inom den militära världen gav detta oss ett begränsat utrymme 
för vilka organisationer som kunde ingå. Då vi dessutom har för avsikt att 
undersöka en relation där både konkurrens och samarbete återfinns, kunde 
vi räkna bort flera intressenter inom försvarsområdet som dessutom är 
kopplade till offset, till exempel Försvarets materielverk (FMV), 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och det militära Högkvarteret. Vi 
har valt att närmare granska några av de företag, samt en gemensam 
organisation, som ingår i den svenska försvarsindustrin. Den gemensamma 
organisationen, Försvarsindustriföreningen, har valts för att få en samlad 
bild av relationerna inom industrin. Vi tror att vi genom 
Försvarsindustriföreningen kan få en uppfattning om hur situationen ser ut 
även för de företag vi inte kommer i kontakt med inom försvarsindustrin. 
Utöver detta har tre av de största företagen inom industrin valts ut: Saab 
AB, Volvo Aero Corporation och Land Systems Hägglunds AB. I samband 
med detta vill vi också påpeka att vi under vår kandidatuppsats träffade 
dessa samt ytterligare några aktörer och företag vilka var: Ericsson 
Microwave Systems AB, Bofors Defence AB, Patria Ostermans Aero AB 
(numera Patria Helicopters) och ännu en representant från Saab AB. Detta 
gör att vi anser oss ha en god uppfattning även om dessa företag. 
 
Att vi inte har för avsikt att studera alla företag inom försvarsindustrin 
beror delvis på att vi från tidigare erfarenheter vet att endast ett fåtal av 
företagen aktivt arbetar med offset. För många företag inom 
försvarsindustrin är offset endast en engångsföreteelse och inte ett 
kontinuerligt arbete. Vår bedömning har varit att, för att rättvist kunna 
uttala sig om de rådande förhållandena inom industrin är det av vikt att 
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företagen vid ett flertal tillfällen varit delaktiga i samarbets- respektive 
konkurrenssituationer beträffande offset. Dessutom är vi medvetna om att 
andra företag har liknande förutsättningar som de tre vi har valt, och att 
dessa skulle kunna vara alternativ till Saab, Volvo och Hägglunds. Att vi 
har valt just dessa tre företag beror då även på möjligheten och 
tillgängligheten. Enligt Flick (1998) är tillgänglighet ett vanligt och centralt 
problem i kvalitativ forskning eftersom det kan vara svårt att försäkra sig 
om en vilja att samarbeta från respondenternas sida. De individer inom 
organisationen som ska delge forskaren information måste känna 
förtroende för densamme så att de kan känna sig trygga i att låta företaget 
ingå i undersökningen. Eftersom vi redan tidigare hade träffat 
representanterna från dessa företag samt att de då visade på stor entusiasm, 
fanns ett visst förtroendekapital redan uppbyggt, vilket gav oss stora 
fördelar att få tillgång till de inblandande personerna.  
 
Inom respektive företag intervjuas en respondent. Urvalet har skett genom 
att vi valt den person som arbetar mest aktivt med frågor som rör offset och 
som därmed arbetar nära andra representanter inom industrin. Detta urval 
kan ses i enighet med det Lundahl och Skärvad (1999) benämner 
experturval. Experten är en person som ska kunna erbjuda värdefull 
information om ett specifikt ämne. Eftersom offset är kontexten inom 
vilken vi ska undersöka relationer, måste respondenterna vara direkt 
involverade i den processen. Dessutom vet vi sedan tidigare att offset är 
ganska okänt på många avdelningar inom företagen som inte är direkt 
inblandade, varför detta urval av respondenter var naturligt.  
 
Lundahl och Skärvad (1999) tar upp ytterligare en klassificering av 
respondenter som skulle kunna appliceras på de val vi har gjort. En 
respondent kan ses som en direkt inblandad intressent på det område som 
undersökningen behandlar. Detta kan enligt författarna vara en mycket 
känsligt situation eftersom det kan uppstå intressekonflikter. Det 
poängteras också att det är betydelsefullt att intervjua personer från alla 
intressegrupper för att få en så heltäckande och opartisk utredning som 
möjligt. Vi anser att trots att inte alla företag kommer att ha möjlighet att 
yttra sig i denna undersökning täcks så pass stor del av konkurrens 
respektive samarbetsrelationen inom offset så att undersökningen ska 
behålla sin trovärdighet. 
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2.4.4 Intervjuer 
 
Vi beslutade att använda personliga intervjuer med fyra representanter 
inom försvarsindustrin som metod för insamlandet av vår primärdata. Att vi 
valde personliga intervjuer beror till stor del på att vi, i likhet med Jacobsen 
(2002), anser att genom att mötas får utredaren bättre och lättare kontakt 
med respondenten. Det är enklare att skapa förtrolighet mellan forskaren 
och den intervjuade under dessa omständigheter. För vår del var detta 
mycket viktigt eftersom ämnet för diskussion kan te sig känsligt för vissa. 
Försvarsindustrin är en ganska sluten industri och det kan bero på att man 
tidigare har varit en stor del av den svenska säkerhetspolitiken och därmed 
har informationshanteringen inom företagen varit känslig. Idag ser läget lite 
annorlunda ut, men fortfarande är det så att företagen är ganska förtegna 
om sin verksamhet. Vi hade sedan tidigare stött på detta problem och var 
därför medvetna om svårigheterna vilket ledde till att vi föredrog 
personliga möten framför till exempel telefonintervjuer.  
 
Vi behövde erhålla information om hur de som arbetar med offsetfrågor 
inom försvarsindustrin uppfattade att konkurrens och samarbete med andra 
företag fungerar. Vi avsåg att genomföra intervjuerna i dialog med 
respondenten och ge denne så stor frihet som möjligt att utrycka sina 
åsikter och upplevelser. Detta i kombination med tidigare resonemang om 
syfte, tolkning och insamling av data gjorde att vi ansåg att det som Lantz 
(1993) beskriver som en öppen eller riktat öppen intervju var att föredra. 
Dessa upplägg av intervjuer syftar till att låta den intervjuade fritt beskriva 
fenomen, problem och/eller sammanhang. (Lantz, 1993) 
 
Före genomförandet av intervjuerna utarbetade vi en intervjuhandledning 
(se bilaga 1) som omfattade de teman vi ämnade samtala om under 
intervjuerna. I samband med dessa teman utvecklade vi något snävare 
frågeområden för att på så sätt under intervjuns gång kunna erinra oss 
själva om olika aspekter vi återfunnit i teorier kopplade till våra teman. 
Med utgångspunkt i de breda temana bad vi sedan respondenterna berätta 
om sin syn på ämnet relaterat till industrin. De frågeområden som inte den 
tillfrågade själv behandlade kom upp för diskussion när vi ställde 
följdfrågor till respondenterna. Patel och Davidson (1994) använder det 
svarsutrymme som en respondent får för att erhålla graden av strukturering 
vid en intervju. I vårt fall hade intervjuerna en mycket låg grad av 
strukturering eftersom respondenterna inte hade några färdiga 
svarsalternativ och därmed mycket hög grad av svarsfrihet. Detta gav som 
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följd att vi inte alltid ställde frågorna i samma ordning under de olika 
intervjuerna då några respondenter behandlade en del frågor utan att vi 
behövde ställa dem.  
 
De fyra intervjuerna genomfördes på platser som de tillfrågade själva valt. 
Tre av mötena ägde rum på kontoret där respektive respondent arbetar och 
den fjärde på ett café då vi mötte respondenten på annan ort än arbetsorten. 
Detta verkar dock inte ha påverkat intervjun nämnvärt då respondenten lika 
öppet som övriga tillhandahöll den information som vi behövde och sökte. 
Vi informerade även de tillfrågade om att materialet skulle behandlas 
konfidentiellt eftersom detta kan påverka hur öppet respondenterna ville 
svara på våra frågor. Dessutom nämnde vi att respondenternas svar inte 
skulle kunna härledas tillbaka till respektive företag. Enligt Lundahl och 
Skärvad (1999) är det mer troligt att respondenterna tillhandahåller känslig, 
kontroversiell och icke selektiv information om de är medvetna om att 
deras identitet behålls anonym, något som vi ansåg viktig för att stärka 
trovärdigheten i studien. För att lättare spegla respondenternas enskilda 
åsikter valde vi dock att märka citaten med bokstäver så att läsaren ska 
kunna utreda vad respektive respondenter uttalat. 
 
Vi tillfrågade dessutom alla respondenter om det var möjligt att spela in 
samtalen eftersom vi ville undvika sakfel och dessutom kunna koncentrera 
oss helt på respondenten utan att samtidigt behöva anteckna hela intervjun. 
Ingen respondent invände mot användandet av bandspelare. Efter 
intervjuerna lyssnade vi genom dem och skrev ned det respondenterna sade, 
detta för att vi ansåg att det skulle underlätta för oss vid sammanställandet 
av empirin. Nackdelen med att spela in intervjuer på band är just att det är 
tidskrävande att sedan överföra informationen till papper. Trots att våra 
intervjuer sträckte sig från fyrtio minuter till en och en halv timme 
bedömde vi att det var viktigare att all information återgavs korrekt än att 
vi sparade tid. 
 

2.5 Metoddiskussion 
 
I hela metodkapitlet har vi haft för avsikt att beskriva de val som vi har 
gjort under utförandet av den här studien. Det finns dock några aspekter 
och val som vi anser kan vara av större intresse att diskutera närmare, dels 
några av de faktorer som kan ha påverkat utkomsten av intervjuer och 
dessutom de valda källorna. Vi ämnar dessutom avsluta metoddiskussionen 
med ett resonemang beträffande uppsatsen allmängiltighet, trovärdighet 
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och objektivitet för att tillhandahålla läsaren med våra synpunkter kring 
dessa aspekter.   
 

2.5.1 Metodkritik 
 
Våra intervjuer genomfördes, som beskrivits ovan, mycket öppet och utan 
given standard på frågeföljden. Detta innebär ett stort ansvar för oss som 
intervjuar eftersom stor uppmärksamhet och hög grad av flexibilitet krävs. 
Vi försökte lösa detta genom att båda författarna deltagit vid alla intervjuer, 
men den ene har mer aktivt intervjuat medan den andre tagit 
stödanteckningar och utifrån dessa ställt relevanta följdfrågor. Kanske hade 
resultaten från intervjuerna sett något annorlunda ut om vi haft större 
erfarenhet av intervjuer. Visserligen har båda författarna genomfört 
intervjuer under liknande omständigheter och dessutom med samma 
personer tidigare men trots detta förberedde vi oss mycket för att undvika 
eventuella misstag eller förluster av information. Att vi tidigare hade träffat 
och intervjuat respondenterna kan också ha haft inverkan på den 
information vi erhöll. Som ett resultat av de positiva reaktioner vi fick 
under utförandet av vår kandidatuppsats kan man sluta sig till att ett relativt 
stort förtroendekapital var uppbyggd sedan tidigare, vilket kan ha lett till att 
de vid detta tillfälle med mindre motstånd erbjöd känslig information. 
Skulle vi inte ha träffat respondenterna tidigare är det troligt att de hade 
varit mer återhållsamma med sina kommentarer.  
 
För att kunna presentera en teoretisk referensram som vi sedan sätter i 
relation till ett verkligt fenomen var vi tvungna att välja ur en ocean av 
litteratur och artiklar. Beträffande både samarbete och konkurrens finns det 
outsägligt mycket skrivet och problem som kan uppstå som följd av att det 
existerar en stor mängd litteratur är bland annat att det finns en risk att vi 
inte har valt den litteratur som är mest adekvat för vår undersökning. Det 
var nödvändigt att på något sätt finna en urvalspunkt som skulle kunna 
hjälpa oss att finna de mest relevanta texterna angående konkurrens och 
samarbete. De olika källor som har använts som utgångspunkt för den 
teoribildning vi presenterar i undersökningen anser vi dock vara relevanta 
eftersom vi granskat ett stort antal böcker och artiklars källförteckning för 
att finna frekvent återkommande författare. Detta är naturligtvis ingen 
garanti för att kvaliteten på materialet är hög men vi tror att det har gett oss 
en insikt i vilka författare som är högt ansedda inom ämnena och därmed 
förmodas tillföra värdefull kunskap. För områdena co-opetition och offset 
är situationen annorlunda. Båda dessa ämnen är begränsat behandlade i 
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litteraturen vilket har fått som följd att få källor kan kopplas till dessa 
ämnesområden. Beträffande offset känner vi oss dock relativt säkra på de 
källor vi brukat, eftersom vi redan under kandidatuppsatsen undersökte 
relevant litteratur om offset och fann dessa att vara de mest tillförlitliga. 
Sedan dess har inte mycket nytt framkommit varför vi anser att litteraturen 
fortfarande är den mest adekvata. För co-opetition gäller ungefär detsamma 
ifråga om diskussion i litteraturen, men även om ämnet som sådant inte är 
frekvent behandlat är det nämnt i flera skrifter och vid dessa tillfällen ofta 
refererat till de författare vi valt för den här studien. Som tidigare sagts är 
detta ingen garanti men vi ser det som ett relativt gott mått på 
tillförlitligheten av källorna. 
 

2.5.2 Allmängiltighet, trovärdighet och objektivitet 
 
Diskussionen kring allmängiltighet rör huruvida rönen från en 
undersökning kan återfinnas i andra situationer eller om man kan 
generalisera fynden till en teoretisk nivå (Jacobsen, 2002). Eftersom 
relationer är komplexa och situationsbundna kan de inte alltid antas 
uppträda på likartat sätt oberoende av var de återfinns. Vi menar dock att i 
en annan försvarsindustri med liknande struktur som den svenska kan 
förmodligen liknande rön återfinnas. Utöver detta kan det dessutom vara 
mycket svårt att ur enstaka iakttagelser komma fram till allmängiltiga svar 
eftersom hela populationen inte har undersökts (Jacobsen, 2002). I och med 
det kan vårt urval ha kommit att påverkat resultatet av undersökningen 
genom att vi undgått eller missat att samla in viss information. Optimalt för 
vår situation hade naturligtvis varit om vi hade haft möjlighet att träffa och 
intervjua alla inom försvarsindustrin som arbetar med offset. Som 
situationen är nu kan vi bara med säkerhet uttala oss om hur 
respondenterna anser att relationerna mellan de företag som vi har varit i 
kontakt med inom industrin fungerar. Att vi tidigare träffat en större del av 
företagen ger oss dock en inblick i situationen även för dessa företag, 
dessutom bör representanten från Försvarsindustriföreningen bidra till att 
förmedla situationen beträffande konkurrens och samarbete även för de 
företag vi inte hade möjlighet att möta inom ramen för denna undersökning. 
Det bör poängteras att vi endast kan förespråka hur man ska hantera 
situationen inom försvarsindustrin och inte någon annan industri. Däremot 
tror vi att studien kan komma att tillföra ytterligare information om hur en 
situation där både konkurrens och samarbete återfinns kan se ut. 
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Vi har i hela detta kapitel försökt att så ingående och detaljrikt som möjligt 
beskriva vårt tillvägagångssätt och vårt grundläggande vetenskapliga 
synsätt, detta för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om 
trovärdigheten i undersökningen. Det ligger naturligtvis i vårt intresse att 
studien ska bli så trovärdig som möjligt trots att den, som tidigare nämnts, 
delvis kommer att präglas av vår tolkning. Vi har ingen möjlighet och 
strävar inte heller efter att uppnå total objektivitet då de grundläggande 
värderingar vi har alltid påverkar oss och därför även kommer att inverka 
på studien. Däremot har vi under hela studiens genomförande försökt 
förhålla oss kritiska till det egna förhållningssättet för att på så vis vara så 
öppna som möjligt för olika infallsvinklar och tankegångar. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel introducerar läsaren till de teorier vi valt för undersökningen. 
De första delarna fokuserar på teorier kopplade till olika relationer företag 
emellan, medan den sista och avslutande delen koncentreras till offset.  
 

3.1 Interorganisatoriska relationer 
 
”Inget företag är idag autarkiskt. Alla företag måste interagera med andra 
organisationer (och individer) i deras omvärld och ingår därmed 
interorganisatoriska relationer.”   

(de Wit & Meyer, 2004 s.359, fritt översatt) 
 

Citatet indikerar att det enskilda företaget har en mängd viktiga relationer 
med andra företag och individer. Det kan bland annat vara relationer till 
kunder och leverantörer, men även till företag med konkurrerande eller 
kompletterande verksamheter. Syftet med att förklara och ge en bild av 
interorganisatoriska relationer är att introducera läsaren till ämnet för att 
sedan vidareutveckla tre typer av relationer. 
 
De Wit och Meyer (2004, kap 7) använder sig av en indelning av olika 
grupper av aktörer med vilka företag har en relation. De delar in relationer 
med huvudaktörer i vertikala och horisontella relationer. I den vertikala 
relationen förekommer interagerande mellan företag med verksamhet inom 
olika nivåer i produktens värdekedja, det vill säga ett företags relation med 
leverantörer och/eller kunder. En horisontal relation innebär en relation till 
företag som tillverkar liknande produkter inom samma bransch, 
konkurrenter, och/eller till företag som tillverkar kompletterande produkter. 
För detta arbete är det framförallt de horisontala relationerna som vidare 
kommer att bearbetas. 
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Figur 3-1: Företaget och dess nät av relationer 
(Källa: Egen bearbetning från de Wit & Meyer, 2004, s.361, fritt översatt) 
 
En relation består huvudsakligen av olika aktörer, aktiviteter och resurser 
(Håkansson och Snehota, 1995). Det är dessa tre variabler som utgör 
grunden för en relation men för att beskriva och karakterisera en relation 
bör man undersöka hur dessa variabler är relaterade till varandra. Detta gör 
Håkansson och Snehota (1995) genom att beskriva relationens 
aktörsbindningar, aktivitetslänkar och resurskopplingar. 
 
Aktörsbindningar: En relation består av två aktörer vilka kan vara enskilda 
individer eller kollektivt sammansatta enheter, t.ex. ett företag. Dessa 
aktörer är bundna till varandra på ett eller annat sätt, något som får 
inverkan på både hur de uppfattar varandra men också hur de uppfattar 
andra och uppfattas av sin omgivning. Aktörerna får olika roller beroende 
på vilken relation de är i, varför det är viktigt att välja rätt partner för 
samarbete, konkurrens etc. Ett exempel på detta kan vara att ett företag som 
har en god och nära samarbetsrelation med ett företag som är allmänt känt 
som avancerat eller tekniskt framgångsrikt, ofta får en roll som kan vara till 
fördel i andra relationer. Bindningar mellan aktörerna kan bland annat bestå 
av kunskap, förtroenden och sociala relationer. Hur stark en bindning 
mellan två aktörer är, är en följd av graden till vilken aktörerna är beroende 
av varandra. 
 
Aktivitetslänkar: Företagens aktiviteter är mer eller mindre länkade till 
aktörernas interna aktiviteter och varierar i termer av frekvens och volym 
inom relationen. Aktivitetslänkar kan bland annat vara av teknisk art, 
kommersiell art eller gälla administrativa aktiviteter. En relation som har 
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starka aktivitetslänkar har stor del av aktörernas interna aktivitet anpassad 
till relationen, medan svaga aktivitetslänkar innebär en relation mellan två 
mer självständiga aktörer. 
 
Resurskopplingar: Resurser är ett samlingsbegrepp på de människor, 
maskiner, kapital, kunnande etc. som återfinns i relationen. Huruvida två 
aktörers resurser är kopplade till varandra innebär inte enbart i vilken grad 
en aktör har tillgång till den andres resurser och tvärtom, utan även resurser 
som är specifika för relationen. Två aktörer i en relation kan exempelvis 
göra gemensamma investeringar eller kombinera sina respektive resurser 
på ett sådant sätt att det uppkommer värdefulla resurser ur relationen. Ju 
mer en aktör är beroende av relationens och den andres resurser, desto 
hårdare är resurskopplingen inom relationen.     
 
Håkansson och Snehota (1995) hävdar att dessa tre är integrerade i en 
relation, trots att vikten av de olika varierar i alla relationer. I vissa 
relationer kan det krävas starka aktivitetslänkar men relativt svaga 
aktörsbindningar och resurskopplingar. Det förekommer även ett samspel 
mellan relationstyperna då de är beroende av varandra. Det är exempelvis 
aktörerna som utför aktiviteterna och aktiverar resurserna, medan 
aktiviteter är resurskrävande och beroende av aktörernas förmåga att utföra 
aktiviteterna. Håkansson och Snehota (1995) menar emellertid att en 
relations utformning till stor del beror på situationen och vilka mål 
aktörerna har med relationen. 
 
I kommande avsnitt ska vi förklara tre olika typer av interorganisatoriska 
relationer. Vi börjar med konkurrensrelationen för att sedan förklara 
samarbetsrelationen och avslutningsvis berörs en relation som har inslag av 
båda dessa element, nämligen en co-opetitiv relation. 
 

3.2 Konkurrens 
 
Konkurrens kan definieras som: 
 

”Handlingen att arbeta mot andra där två eller flera organisationers 
mål är ömsesidigt uteslutande. (…) det rivaliserande beteende  som 
organisationer eller individer uppvisar, där den enes vinst är den 

andres förlust.” 
(de Wit & Meyer, 2004, s.369, fritt översatt) 
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3.2.1 Konkurrensrelationen 
 
Denna definition härrör från den neoklassiska ekonomins tankar, som oftast 
när konkurrens är betonat. Inom detta tänkande anses ett egenintresse styra 
alla människor och därmed även de organisationer de tillhör. Alla individer 
och organisationer verkar endast för att uppfylla de egna visionerna. Detta 
leder till att konkurrens ses som ett naturligt tillstånd för organisationer. 
Eftersom företags mål är ömsesidigt uteslutande kommer den ene att vinna 
när den andre förlorar. Det är ett nollsummespel där alla aktörer vill ha så 
stor del av kakan som möjligt, på bekostnad av andra. (de Wit & Meyer, 
2004, kap 7)  
 
Detta leder in på diskussionen om beroendeförhållanden. När alla aktörer i 
en relation vill uppnå så stora fördelar som möjligt för det egna företaget 
kommer detta att leda till att alla företag måste vara oberoende av varandra. 
Ett beroende av en annan aktörs resurser gör företaget blottställt för 
opportunism. Om ett företag har en mycket stark bindning till en annan 
aktör, som till exempel en enskild leverantör, kan denne komma att försöka 
utnyttja sin ställning för att skapa maximala fördelar för sig själv utan 
hänsyn till fokusföretaget. (de Wit & Meyer, 2004, kap 7) Däremot kan en 
ömsesidig förståelse uppstå mellan konkurrerande företag trots att det inte 
finns någon ömsesidig önskan om att interagera med varandra (Bengtsson 
& Kock, 1999).  
 
I enighet med Porters teori (1985, i de Wit & Meyer, 2004) om de fem 
krafterna på marknaden konkurrerar företag om marknadsandelar. För att 
erhålla största möjliga marknad måste företag vara medvetna om de krafter 
som kan påverka utkomsten för företaget. Dessa är: hotet om nya företag 
som vill in på marknaden, förhandlingsmakten hos både kunder och 
leverantörer, hotet om substitutionsprodukter samt rivaliteten inom 
industrin. Porter (1998) framhåller vidare att det inte endast är om 
marknadsandelar som företag på hemmamarknaden konkurrerar. 
Konkurrensen mellan företagen gäller även personal med speciella 
kunskaper samt teknologi. 
 
Den rivalitet som uppkommer mellan företag i en konkurrensrelation är 
inte nödvändigtvis av ondo. Garud och Van de Ven (i Pettigrew, Thomas & 
Wittington, 2002) framhåller att konflikter skapar en dynamik inom 
relationer som ofta leder till förbättringar. Även Porter (1998) lyfter fram 
många fördelar som hög grad av rivalitet inom en industri skapar. Han 
menar att förbättring och innovation kräver konkurrens och rivalitet på 
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hemmamarknaden. Det tvingar företag att sänka kostnader, förbättra 
kvalitet och service, samt skapa nya produkter och processer. Trots att 
fördelarna med dessa åtgärder kanske inte får långvarig effekt för företagen 
på hemmamarknaden stimulerar press från rivaler innovation av främst två 
anledningar. För det första finns en rädsla att hamna efter de andra 
företagen i utvecklingen och dessutom fungerar pressen som en drivkraft 
att komma före konkurrenten.  Förutom detta anser Porter (1998) att en hög 
grad av konkurrens på hemmamarknaden stärker företag och gör dem 
bättre rustade för internationell konkurrens.  
 

3.2.2 Strategiska grupper 
 
Resonemanget runt konkurrens har fördjupats och förändrats i och med 
teorier om strategiska grupper (Bengtsson & Kock, 2000). Diskussionen 
kring detta fenomen är inte entydig i litteraturen och det tvistas om 
huruvida dessa grupper faktiskt existerar.  Författarna Dranove, Peteraf och 
Shanely (1998) argumenterar att konceptet av en strategisk grupp är 
intressant endast om det finns en relation mellan gruppbeteende och 
företagsprestation medan Porters (1979) åsikter inte riktigt följer samma 
tankegång. De senare presenteras nedan. Konceptet kan dock öka 
förståelsen för komplexiteten inom konkurrensrelationer (Dranove, Peteraf 
& Shanely, 1998). Dessutom önskar vi ge en bild av att företag i en 
konkurrensrelation kan sträva efter att minska rivaliteten och dessutom kan 
de vara beroende av varandra.  
 
Porter (1979) använder uttrycket strategisk grupp för att beskriva en grupp 
av företag som liknar varandra, men skiljer sig från företag utanför 
gruppen, gällande en eller flera strategiska nyckeldimensioner. Detta kan 
exempelvis handla om nivån på de fasta kostnaderna, hantering av 
distributionskanaler, nivå på forskning och utveckling uttryckt i procent av 
försäljning samt närvaro på geografiska marknader. Porter (1979) föreslår 
att på grund av företagens likheter kommer de att bemöta förändringar på 
samma sätt, de kommer också att kunna förutsäga varandras handlingssätt 
relativt adekvat och dessutom i högre grad erkänna det ömsesidiga 
beroendet av varandra. 
 
Ömsesidigt beroende inom en konkurrensrelation uppstår när en 
organisation inte självständigt kan kontrollera förutsättningarna som är 
nödvändiga för att uppnå ett önskat mål eller utkomst (Pfeffer & Salanick i 
Bresser 1988). Framgången för det egna företaget beror inte bara på de 
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egna aktiviteterna utan även på aktiviteter inom andra företag. På grund av 
detta är det viktigt att ha i åtanke vad konkurrenter eller andra medlemmar i 
en strategisk grupp kan göra. (Bresser, 1988)   
 
Vidare menar Porter (1979) att de strategiska grupperna är avgränsade 
inom industrin på grund av de rörlighetsbarriärer1 som begränsar inträdet 
till gruppen och därmed fördröjer eventuell kopiering som andra företag 
skulle kunna engagera sig i. Dessa barriärer är ofta resultatet av 
företagsspecifika investeringar, men som har genomförts gemensamt av 
gruppmedlemmarna. Hans hypotes är att existensen av grupper inom en 
industri ökar rivaliteten inom industrin genom att de strategiska grupperna 
konkurrerar med varandra. Hur mycket rivalitet som förekommer inom en 
strategisk grupp beror enligt Porter (1979) på gruppstrukturen. Som 
tidigare nämnts handlar detta om hur lika de olika företagen är. 
Konkurrenter inom en grupp där företag är lika kommer att försöka 
undvika rivalitet med varandra eftersom de har lättare att förstå hur de är 
beroende av den andre parten (Bengtsson & Kock, 2000).  
 

3.2.3 Vidare diskussion om konkurrens 
 
Flera forskare, däribland Porter (1998) och Hamel, Doz och Prahalad 
(1989), menar dock att konkurrens oftast är att föredra framför samarbete. I 
de fall samarbete förekommer beror detta på en osäkerhet inom företaget 
och skapar en känsla av lättnad för företaget, en delad risk. Anledningen till 
att ingå i samarbete är enligt dessa författare att företaget självständigt inte 
kan konkurrera. Men som diskussionen kring strategiska grupper antyder 
finns det tillfällen då någon form av interaktion är lönsam och nödvändig. I 
mycket konkurrensutsatta eller ostabila omgivningar kan företag dra fördel 
av medlemmarna inom en strategisk grupp (Peteraf & Shanley i Dranove, 
Peteraf & Shanely, 1998).  
 
Resonemanget tyder på att även om företag befinner sig i en 
konkurrensrelation till varandra behöver de också ha kopplingar som binder 
dem samman för att vara framgångsrika. Konkurrens utesluter inte 
nödvändigheten av interaktion mellan företag, snarare är det troligt att 
interaktionen utvecklas som en respons till konkurrenstryck. (Jacobson i 
Dranove, Peteraf & Shanely, 1998) 
 

 
1 Utvecklat från konceptet inträdesbarriärer 
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3.3 Samarbete 
 
Samarbete kan definieras som:  
  

” Handlingen att arbeta tillsammans med andra, där två eller flera 
organisationers mål är till ömsesidigt nytta. (…) den samarbetande 
inställning som organisationer eller individer uppvisar, där båda 

parter behöver varandra för att lyckas.” 
(de Wit & Meyer, 2004, s.370, fritt översatt)  

3.3.1 Syftet med samarbetsrelationen 
 
Anledningarna till att företag väljer att samarbeta med andra företag kan 
vara åtskilliga men som ovanstående definition antyder så är det 
övergripande syftet med ett samarbete att nå ett större värde för de 
inblandade parterna än om de hade verkat individuellt. Samarbetet leder 
därmed till ökad nytta för alla och är ett så kallat ”win-win” förhållande.    
 

Det råder inga tvivel om att antalet samarbetsrelationer i alla dess former 
har ökat kraftigt de senaste decennierna. Många författare hävdar att 
grunden till det ökade antalet samarbetsrelationer är det ökade 
konkurrenstrycket som uppstått som ett resultat av den snabbt föränderliga 
marknaden som idag karaktäriseras av internationalisering, sjunkande 
prisnivåer och kortare produktlivscykler. (Håkansson & Johanson, 2001; 
Teece, 1996; de Wit & Meyer, 2004, kap 7) Kraven på företagen har 
således ökat och genom att samordna företagens aktiviteter skapas 
konkurrensfördelar gentemot andra företag. En förutsättning för att vara 
konkurrenskraftig är att kunna vara specialiserad inom ett visst område, att 
vara unik med sin produkt eller tjänst (Amit & Schoemaker i Dyer & 
Singh, 1998). Dyer och Singh (1998) menar emellertid att man likaledes 
kan söka dessa fördelar genom en samordning med andra företags resurser. 
 
De konkurrensfördelar som uppkommer genom samarbete faller enligt 
Dyer och Singh (1998) under fyra kategorier: gemensamma investeringar, 
kunskapsutbyte, kompletterande resurser och effektiv styrning varav vi 
kommer att beskriva de tre förstnämnda. 
 
Dyer och Singh (1998) hävdar att företag kan uppnå konkurrensfördelar 
genom att samarbetande företag gör gemensamma investeringar och på så 
vis skapar relationsspecifika tillgångar. Det innebär att flera företag 
gemensamt kan generera tillgångar som inget av företagen enskilt klarar av 
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tack vare gemensamma insatser. Det kan innebära kapitalintensiva 
investeringar, men även investeringar i form av tid och engagemang som är 
specifika för den gemensamma verksamheten. Dessa kan således bidra till 
konkurrensfördelar genom att företagen kan skapa bland annat 
produktdifferentiering eller kvalitetsförbättring som inte hade varit möjligt 
utan den gemensamma investeringen.  
 
Dyer och Singh (1998) påvisar vidare att företag når konkurrensfördelar 
genom kunskapsutbyten med deras samarbetspartners. Samverkan är enligt 
författarna i många fall den viktigaste källan till nya idéer och information, 
något som resulterar i förbättrad prestation och innovationer. Företag 
besitter olika kunskap och information och genom att utbyta dessa 
tillgångar kan de nå lösningar som ger ett ökat värde för alla parter. 
Husman (2001) gör gällande att för att få bästa effekt av kunskapsutbytet 
med en samarbetspartner är det av stor vikt att överföringen mellan 
parterna fungerar. Kunskap anses ofta vara ”svåröverförbar” eftersom det 
är en svår process som påverkas av både absorberingskapaciteten hos den 
som tar emot kunskap samt överföringskapaciteten hos den som överför 
kunskap. Kunskap inom ett företag är ofta specifik för det företaget och 
förstås i många fall enbart av dem som befinner sig i samma miljö och har 
samma förutsättningar att tolka dess innehåll. För att lyckas uppnå 
konkurrensfördelar som en följd av kunskapsöverföring bör man 
följaktligen ha goda förkunskaper om sin partners tidigare kunskap, 
omgivning och överföringskapacitet.    
 
Konkurrensfördelar kan även uppnås genom att företag samordnar 
kompletterande resurser för att tillsammans uppnå ökad effektivitet. För att 
vissa företag ska kunna bli konkurrenskraftiga, och därmed skapa ökat 
värde, krävs det att deras resurser används i kombination med andra 
företags resurser. (Dyer & Singh, 1998)  
 
Alla samarbetsrelationer är olika och syftet med samarbetet skiljer sig från 
företag till företag. De nämnda konkurrensfördelarna är några exempel på 
det ökade värdet ett företag kan uppnå genom att samarbeta. De ämnar ge 
en övergripande bild över varför och hur företag väljer att samarbeta och är 
valda utifrån denna undersökning. 
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3.3.2 Beroendeförhållande inom samarbetsrelationen 
 
En samarbetsrelation består av en mängd olika bindningar mellan de 
inblandade företagen som kännetecknar deras beroendeförhållande till 
varandra. Dessa bindningar har olika karaktär och ämnar uppnå olika syften. 
Bindningar som uppstår i en relation kan vara av teknisk, kunskapsmässig, 
social, administrativ samt juridisk karaktär. (Hammarkvist, Håkansson & 
Mattsson, 1982; Håkansson & Snehota, 1995) Dessa bindningar skulle 
kunna användas för att förklara även andra typer av relationer såsom en 
konkurrensrelation, men eftersom det är i en samarbetsrelation som starka 
bindningar förekommer anser vi att det är av större betydelse att de 
förklaras i detta sammanhang.  
 
Tekniska bindningar mellan två företag uppkommer när de i något 
avseende anpassar sin tekniska verksamhet till varandra. Alla företag 
verkar i en omgivning av tillgänglig och begränsad teknologi vilket innebär 
att de måste anpassa sin egen verksamhet efter denna. De tekniska 
bindningarna mellan två samarbetande företag kan exempelvis handla om 
att en köpare anpassar sin produktionsutrustning efter en specifik 
leverantörs material. Dessa bindningar kan till synes innebära problem och 
begränsningar då företag ofta är tvingade att anpassa sin tekniska 
verksamhet till sin omgivning. Det är emellertid i bindningarna mellan 
företagen de flesta tekniska utvecklingarna uppstår. I samarbetsrelationer är 
ofta de tekniska bindningarna väldig starka. (Hammarkvist, Håkansson & 
Mattsson, 1982; Håkansson & Snehota, 1995)  
 
Kunskapsmässiga bindningar innebär den kunskap som de båda parterna 
utvecklar om den andres styrka och svagheter. Detta medför att kunskap 
om varandras behov, problem och möjligheter uppstår, vilket vidare kan 
bidra till hur företag inriktar sin forsknings- och utvecklingsverksamhet. I 
en samarbetsrelation är kompetensutveckling ytterst väsentligt och något 
som måste existera hos båda sidor för att ny kunskap skall kunna uppstå. 
Det kan exempelvis röra sig om en leverantör som lär sig på vilket sätt en 
kund använder dennes produkt. Det är således inte det enskilda företagens 
kunskap som är av störst vikt, utan den kunskap som uppstår genom 
samverkan. (Håkansson & Snehota, 1995)      
 
Sociala bindningar är de band som skapas mellan företagen i relationen. 
Dessa bindningar är viktiga för ömsesidigt förtroende och säkerhet i 
relationen. En relation mellan två företag består av olika individer med 
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varierade sociala roller och förutsättningar. En samarbetsrelation som 
präglas av starka sociala bindningar grundar sig ofta på bakomliggande 
faktorer som yrkesroller, släktskap, grannskap och/eller gemensam 
bakgrund. (Håkansson & Snehota, 1995)     
 
Administrativa rutiner och system. Stora delar av verksamheten inom ett 
företag och även inom en relation är av administrativ art. Administrativa 
rutiner består till stor del av normer och regler, och handlar ofta om 
informationshantering eller styrning för att underlätta koordineringen av 
beteenden inom olika delar. Samordning och informationshantering kan 
vara både komplex och kostsam, något som ofta får till följd att företag 
etablerar administrativa rutiner och system som lätt kan koordineras med 
andra företags. (Håkansson & Snehota, 1995) 
 
Juridiska bindningar är de legala bindningar företagen i en relation har till 
varandra. Det kan exempelvis handla om ägandeförhållanden eller andra 
former av överenskommelser som styr förutsättningarna under vilka 
aktörerna i relationen kan agera. De juridiska bindningarna kan ofta ses 
som en komplettering eller försäkring till de andra typerna av bindningar. 
Det kan gälla formella överenskommelser, genom exempelvis kontrakt, 
samt informella överenskommelser. Formella juridiska bindningar i 
samarbetsrelationer kan ta sig uttryck i exempelvis joint ventures eller 
licensiering. (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1982; Håkansson & 
Snehota, 1995)       
 
Dessa bindningar ämnar ge övergripande bild av hur företagen i en 
samarbetsrelation är kopplade till varandra. Hur starka dessa kopplingar 
bör vara är situationsberoende och även beroende av bland annat de båda 
aktörernas motiv och kapacitet. Alla samarbetsrelationer är unika och 
samarbetet kan handla om allt från rena kunskapsutbyten till 
samproduktion varvid även bindningarna skiljer sig åt. Exempelvis kan de 
tekniska bindningarna antas vara av stor vikt i en samarbetsrelation som 
präglas av gemensam produktion av högteknologiska produkter. Detta 
eftersom dessa produkter ofta har hög grad av specialisering och företagen 
behöver då i stor utsträckning anpassa sin produktion till 
samarbetspartnerns.     
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3.3.3 Förtroendets betydelse för en samarbetsrelation 
 
I det föregående avsnittet beskrivs hur företagen kan vara kopplade till 
varandra i en samarbetsrelation. Dessa bindningar beskriver företagens 
beroendeförhållanden till varandra och ger en bild av hur transaktionerna 
mellan företagen ser ut. För att underlätta transaktioner eller utbyten mellan 
företagen förespråkas ofta formella kontrakt som har för avsikt att reglera 
eventuella missförstånd och för att säkerställa samarbetspartnernas 
medverkan. Andersson (2001) hävdar emellertid att i majoriteten av alla 
utbyten används inga kontrakt, utan de inblandade väljer ofta att lita på den 
andres ord. Författaren menar att förutom att kontrakt ofta är kostsamma att 
utforma, så kan det även försvåra utveckling av en bra relation och leda till 
minskad flexibilitet. Upprättandet av ett kontrakt kan dessutom aldrig 
garantera att ett företag besitter kunskap som det inte delar med sig. Detta 
bidrar till att företagen i många fall måste utveckla en relation till varandra 
som bygger på ömsesidigt förtroende i stället för att helt förlita sig på 
juridiska bindningar, såsom formella kontrakt. De ena utesluter givetvis 
inte det andra, och många relationer bygger på både formella kontrakt och 
en hög grad av förtroende.         
 
Ett flertal författare har genom tiderna påvisat betydelsen av förtroende för 
att lyckas med en samarbetsrelation och uppnå de fördelar som en sådan 
relation ämnar föra med sig. (Lewicki, McAllister & Bies, 1998; Friedberg 
& Neuville i Grandori, 1999; Lorenzen, 2002). Med förtroende menas i 
detta sammanhang en aktörs förväntningar på att en annan aktör skall 
samarbeta, detta trots att denne inte besitter någon makt att säkerställa detta 
beteende. Ett ömsesidigt förtroende mellan aktörerna är en väsentlig faktor 
för att samarbetsrelationen skall få positiva effekter då kontrakt, som är 
alternativet till att säkerställa ett beteende, alltid har ett inslag av osäkerhet. 
För att ett företag skall ha incitament att dela med sig av värdefull 
information, kunskap, resurser etc. måste de lita på att det samarbetande 
företaget gör detsamma för att syftet med samarbetet skall uppnås. 
(Lorenzen, 2002) 
 
Trots att företagen i en samarbetsrelation är medvetna om förtroendets 
betydelse, kan det vara svårt att veta hur man uppnår förtroende mellan 
parterna. Även om en person anser sig lita på en annan, behöver det inte 
nödvändigtvis innebära det omvända förhållandet. Andersson (2001 s. 27) 
menar att förtroende mellan parter ”utvecklas när de visar hänsyn, 
ödmjukhet, anpassning och ett beaktande av motpartens mål”. Positiva 
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erfarenheter av andra aktörer utvecklar successivt förtroende. Denna 
process är ofta långsam och kräver ett personligt engagemang. De 
personliga relationerna är viktiga i sammanhanget och dessutom antas 
förtroendet stärkas av släktskap, religion och politik. Författaren hävdar 
vidare att förtroende har större betydelse vid osäkra situationer.  
 
Lorenzen (2002) menar, i likhet med Andersson (2001), att förtroende är 
något som byggs upp under en längre tid och grundas på positiva 
erfarenheter om samarbetspartnern. Han hävdar att förtroende är något som 
uppkommer som en följd av kontinuerlig kommunikation. 
Samarbetspartnerna bygger på så vis upp gemensamma ”koder” som 
innefattar gemensamt språk och sätt att kommunicera, bland annat. 
Förtroende inom en grupp av samarbetspartners kallas av Lorenzen (2002) 
för socialt förtroende och bygger på att parterna förväntar sig ett visst 
beteende inom gruppen. Sådant socialt förtroende baseras ofta på, i likhet 
med förtroende mellan två parter, att parterna delar någon social egenskap, 
såsom liknande utbildning eller medlemskap i samma sociala grupp. 
Författaren menar således att det generellt är lättare att lita på någon med 
liknande bakgrund och därmed även är lättare att samarbeta med denne. 
 

3.3.4 Vidare diskussion om samarbete 
 
Fördelarna med att samarbeta med andra företag kan till synes vara många. 
Litteraturen framhåller ofta samarbete som nödvändigt för att överleva på 
marknaden och tendensen är, som nämnts i tidigare resonemang, att antalet 
samarbetsrelationer kommer att öka. Det är dock viktigt att i detta skede 
understryka att många av dessa relationer misslyckas och att parterna inte 
får det ökade värde som avses. Anledningarna till att samarbeten 
misslyckas kan vara många och få av de som överlever är helt problemfria. 
Exempelvis kan de olika företagen ofta ha skilda arbetssätt och 
företagskultur som kan leda till försvårande av gemensamma aktiviteter. 
Dessutom har företag i många fall olika mål med samarbetet vilket ofta 
resulterar i konflikter. Som antyds i föregående avsnitt om förtroende, kan 
även detta vara en orsak till att ett samarbete misslyckas eller inte får de 
önskade effekterna. (Lakemond & Magnusson i Berggren & Lindkvist, 
2001) 
 
Som redovisats tidigare så kan företag nå många konkurrensfördelar genom 
samarbete och värdet av detsamma kan vara betydande. Det är emellertid 
inte gratis för företagen att samarbeta och det är av vikt att företagen är 
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medvetna om kostnaderna som uppstår i samband med samarbete. För att 
undvika de problem som kan uppkomma till följd av samarbetet måste 
företagen anpassa sig efter varandra, vilket ofta innebär ökade kostnader. 
Dessa uppstår bland annat på grund av att företagen måste ha personal som 
lägger ner tid och engagemang på samarbetet samt att de måste anpassa 
produktion och rutiner efter varandra. Det är med andra ord viktigt att 
företagen ställer dessa kostnader i relation till det ökade värde som 
samarbetet för med sig. Detta kan te sig självklart i mångas ögon, något det 
trots allt inte är i dagens samhälle som präglas av ett ökat antal 
samarbetsrelationer där den universala tron är att allt samarbete ger ett ökad 
värde. (Ring i Grandori, 1999)            
 

3.4 Co-opetition 
 
Co-opetition kan definieras som: 
 

”Det ömsesidiga och paradoxala förhållandet som uppkommer när 
två företag samarbetar inom vissa aktiviteter (…) och samtidigt 

konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter…”. 
(Bengtsson & Kock, 2000, s.412, fritt översatt) 

 

3.4.1 Konceptet co-opetition 
 
Bengtsson och Kock (1999) menar att det går att finna både samarbete och 
konkurrens i de flesta relationer, men den ena eller den andra kan vara 
underförstådd. I de fall både konkurrens och samarbete är uttalat benämner 
de detta fenomen ”co-opetition” och definierar förhållandet som citatet 
ovan påvisar. Lewicki, McAlliser och Bies (1998) har fastslagit att det idag 
är en nödvändig och viktig kompetens att effektivt kunna utveckla och 
underhålla strategiskt partnerskap och andra allianser mellan konkurrenter 
eftersom det ofta är just genom denna typ av relationer företag idag växer 
och utvecklas.  
 
Innebörden av co-opetition är att företag vid vissa tillfällen hjälper 
varandra och vid andra tillfällen tvingar varandra till mer innovativt 
beteende. Nalebuff och Brandenburger (1996) erbjuder en liknande 
förklaring när de talar om att affärsverksamhet är samarbete när det gäller 
att skapa kakan och konkurrens när det gäller att dela den. Det uttalande 
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som ligger till grund för ordet co-opetition lyder ”Man måste konkurrera 
och samarbeta samtidigt” (Nalebuff & Brandenburger, 1996, s. 14). 
 
Konflikten med en co-opetitiv relation består i att aktörerna är involverade i 
en relation som å ena sidan består av rivalitet och fientlighet på grund av 
ömsesidigt uteslutande intressen och å andra sidan av vänskap tack vare ett 
delat intresse. Dessa två samspel står i motsatsförhållande till varandra, 
vilket gör förhållandet mycket komplext. Konkurrens bygger som tidigare 
nämnts på att individer styrs av ett egenintresse vilket innebär att individen 
inte kommer att delta i kollektiva handlingar utan de konkurrerar med 
varandra för att uppfylla sina egna intressen. Samarbete däremot grundar 
sig i antagandet att individer vill delta i kollektiva handlingar för att nå 
gemensamma mål. Individer handlar på detta sätt för att det är viktigare 
med välfärden hos alla inblandade än en individs vinstmaximering eller 
opportunism. (Bengtsson & Kock, 2000) 
 
Relationen mellan samarbete och konkurrens kan ha flera olika former 
beroende på graden av konkurrens respektive graden av samarbete. Å ena 
sidan kan en relation mellan konkurrenter utmärkas av endast samarbete 
och å andra sidan kan relationen präglas endast av konkurrens. Mellan 
dessa två ytterligheter återfinner Bengtsson och Kock (2000) tre andra 
relationer som har olika grad av de båda elementen. Den första relationen 
benämns som samarbetsdominerad relation där den co-opetitiva relationen 
innehåller mer samarbete än konkurrens. Dess motsats är en 
konkurrensdominerad relation där konkurrensen är det övervägande 
elementet. Slutligen identifierar de en jämlik relation där graden av 
samarbete och konkurrens är jämt fördelad. 
 

Jämlik 
relation 

Samarbets-
dominerad 

relation 

Konkurrens-
dominerad 

relation 

En relation 
präglad av 
samarbete 

En relation 
präglad av 
konkurrens 

 
Figur 3-2: Olika typer av co-opetitiva relationer 
(Källa: Egen bearbetning från Bengtsson & Kock, 2000, s.416, fritt översatt) 
 
Varför engagerar sig då företag i dessa komplexa och svårmanövrerade 
relationer? Bengtsson och Kock (2000) framhåller att det beror på att en 
co-opetitiv relation är fördelaktig. Genom konkurrens tvingas företagen 

34 
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ibland att genomgå förändringar som kunden inte alltid har efterfrågat, 
detta för att skaffa sig en bättre position relativt sina konkurrenter. 
Konkurrensen skapar en press på företagen att utveckla nya produkter och 
marknader. Fördelarna med samarbete mellan konkurrenterna rör snarare 
tillgången till resurser. Genom samarbete kan företag erhålla kompetens, 
marknadskunskap, rykte och många andra faktorer som verkar fördelaktigt 
för företaget. Fördelen med co-opetition blir då kombinationen av press att 
utvecklas som grundar sig i konkurrens och tillgång till andra resurser 
vilket bygger på samarbete. 
 

3.4.2 Faktorer som påverkar co-opetition 
 
Bengtsson och Kock (2000) menar att företagens respektive resurser är av 
stor vikt i co-opetitiva förhållanden. Resurser är unika, heterogena 
tillgångar, det vill säga de är företagsspecifika. Till exempel är kunskap, 
färdigheter eller maskiner inte desamma inom något företag och detta 
faktum kan leda till både konkurrensfördelar för företaget samt fördelar för 
samarbete. Det är enligt författarna dock inte möjligt att både samarbeta 
och konkurrera runt samma unika resurser inom en och samma aktivitet. 
Följaktligen behöver företag som är involverade i en co-opetitiv relation 
unika resurser att använda som konkurrensfördel jämfört med andra företag, 
men parallellt ha andra unika resurser att använda för att stärka och 
utveckla de båda samarbetande företagen.  
 
Aktivitetens närhet till kunden har Bengtsson och Kock (2000) visat vara 
betydelsefull. De har funnit bevis som pekar på att samarbets-, respektive 
konkurrenselementet i ett co-opetitivt förhållande är delat beroende på hur 
nära kunden aktiviteten utförs. Företag konkurrerar inom aktiviteter som 
har mycket stark koppling till kunderna, medan de samarbetar om de 
aktiviteter som ligger längre bort från kunden. Företag kan till exempel 
samarbeta om materialutveckling, men konkurrera om produktutveckling 
och marknadsföring. ”Vi har en god samarbetsatmosfär inom tekniska 
områden. Konkurrens och rivalitet existerar endast på marknadssidan.” 
(Manager på Skega Ltd. i Bengtsson & Kock, 2000, s.419, fritt översatt) 
 
Den skilda naturen i de två koncept som co-opetition bygger på kommer 
också att påverka relationen. (Bengtsson & Kock, 2000) Författarna 
antyder att en intern konflikt kan uppstå eftersom de individer som är 
involverade i ett co-opetitivt förhållande själva antingen föredrar 
konkurrens eller samarbete. För företagen är det då av vikt att utforma klara 
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mål med relationen eftersom olika individer försöker nå dessa mål på olika 
sätt. Företaget måste poängtera fördelarna med co-opetition och framförallt 
inse att det inte nödvändigtvis är ett problem att söka samma mål på olika 
sätt.  
 
Bengtsson och Kock (2000) hävdar vidare att det behövs en uppdelning 
mellan individerna så att inte samma människor är involverade i både 
konkurrensrelationen och samarbetsrelationen samtidigt. Detta kan ske 
genom att antingen olika funktionella enheter eller marknadsenheter arbetar 
med det ena eller det andra. I de fall då samma individer är inblandade i 
både konkurrensrelaterade aktiviteter och samarbetsrelaterade aktiviteter 
bör en mellanliggande organisation existera. En mellanhand kan i dessa fall 
koordinera och klart definiera hur individerna ska konkurrera respektive 
samarbeta med varandra. Därmed utgör mellanhanden en formell 
uppgörelse om interaktionen som man kollektivt har blivit ense om.  
 

3.4.3 Vidare diskussion om co-opetition 
 
Co-opetition är ett komplicerat begrepp. Trots allt är ett företags relation 
till sina konkurrenter en fråga om vem som vinner eller förlorar. Enligt 
Nalebuff och Brandenburger (1996) kan dock företag förlora mindre eller 
rent av vinna på sina konkurrenter beroende på hur de förhåller sig till 
desamma. Alla relationer är tvetydiga och innehåller både element av 
konkurrens och samarbete. Svårigheten är att välja eller avgöra i vilken 
situation där det ena eller andra, eller rent av en kombination, är den bästa 
strategin. Att ingå ett samarbete med en konkurrent som är hårt inriktad på 
krigsföring kan innebära stora problem och resultera i att företaget förlorar 
mycket mer än det vinner. Enligt Hamel, Doz och Prahalad (1989) är de 
företag som verkligen kan dra fördel av co-opetition medvetna om ett fåtal 
principer. Dessa kommer att presenteras nedan. 
 
Samarbete är en annan form av konkurrens. Med detta menar författarna 
att de företag som lyckas med att ha en co-opetitiv relation med en 
konkurrent aldrig glömmer att deras partner kanske är ute efter att skada 
dem. De ingår samarbete med ett tydlig strategiskt mål och har dessutom en 
förståelse för hur deras samarbetspartners mål kan komma att påverka den 
egna framgången. Enligt Lewicki, McAllister och Bies (1998) är förtroende 
för en samarbetspart en kritisk del för att relationen ska vara lycksam, det 
är grunden för samarbete. Men samtidigt som det finns incitament för 
förtroende finns det liknande anledningar att inte lita på en relationspartner.  
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Harmoni är inte alltid ett tecken på framgång. Att brist på konflikter kan 
leda till en mindre dynamisk omgivning har uttryckts tidigare. Dessutom 
står konkurrens och samarbete i viss mån i mottsatsförhållande till 
varandra. Enstaka konflikter kan då, enligt Hamel, Doz och Prahalad 
(1989), vara ett tecken på att alla konkurrerande parter drar nytta av 
samarbetet. Alltför många eller svåra konflikter kan dock ha motsatt effekt 
och slutligen förstöra relationen. 
 
Samarbete har sina gränser. En stor faktor för framgång är intentionen 
med samarbetet. Om det ena företagets intention är att få tillgång till en ny 
marknad och det andra företagets mål är att lära sig så mycket som möjligt 
från sin partner kan problem uppstå.  Hamel, Doz och Prahalad (1989) 
antyder att det inte är bedrägligt att tillskansa sig ny kunskap från en 
konkurrerande samarbetspartner. Detta visar endast på viljan och 
kapaciteten att lära. Författarna hävdar dock att företag hela tiden måste 
skydda sig från att kompromissa om sin konkurrenskraft. Vid varje 
samarbetssituation kommer information att utbytas utöver det som 
förespråkas i de legala kontrakt som sätts upp. Kunskapen utbyts vid de 
dagliga sysslorna och inte i styrelserummet. Det är oerhört viktigt att ett 
företag inte omedvetet skänker bort information, eller ännu värre 
kärnkompetens, till en konkurrerande samarbetspartner. Företag som är 
framgångsrika i sin co-opetitiva relation informerar alla anställda på 
företaget om vilken typ av information som inte är tillåten att delge 
partnern och de försöker även bevaka vad samarbetspartnern får för 
information.  
 

3.5 Offset 
 

”Ironically, what we call ’trade’ is, in most instances, really a cash 
purchase. What we call ‘countertrade’, oddly enough, is what trade 

really means.” 
(Hammond, 1990, s.2) 

3.5.1 Kompenserande handelsavtal 
 
Litteraturen om kompensationsaffärer, motköp, offset och andra former av 
detta koncept använder ofta olika definitioner och förklaringar till vad de 
innebär och hur de fungerar. Det finns ingen generellt vedertagen definition 
och många olika namn används för fenomenet. Alla termer som existerar 
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nyttjas dock för att marknadsföra offset och göra det mer politiskt riktigt 
och accepterat. (Ahlström, 2000) Den gemensamma nämnaren för alla de 
termer som är i omlopp är att de är någon form av kompenserande 
handelsavtal. Enligt Hammond (1990) är ett kompenserande handelsavtal 
snarare ett utbyte av varor och tjänster mellan länder än ett rent kontantköp. 
Det kan vara en engångshandling utan några pengar inblandade alls, eller 
så kan avtalet sträcka sig över tjugo år och omfatta enorma summor pengar. 
Den centrala dimensionen är konceptet av extra ”vinst”. Med detta menas 
att transaktionen ska tillföra någon extra verkan eller effekt utöver den som 
skulle infalla om detta endast var en ren monetär transaktion.  
 
Det är viktigt att betona att enligt Ahlström (2000) har de flesta 
industrialiserade länder skrivit på ett WTO fördrag som menar att 
kompenserande handelsavtal bör undvikas. Undantaget detta fördrag är 
industrier relaterade till nationell säkerhet, varför många industrialiserade 
länder endast kräver offset vid uppköp av försvarsmateriel. Trots detta 
omfattade kompenserande handelsavtal år 1999 ungefär 25 % av hela 
världshandeln (Kotler et al, 1999). 
 

3.5.2 Kompensationsaffärer och offset 
 
På grund av den stora mängd definitioner som finns inom detta område har 
vi valt att använda Ahlströms (2000) klassificering av kompensationsaffär 
som ett paraplybegrepp och dela in detta i två kategorier: traditionella 
kompensationsaffärer och offset. Avsikten med de två formerna av 
kompensationsaffär är inte densamma. Traditionella kompensationsaffärer 
innebär ett kortsiktigt perspektiv där det finansiella avtalet ofta är i fokus. 
Vid offset är däremot köparens intention att skapa en långsiktig industriell 
utveckling. Vi har accepterat en definition av kompensationsaffär 
som: ”…en sammanfattande benämning av handel, i vilken pengar inte 
uteslutande eller totalt utgör betalningen för köpta varor eller tjänster.” 
(Hammond, 1990, s.5, fritt översatt)  
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Figur 3-3: Olika former för kompensationsaffärer 
(Källa: Egen bearbetning från Ahlström, 2000, s.17, fritt översatt) 
 
I överensstämmelse med Hammond (1990) är traditionella 
kompensationsaffärer arrangemang där säljaren av en produkt också är 
tvingad att köpa produkter från det köpande landet eller så ska säljaren 
hjälpa köparen att reducera nettokostnaden genom någon typ av 
finansiering. Traditionella kompensationsaffärer sker inom den civila 
industrin, inte den militära, och avtalen sträcker sig normalt sett under en 
specifik period som är kortare än den som gäller för offset.  
 
Offset kan beskrivas som ”…(extra) aktiviteter som innefattar överföring 
av resurser till det köpande landet och/eller genereringen av värde i det 
köpande landet och som är en del av den internationella upphandlingen av 
stora tekniska system, men inte nödvändigtvis till för användandet, 
hanteringen och den direkta skötseln av samma tekniska system.” 
(Ahlström, 2000, s.2, fritt översatt) Uttryckt på ett annat sätt är offset ett 
långsiktigt kompenserande handelsavtal för industriella varor och tjänster i 
försvarsrelaterad import och export. Det är kompensationsaffärer inom 
försvarssektorn. (Hammond, 1990) Offset kan delas in i två distinkta typer: 
direkt och indirekt offset. 
 
Direkt offset är aktiviteter som har en fysisk länk med den köpta produkten. 
Detta kräver delaktighet från det köpande landets industri gällande 
produktionen eller montering av produkten. Detta kan inkludera licensierad 
produktion, samproduktion eller underleverantörsproduktion och 
aktiviteterna benämns ofta i litteraturen som lokalt innehåll. (Urdis & 
Maskus, 1991) Detta lokala innehåll baseras på överföringen av teknisk 
information och kunskap från säljaren till köparlandet (Verzariu, 1985). 

 39
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Direkt offset kan inkludera aktiviteter som att träna lokal personal, inte 
bara i produktions och monteringssyfte, men även för den långsiktiga 
skötseln av utrustningen (Hammond, 1990). 
 
Indirekt offset inkluderar varor och tjänster som inte är relaterade till det 
system som köps, det vill säga aktiviteterna har ingen fysisk länk till 
ursprungsprodukten (Urdis & Maskus, 1991). Den indirekta offseten kan 
inkludera aktiviteter som utländska investeringar och teknologiöverföring. 
Överföring av teknologi kan krävas ske inom områden som inte är 
relaterade till produktionen och kan innefatta forskning och utveckling, 
teknisk assistans eller patentavtal mellan tillverkare. (Hammond, 1990) 
Vidare hävdar Ahlström (2000) att säljaren kan bli tvungen att genomföra 
andra direkta köp från landet som erhåller offseten.  
 

3.5.3 Det utökade inköpscentret 
 
Ett köpande land kan ha olika motiv för att kräva offset från säljaren. Det 
kan bero på landets tillgång till industriella, finansiella eller handelsresurser 
och motiven bakom offset kan vara att förbättra den nationella säkerheten, 
utveckla industrin eller en önskad förändring i den industriella strukturen. 
Strukturen på den lokala industrin kommer också att påverka vilken typ av 
offset som krävs. Om det köpande landet har en utvecklad försvarsindustri 
har också landet stora möjligheter att producera lokalt. Detta kommer 
förmodligen att innebära att andelen direkt offset blir större. (Ahlström, 
2000) Dessa krav kommer inte alla direkt från köparen utan kan ofta 
härledas till andra aktörer som företräder specifika krav (Ahlström 1991). 
Ahlstöm (2000) har konstaterat att köparen är multiorganisatorisk det vill 
säga att många olika aktörer representerar olika och ibland kontradiktoriska 
motiv och intressen, men alla vill ta del av offseterbjudandet. Författaren 
kallar detta ”det utökade inköpscentret” (Ahlström, 2000, s.69, fritt 
översatt). 
 
I de flesta stora upphandlingar finns en organisation som leder den formella 
upphandlingsprocessen. Oftast är detta det nationella försvarets 
inköpsorganisation och för Sveriges del är Försvarets materielverk det 
inköpande organet. Denna organisation är underställd regeringen och 
försvarsdepartementet i landet. Vidare beskriver Ahlström (2000) att 
användarorganisationen, det vill säga försvaret, tillsammans med de 
tidigare beskrivna organen tillhör den megaorganisation som formar en inre 
hierarki inom det utökade inköpscentret och kallas inköpskärnan. Andra 
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intressenter kan också identifieras. Dessa kommer att försöka påverka 
inköpskärnan och kommunicera med säljaren. Intressenterna kan delas in i 
olika sfärer då de har liknande normer och mål. Grupperna är: militära, 
industriella och politiska sfärer. Medlemmarna inom de olika sfärerna har 
olika relationer till varandra som kommer att påverka hur de agerar 
gentemot de andra aktörerna. 
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Figur 3-4: Det utökade inköpscentret 
(Källa: Egen bearbetning från Ahlström, 2000, s.70, fritt översatt) 
 
Aktörerna inom det utökade inköpscentret kan vara många och alla har de 
olika roller vilken beror mycket på vilket motiv de har för att influera 
upphandlingen. Ahlström (2000) identifierar minst sex olika roller som 
aktörer kan inneha. För den här studien koncentrerar vi oss på den 
industriella sfären där försvarsindustriföretagen tillsammans med lokala 
industriorganisationer har rollen som värdeskapare. Tillsammans med 
köparen ska de lokala företagen utreda och identifiera värdefulla aktiviteter 
inom landet som sedan kan utvecklas till offsetprojekt som därmed kan 
översättas till offsetkrav. På detta sätt skapar de värde för köparen. När 
Försvarets materielverk gör stora upphandlingar från utlandet är de lokala 
företagen de svenska försvarsindustriföretagen och den industriella 
organisationen är i det fallet Försvarsindustriföreningen.  
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3.5.4 Det utökade säljcentret 
 
När ett försvarsindustriföretag ska sälja stora system möter de ofta krav på 
offset, det vill säga de krav som det utökade inköpscentret ställer. Liksom 
många organisationer är inblandade i en upphandling av ett stort militärt 
system, är många organisationer involverade i försäljningen. Några 
organisationer medverkar dessutom i båda processerna. Som exempel kan 
nämnas de lokala företagen i köparlandet som försöker påverka 
inköpscentret och även tar plats i det utökade säljcentret (Ahlström, 1991). 
I beskrivning av det utökade inköpscentret var dessa lokala företag de 
svenska försvarsindustriföretagen men om man talar om att ett svensk 
försvarsindustriföretag ska sälja sitt system till utlandet kommer de lokala 
företagen att innebära företagen i det utländska landet. I denna kontext 
faller de utländska lokala företagen utanför ramen för det här arbetet varför 
de inte kommer att behandlas närmare.  
 
Ahlström (2000) konstaterar att säljaren är multiorganisatorisk och erbjuder 
två huvudorsaker till detta. För det första behöver det säljande företaget, 
eller systemdesignern, mycket ofta externa resurser för att producera 
produkten och/eller erbjudandet. Komplexiteten i att producera, 
tillgängliggöra produkten för kunden, det stora antal komponenter och de 
tidsenliga begränsningar som finns för dessa varor leder till att säljaren 
måste dela aktiviteterna med andra. För det andra ska offseten som erbjuds 
kunna matcha det köpande landets industriella struktur vilket lägger 
ytterligare vikt vid stödet från andra aktörer.  Dessutom kommer säljaren 
att möta det utökade inköpscentret på flera nivåer och många arenor då de 
försöker påverka erbjudandet. Detta kräver att säljaren har goda insikter 
bland annat om lokala förutsättningar och har möjligheter att kommunicera 
med flera aktörer som till exempel politiker, användare och lokala företag i 
det köpande landet. Ahlström (2000) har delat upp säljcentret i två större 
block: säljkärnan och stödorganisationer. Vi kommer nedan endast 
diskutera de för undersökningen relevanta aktörerna. 
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Figur 3-5: Det utökade säljcentret 
(Källa: Egen bearbetning från Ahlström, 2000, s.79, fritt översatt) 
 
För att utveckla och genomföra leveransen av det tekniska systemet och 
den direkta offseten är säljkärnan och underleverantörer aktiva. Säljkärnan 
kommer att försöka lägga ut en del av den direkta offseten på sina 
underleverantörer. Detta innebär att varje underleverantör får anta sin 
beskärda del av offseten. Om en underleverantör till exempel har bidragit 
med 5 % av systemet får denna också ta ansvar för 5 % av offseten. För 
stora underleverantörer anser Ahlström (2000) att detta inte innebär något 
problem, men det kan vara svårare för de små och detta kan innebära 
förlorade kontrakt för desamma. Ett scenario skulle i detta fall kunna vara 
att den mindre underleverantören blir utmanövrerad till förmån för en lokal 
producent. Även för den indirekta offseten är det av största vikt att 
säljkärnan får stöd enligt Ahlström (2000). Många gånger kan försäljningen 
av ett system falla om inte offseterbjudandet är tillräckligt attraktivt för det 
köpande landet. Säljaren måste med andra ord mobilisera ett större nätverk 
av företag för att kunna erbjuda flera olika typer av industriellt samarbete 
med köparlandet. De allierade företagen kan återfinnas inom flera olika 
områden, bland annat kan de finnas inom den egna affärsgruppen. För att 
exemplifiera kan Saab användas då Saabgruppen har många olika 
affärsområden där potentiella utvecklingsprojekt kan framställas, såsom 
Saab Aerosystems, Saab Bofors Dynamics och Gripen International. 
(Ahlström, 2000) 
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Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att, som Ahlström (2000) antyder, 
säljkärnans kompetens att finna de stödjande nätverk som krävs är vitalt för 
framgång. Ofta är dessa nätverk redan etablerade nätverk av företag som 
tillhör en sfär, och ju större och mer välkoordinerad denna grupp av företag 
är, desto mer konkurrenskraft ger det till säljaren.  
 

3.6 Sammanfattning teoretisk referensram 
 
För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i den teoretiska 
referensramen, anser vi det vara på sin plats att sammanfatta de mer 
betydande delarna som ligger till grund för vidare undersökning. Det har 
presenterats en mängd teorier i kapitlet och vi menar att alla är relevanta för 
denna studie. Däremot kommer vi inte att behandla alla delar i vidareskedet 
eftersom vissa har avsikten att enbart ge en bakgrund till de valda teorierna 
och ge läsaren en förståelse för begreppen.  
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Figur 3-6: Sammanfattande översikt av den teoretiska referensramen 
(Källa: Egen bearbetning) 
 
I enlighet med syftet med denna undersökning så ligger tyngdpunkten i den 
teoretiska referensramen på avsnittet om co-opetition. Eftersom denna typ 
av relation bygger på att företag både konkurrerar och samarbetar, kommer 
även de valda teorierna om dessa två förhållanden bearbetas 
fortsättningsvis. Det inledande avsnittet om interorganisatoriska relationer 
har för avsikt att ge en bild av hur det enskilda företaget väljer att 
interagera med andra företag och avsnittet syftar till att introducera läsaren 
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till ämnet samt att visa på den komplexa situation som företagen befinner 
sig i. Detta innebär att teorierna i detta avsnitt inte kommer att behandlas 
för att analysera inhämtad data eller för att nå fram till våra slutliga resultat. 
Det sista avsnittet gällande offset finns presenterat för att ge en förståelse 
för den relation och verksamhet som undersöks i denna studie. Offset är ett 
relativt komplicerat begrepp som i begränsad omfattning behandlas i 
befintlig litteratur, varför vi anser att det är av stor vikt att detta förklaras 
för att läsaren skall kunna ta del av undersökningsområdet. Innehållet i 
avsnittet kommer att vara synbart i hela arbetet men vi har inte för avsikt 
att använda teorierna i sin helhet för vidare analys.             
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4 Försvarsindustrin från dåtid till nutid 
 
Med detta kapitel avser vi erbjuda läsaren en övergripande beskrivning av 
de förhållanden som generellt sett råder inom den svenska 
försvarsindustrin. Vi anser att detta är viktigt trots, att det faller utanför 
syftet för undersökningen, eftersom ett historiskt perspektiv och 
utvecklingen kan hjälpa läsaren att förstå den nuvarande situationen. 
 

4.1 Den svenska försvarsindustrin 
 
Sverige har en lång tradition av försvarsmaterielproduktion. 
Försvarsindustrin har i Sverige, liksom i många andra länder, setts som en 
strikt nationell fråga. Historiskt sett har det funnits en strävan efter 
självförsörjning där syftet har varit att minska beroendet av andra länder 
och att kunna få försvarslösningar särskilt anpassade för svenska behov. 
Det har förts en alliansfri neutralitetspolitik i Sverige som har inneburit att 
landet i största möjliga utsträckning måste stå på egna ben. Denna politik 
resulterade i en bred och betydande försvarsindustri som tillverkade det 
mesta innanför landets gränser, som ammunition, stridsvagnar, u-båtar och 
flygplan. (Lindqvist, 2002) 
 
Under 1990-talet uppkom emellertid en helt ny situation i samband med 
Sovjetunionens fall och kalla krigets slut. Denna situation innebar en 
ändrad hotbild och behovet av ett försvar och en inhemsk försvarsindustri 
blev föremål för diskussion i Sverige och i flertalet andra länder i Europa. 
Denna diskussion har fortgått in på 2000-talet och det svenska försvaret 
genomgår nu den största förändring på försvarsområdet i modern tid. En 
direkt följd av det nya säkerhetspolitiska läget har varit en minskad 
försvarsbudget, vilket i sin tur har fått som följd att försvarsindustrin inte 
kan räkna med samma beställningsvolym från det svenska försvaret som 
tidigare. Dessutom har behovet av materiel ändrats, vilket har lett till att 
företagen inom industrin har fått anpassa sin tillverkning efter den nya 
situationen. Utvecklingen av materiel och kompetens anpassas idag bland 
annat till den nya informationstekniken och tillverkningen är koncentrerad 
till ett begränsat antal strategiska områden. Ytterligare en följd av den nya 
situationen är att Sverige inte längre behöver vara oberoende andra. All 
kompetens behöver inte finnas inom landet och allt materiel behöver inte 
utvecklas och tillverkas här. Detta har bidragit till att de svenska 
försvarsindustriföretagen i hög grad samverkar med företag i andra länder 
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för att på så vis dela på utvecklingskostnader, samordna utbildning samt 
utbyta erfarenheter om materielens användning. Syftet är att skapa ett 
ömsesidigt beroende till utvalda stater. Detta har även resulterat i att 
exportmöjligheterna för de svenska företagen har blivit större. 
(Försvarsindustriföreningen, 2003a)  
 
Tendensen till ett ökat internationellt samarbete mellan såväl försvar som 
förvarsindustrier tar sig uttryck i ett antal samarbetsorgan såsom WEAG 
(Western European Armament Group), ASD (AeroSpace and Defence 
Industries Association in Europe) och ELDIG (European Land Defence 
Industries Group). Dessa organ har alla för avsikt att främja samarbetet 
mellan försvarsindustrierna i Europa. (Försvarsindustriföreningen, 2004) 
 
Omstruktureringen inom den svenska försvarsindustrin yttrar sig inte 
enbart i ett ökat internationellt samarbete, utan också i ett ökat utländskt 
ägande. Idag ägs flera av de stora företagen inom industrin helt eller delvis 
av utländska företag. Trots detta ser vi dessa företag som svenska eftersom 
de huvudsakligen verkar på den svenska marknaden. Det har även skett en 
förändring inom industrin mot en ökad koncentration till ett antal större 
aktörer. Denna förändring har lett till att den svenska försvarsindustrin idag 
är förhållandevis väl strukturerad med små, eller inga, dubbleringar av 
produktion.  (Förvarsindustriföreningen, 2003a)   
 
Majoriteten av de svenska företagen inom försvarsindustrin är i dagsläget 
medlemmar i Försvarsindustriföreningen, en intresseorganisation som 
bildades 1986 med syftet att ta tillvara på de olika intressena inom 
industrin. När föreningen bildades var den huvudsakliga avsikten att skapa 
en motkraft till Försvarets materielverk, den instans som ansvarar för all 
materielförsörjning till det svenska försvaret, och som på den tiden var den 
kund som de flesta företag livnärde sig på. I takt med ökad 
internationalisering och förändring av det svenska försvaret, har föreningen 
även kommit att verka som ett forum för andra frågor. Idag har 
Försvarsindustriföreningen intentionen att inte enbart fungera som motkraft 
till myndigheter, utan även tillvarata försvarsindustrins möjligheter till 
utveckling och överlevnad på en alltmer internationell marknad. 
Föreningen arbetar genom ett antal arbetsgrupper (Ag) som behandlar olika 
frågor av intresse, såsom Ag Internationell, Ag Information och Ag Offset. 
Arbetsgrupperna består av representanter från de olika företagen och är 
sammanhållna av Försvarsindustriföreningen. (Försvarsindustriföreningen, 
2004) 
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4.2 Offset i Sverige 
 
Ett resultat av att den svenska försvarsindustrin och det svenska försvaret 
numera agerar på en växande internationell marknad, är att förekomsten av 
offset har ökat. Offset uppkommer i samband med internationell handel och 
eftersom varken den svenska importen eller exporten har varit av 
betydande storlek historiskt sett, har heller inte förekomsten av offset varit 
särkilt märkbar. Användandet av offset utvecklades främst efter andra 
världskriget när USA levererade försvarsmateriel till Europa och krävde att 
européerna skulle kompensera detta genom att öka deras import av såväl 
annat försvarsmateriel som civila produkter. Det är dock först de senaste 
decennierna som användandet har tagit fart ordentligt, numera kräver 
omkring 130 länder offset vid import av förvarsmateriel, jämfört med 20 
länder 1970. (Bejerstrand & Björéus, 2003) Trots denna utveckling de 
senaste decennierna, påvisar många det faktum att offset alltid har 
förekommit i någon form och att det snarare är sättet man hanterar det som 
har ändrats. Ett exempel på en sådan uppfattning kan speglas i uttalandet 
nedan.   
 

”Först kom Adam och Eva, sen började man med det här” 
(Representant (b) från försvarsindustrin, 2003) 

 
Ur förvarsindustrins perspektiv är det av vikt att nämna två sidor av 
offset, ”offset in” och ”offset ut”. Offset in är de krav som Försvarets 
materielverk ställer på utländska leverantörer vid upphandlingar av 
försvarsmateriel. Företagen inom försvarsindustrin är delaktiga i dessa 
avtal eftersom de exempelvis innefattar att viss produktion ska förläggas i 
Sverige. Offset ut däremot är de krav som de svenska företagen möter från 
andra stater när de exporterar förvarsmateriel. Företagen kan då tvingas att 
bland annat överföra teknologi till det landet, öka importen eller släppa 
ifrån sig viss produktion av materielen. För att tydliggöra försvarsindustrins 
delaktighet i de båda sidorna av offset, och för att därefter kunna diskutera 
företagens samarbets- och konkurrenssituation, anser vi det vara av vikt att 
förklara utvecklingen av de båda sidorna i Sverige.  
 
Den första officiella policyn i Sverige för hur offset in skulle hanteras 
fastställdes i ett regeringsbeslut 1983. De huvudsakliga syftena med att 
kräva offset då var att öka sysselsättningen i Sverige, att stimulera 
industrins teknologiska utveckling genom överförande av teknologi och 
kunnande till svensk industri samt att förbättra möjligheterna för svensk 
industri att marknadsföra sina varor på internationella marknader. I policyn 



Försvarsindustrin från dåtid till nutid 
 

 49

påvisades att det vid upphandlingar värda 75-100 miljoner skulle utredas 
huruvida det var aktuellt att kräva offset. Policyn innebar således ingen fast 
förpliktelse att kräva offset vid större upphandlingar, utan var snarast en 
hjälp om hur det skulle hanteras vid en potentiell situation. 
(Regeringsbeslut, 1983)  
 
Trots den nya policyn för hur eventuella offsetaffärer skulle hanteras vid 
större upphandlingar var dessa mycket begränsade till antal under 1980-
talet. Det var först i och med den nya säkerhetspolitiska situationen på 
1990-talet som det blev allt vanligare. Den enskilt största affären som 
inkluderade offset var när svenska staten köpte Leopard 2S stridsvagnar 
från Tyskland 1994 till ett totalt värde av knappt 6 miljarder svenska 
kronor. Kontraktet innefattade ett krav på offset värt 100 % av det totala 
beloppet och bestod främst av samproduktion med de tyska leverantörerna. 
I samband med denna affär och i takt med att förekomsten av offset ökade 
blev man i Sverige medveten om behovet av att revidera policyn från 1983. 
(RRV, 1995) 
 
De nya förutsättningar som låg till grund för hur man skulle handskas med 
offset i Sverige bidrog till att regeringen upprättade en ny policy 1999, som 
är den nuvarande. Den största skillnaden från 1983 års policy är att det nu 
är en förpliktelse att kräva offset i alla upphandlingar från utlandet som är 
värda 100 miljoner och mer. Det framhålls även tydligare än tidigare att 
syftet med att ställa offsetkrav är att säkerställa försvarsteknologisk 
kompetens i Sverige och att kraven därmed bör inriktas på de 
teknologiområden som är väsentliga att bevara inom landet. För att 
underlätta handhavandet av offsetavtal i samband med upphandlingar 
innehåller även policyn en uppmaning till Förvarets materielverk att 
utarbeta riktlinjer avseende offsetåtaganden. Dessa riktlinjer ska, enligt 
policyn, bidra till en ökad tydlighet och enhetlighet gentemot de utländska 
leverantörerna. Dessa riktlinjer blev färdigställda år 2002 och är grunden 
till hur Försvarets materielverk arbetar med offset i dagsläget. Till skillnad 
från både 1983 års policy och den från 1999, innehåller riktlinjerna mer 
konkreta direktiv för vilken typ av offset som skall krävas och hur dessa 
skall värderas. Det ställs högre krav på offsetens innehåll där fokus skall 
ligga på högteknologiska aktiviteter för att på så sätt öka det teknologiska 
kunnandet inom försvarsindustrin. Riktlinjerna tydliggör även att offseten 
skall motsvara minst 100 % av det totala värdet, vilket innebär att Förvarets 
materielverk även kan kräva mer. (Regeringsbeslut, 1999; FMV, Beslut, 
2002) 
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Den stora skillnaden sett från försvarsindustrins perspektiv är att de nya 
riktlinjerna ger ett avsevärt större utrymme för företagen inom industrin att 
tjäna på offset in. Till skillnad från tidigare skall all offset numera vara av 
militär art, det vill säga det är enbart försvarsindustrin som får ta del av 
offsetvärdena och således även de som tjänar på de striktare riktlinjerna. De 
nya riktlinjerna innehåller även en punkt som faller utanför det primära 
syftet med offset, att stärka det teknologiska kunnandet, nämligen 
möjligheten att ”kvitta” åtaganden. Det innebär att om ett svenskt företag 
har ett åtagande i det levererande landet, kan detta kvittas ut mot en viss del 
av offsetvärdet. Ett exempel kan vara om ett svenskt företag tidigare har 
exporterat materiel till det landet som Förvarets materielverk nu skall 
importera från, och i samband med denna försäljning krävts på offset, kan 
det svenska företaget då genom kvittning lösa sitt offsetåtagande. I 
riktlinjerna påvisas dock att max 15 % av det totala offsetvärdet får kvittas, 
detta då det inte är i enlighet med det övergripande syftet med offsetaffärer. 
(FMV, Beslut, 2002) 
 
När det rör sig om den andra sidan av offset, offset ut, är företagen inom 
försvarsindustrin överens om att den utvecklingen har samma tendenser 
som den svenska. De anser att kraven generellt har blivit högre och att de 
möter offsetkrav, i samband med export, i en allt större utsträckning än 
tidigare. Offsetkraven skiljer sig från land till land och åtagandena kan vara 
såväl försvarsrelaterade som civila. För att undvika höga kostnader och 
oacceptabla åtaganden, är det av stor vikt att företagen har god insikt i de 
olika ländernas bestämmelser gällande offset.  
 
Det kan vara lätt att dra slutsatsen att företagen inom försvarsindustrin är 
emot offset och att de anser att det komplicerar försäljningsproceduren 
eftersom de är tvingade att släppa ifrån sig viktig kunskap och produktion. 
Företagen hävdar dock att det även skapar möjligheter och kontakter med 
företag internationellt som inte skulle ha uppkommit annars. Företagen i 
försvarsindustriföreningen har gemensamt tagit fram en officiell policy för 
offset och industrisamverkan där man hävdar att: ”FIF har en positiv 
attityd till sådana kompensationskrav i samband med 
försvarsupphandlingar som kan leda till industrisamverkan (…) den 
svenska konkurrenskraften kan stärkas dels genom aktiviteter mot 
utländska leverantörer i Sverige, dels genom ett enat uppträdande från 
svenska företag, myndigheter och politiker på exportmarknaden.” 
(Försvarsindustriföreningen, 2003b, s.1)  
 



Relationer inom försvarsindustrin 
 

 51

5 Relationer inom försvarsindustrin 
 
Vi har här för avsikt att beskriva de relationer som återfinns i 
försvarsindustrin idag och som är relevanta för studien. Till skillnad från 
den teoretiska referensramen börjar vi med att beskriva 
samarbetsrelationen eftersom vi anser att den ger en överskådlig bild av 
relationerna inom industrin, som kan vara till nytta för att förstå 
konkurrensrelationen och föreningen av de båda. Innehållet grundar sig på 
de intervjuer vi genomfört om inget annat anges. Sammanställningen 
representerar respondenternas samlade åsikter och i de fall åsikterna går 
isär är detta poängterat i texten.  
 

5.1 Samarbetsrelationen 
5.1.1 Samarbete och offset 

 
Majoriteten av alla svenska företag inom försvarsindustrin är idag 
medlemmar i Försvarsindustriföreningen. Som tidigare nämnts finns det 
inom den föreningen en arbetsgrupp som enbart fokuserar på offsetfrågor, 
Ag Offset. De representanter som vi har träffat under arbetets gång, både 
under denna undersökning och under vår kandidatuppsats, hävdar att alla 
svenska företag som har med offset att göra är med i denna grupp. I dagens 
läge har Ag Offset 17 medlemmar där både stora och små företag återfinns 
(se bilaga 2). De personer som representerar företagen i denna arbetsgrupp 
är i regel den person som har huvudansvaret för offsetverksamheten inom 
det företaget. På de största företagen som har stor offsetverksamhet finns 
det ofta en avdelning som enbart sysslar med offsetfrågor, medan på de 
mindre företagen kan det ligga under inköpsavdelningen eller på den 
verkställande direktören. Alla företag har samma inflytande i Ag Offset 
oberoende storlek.     
 
Försvarsindustrin verkar vara genomgående överens om att offset generellt 
handlar mycket om att samarbeta, ett tecken på det kan vara att offset även 
kallas industriell samverkan. Både när det handlar om offset in och offset ut 
är det flera svenska företag inblandade i de enskilda affärerna och företagen 
är ense om att samarbetet är nödvändigt och påverkar respektive företags 
resultat. De menar även att de genom ett gott samarbete skapar en 
förbättrad konkurrenskraft för Sverige.  
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”Alla hjälper alla, det är ju det som det hela går ut på.” 
(Representant (c) från försvarsindustrin, 2004) 

 
När det handlar om offset in samarbetar företagen inom försvarsindustrin 
till största del om att ha ett gemensamt uppträdande mot myndigheter, 
främst Försvarets materielverk. Ag Offset har som syfte i sin 
verksamhetsidé att informera myndigheter och beslutsfattare om offset. För 
att kunna göra detta har företagen gemensamt tagit fram den policy för 
offset som nämnts i tidigare resonemang, i vilken de påvisar vikten av 
offset. De menar att en förutsättning för framgång är att företagen har en 
enad och samstämmig syn på offset för att kunna påverka myndigheter på 
bästa sätt. Förvarets materielverk, som är den instans som ansvarar för att 
offset in tillämpas, har kritiserats för att inte ha handlat i enlighet med 
industrins intresse, och i flera fall förbisett att kräva offset i upphandlingar 
värda över 100 miljoner kronor (Bejerstrand & Björéus, 2003). Eftersom 
detta innebär missade aktiviteter för företagen, anser de att det är 
nödvändigt att tillsammans se till att Försvarets materielverk följer de 
riktlinjer som är uppsatta. Samarbetet mellan företagen går ut på att enas 
om vad som skall framföras till myndigheterna samt vem som skall föra 
fram det.    
 
Samarbetet gällande offset ut är något mer omfattande än det som rör offset 
in. Företagen anser att detta är mer kopplat till deras huvudverksamhet, att 
producera varor, varav en del går på export. Alla har som gemensamt mål 
att sälja dessa varor och menar att genom att samarbeta om offseten kan de 
alla få ökad nytta. Ett exempel på när företag samarbetar om offset ut är när 
flera företag producerar en vara gemensamt. Detta innebär att företagen 
även tar gemensamt ansvar för de offsetkrav som ställs i köparlandet. I 
många fall är offsetens innehåll avgörande för om försäljningen blir av över 
huvudtaget varför det är oerhört betydelsefullt att företagen gemensamt 
hittar värdefulla åtaganden och på så sätt når konkurrensfördelar gentemot 
andra länder.  
 
Företagen inom förvarsindustrin samarbetar även genom att dela med sig 
av erfarenheter i olika länder. Om ett företag har sålt till ett land vid ett 
tidigare tillfälle, kan det förmedla erfarenheter som kan vara till nytta för 
ett annat företag. Det kan bland annat handla om det landets regler för hur 
offset handhas, vilken typ av offset som prioriteras samt vilken 
förhandlingstaktik som är att föredra. Den allmänna åsikten är att olika 
länder behandlar dessa ärenden på olika sätt och företagen kan ha nytta av 
att veta hur de ska agera i olika länder. De menar att det är viktigt att ha i 
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åtanke att det inte bara är reglerna som skiljer sig åt mellan länderna utan 
även människorna.  
 

”Engelsmännen är ju de största skurkarna – ulvarna i fårakläder, 
medan en fransman är en ärlig skurk som blir förbannad och säger 

vad han tycker.” 
(Representant (b) från försvarsindustrin, 2003) 

 
Vidare sker samarbete genom att företagen kontinuerligt diskuterar vilka 
ärenden som är på gång för de olika företagen. Ärendena koordineras 
därmed mellan parterna och om ett företag är bättre på att åstadkomma 
offset i ett visst land överlåts det på det företaget. Det kan även röra sig om 
att ett företag har ett överskott från ett offsetavtal, varvid detta kan 
överlåtas på ett annat företag. Detta förhållande kan råda när ett av de 
svenska försvarsindustriföretagen har genomfört en försäljning till det 
landet som ett annat svenskt försvarsindustriföretag nu aspirerar att sälja till. 
I det fall då det första företaget har producerat mer offset än vad kontraktet 
krävde kan företaget i vissa fall låta det nu säljande företaget överta de 
extra värden som uppkom och räkna in dessa i den offset som ska erbjudas. 
Representanterna är helt överens om att de olika företagen är 
tillmötesgående gällande detta och att man hjälper varandra så avtalen går 
ihop. 
 

”Ju mer man kan hjälpa till, desto mer kan man få tillbaka.” 
(Representant (d) från förvarsindustrin, 2004) 

 
De olika företagen inom förvarsindustrin lägger ner olika mycket tid och 
engagemang i samarbetet gällande offset och hur aktiva företagen är beror 
till stor del på den egna verksamhetens natur. Ett företag som har en 
omfattande export har ofta som följd mer offsetåtaganden än ett företag 
som mest producerar för den svenska marknaden, och är således mer 
intresserad av ett aktivt samarbete. De större företagen är generellt mer 
engagerade i samarbetet än de mindre av just denna anledning. 
 

5.1.2 Samordningen i samarbetsrelationen 
 
Samarbetet mellan företagen inom försvarsindustrin organiseras främst 
genom Ag Offset. Gruppen har möten ungefär tio gånger per år och det är 
Försvarsindustriföreningen som organiserar och kallar till dessa möten. Ag 
Offset har dessutom en ordförande som är en tillsatt representant från 
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försvarsindustrin. Trots att denna representant normalt arbetar med 
offsetfrågor på ett av företagen skall dennes roll vara företagsoberoende i 
Ag Offset. Försvarsindustriföreningen har en representant i gruppen men 
påverkar inte annat än att denne ämnar hålla samman helheten. 
Representanten från Försvarsindustriföreningen anses kunna tillföra en del 
neutrala åsikter eftersom denne sitter med i andra arbetsgrupper inom 
föreningen samt har mycket kontakt med myndigheter. 
 
När det gäller offset in är samarbetet i princip alltid kopplat till Ag Offsets 
formella möten. Det kan finnas speciella tillfällen eller affärer där företagen 
har kontakt utanför dessa möten men det är undantagsfall. Beträffande 
offset ut har företagen avsevärt mycket mer informella kontakter med 
varandra. Enligt ett flertal representanter så har de kontakt med vissa av de 
andra företagen minst en gång i veckan. Många företag har enskilda affärer 
ihop och det är inget som de anser angår de andra företagen.  
 

”På Ag Offset mötena luftar man ju sånt som man tror är av intresse 
för hela industrin” 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 
Inom försvarsindustrin sker mycket samarbete utan formella kontrakt 
företagen emellan. Med detta menas att samarbetet inte alltid är 
formaliserat i kontrakt utan företagen kan bedriva samarbete utan att skriva 
ned till exempel vilken information som ena parten ska utbyta mot 
information från den andre parten. Det skrivs kontrakt i de fall företagen 
har leverantör/kund förhållande till varandra, det vill säga när de 
samproducerar en produkt och sedan tillsammans tar ansvar för 
offsetåtagandena.  
 

5.1.3 Förtroende inom samarbetsrelationen 
 

”Det är våldsamt bräckligt det vi håller på med och kommer det in 
någon som är alldeles för uppenbart egocentrerad, så kan hela 

korthuset falla.” 
(Representant (a) från försvarsindustrin, 2004) 

 
Som citatet ovan antyder och som vi har uppfattat situationen så är 
försvarsindustrin överens om att förtroende mellan parterna är oerhört 
viktigt och i princip avgörande för om samarbetet skall lyckas. Många 
menar att för att samarbetet skall fungera måste personerna inom relationen 
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känna varandra tillräckligt väl, ha jobbat ihop tillräckligt länge och att det 
är en tillräckligt trång krets. De anser att det är viktigt med kontinuitet för 
att de skall känna sig trygga och känna förtroende för de andra. De hävdar 
emellertid att det måste komma in nya personer i gruppen, och så länge det 
sker i lagom takt påverkar det inte förtroendet negativt. En representant 
påpekar även att förtroendet till stor del beror på att personerna har samma 
bakgrund och erfarenheter eftersom det då är lättare att förstå varandra.   
 

”Det här med offset går inte att reglera strikt, det är en verksamhet 
som bygger mycket på förtroende, personligt förtroende eftersom 

reglerna är odefinierbara och otydliga.” 
(Representant (d) från försvarsindustrin, 2004) 

 
Som nämnts i tidigare resonemang grundar sig samarbetet sällan på 
formella kontrakt, utan snarare på ett ömsesidigt förtroende. Detta beror 
enligt många på att situationen i vilken offset uppstår är oklar och som 
citatet påvisar är reglerna odefinierbara och otydliga. Inom industrin menar 
man att de personliga relationerna blir viktigare i en sådan situation än i en 
situation där man vet vad man får göra och inte får göra.  
 
Vi är av åsikten att den allmänna uppfattningen inom industrin är att 
förtroendet är mycket gott mellan företagen och att personerna i samarbetet 
känner sig trygga med arbetsformen och hur offsetfrågorna behandlas.  
   

5.1.4 Värdet av samarbetet 
 
Företagen inom försvarsindustrin är överens om att samarbetet med de 
andra företagen har lett till ett ökat värde. De menar att alla har gynnats av 
samarbetet och det faktum att formerna för samarbetet har förbättrats över 
tiden har även bidragit till ökad nytta. 
 
Beträffande offset in har det ökade samarbetet mellan företagen resulterat i 
att Förvarets materielverk i allt högre grad har krävt offset vid större 
upphandlingar och att de har beaktat försvarsindustrins intressen. Detta har 
följaktligen bidragit till mer aktiviteter och ett ökad värde för företagen. Ett 
konkret exempel på detta är en större upphandling av helikoptrar som gjorts 
nyligen där man från Försvarets materielverks sida tillsatte en 
utredningsgrupp bestående av representanter från bland annat 
försvarsindustrin som skulle värdera offseten.  Dessa personer kunde på ett 
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mer objektivt sätt värdera det levererande landets offseterbjudande 
eftersom de har erfarenheten från offset ut.  

 
”Man måste nästan ha jobbat med offset ut för att kunna förstå 

drivkrafterna i offset in och kunna genomskåda erbjudandena, tjuven 
tror att alla stjäl.” 

(Representant (a) från försvarsindustrin, 2003) 
 

En anledning till att försvarsindustrin har lyckats påverka Förvarets 
materielverk i denna riktning, är enligt många att man i dagens läge är mer 
samstämmiga inom industrin. Den policy för offset som industrin utarbetat 
reflekterar denna samstämmighet.  
 
Även när det gäller offset ut anser företagen att ökat samarbete leder till 
ökat värde för alla. De menar att den svenska konkurrenskraften stärks om 
företagen gemensamt kan skapa attraktivare offseterbjudande än ett 
konkurrerande land. I vissa fall kan det handla om en försäljning värd 
miljontals kronor som går igenom tack vare ett offseterbjudande skapat av 
flera företag. Detta gäller för såväl den offset som kommer till följd av en 
samproduktion som om ett enskilt företag får hjälp av ett annat som inte är 
inblandat i produktionen. Företagen menar att de genom samarbete kan 
sälja mer än om de agerade på egen hand. En representant menar att 
samarbetsformerna, och nyttan därav, grundar sig på filosofin:  
 

”Hjälper du mig i det landet så hjälper jag dig i det (…) den relation 
som inte bygger på ömsesidighet blir inte varaktig.”  

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 

5.2 Konkurrensrelationen 
 

”Konkurrensperspektivet är lite grumligt, det är ju inte så att folk slår 
varandra på käften även om det finns konkurrens.” 

(Representant (a) från försvarsindustrin, 2004) 

5.2.1 Konkurrens – en introduktion 
 
Som tidigare diskuterats är den svenska försvarsindustrin mycket 
välstrukturerad. Det finns nästan ingen överkapacitet och mycket lite 
dubblering av tillverkningen. Detta gör naturligtvis att det finns begränsad 
konkurrens mellan företagen då det endast finns en industri kvar av varje 
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slag och man menar att detta har underlättat för de kvarvarande företagen 
att samarbeta. Det leder också till, som citatet antyder, att 
konkurrensperspektivet kanske inte blir det traditionella. Företagen uppger 
att de sällan i dagens situation konkurrerar på affärsområdena eller om 
själva tekniken och utförandet.  
 
Visserligen finns det några områden där flera företag verkar och några av 
representanterna tror dessutom att dessa områden kommer att få ökad 
betydelse. Företag där till exempel utveckling av mjukvara är en stor del av 
verksamheten är ett sådant område där man redan idag kan se ett ökat antal 
traditionellt sett civila företag som försöker ta sig in på försvarsområdet. 
Utöver detta har den svenska hotbilden förändrats. Tidigare var det 
nödvändigt med ett invasionsförsvar som kännetecknades av en stor 
organisation där antalet människor och materiel som stridsvagnar, flygplan 
och fartyg kunde påverka utkomsten av en invasion. Idag däremot har 
försvaret övergått till att i första hand ha ett försvar som är skräddarsytt och 
flexibelt för att möta de nya hot som förekommer. 
(Försvarsindustriföreningen 2003a) En representant benämner dessa hot 
under paraplybegreppet terrorism. Det anses att Sverige idag behöver 
utveckla ny materiel och nya kompetenser för att sedan anpassa dessa efter 
den nya informationstekniken. I och med det finns det enligt industrin 
etablerade företag vilkas verksamheter beskrivs som ”lite luddiga”, så som 
Saab och Ericsson, och dessa har fått högre konkurrensincitament eftersom 
de har större möjligheter än andra att utveckla den tekniken och därmed 
konkurrera med varandra. Trots detta är industrin överens om att mycket 
lite konkurrens existerar mellan de tillverkande företagen. 
 

5.2.2 Konkurrens och offset 
 
Den konkurrens som representanten anspelar på i citatet ovan gäller alltså 
inte affärskonkurrens utan något annat, den gäller konkurrens om offset. 
Företagen inom den svenska försvarsindustrin konkurrerar bland annat om 
de värden som kommer in till Sverige när Försvarets materielverk 
upphandlar utomlands, det vill säga offset in. Vid offset ut är 
försvarsindustrin överens om att det inte finns någon konkurrens eftersom 
man vid dessa tillfällen arbetar för ett gemensamt mål. Följande 
resonemang handlar därmed endast om offset in. 
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”Vi är sällan konkurrenter om själva affären, vi är mer konkurrenter 
om nivån eftersom den kanske inte räcker till alla.” 

(Representant (d) från försvarsindustrin, 2004) 
 
Det finns flera områden knutna till offset in som är konkurrensutsatta. 
Inledningsvis kan konstateras att företagen indirekt konkurrerar om vad och 
från vilket land upphandlingar sker. Beroende på detta kan nämligen 
Försvarets materielverk indirekt gynna ett företag framför ett annat. Ett 
exempel skulle kunna vara om staten behöver köpa in elektroniksystem 
som inte finns att tillgå i Sverige, men både Sydafrika och Schweiz har 
dessa. Leverantörerna från de båda länderna kan erbjuda relativt lika 
system, det vill säga produkten i sig skiljer sig inte åt beroende på ursprung. 
Däremot har Saab tidigare sålt stridsflygplan till Sydafrika och Hägglunds 
har levererat stridsfordon till Schweiz, vilket innebär att dessa båda företag 
har offsetåtaganden i respektive land. I detta fall skulle de båda företagen 
gynnas av att Sverige upphandlade i just det landet där de har sina 
åtaganden eftersom man då har en möjlighet att lösa en del av sina 
förpliktelser. En konkurrenssituation har uppstått eftersom båda företagen 
vill ”styra” de svenska medlen till det land som är mest gynnsamt för dom. 
Denna metod att lätta på vissa offsetåtaganden i två länder är det som i 
tidigare beskrivning har kallats kvittning. 
 
Även om inget företag har offsetåtaganden i det land Försvarets 
materielverk väljer att upphandla ifrån kan en situation präglad av 
konkurrens uppstå. Som tidigare sagts är det oftast inte den direkta offseten 
som företagen konkurrerar om, de anger att den delen med stor sannolikhet 
löser sig automastiskt då det inte finns någon dubblering inom industrin. 
Den indirekta offseten däremot, det vill säga de projekt som inte är direkt 
knutna till den upphandlande produkten, kan vara fördelaktig för alla 
företag inom industrin. Sverige har under många år byggt upp ett antal 
teknologier och kompetensområden som är internationellt intressanta men i 
dagens läge är försvarets budget alltför liten för att underhålla dessa. 
Industrin har därför gemensamt avgjort att det är av största vikt att den 
offset som inkommer till Sverige hamnar under just dessa 
kompetensområden. De olika företagen inom industrin är naturligtvis bra 
på olika saker och det som de har gemensamt är att de vill ha så många 
tillfällen och så mycket pengar som möjligt för att ytterligare utvecklas, 
vilket leder till att konkurrens om de inkommande projekten uppstår.  
 
”Vi vill ju vara med allihop och få så stor del av den kakan som möjligt.” 

(Representant (d) från försvarsindustrin, 2004) 
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På grund av de relativt nya riktlinjer angående offsetarrangemang, som 
Försvarets materielverk utarbetat, har dock konkurrensen mellan företagen 
minskat något. I denna skrivelse framgår att den upphandlande enheten inte 
behöver nöja sig med att kräva 100 % offset utan utländska företag som 
erbjuder mer än 100 % offset kan erhålla en fördelaktig position vid 
upphandlingen (FMV, Beslut, 2002). I förlängningen leder detta till att det 
totala värdet som de svenska företagen ska dela på ökar och konkurrensen 
blir i dessa fall något mindre uppenbar. Trots det anser flera ur 
försvarsindustrin att konkurrenssituationen finns där och hela tiden ligger 
under ytan eftersom oavsett hur stor kakan är vill alla ha så stor del av den 
som möjligt. Företagen försöker oftast på egen hand arbeta fram projekt 
som skulle kunna vara lönsamma och som samtidigt ligger inom de 
överenskomna kompetensområdena. Att detta inte sker gemensamt är ett 
tecken på att situationen präglas av konkurrens och att företagen skulle bli 
alltför sårbara om de gemensamt lämnade ut uppgifter om de egna 
affärsidéerna och vad företaget vill och håller på att göra. 
 
Försvarsindustrin verkar vara eniga om att konkurrens är någonting positivt. 
Att konkurrera ses som ett sätt att skapa dynamik inom industrin och det 
ökar spänsten i relationerna. Det framhävs att den mer direkta och 
traditionella konkurrensen existerar mellan företagen i den svenska 
försvarsindustrin och företagen i en internationell försvarsindustrikontext. 
Detta kommer troligtvis att förstärkas ytterligare om även försvarsmateriel 
så småningom blir helt fritt för konkurrens. I dagens läge är sådant som rör 
den nationella säkerheten undantaget från frihandeln i Europeiska Unionen, 
men enligt representanter inom försvarsindustrin arbetar kommissionen 
mycket hårt för att avlägsna dessa undantag.  
 

”Alla vill ha en fri marknad förutom för den egna verksamheten som 
helst ska återfinnas i en monopolsituation.” 

(Representant (a) från försvarsindustrin, 2004) 
 

5.3 En förening av samarbete och konkurrens 
5.3.1 Den svenska försvarsindustrin – en överblick 

 
Inom den svenska försvarsindustrin kan två till synes motsägelsefulla 
relationer återfinnas, nämligen konkurrens och samarbete. Dessa relationer 
är inte kopplade till de tillverkande delarna av industrin eftersom företagen 
under årens lopp har strukturerat sina kunskaper och verksamhetsområden 
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så att det i dagens läge inte längre finns någon dubblering av tillverkningen 
och då inte heller någon konkurrens inom affärsområdena. Däremot 
förekommer det ett fenomen inom denna industri som idag knappast inte 
uppkommer någon annanstans i det svenska affärsklimatet, och detta 
fenomen – offset – både konkurrerar och samarbetar företagen om.  
 
Inom vissa av företagen i den svenska försvarsindustrin finns det 
människor som inte arbetar med annat än att hantera offset och därmed 
deltar de även inom de relationer som uppkommer kring situationen. De 
stora företagen har ofta en hel avdelning som ska sköta offsetrelationer 
medan i de mindre företagen kan detta ansvar falla under 
inköpsavdelningen eller kanske under den verkställande direktören. Oavsett 
vem som handhar dessa frågor kommer den personen att sättas i relationer 
där denne måste agera dels utifrån vad som är bäst för det egna företaget 
och/eller utifrån vad som är bäst för försvarsindustrin eller Sverige.  
 

5.3.2 Offset in 
 
Offset in, det vill säga de tillfällen Försvarets materielverk upphandlar 
försvarsmateriel från utlandet, är en aktivitet som inkluderar både 
samarbete och konkurrens. Den svenska försvarsindustrin har länge arbetat 
aktivt för att påverka staten och Försvarets materielverk och få dem att inse 
vikten av att kräva offset vid stora upphandlingar. Idag anser industrin att 
de har kommit en god bit på väg, trots att många inom den statliga 
upphandlingsorganisationen fortfarande tycker att offset mest är någonting 
besvärligt (Bejerstrand & Björéus, 2003). Kunskaperna börjar trots allt 
sprida sig inom Försvarets materielverk och försvarsindustrin känner sig 
säkra på att detta inte hade varit fallet om företagen inte hade samarbetat 
för att ändra på situationen. Det goda samarbetet har resulterat i att en 
gemensam ställning har tagits och detta har gjort det klart för Försvarets 
materielverk att industrin menar allvar.  
 
Den gemensamma och samstämmiga attityden mot Försvarets materielverk 
har också resulterat i att de i dagens läge inte begränsar sig till en begäran 
om 100 % offset vid upphandlingar. En leverantör som önskar sälja sina 
system till Sverige kan ha fördel, gentemot sina konkurrenter, av att 
erbjuda mer än 100 % offset vid förhandlingsbordet. Att försvarsindustrin 
påverkat i denna fråga beror naturligtvis till stor del på att det är ytterligare 
gynnsamt för företagen om det vid upphandlingar från utlandet kommer in 



Relationer inom försvarsindustrin 
 

 61

så stor andel offset som möjligt vilken tillfaller den svenska 
försvarsindustrin.  
 
Trots att industrin samarbetar när det gäller offset in är det framför allt i 
dessa situationer som konkurrensen uppstår. Innan Försvarets materielverk 
faktiskt köper ett system eller en produkt från utlandet är det många frågor 
som ska tas under betänkande. Bland annat kan det handla om från vilket 
land det är mest fördelaktigt att upphandla, naturligtvis krävs dock att 
produkterna från olika länder ska vara likvärdiga. I dessa situationer kan 
försvarsindustriföretagen ha vissa egenintressen och dessutom direkta 
intressekonflikter. Om det för ett företag skulle vara fördelaktigt att 
upphandla från ett visst land kommer detta företag att påverka Försvarets 
materielverk att handla därifrån. Detta kan ju också vara sant för ett annat 
företag inom industrin men då i ett annat land vilket innebär att de också 
försöker influera beslutet om från vilket land upphandlingen ska ske. Olika 
företag försöker därmed påverka Försvarets materielverk när det handlar 
om enskilda affärer eftersom de kan tjäna på upphandlingen genom framför 
allt kvittning. Försvarsindustrin anser att det är mycket viktigt att 
Försvarets materielverk görs medvetna om när en representant talar för det 
egna företaget och när denne talar för industrin. Naturligtvis är det i 
slutänden kunden, det vill säga Försvarets materielverk, som bestämmer till 
vilket land upphandlingen ska gå men de enskilda företagen gör sitt bästa 
för att influera beslutet. 
 

”Om Försvarets materielverk pekar med hela handen får vi ju rätta oss 
efter det.” 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 

5.3.3 Erfarenheter och förtroende 
 

”Det ligger ett bedrägeriincitament i all offsethantering” 
(Representant (a) från försvarsindustrin, 2003) 

 
Mellan de personer som arbetar aktivt med offsetfrågor i Sverige sker ett 
kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Framför allt är företagen intresserade av att 
utbyta kunskap om olika länders uppträdanden kring offset, något som kan 
underlätta vid export av svenskt försvarsmateriel. Varje land behandlar 
offset olika, även om det kan finnas vissa likheter mellan några länders 
agerande. Alla inom industrin kan dra nytta av de olika affärer som 
genomförs om den kunskap som erhålls vid upphandlingar i andra länder 
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sprids. Detta utbyte sker enligt den svenska försvarsindustrin på mycket 
informella grunder och man skriver inga kontrakt om vad och/eller hur 
mycket kunskap som ska utbytas. Detta kan naturligtvis leda till att vissa 
delar med sig mer än andra, men de flesta inom industrin ser det inte som 
något större problem snarare faller det naturligt då några företag arbetar 
mer med export än andra och därmed har mer erfarenhet än andra.  
 
Dessutom ventileras de specifika ärenden som de olika företagen arbetar 
med inom ramen för Försvarsindustriföreningen. Föreningen ska vara ett 
forum för just informationsutbyten så att industrin ska vara på det klara 
med vad som kan komma att hända. Om någon håller på att sälja system till 
ett visst land kan det vara bra att veta huruvida andra svenska 
försvarsindustriföretag redan har åtaganden i det landet. Vid ett sådant 
tillfälle kanske det säljande företaget kan dra nytta av redan etablerade 
kontakter i det köpande landet för att på så sätt skapa värdefulla 
offseterbjudanden.  
 
Häri återfinns dock risken för problem. Företagen måste avgöra hur mycket 
de ska dela med sig om sina planer och sin verksamhet utan att själva bli 
sårbara, och det har antytts från industrin att alla kanske inte delar med sig 
lika mycket. Detta har dock aldrig blivit något större bekymmer eftersom 
personerna inom industrin känner stort förtroende för varandra och 
attityden är så pass öppen att även de negativa åsikterna ventileras. Skulle 
någon anse att andra inte delar med sig kan denne helt enkelt säga till och 
be om en förklaring varför.  
 

”Man kan bli irriterad över att den andre inte delar informationen, 
men då får man ju säga det.” 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 
Förtroendet har därmed stor betydelse för de inblandade i offsetfrågor. 
Representanterna medger att det är mycket viktigt att man kan lita på att de 
andra inom industrin inte ska agera opportunistiskt eftersom man trots allt 
lämnar ut mycket känslig information vilken kanske annars inte alls hade 
behövt delas. Ett konkret exempel på detta skulle vara om till exempel Saab 
har kontakter med Boeing så är det ingenting som rör de övriga företagen 
inom försvarsindustrin, då Saab och Boeing i detta fall har en ren 
affärsrelation med varandra. Trots det kan Saab bjuda in ett annat svenskt 
försvarsindustriföretag för att träffa Boeing endast i det syfte att dessa två 
ska få kontakt. Konkurrensincitament uppkommer då eftersom det andra 
företaget kan försöka ta del av den affären som Boeing och Saab har, vilket 
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förmodligen skulle innebära att Saab förlorade en del av kakan. Så länge 
som företagen har förtroende för varandra att inget sådant uppkommer, om 
det inte innan är diskuterat och överenskommet, kan alltså alla dra nytta av 
varandras kontakter. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att inleda den analys som skall leda fram till 
undersökningens resultat. Vi kommer att analysera den data som erhållits 
från försvarsindustrin med stöd av de teorier som presenterats i kapitel tre. 
Vi har valt att utgå ifrån de frågeställningar som studien fokuseras på för 
att presentera utfallet, där vi börjar med konkurrens- respektive 
samarbetsrelationen, för att sedan övergå i en beskrivning av den relation 
som förenar de båda elementen. Slutligen analyseras de aspekter vi anser 
vara av störst vikt för att lyckas med denna kontradiktoriska relation. 
 

6.1 Konkurrens 
6.1.1 Rivalitet och oberoende 

 
Utifrån den beskrivning som erbjudits i tidigare kapitel framgår att 
företagen inom försvarsindustrin konkurrerar med varandra i 
offsetsammanhang. Rivaliteten inom industrin, som är en av Porters fem 
krafter (1985, i de Wit & Meyer, 2004), kan dock inte sägas vara alltför 
intensiv annat än för de värden som tillfaller försvarsindustrin när 
Försvarets materielverk upphandlar materiel från utlandet. Detta gäller då i 
första hand värden som är kopplade till den indirekta offset som ska skapas 
i samband med köp. Försvarsindustrin har, som tidigare beskrivits, kommit 
överens om några kompetensområden där utveckling bör ske och till vilka 
den indirekta offseten bör riktas. Dessa områden kan dock återfinnas inom 
olika företag, varför alla vill ha så stora chanser som möjligt att utveckla 
desamma. Eftersom indirekt offset faller inom ett visst värde beroende på 
upphandlingens storlek och förhandlingskraften hos Försvarets 
materielverk kommer kakan, eller det totala värdet, att begränsas. Detta 
innebär att fördelningen är ett nollsummespel, precis som beskrivits i de 
Wit och Meyer (2004, kap 7), vilket i sin tur medför att om en part får 
större del av värdet får en annan part en mindre del. Målet för företagen är 
naturligtvis att få så stor del av kakan som möjligt, men eftersom alla 
företag har samma mål resulterar detta i att de är ömsesidigt uteslutande. 
 

”Att fördela kakan är ett begränsat utrymme och alla vill ha den.” 
(Representant (d) från försvarsindustrin, 2004) 

 



Analys 
 

 65

Att alla vill erhålla så stora värden som möjligt gör att företagen inom 
industrin också till viss del måste förhålla sig oberoende till de andra 
företagen detta i enlighet med de Wit & Meyers (2004, kap 7) resonemang 
om beroendeförhållanden. Företagen utvecklar till exempel ofta projekt 
som potentiellt sett kan skapa offsetvärden och detta görs enskilt för att 
minska sårbarheten. Om dessa projekt skulle utvecklas i samarbete med 
andra företag skulle företagen utsätta sig för stora risker eftersom det ofta 
krävs att man exponerar sina affärsplaner och idéer vid utvecklingen av 
sådana projekt som skulle kunna knytas som indirekt offset vid en 
upphandling.  
 
Dessutom kan företagen oberoende av varandra försöka påverka Försvarets 
materielverk att upphandla materiel från vissa länder. Ett företag kan ha 
fördel av att Sverige upphandlar från ett specifikt land om detta företag 
tidigare har sålt sina varor till landet och i och med det har offsetkrav där. 
Om Försvarets materielverk då skulle välja att köpa varor från detta land 
kan företaget genom kvittning minska sina offsetåtaganden i det utländska 
landet. Denna situation kan naturligtvis gälla för flera företag om 
materielen eller systemet som ska upphandlas erbjuds av flera länder. Då 
kommer de olika företagen ha motsatta intressen och agera helt oberoende 
av de andra företagen och i egenintresse för det egna företaget, vilket kan 
kopplas till diskussionen om att ett egenintresse styr alla individer och de 
organisationer som de tillhör (de Wit & Meyer, 2004, kap 7).  
 

”Man kan inte lägga munkavel på någon som vill agera själv med sitt 
företag.” 

(Representant (d) från försvarsindustrin, 2004) 
 

6.1.2 Strategisk grupp 
 
Vidare skulle företagen inom industrin kunna behandlas som en strategisk 
grupp. Enligt Porter (1979) är en strategisk grupp företag som liknar 
varandra beträffande en eller flera strategiska nyckeldimensioner, vilket 
skulle kunna innebära offset. Alla företagen har samma syn på konceptet 
offset och dessutom på dess mål, hur man ska behandla fenomenet och mot 
vilka kompetensområden värdena ska riktas vilket skulle kunna leda till att 
de beskrivs som en strategisk grupp.  
 
Porter (1979) anser vidare att företagen inom en sådan grupp i högre grad 
kan erkänna sitt beroende av de andra företagen. I samband med detta 
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presenterar Pfeffer och Salanick (i Bresser, 1988) att det ömsesidiga 
beroendet grundar sig i att företagen inte enskilt kan styra alla 
förutsättningar för att uppnå ett önskat mål. Detta stämmer i allra högsta 
grad in på situationen för företagen inom försvarsindustrin som agerar 
inom en mycket osäker omgivning beträffande offset. För det första är de 
statliga reglerna för hur Försvarets materielverk agerar i offsetsammanhang 
otydliga för det andra är det många aktörer inblandade i situationerna vilket 
leder till ytterligare osäkerhet, och dessutom behandlas offset mycket olika 
beroende på vilka länder som är inblandade (Ahlström, 2000). Företagen 
behöver därmed varandra för att nå så bra resultat som möjligt och kommer 
därmed att undvika rivalitet sinsemellan i så stor utsträckning som möjligt. 
Ponera ett exempel som att Saab säljer flygplan till Indien och Saab också 
får krav att leverera offset. Om de då inte kan skapa alla värden själva, 
vilket är troligt, kan det falla sig illa och de är tvungna att i stället handla 
produkter från Indien för att täcka offsetkraven. Dessa situationer kan alla 
företagen hamna i och då är man medveten om att för att kunna skapa 
tillräckligt med värde behöver man hjälp av andra företag, eftersom tanken 
med offset inte ska vara bytesaffärer med till exempel flygplan och 
matvaruprodukter, utan mycket mer än så.  
 
”Saab kan ju inte sitta med 100 tusentals ton kycklingar som dessutom kan 

vara förgiftade.” 
(Representant (c) från försvarsindustrin, 2004) 

 
Vi anser i likhet med Jacobson (i Dranove, Peteraf & Shanely, 1998) att det 
är viktigt att poängtera att konkurrens inte utesluter samarbete. Författaren 
föreslår att interaktion mellan företag kanske har utvecklats som ett svar på 
ett ökat konkurrenstryck något som skulle kunna stämma överens med 
situationen inom den svenska försvarsindustrin. Även om konkurrensen på 
den svenska marknaden nästan har försvunnit förutom beträffande offset in 
har konkurrenstrycket internationellt sett ökat. Offset har lyfts fram i ljuset 
och är viktigare och vanligare idag än det någonsin har varit tidigare. Detta 
har lett till att det har blivit ännu viktigare för de svenska företagen att 
bemöta offset på så fördelaktigt sätt som möjligt vilket gäller både för 
offset in och offset ut. Det handlar om att vara bra på att skapa offset vid 
export för att överhuvudtaget kunna sälja samtidigt som företagen måste 
vara mycket duktiga på att ta hand om de värden som kommer in till 
Sverige och kanske är det så att detta kräver viss interaktion mellan 
företagen.  
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6.2 Samarbete 
6.2.1 Samarbete och konkurrenskraft 

 
Ett resultat av det ökade internationella konkurrenstrycket, som nämns i 
föregående resonemang, samt det faktum att företagen har fått svårare att 
överleva på den svenska marknaden, är att samarbetet mellan företagen har 
ökat. Företagen klarar sig inte idag på att enbart leverera materiel på den 
inhemska marknaden eftersom den minskar till följd av det nya 
säkerhetspolitiska läget i Sverige. För att överleva måste företagen därmed 
leta nya marknader där konkurrensen ofta är större och där de dessutom 
krävs på offset i samband med försäljning. Konkurrensen internationellt 
gäller således inte enbart produktens egenskaper utan även den typ av 
offset företagen kan erbjuda. För att skapa konkurrensfördelar väljer 
företagen inom den svenska försvarsindustrin att samordna deras 
verksamheter och på så sätt uppnå fördelar gentemot andra företag.  
 
Vi anser att företagen inom försvarsindustrin främst söker 
konkurrensfördelar genom kunskapsutbyten med deras samarbetsparters. 
Dyer och Singh (1998) gör gällande att idéer och information som 
uppkommer genom kunskapsutbyte mellan samarbetande företag ofta 
resulterar i förbättrad prestation och innovationer. Samarbetsaktiviteter 
mellan företagen beträffande offset handlar till stor del om utbyten av 
erfarenheter och kunskap. Genom att företagen kan ta del av varandras 
erfarenheter från tidigare affärer kan de få en fördelaktig position som 
stärker deras förmåga att sälja materiel till utlandet. Ytterligare ett exempel 
är när de delar övergripande kunskaper om offset som bidrar till att det blir 
lättare för företagen att ha ett gemensamt och samstämmigt uppträdande 
mot Försvarets materielverk. Om företagen lyckas övertyga Försvarets 
materielverk om vikten att kräva offset vid upphandlingar ger det ökat 
värde för företagen då de erhåller nya aktiviteter och ny teknologi från den 
utländska leverantören.  
 
Företagen når även konkurrensfördelar genom att de samordnar sina 
respektive resurser med de andra företagen. I flera fall skapar företagen 
tillsammans offsetaktiviteter som ett enskilt företag inte klarar på egen 
hand. Det gäller dels i de fall där flera företag har producerat en produkt 
gemensamt och sedan delar ansvaret för offseten, och dels i de fall där flera 
företag hjälps åt för att skapa offset för ett enskilt företag. Detta sätt att 
samordna kompletterande resurser ger i enlighet med Dyer och Singh 
(1998) ökat värde i de fall den offset som skapas är mer gångbar ur 
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köparens synvinkel än om ett företag skulle ha skapat den på egen hand. 
Företagen blir med andra ord mer konkurrenskraftiga tack vare att deras 
resurser används i kombination med andra företags resurser. 
 
Försvarsindustrin är överens om att samarbetet har resulterat i en förbättrad 
konkurrenskraft för företagen och således även lett till ett ökat värde. Ett 
flertal företagen har bland annat påstått att de har lyckats genomföra en 
försäljning tack vare ett offseterbjudande som de skapat i samverkan med 
andra företag. Vår tolkning är att detta värde överstiger de kostnader som 
företagen ådragit sig i samband med samarbetet. Vi grundar detta påstående 
i att samarbetet har fortgått och till och med fördjupats över tid, vilket det 
inte borde ha gjort om fallet vore annorlunda. Dessutom är vi av åsikten att 
kostnaderna som uppstår i samband med kunskapsutbyten är förhållandevis 
låga och främst omfattar ökade personalkostnader. Samarbetsrelationer 
som baseras på exempelvis hög grad av gemensamma kapitalintensiva 
investeringar såsom maskiner, byggnader etc. kan antas ha avsevärt högre 
kostnader för relationen.      
 

6.2.2 Beroendeförhållandet 
 
Vi har i detta skede konstaterat att företagen inom försvarsindustrin har ett 
väl utvecklat och intensivt samarbete vilket innebär att företagen är starkt 
bundna till varandra. Håkansson och Snehota (1995) menar att de 
bindningar som förekommer mellan de samarbetande företagen utmärker 
deras beroendeförhållande till varandra och kan vara av teknisk, 
kunskapsmässig, social, administrativ samt juridisk karaktär. För att 
beskriva samarbetsrelationerna beträffande offset inom den svenska 
försvarsindustrin kommer vi utesluta de av teknisk och administrativ 
karaktär då vi anser att dessa är av mindre betydelse.  
 
De bindningar som är av största betydelse för en beskrivning av 
relationerna inom försvarsindustrin är, enligt oss, de sociala bindningarna. 
Vår uppfattning är att alla som arbetar med offset känner varandra oerhört 
väl på ett såväl affärsmässigt som privat plan. Det handlar mycket om 
personliga relationer där majoriteten har arbetat inom industrin under en 
lång tid. Vi anser att dessa starka sociala bindningar tar sig uttryck i att 
representanterna som uttalat sig i denna undersökning har enade åsikter om 
mycket och uttrycker sig på ett oerhört liknande sätt. Enligt Håkansson och 
Snehota (1995) är dessa bindningar viktiga för ömsesidigt förtroende och 
säkerhet i relationen. Försvarsindustrin menar att detta är avgörande 
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element för samarbetets utfall och vi är av uppfattningen att utan dessa 
bindningars styrka skulle kunskapsutbytet utebli. Håkansson och Snehota 
(1995) menar vidare att starka sociala bindningar ofta grundar sig på att 
aktörerna har gemensam bakgrund, släktskap, grannskap etc. Detta kan 
situationen inom förvarsindustrin ge belägg för då ett flertal representanter 
poängterade att många av de som arbetar med offset har liknande bakgrund 
inom försvarsindustrin och samma utbildning.  
 

”Många i den här världen känner ju varandra sedan tidigare, det är 
ju en rätt liten värld egentligen.” 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 
En följd av att företagens samarbete i stor utsträckning handlar om 
kunskapsutbyte är att de kunskapsmässiga bindningarna även är av 
betydande art inom försvarsindustrin. Ett frekvent utbyte av kunskaper 
medför att de inblandade aktörerna tillsammans utvecklar ny kunskap som 
inte hade uppstått utan samverkan. Håkansson och Snehota (1995) 
beskriver dessa bindningar som den kunskap som parterna får om den 
andres styrka och svagheter och som kan resultera i att det enskilda 
företaget hittar lösningar det annars inte skulle hitta. Vår uppfattning är att 
företagen i denna undersökning har goda kunskaper om varandra och att 
detta leder till fördelar eftersom de lättare kan skapa värdefull offset. Att de 
kunskapsmässiga bindningarna är starka kan antas ha sin grund i det 
frekventa kunskapsutbyte som råder mellan aktörerna samt styrkan på de 
sociala bindningarna. Husman (2001) påvisar vikten av att känna sin 
samarbetspartner för att få bästa utfall av kunskapsöverföringen eftersom 
det då är lättare att tolka vad den andre menar. Detta torde innebära att 
företagen inom förvarsindustrin har större potential att uppnå ny värdefull 
kunskap genom starka kunskapsmässiga bindningar då även de sociala 
bindningarna är starka.   
 
Slutligen bör de juridiska bindningarna nämnas i diskussionen kring 
företagens kopplingar till varandra. De vanligaste juridiska bindningar är 
kontrakt vilka har för avsikt att styra agerandet i relationen (Håkansson & 
Snehota, 1995). Som redogjorts för i tidigare resonemang kontrolleras 
samarbetet inom försvarsindustrin sällan av kontrakt utan bygger till hög 
grad på förtroende. Vi anser i likhet med representanterna inom 
försvarsindustrin att denna verksamhet är svår att reglera genom kontrakt 
eftersom det är en situation som präglas av osäkerhet och otydliga regler. 
Detta resonemang stärks ytterligare av Andersson (2001) som menar att 
kontrakt ofta kan minska flexibiliteten och utveckling av samarbetet. Det 
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finns emellertid vissa situationer inom denna industri som kännetecknas av 
tydligare regler och som därmed bör regleras med kontrakt. Ett exempel på 
detta är de fall där flera företag gemensamt tar ansvar för offsetåtagandena 
efter en samproduktion. Ett företag som har producerat 10 % av en 
slutprodukt kan då tvingas ta ansvar för 10 % av offseten. En anledning till 
att de juridiska bindningarna mellan företagen är relativt svaga kan vara att 
de sociala och kunskapsmässiga bindningarna är desto starkare. Detta 
antagande är i enlighet med Håkansson och Snehotas (1995) konstaterande 
att de juridiska bindningarna ofta är komplettering eller försäkring till 
övriga bindningar.  
 
Juridiska bindningar kan enligt Håkansson och Snehota (1995) även ta sig 
uttryck i ägandeförhållanden som påverkar hur aktörerna handlar gentemot 
varandra. Ägandeförhållandena inom försvarsindustrin är oerhört komplexa 
och flertalet företag har gemensamma delägare och dessutom gemensamma 
dotterbolag. Utöver detta har ägarstrukturen för dessa företag, historiskt 
sett, förändrats relativt ofta, vilket vi inte tror har någon större betydelse för 
samarbetet inom försvarsindustrin, och som en representant uttryckte det: 
 

”Vi kan inte samarbeta mer än vi redan gör.” 
(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 

 

6.3 Konkurrens + samarbete = sant 
6.3.1 En samarbetsdominerad relation 

 
Bengtsson och Kock (2000) menar att man inom alla relationer kan 
återfinna spår av både konkurrens och samarbete, men för att kunna säga 
att relationen är co-opetitiv måste de två elementen vara uttalade. För 
försvarsindustrin i Sverige har vi funnit att företagen upplever konkurrens 
och samarbete mellan företagen varför relationen kan definieras som co-
opetitiv. Vidare talar Nalebuff och Brandenburger (1996) om att 
affärsverksamhet faktisk är samarbete beträffande att skapa kakan och 
konkurrens när det gäller att dela den, något som även det stämmer väl 
överens med den verklighet som försvarsindustriföretagen lever i 
beträffande offset. Bland annat samarbetar företagen om att få Försvarets 
materielverk att i större omfattning och till större värde kräva offset vid 
upphandlingar från utlandet det vill säga att de försöker skapa en kaka 
samtidigt som de önskar göra den större. När det sedan handlar om att 
fördela dessa värden mellan företagen konkurrerar alla med varandra, 
precis så som beskrivits ovan.  
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”Det kan givetvis vara kinkigt när man inser att vi har motstridiga 

intressen och när det inte hjälper att vi försöker vara snälla mot 
varandra och samarbeta.” 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 2004) 
 
Vidare talar Bengtsson och Kock (2000) om att en co-opetitiv relation kan 
ha flera olika former med hänvisning till olika grader av konkurrens 
respektive samarbete. Vi anser att relationen inom den svenska 
försvarsindustrin har en högre grad av samarbete än av konkurrens och det 
innebär att den skulle kunna klassas som en samarbetsdominerad relation.  
 

Samarbets-
dominerad 

relation 

Konkurrens-
dominerad 

relation 

En relation 
präglad av 
samarbete 

En relation 
präglad av 
konkurrens 

Jämlik 
relation 

 
Figur 6-1: Olika typer av co-opetitiva relationer 
(Källa: Egen bearbetning från Bengtsson & Kock, 2000, s.416, fritt översatt) 
 

6.3.2 Att organisera relationen 
 
Hur går företag tillväga för att rent praktiskt organisera en relation som har 
inslag av både konkurrens och samarbete? Bengtsson och Kock (2000) har 
i sin studie funnit vissa grundläggande och viktiga faktorer som påverkar 
förhållandet och som är av organisatoriska slag.  
 

 71
det finns ett bedrägeriincitament inom offset väljer att inte tala om detta för 

Först menar de att det är viktigt att företagen har unika resurser som 
används vid konkurrens och andra unika resurser som kan tillföra värde vid 
samarbete. Med andra ord måste företagen skilja på de resurser som de tar 
med sig in i samarbetet och de resurser som ska lämnas utanför och fungera 
som konkurrensfördel för det enskilda företaget. Vi kan i vår empiriska 
undersökning av försvarsindustrin inte återfinna att företagen gör denna 
uppdelning av sina resurser. I detta fall anser vi att den viktigaste resursen 
är kunskapen och färdigheterna om hur man hanterar offset och denna 
kunskap används både som resurs vid konkurrens och samarbete. I den 
förstnämnda situationen kan kunskapen sättas i användning genom att 
företagen enskilt skapar värdefulla potentiella projekt och på grund av att 
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idare föreslår Bengtsson och Kock (2000) att företagen delar på 

ör vi denna diskussion vidare till offset in krävs ett resonemang om vår 

de övriga företagen. I en samarbetssituation kan samma kunskap utnyttjas 
vid de tillfällen företagen väljer att samarbeta för att skapa offsetvärden och 
därmed kan man inte skilja på denna resurs.  
 
V
konkurrens och samarbete beroende på hur nära kunden aktiviteten utförs. 
Företag skulle således enligt författarna konkurrera inom aktiviteter som 
ligger nära kunden så som försäljning eller marknadsföring och samarbeta 
inom aktiviteter som ligger lägre bort från kunderna som till exempel 
forskning. För den svenska försvarsindustrins arbete med offset måste man 
först och främst separera de två olika arbetsområdena, offset ut och offset 
in, eftersom kunderna är olika för de olika områdena. För offset ut är 
kunden den utländska inköparen som faktiskt betalar för det system som 
denne köper, medan vid offset in kommer kunden att vara Försvarets 
materielverk något som vi diskuterar vidare i nästa stycke. Offset ut, det 
vill säga de krav på offset som företagen möter när de säljer sina varor på 
export, skulle vara en aktivitet som ligger tämligen nära kunden eftersom 
det i grunden är kundens krav som skapar nödvändigheten av att 
överhuvudtaget erbjuda denna offset. Offset skulle kunna ses som ett sätt 
att marknadsföra det faktiska systemet och som Ahlström (2000) framhåller 
kan en hel affär gå i stöpet om offseterbjudandet inte är tillräckligt bra 
varför säljkärnan måste kunna mobilisera ett stödjande nätverk för att skapa 
ett erbjudande det inte går att tacka nej till. Det vill säga företagen 
samarbetar inom en aktivitet som ligger nära kunden. Att detta förhållande 
råder trots att Bengtsson och Kock (2000) säger att företag konkurrerar om 
denna typ av aktiviteter anser vi bero på att det inte finns någon konkurrens 
mellan företagen beträffande offset ut. Det kan ses som en ren 
samarbetsrelation varför aktivitetens närhet till kunden är av underställd 
betydelse. 
 
F
syn på relationen mellan Försvarets materielverk och försvarsindustrin. Vi 
anser att Försvarets materielverk är kund i detta sammanhang vilket inte 
beror på att de är ansvariga för upphandlingen med den utländska 
leverantören utan grundar sig i att de tillhandahåller värde till 
försvarsindustrin. Försvarets materielverk, eller staten, ger 
försvarsindustriföretagen värden för att företagen i gengäld ska bibehålla 
vissa kompetensområden inom landet på grund av att dessa anses vara 
fördelaktiga för Sverige. I och med detta kan staten ses som kund och 
försvarsindustriföretagen som leverantörer. 
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i har i samband med detta kunnat konstatera att inom offset in både 

lutligen hävdar Bengtsson och Kock (2000) att företagen behöver separera 

 
Figur 6-2: Relationen mellan FMV och försvarsindustriföretagen 
(Källa: Egen bearbetning) 
 
V
konkurrerar och samarbetar företagen. Samarbetet beträffande offset in 
handlar till största del om att påverka Försvarets materielverk så att de ska 
kräva offset och även kräva mer än 100 % offset vid sina upphandlingar. 
Företagen står då enade mot det svenska upphandlingsorganet för att 
gemensamt influera att högre värden kommer in till Sverige som i 
förlängningen tillfaller industrin. Detta är en aktivitet som vi anser i allra 
högsta grad är nära kunden eftersom det innebär att kunden är direkt 
involverad i situationen. Konkurrens mellan företagen uppkommer sedan 
när värden inkommit via upphandlingar från utlandet. Försvarets 
materielverk är som kund inte längre direkt inblandad i denna 
konkurrenssituation varför vi menar att den uppstår något längre bort från 
kunden än samarbetssituationen. Hur långt ifrån kunden de respektive 
aktiviteterna ligger kan naturligtvis ifrågasättas men vi vill mena att 
företagen konkurrerar inom aktiviteter som ligger längre från kunden och 
samarbetar inom aktiviteter som ligger något närmre densamme. I och med 
dessa antaganden kan man se ytterligare ett mönster som frångår det 
Bengtsson och Kock (2000) kommit fram till i sin undersökning.  
 
S
konkurrens och samarbete mellan olika individer på det egna företaget. 
Med andra ord ska inte samma människor arbeta inom både 
konkurrensrelationen och samarbetsrelationen eftersom det är två motsatta 
logiker och detta kan upplevas konfliktfullt för de inblandande parterna. 
Om detta inte kan göras föreslår författarna att en mellanhand upprättas 
vars syfte ska vara att koordinera och definiera hur individerna ska 
samarbeta och konkurrera. Detta skulle kunna motsvara den situation som 
återfinns inom försvarsindustrin där samma människor är involverade och 

LEVERANTÖRER 
Försvarsindustriföretagen 

Offset Kompetens 
områden värden 
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”Man måste försöka skilja på sina roller och byta hattar hela tiden.” 
4) 

 
örsvarsindustriföreningen skulle kunna ses som den mellanhand 

”Försvarsindustriföreningen har underlättat samarbetet.” 
in, 2004) 

 
äremot finns inom Försvarsindustriföreningen ingen uttalad önskan att 

”Kanske skulle Försvarsindustriföreningen kunna ha en större roll i 

 försvarsindustrin, 2004) 

engagerade i både konkurrensrelationen och samarbetsrelationen. Det är 
ofta bara en eller ett par personer på företagen som alls arbetar med offset, 
detta beror naturligtvis lite på företagets storlek och inblandning i 
offsetaffärer. De största företagen inom industrin har exempelvis ganska 
många som arbetar med offset, ofta en hel avdelning, medan på ett av de 
mindre företagen är det endast verkställande direktören som tar hand om 
allt som rör offset. Även i de fall flera människor kan vara inblandade i 
offsetaffärer är det endast en som har huvudansvar och som därmed är 
inblandad i de båda logikerna.  
 

(Representant (a) från försvarsindustrin, 200

F
Bengtsson & Kock (2000) efterfrågar. Inom föreningen har man en formell 
uppgörelse om hur man ska samarbeta framförallt gentemot Försvarets 
materielverk. Samtidigt är det ett forum för diskussioner om pågående och 
framtida samarbetsprojekt. Vi anser, i likhet med alla representanter vi talat 
med från försvarsindustriföretagen att Försvarsindustriföreningen har gjort 
ett mycket bra arbete med att stärka banden inom industrin och främjat 
samarbetet. 
 

(Representant (e) från försvarsindustr

D
hjälpa företagen i fråga om konkurrens. Det finns ingenting som definierar 
hur man ska dela upp värden som tillhandahålls från Försvarets 
materielverk eller hur man ska kunna skapa en förbättrad diskussion om de 
tillfällen när företagen försöker hitta potentiella projekt inom Sverige för 
att på så sätt skapa större värden, det vill säga finna utrymme för indirekt 
offset. Vid just dessa tillfällen kommer konkurrensincitamentet i spel 
eftersom det många gånger kan handla om vilka kontakter företagen har 
med andra företag och hur mycket det svenska företaget är villigt att dela 
med sig av sina kontakter till andra svenska försvarsindustriföretag. Risken 
finns ju då att det andra företaget kan ta delar av ett projekt som kanske 
annars skulle ha tillfalligt det första företaget. 
 

vissa skeden så vi hittade mer.” 
(Representant (d) från



Analys 
 

 75

 
ammanfattningsvis kan vi säga att vi har funnit att flera av de faktorer 

6.4 Ett lyckligt äktenskap 
 

ad är det då som spelar en avgörande roll för att denna komplexa och 

6.4.1 Gemensamma intressen 
 

öretagen inom den svenska försvarsindustrin verkar alla ha samma 

S
som Bengtsson och Kock (2000) diskuterar i sin studie inte stämmer lika 
väl överens på den svenska försvarsindustrins co-opetitiva relation. 
Företagen har naturligtvis unika resurser men de används till synes inte i 
den ena eller andra relationen så som författarna förespråkar. Utöver detta 
verkar närheten till kunden inte ha någon inverkan på huruvida man 
samarbetar eller konkurrerar. De svenska försvarsindustriföretagen verkar 
ofta samarbeta inom aktiviteter som ligger nära kunden vilket står i motsats 
till vad författarna hävdar.  
 

V
kontradiktoriska relation, som återfinns inom den svenska försvarsindustrin, 
ska fungera? En kärleksrelation mellan två människor bygger idealiskt sett 
bland annat på gemensamma intressen, ömsesidig trovärdighet, och en vilja 
att relationen ska fortgå och vara givande för de inblandade parterna. Vi 
anser att en co-opetitiv relation bygger på liknande faktorer och vi ämnar 
nedan behandla dessa.  
 

F
inställning till dagens situation där man anser att samarbete är nödvändigt 
och fördelaktigt. Som Nalebuff och Brandenburger (1996) antyder kan det 
vara mycket svårt och kostsamt att inleda en samarbetsrelation med en 
konkurrent som är hårt inriktad mot krigsföring, vilket inte verkar vara 
fallet inom den svenska försvarsindustrin. Företagen är medvetna om att 
deras värsta konkurrenter idag återfinns i en internationell kontext varför vi 
anser att samarbetet mellan svenska företag har utvecklats på ett lycksamt 
sätt. Företagen delar ett intresse om att Sverige ska hållas 
konkurrenskraftigt beträffande försvarsmateriel och de har insett att för att 
lyckas med detta krävs ett gott samarbetsklimat inom landet. Att det inte 
råder någon utbredd rivalitet inom den svenska försvarsindustrin 
beträffande affärsområden anser vi, i likhet med de flesta inom industrin, 
inte leda till att företagen blir mindre dynamiska trots att detta är en risk 
enligt Porter (1998). På grund av den utbredda internationella konkurrensen 
tvingas de svenska företagen hela tiden uppgradera och förnya både sin 
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”Det är bra med internationell konkurrens, det finns inget som ökar 

strin, 2004) 
 

öretagen delar intressen inte bara beträffande offset ut som resonemanget 

”Behovet av att vara enade är stort idag, med alla förändringar och 

 försvarsindustrin, 2004) 
 

essa gemensamma intressen gör det möjligt för företagen att samarbeta 

6.4.2 Ömsesidig trovärdighet 
 

amel, Doz och Prahalad (1989) påvisar att de företag som kan dra fördel 

organisation och sina produkter, vilket innebär att de önskade effekterna 
som rivalitet bär med sig uppnås. Rivaliteten uppkommer trots allt, men är 
begränsad till de områden vi tidigare har behandlat.  
 

spänsten i förhållanden så mycket som konkurrens.” 
(Representant (a) från försvarsindu

F
ovan syftar på, även gällande delar av verksamhet som rör offset in finns 
ett gemensamt intresse från de svenska försvarsindustriföretagen. De har 
under flera år satsat på en enstämmig attityd gentemot Försvarets 
materielverk för att denna inköpsorganisation ska förbättra och stärka sina 
offsetkrav och därmed leverera ytterligare värden till företagen vid de 
tillfällen inköp av försvarsmateriel sker från utlandet. För företagen inom 
industrin har denna aktivitet fått ökad betydelse från 1990-talet då Sverige 
började skära ner på försvarsbudgeten. För företagens del innebar detta att 
det svenska försvarets inköp minskade successivt varför export av varor 
blev allt viktigare, något som är sant även idag. Dessutom blev den 
inkommande offseten mer värdefull, och företagen är idag angelägna om 
att få ut så mycket som möjligt av affärer som genomförs mellan Försvarets 
materielverk och utländska företag.  
 

nedläggningar inom försvaret.” 
(Representant (d) från

D
med varandra trots att de konkurrerar inom vissa områden. De försöker att 
påverka Försvarets materielverk så att dels kompetens behålls inom landet 
och dels så att den kaka av värde som företagen konkurrerar om ska växa. 
Vi anser att utan dessa gemensamma intressen hade företagen inte haft 
samma incitament till samarbete varför det kan antas att konkurrensen 
skulle ha antagit en mycket mer betydelsefull roll. 
 

H
av co-opetitiva relationer bland annat har i åtanke att samarbete är en annan 
form av konkurrens. Med detta menar de att företagen inte åsidosätter det 
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idare anser vi, i likhet med Lewicki, McAllister och Bies (1998) att 

”Ur ett offsetperspektiv tror jag att personliga relationer och enskilda 

dustrin, 2004) 

För att utveckla detta förtroende som är centralt för såväl en 

örtroende är som sagt viktigt i alla relationer vare sig det handlar om 
affärer eller kärlek, men att det är helt vitalt för den co-opetitiva relationen 

faktum att trots att samarbetet kan vara gott så kan partnern vara ute efter 
att skada det egna företaget. Vi anser att den svenska försvarsindustrin är 
mycket väl medvetna om detta och vi tycker det visar sig i att allt inte sker 
gemensamt. I situationer där opportunism kan frodas delar ofta företagen 
på sig för att inte i onödan utsätta sig för risker. Ett exempel som vi har 
talat om tidigare är att företagen ofta agerar enskilt för att försöka skapa 
värdefulla projekt som skulle kunna utfalla som indirekt offset. Vid dessa 
situationer lämnas känslig information om det egna företaget ut och skulle 
företagen alltid samarbeta kring denna aktivitet anser vi att risken för 
opportunism skulle öka markant. Det bör nämnas att det ofta är i dessa 
sammanhang, det vill säga vid skapande av indirekt offset, som 
konkurrensincitament mellan företagen uppstår.  
 
V
förtroende är grunden för samarbete. För företagen inom den svenska 
försvarsindustrin skulle vi till och med vilja säga att det är den enskilt 
viktigaste aspekten för att det co-opetitiva förhållandet ska fortsätta 
fungera. Samtliga representanter har poängterat vikten av ett personligt och 
förtroendefullt förhållande som bas för att arbetet med offset ska fungera.  
 

aktörers agerande har en mycket stor betydelse.” 
(Representant (a) från försvarsin

 

samarbetsrelation som en co-opetitiv relation krävs det, enligt Lorenzen 
(2002), kontinuerlig kommunikation. Förtroende är något som byggs upp 
under en längre tid som en följd av att parterna utvecklar gemensamma 
”koder” såsom språk och kommunikation. Denna utveckling underlättas 
ofta av att de inblandade delar någon social egenskap såsom samma 
utbildning. Vi är av åsikten att parterna inom förvarsindustrin har kommit 
långt i denna förtroendeprocess. Alla representanter som arbetar med offset 
känner varandra väl, både på ett affärsmässigt- och privat plan, och 
gruppen är relativt bestående, med få skiften av personer. Ett flertal av 
representanterna känner dessutom varandra sedan tidigare. När förtroende 
byggs upp inom en sådan grupp går det enligt Lorenzen (2002) att tala om 
ett socialt förtroende där parterna förväntar sig ett visst beteende inom 
gruppen.      
 
F
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ska myndigheterna, historiskt sett, inte alltid agerat med 
rsvarsindustrins intresse i åtanke, och därmed har värdefull offset gått 

kan inte hindra företag från att agera enskilt, men det får inte 
vara en motsägande aktivitet, utan en kompletterande.” 

04) 
 
Dessutom måste representanterna li

ära kommer oundvikligen känslig information utlämnas om företagen. Om 

rörande offset anser vi bero på de kringliggande och oklara 
omständigheterna med fenomenet. Många faktorer spelar in, bland annat de 
stora summor pengar det rör sig om. För ett svensk försvarsindustriföretag 
kan en order från en utländsk kund innebära att verksamheten har arbete i 
många år, vilket naturligtvis skapar en säkrare framtid för företaget. För att 
realisera en försäljning krävs som tidigare beskrivits att flera 
organisationer, ett så kallat utökat säljcenter, samarbetar för att skapa värde 
(Ahlström, 2000). I denna situation ser vi det som uppenbart att förtroende 
för varandras förmåga att generera detta värde är nödvändig, ett ömsesidigt 
förtroende krävs.  
 
Vidare har de sven
fö
förlorad. Detta har lett till att, som vi tidigare diskuterat, försvarsindustrin 
har konsoliderats för att agera mot Försvarets materielverk. För att det ska 
fungera krävs att de inblandade parterna från industrin kan lita på att 
representanter talar till myndigheten i kraft av hela industrin och inte det 
enskilda företaget. Vi har tidigare beskrivit att företagen också har kontakt 
med Försvarets materielverk just om fristående företag men det är viktigt 
att separera de olika kontakterna så att situationer inte utnyttjas för egen 
vinning.  
 

”Man 

(Representant (e) från försvarsindustrin, 20

ta på varandra eftersom när man arbetar 
n
de som arbetar med offset inte litade fullt på varandra att handskas med den 
här informationen skulle man inte kunna föra samarbetet vidare.  Detta är 
vad Hamel, Doz och Prahalad (1989) menar med att samarbete har sina 
gränser. Naturligtvis gäller det för allt samarbete, men det blir ännu 
viktigare i en relation där samarbetet sker med en konkurrent.  
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7 Avslutande diskussion 
 
I detta sista och avslutande kapitel vill vi redogöra för de resultat som 
denna undersökning har lett fram till. Vi har valt att dela in kapitlet i tre 
delar, där vi i de första två kommer att besvara vårt syfte utifrån den 
föregående analysen. Slutligen kommer vi i den sista delen ta ett steg in i 
framtiden och diskutera kring aspekter som är intressanta för vidare 
studier 
 

7.1 Föreningen 
 
Försvarsindustrin kan tyckas vara en industri som vilken annan, men vi har 
under vår resa, med först kandidatuppsatsen och nu magisteruppsatsen, 
kommit att förstå att så inte riktigt är fallet. Vi har funderat mycket på om 
det går att finna någon annan industri som är lika välstrukturerad som den 
svenska försvarsindustrin där nästan ingen dubblering uppkommer av 
producerat materiel, och vi har ännu så länge inte kunnat erbjuda något svar 
på den frågan. Det vi med säkerhet kan säga är att det inte inom någon 
annan industri förekommer användning av offset, varför en relation som 
kretsar kring detta fenomen är helt unikt för försvarsindustrin.   
 
Visserligen visar existerande forskning att det i flera branscher finns 
föreningar av konkurrens och samarbete, som till exempel inom den 
svenska bryggindustrin, men vid en jämförelse med försvarsindustrin blir 
resultatet att föreningarna inom de båda industrierna inte följer samma 
mönster. Vi har i analysen visat på skillnaderna mellan befintlig teori om 
co-opetition och den verklighet vi har undersökt och har inledningsvis 
kunnat konstatera att de svenska företagen inom försvarsindustrin inte 
separerar de resurser som sätts i spel vid konkurrens respektive samarbete, 
de är desamma i båda relationerna. Vår tro är att detta beror på att de 
situationer där konkurrens och samarbete uppkommer är nära 
sammanlänkade med varandra. För att, exempelvis, kunna konkurrera om 
de värden som inkommer till Sverige krävs att potentiella värdefulla 
projekt skapas. Detta gör företagen själva, i den utsträckning det är möjligt. 
Många gånger kan det dock vara så att projekten inte går att utveckla i 
avskildhet, utan ett företag måste ta hjälp av andra företag för att projektet 
ska alstras. Som ett resultat av denna diskussion ska sägas att i flera fall 
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konkurrerar och samarbetar företagen om precis samma saker, varför en 
separation av resurserna är nästintill omöjlig. 
 
Vidare har framkommit att diskussionen om närheten till kunden inte har 
betydelse för huruvida företagen konkurrerar eller samarbetar inom 
försvarsindustrin. Konkurrens sker oftast kring aktiviteter som ligger 
relativt långt från kunden medan samarbete förekommer runt aktiviteter 
som är relativt nära slutkunden, vilket även detta strider mot den befintliga 
teoribildningen. I likhet med försvarsindustriföretagen har vi inte sett 
någonting som indikerar att detta innebär problem för företagen och 
därmed anser vi inte heller att det är något som bör ändras på. Offset är inte 
företagens huvudverksamhet utan en aktivitet som företagen mer eller 
mindre tvingas genomföra. Därmed blir diskussionen om närhet till kunden 
inte direkt överförbar till situationen inom försvarsindustrin. Även om de 
nuvarande teorierna eller hypoteserna kring co-opetition inte gör något 
anspråk på att vara universella, ser vi dessa två avvikelser som tecken på att 
forskningen kring fenomenet inte är helt komplett.  
 
Vi har även funnit skäl för att ifrågasätta den begreppsflora som omger co-
opetition. Bengtsson och Kocks (2000) definition av begreppet lyder som 
tidigare beskrivits ”Det ömsesidiga och paradoxala förhållandet som 
uppkommer när två företag samarbetar inom vissa aktiviteter (…) och 
samtidigt konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter (…)”. Inom 
ramen för vår undersökning har det framkommit att företagen inom 
försvarsindustrin faktiskt samarbetar och konkurrerar inom samma 
aktiviteter och inte, som författarna föreslår, inom olika. Detta leder oss att 
tro att denna undersökning väsentligt kan bidra till att utöka den samlade 
kunskapsmassan beträffande co-opetition, och dessutom till viss del sätta 
under debatt de rådande uppfattningar som förekommer med avseende på 
fenomenet. 
 

7.2 Viktiga aspekter för relationen 

7.2.1 Nutid och framtid 
 
Det har under arbetets gång framkommit att företagen både samarbetar och 
konkurrerar beträffande offset. Det har också stått klart att samarbete är det 
dominerande förhållandet i dagens läge för försvarsindustrin. Samarbetet är 
så pass framträdande att man skulle kunna ställa sig frågan om det 
viktigaste kanske är att helt koncentrera sig på detta, och i högre grad 
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försöka eliminera den konkurrens som faktiskt finns. Det skulle kunna 
hävdas att rivaliteten inom industrin är överflödig eftersom företagen idag 
konkurrerar med andra försvarsindustriföretag på den internationella 
marknaden och på så sätt drivs till innovation. I dagens situation skulle en 
eliminering av konkurrensen kunna göras genom att 
Försvarsindustriföreningen, i samarbete med företagen, utarbetar riktlinjer 
för hur företagen ska agera, inte bara vid samarbete, utan även vid de 
situationer där konkurrens uppstår. Vad som då skulle uppkomma är något 
som skulle kunna liknas vid en kartellsituation, där de svenska företagen 
inom försvarsindustrin sätter upp spelreglerna och principerna om 
efterfrågan och utbud mer eller mindre slås ut.  
 
Vi anser dock inte att detta är ett troligt scenario, även om utvecklingen 
inom industrin hittills verkar har rört sig från en ren konkurrenssituation 
mot en situation alltmer präglad av samarbete. Framför allt är vi av åsikten 
att ett försök att eliminera den konkurrens som finns skulle vara att förstöra 
för sig själv och dessutom tror vi att konkurrensen har ett klart och 
fördelaktigt syfte trots dess begränsade omfattning.  
 
Vi ser en utveckling av industrin där konkurrensen gradvis kommer att 
trappas upp mellan företagen som mycket mer trolig. Dels anser vi att 
offset är ett fenomen som varken kommer att försvinna eller minska i 
omfattning, utan snarare kommer kunskaperna och insikten om det att öka. 
I takt med detta kommer dessutom fler företag ta sig in på marknaden för 
försvarsmateriel i och med att, som vi tidigare har beskrivit, behoven av 
materiel förändras och traditionellt sett civila företag får större möjligheter 
att utveckla materiel som även kan användas i försvarssyfte. Vår 
föreställning är att med fler företag som dels får möjlighet att tillskansa sig 
offsetvärden och dels får kunskap om fenomenet kommer rivaliteten inom 
industrin att stiga. Vi ser det dock inte som något negativt eftersom en ökad 
rivalitet på den svenska marknaden kan leda till att företagen också får en 
stärkt position gentemot internationella företag. Däremot kan det innebära 
problem för de idag aktiva företagen om de eliminerar konkurrensen 
eftersom de på så sätt blir mer oförberedda på en trolig kommande 
utveckling.  
 
Ett gott förtroende mellan parterna anser vi vara den överlägset viktigaste 
aspekten för att den co-opetitiva relationen ska vara fördelaktig. Företagen 
konstaterar att förhållandena inte skulle fungerar om de inte kände 
förtroende för varandra och kunde lita på att ingen agerar opportunistiskt. I 
ett framtidsperspektiv tror vi inte att betydelsen av förtroende kommer att 



Konkurrens och samarbete – ett äktenskap inom försvarsindustrin 
 

82 

minska, däremot kan vi tänka oss att det blir allt svårare för företagen att 
bibehålla den höga grad av förtroende som idag återfinns mellan de 
personer som arbetar med offset inom försvarsindustrin. Representanterna 
återger att det är viktigt att inte alltför många människor är inblandade och 
eftersom utvecklingen pekar mot att fler företag kommer att agera inom 
industrin ger detta ett ökat antal personer som blir involverade i 
offsetaffärer. Det blir då ytterligare viktigt att företagen är medvetna om att 
samarbete är en annan form av konkurrens och att en samarbetspartner kan 
komma att skada det egna företaget om man inte är försiktig med vilken typ 
av information och kunskap man delar med varandra.  
 
Försvarsindustriföreningen har idag en stor roll som samordnare för 
industrin. Teorier om co-opetition hävdar att det ofta är fördelaktigt att ha 
en mellanhand då det kan underlätta för de inblandade parterna i relationen. 
Vi anser att Försvarsindustriföreningen skulle kunna få en ytterligare 
framträdande roll i det fall konkurrensen inom industrin ökar. Vi tror att 
Försvarsindustriföreningen kan verka för att främja både konkurrensen och 
samarbetet inom industrin. De kan uppmuntra nyinkomna och mindre 
företag på marknaden att delta i offsetarbetet och därmed ha möjlighet att 
konkurrera om offsetvärden. De skulle också kunna ha tillfälle att motverka 
att de stora traditionella försvarsindustriföretagen som länge har varit 
involverade i offsetaffärer erhåller alla värden och fördelar som kommer ur 
Försvarets materielverks upphandlingar från utlandet.  
 
Redan idag verkar Försvarsindustriföreningen för att främja samarbetet 
företagen emellan. Detta tycker vi att de ska fortsätta göra och de kommer 
att vara tvungna att i större utsträckning arbeta för detta syfte i och med att 
fler företag troligtvis blir involverade i relationen. Rent praktiskt har 
föreningen stora möjligheter att skapa tillfällen för möten mellan företagen 
inom industrin ur vilka givande samarbeten sedan kan utvecklas. Därutöver 
besitter Försvarsindustriföreningen stora kunskaper om andra delar av 
industrin än endast offset, eftersom representanter ur föreningen är 
verksamma inom alla arbetsgrupper. Detta kan leda till att 
Försvarsindustriföreningen erhåller kunskap om företagen som inte rör 
offset direkt, men som ändå kan påverka och underlätta detta arbete.  
Sammantaget kan sägas att vi ser Försvarsindustriföreningens agerande 
som mellanhand som en betydande aspekten för framgång och för att det 
co-opetitiva förhållandet ska vara gynnsamt för alla inblandade parter inom 
försvarsindustrin. 
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7.2.2 Äktenskapet 
 
För att kunna svara på vilka ytterligare aspekter som är av vikt i detta co-
opetitiva förhållande kan det liknas vid ett äktenskap. Företag väljer, i 
likhet med individer, om de vill ingå en relation, men ett liv utan relationer 
som innebär kärlek, åtrå, romantik, vänskap, ilska, fruktan, konflikter och 
ömsesidigt beroende kan anses meningslöst. När personer väljer att ingå ett 
äktenskap är det av vikt att man har realistiska förväntningar och insikt om 
de fördelar och nackdelar som relationen kan medföra. Detta gäller även 
för företag som väljer att ingå i en co-opetitiv relation. För att den ska bli 
fördelaktig bör parterna vara medvetna om positiva och negativa effekter 
som kan uppstå ur konkurrens respektive samarbete. När väl bröllopet har 
gått av stapeln kommer parterna att ständigt stöta på nya förutsättningar 
som påverkar relationen. Ett barn kan till exempel ändra förutsättningarna 
liksom uppdagandet av en otrohetsaffär eller förlusten av arbete för den ena 
parten. Även för företagens del finns det oändligt många förutsättningar 
som kan ha inverkan på relationen, vilka skulle kunna vara en gemensam 
långsiktig investering, uppdagandet av opportunistiskt beteende eller 
finansiell kris för den ena parten. För att lyckas med ett förhållande är det 
viktigt att vara medveten om detta och att inse att varje relation är 
situationsbunden, när situationen och förutsättningarna ändras, ändras 
relationen.  
 
Som vi vill visa i resonemanget ovan är det inget lätt beslut att ingå en 
relation. Det är oftare regel än undantag att kriser och konflikter uppstår 
mellan parterna, men detta är inte nödvändigtvis av ondo. Par som 
genomlider större kriser har ofta en starkare relation efteråt om de lyckas 
lösa konflikten. Detta stämmer rimligtvis även i en företagskontext 
eftersom det framhålls att harmoni mellan parterna i ett co-opetitivt 
förhållande inte alltid är ett tecken på framgång. Genom konflikter föds 
innovation och då utvecklas både företag och relationer.   
 
Att lyckas med ett äktenskap är ingen enkel sak. En relation med en 
konkurrent är än mer komplicerat. För att den co-opetitiva relationen inte 
ska sluta i skilsmässa krävs mycket tid, engagemang och tålamod av 
parterna. De problem som säkerligen uppkommer bör dock inte avskräcka 
företag från att ingå en relation med en konkurrent, eftersom fördelarna kan 
vara många. Däremot är det essentiellt att företagen är realistiska 
beträffande relationen, både fördelarna och nackdelarna och alltid har 
ovanstående aspekter i åtanke. 
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7.3 Framtida studier 
 
Försvarsindustrin är en speciell industri som har intresserat oss under en 
lång tid. Mycket av det som sker inom industrin är specifikt för just denna 
eftersom den är oerhört reglerad av stater och andra intressegrupper såsom 
fredsaktivister. Dessutom innebär produktion inom denna industri, ofta 
produktion av enorma system som ett enskilt företag inte klarar av att 
utveckla på egen hand. Detta innebär att de, i en avgörande högre grad än 
företag i andra industrier, i princip är tvungna att samarbeta med andra 
företag, konkurrenter eller ej.   
 
Denna undersökning handlar om hur företagen inom den svenska 
försvarsindustrin förenar elementen konkurrens och samarbete i ett 
offsetsammanhang. En intressant fortsättning av denna studie skulle vara 
att diskutera detta ämne i en internationell kontext. Företagen i Sverige 
möter avsevärt mer konkurrens utanför Sveriges gränser samtidigt som 
tendensen till ökat samarbete med utländska företag är tydligt. Beträffande 
co-opetition finns det fortfarande mycket outforskat och skulle denna 
undersökning utvidgas till ett internationellt perspektiv finns möjligheterna 
att placera fokus på företagens huvudverksamhet. Även om offset är en stor 
och betydande del för företagen inom försvarsindustrin är naturligtvis den 
producerande verksamheten än viktigare.  
 
Vidare kan en studie av försvarsindustrins co-opetitiva relationer som 
sträcker sig under en längre tid bidra till att öka förståelsen för fenomenet. 
Då vi konstaterat att relationen är situationsbunden och föränderlig över tid, 
förändras även de aspekter som är av vikt för att bibehålla relationen.  
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Saab AB, 2004-11-25 
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Intervjuhandledning 
 

Grundläggande fakta 
 

1. Kortbeskrivning av organisationen 
2. Vilka är dina arbetsuppgifter/ansvarsområden? 

 
Samarbete 

 
3. Hur anse ni att samarbetet ser ut inom försvarsindustrin 

gällande offset in respektive ut? 
o Aktörer – vilka samarbetar? 
o Aktiviteter – inom vilka aktiviteter samarbetar man?  

 
4. Hur upplever ni att samarbetet sker i praktiken/rent praktiskt? 

o Organiserat respektive oorganiserat? 
o Formella/informella kontrakt? 
o Frekvens? 
o Skillnader mellan små och stora företag?  

 
5. Vad anser ni att förtroende spelar för roll mellan parterna? 

 
6. Hur tror ni att företagen gynnas av samarbetet? 
 
7. Vilka problem anser ni uppkommer vid samarbete? 

 
Konkurrens 

 
8. Hur anser ni att konkurrensen mellan företagen inom 

försvarsindustrin ser ut gällande offset in respektive ut? 
o Aktörer – vilka konkurrerar? 
o Aktiviteter – inom vilka aktiviteter konkurrerar man? 

 
9. Hur tror ni att företagen gynnas av konkurrens? 
 
10. Hur påverkas förtroendet av konkurrens? 

 
11. Vilka problem anser ni uppkommer vid konkurrens? 

 



Bilaga 1 
 

 

Co-opetition 
 

12. Hur upplever ni det samarbete och konkurrens fungerar när det 
sker mellan samma aktörer/företag? 

 
13. Övrigt 
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Företagen inom Ag Offset 
 
Nedan presenteras de företag som i dagsläget är medlemmar i 
Försvarsindustriföreningens arbetsgrupp Ag Offset. Medlemsantalet är 
emellertid inte konstant, utan ändras kontinuerligt.  Informationen är 
hämtad från Försvarsindustriföreningens hemsida (www.defind.se) samt 
från internt erhållet material (Försvarsindustriföreningen, 2004). 
 

Medlemsföretag med dominerande 
försvarsverksamhet 

 
Bofors Defence AB 

Huvudverksamheten inom Bofors Defence är forskning och utveckling 
inom högteknologisk förvarsmateriel. Företaget utvecklar bland annat 
artillerisystem, luftvärnssystem, landbaserade och marina system samt 
intelligent ammunition. I dagsläget äger det amerikanska 
försvarsmaterielföretaget United Defense hela Bofors Defence. 
 

Ericsson Microwave Systems AB 
Ericsson Microwave Systems är verksam på områden såsom utveckling av 
radarsensorer samt militära nätverk för informationssystem. Företaget 
utvecklar sina produkter för såväl luftvärn som land och marin. Ericsson 
Microwave Systems är ett helsvenskt företag som ägs av 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson. 

 
Kockums AB 

Kockums verksamhet är främst koncentrerat på att designa, tillverka och 
underhålla olika typer av ubåtar och ytfartyg. Företaget är en del av den 
tyska gruppen HDW, Howaldtswerke-Deutsche Werft AG.  
 

Land Systems Hägglunds AB 
Land Systems Hägglunds är världsledande leverantör av militära 
stridsfordon. Företaget utvecklar och producerar även tornsystemen på 
stridsfordon samt andra typer av terrängfordon. Land Systems Hägglunds 
ägs idag till 100 % av det brittiska företaget BAE Systems.   
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Nammo Sweden AB 
Huvudverksamheten inom Nammo är produktion av ammunition för militär 
användning. Företaget har även en enhet som tar hand om ammunition som 
inte längre är användbar samt förbrukad ammunition. Nammo ägs till 100 
% av det norska bolaget Nammo A.S. som i sin tur ägs av den norska 
staten, Saab AB och finska Patria Industries Oyj. 
 

Saab AB 
Saab är det största företaget inom den svenska försvarsindustrin och dess 
verksamhet omfattar produktion och utveckling av system inom områdena 
försvar, flyg och rymd. Exempel på produktion och utveckling inom 
försvarsområdet är: flygplan, marina system för navigation, vapensystem 
samt system för simulering och träning. Saab gruppen är i dagsläget indelat 
i ett tjugotal affärsområden såsom Saab Aerosystems, Saab Bofors 
Dynamics, Saab Training Systems, Gripen International och Saab Bofors 
Underwater systems. De största ägarna av Saab är idag det svenska 
företaget Investor AB som innehar 36 % av aktierna samt det brittiska 
företaget BAE Systems som äger 35 %  
 

Volvo Aero Corporation 
Volvo Aero Corporation utvecklar och producerar komponenter till såväl 
civila som militära flygplan och raketer. Verksamheten är främst kopplad 
till tillverkning och service av motorer samt gasturbiner. Företaget är en del 
av Volvo gruppen som är ensam ägare av Volvo Aero Corporation. 
 
Medlemsföretag med mindre del försvarsverksamhet 

 
CC Systems AB 

CC Systems utvecklar och producerar styrsystem för bland annat militära 
fordon, gruv- och konstruktionsutrustning och skogsmaskiner. Företaget är 
till 75 % ägt av dess anställda och styrelse och till 25 % av Skanska 
Investment.  
 

C-ITS AB 
C-ITS erbjuder system för utbildning och träning. Det rör sig bland annat 
om styrsimulatorer för lufttrafik och artilleri samt center för stridsövningar. 
Företaget ägs av Bofors Defence AB.     
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CS Technology AB 
Företaget CS Technology tillverkar specialkablage för elektroniksystem. 
Tillverkningen av kablar är anpassad till både militära och civila ändamål. 
Företaget är privatägt och fördelat mellan två personer.  
 

IFS Sverige AB, Defence 
IFS Defence är ett mjukvaruföretag som utvecklar system för logistik och 
underhåll.  

ISD 
ISD är ett tjänste- och systemutvecklingsföretag som levererar system för 
simulering och utbildning. Systemen omfattar bland annat flygsimulatorer 
och utbildningssystem för flygstridsledare. Företaget ägs till drygt 90 % av 
svenska Euring AB.  
 

Dockstavarvet AB 
Dockstavarvet konstruerar och tillverkar olika typer av aluminiumbåtar för 
professionell användning. Det rör sig om passagerarbåtar, transportbåtar, 
stridsbåtar, etc. Företaget ägs av det svenska företaget Aludesign in 
Docksta AB. 
 

Patria Helicopters AB 
Patria Helicopters erbjuder högteknologisk service och underhållning av 
militära och civila helikoptrar. Verksamheten rör exempelvis service, 
uppgradering, modifiering av helikopterns motor, elektroniska 
komponenter samt chassi.  Företaget ägs av Patria Svenska AB. 
 

SAS Flight Academy AB 
SAS Flight Academy erbjuder främst träning för piloter och 
kabinbesättning. Företaget utbildar även tekniker för underhållning av olika 
typer av flygplan. SAS äger 100 % av SAS Flight Academy. 
 

Scandinavian Demining Group AB 
Scandinavian Demining Group utvecklar och tillverkar produkter för 
minröjning. Företaget är svenskägt där de största ägarna är Creator Teknisk 
Utveckling AB, 19,3 %, Dalforsån, 10,7 % och Sittab Stol AB, 12,5 %.  
 

Swede Ship Marine AB 
Företaget Swede Ship Marine utvecklar, producerar och reparerar 
aluminiumbåtar, främst till marinen, kustbevakningen och 
sjöfartsräddningen. Företaget ägs till 55 % av olika privatpersoner och ägs 
till 45 % av ett flertal svenska företag. 
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