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Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

1. Inledning 
I detta inledande kapitel ger vi läsaren bakgrunden till vår uppsats samt belyser uppsatsens 

problemområde. Detta mynnar sedan ut i studiens syfte och frågeställningar. Därefter 
redogör vi för de avgränsningar som gjorts, vilken målgrupp studien har samt ger 

definitioner till de centrala begrepp som uppsatsen kommer att behandla. Kapitlet avslutas 
med en disposition av uppsatsens upplägg. 

 

1.1 Bakgrund 

Avregleringar av olika marknader har under de senaste tio åren blivit alltmer vanligt i 

Sverige, där exempel på marknader som avreglerats i Sverige är tele-, flyg- samt 

elmarknaden. Anledningarna till att dessa avregleringsprocesser ökat i antal är flera. En 

grundläggande anledning är att Sverige under 80- och 90-talet blev alltmer medvetet om den 

betydelse som konkurrens har för den ekonomiska utvecklingen. Sveriges medlemskap i EU 

har ytterligare gynnat dessa avregleringsprocesser då denna union har verkat och verkar även 

idag för en ökad avreglering. Detta eftersom EU vill främja konkurrensen i och mellan 

medlemsländerna. (Konkurrensverket, 1998)   

 

En avreglering som idag genomförs i Sverige är avreglering av den svenska Försvarsmakten. 

Det första steget för den avregleringsprocess som idag genomförs togs av regeringen den 22 

december 2004, då en utredning angående lednings- och myndighetsorganisationen inom 

Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma myndigheterna tillsattes. Syftet med denna 

utredning var att identifiera möjliga effektiviseringar samt kostnadsreduceringar på 2 

miljarder svenska kronor. Utredningen avgränsades till att endast beröra Högkvarteret 

inklusive den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Totalförsvarets forskningsinstitut, 

Totalförsvarets pliktverk, Försvarets radioanställt, Försvarshögskolan samt Försvarets 

materielverk, som hädanefter kommer att benämnas FMV och är vidare en del av uppsatsens 

fokusområde. Som bakgrund för denna utredning ligger myndigheternas och 

organisationernas kostnadsutveckling mellan 1997 och 2004. Där de totala fasta kostnaderna 

inom de ovan nämnda verksamheterna i genomsnitt har ökat med 14 procent sedan 1997. 

(Försvarsförvaltningsutredningen, 2005)  

 

FMV är en civil, statlig myndighet vars uppgift är att förbättra försvarets operativa förmåga 

genom att tillhandahålla materiel till det svenska försvaret. FMV:s huvudkund är den svenska 

Försvarsmakten, dock utförs även uppdrag åt andra svenska myndigheter. (FMV:s hemsida) 
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En av FMV:s många leverantörer är Saab, som är ett av världens ledande högteknologiska 

företag med tre områden i fokus, vilka är rymd, flyg samt försvar. I många år har Saab arbetat 

med att erbjuda sina kunder inom det svenska försvaret, och däribland FMV, avancerade 

lösningar. Saab har förmågan att genomföra dessa stora och komplexa projekt då de har 

möjligheten att integrera olika typer av system, på så sätt har Saab möjligheten att identifiera 

samt implementera den optimala lösningen för kunden och dess behov. Inom Saab har det 

blivit alltmer vanligt förekommande att ingå livslånga åtaganden med företagets kunder. I 

dessa åtaganden erbjuder företaget lösningar som inte enbart inkluderar ett system utan även 

de kringaktiviteter som systemet kommer att kräva under dess livslängd. (Saabs hemsida)   

 

Ett koncept som blivit alltmer vanligt i företags strategiska tänkande är integrated solutions. 

Detta koncept innebär att leverantören inte längre enbart tillhandahåller separata produkter 

och tjänster utan ett företags specifika produkter och tjänster kopplas samman till en 

specialanpassad lösning för kundens enskilda behov. Detta innebär att det värde som kunden 

upplever i och med konsumtion av den specialanpassade lösningen ökar i jämförelse med det 

värde som uppstår när företagets erbjudanden endast innefattade standardiserade produkter 

och tjänster. (Davies, 2004) Konceptet integrated solutions ökade popularitet härstammar 

delvis från de marknadsmässiga förändringar som genomgås. Idag går marknaderna mot en 

ökad internationalisering och globalisering samtidigt som produkternas livscykler förkortas. 

Internationaliseringen och globaliseringen har kommit att innebära att kunden har tillgång till 

ett större utbud av produkter samtidigt som företagen utsätts för en ökad konkurrens. Då 

kunderna erbjuds ett större utbud av produkter och tjänster har detta även inneburit att 

kundernas behov blivit mer komplexa, vilket i sin tur har bidragit till en ökad efterfrågan av 

integrated solutions. (Shepherd & Ahmed, 2000)          

1.2 Problemdiskussion  

Saab är ett av de företag som insett betydelsen av integrated solutions och har sedan 1990-

talet levererat integrated solutions, bland annat till FMV. De leveranser som Saab genomför 

till FMV är dock inte enbart av denna typ då leveranser av vanliga produkter och system 

fortfarande förekommer. Denna kund- och leverantörsrelation har funnits mellan 

organisationerna under många år. Då FMV, på grund av den genomförda utredningen av 

Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma myndigheterna, ska genomgå en avreglering 

kan denna relation komma att förändras. Anledningen till att FMV varit en av de 
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totalförsvarsgemensamma myndigheterna som inkluderats i denna utredning är att 

materielförsörjningen till dagens försvar har kommit att förändrats då kraven på det svenska 

försvaret har förändrats, vilket framkommer i 2004 års försvarsproposition. 

Materielförsörjningen ska styras av insatsförsvarets behov, då detta minskat kan även de 

totalförsvarsgemensamma myndigheterna och dess verksamheter komma att behöva 

rationaliseras. På grund av detta bör ökat fokus därför läggas på de strategiska val som 

genomförs.  

 

Vid genomförandet av den nyss nämnda utredningen har försvarspropositionen från 2004 

varit vägledande för arbetet. De rekommendationer om inriktning av FMV:s verksamhet som 

i denna proposition då gavs har inte i alla avseenden uppfyllts, förändringsarbetet har inletts 

men ännu inte hunnit uppfylla de uppställda kraven. Det framkom i den genomförda 

utredningen att FMV och Försvarsmakten har utvecklat liknande kompetenser, vilket 

resulterat i resurskrävande dubbelkompetens. Detta anses vara onödigt då de två 

organisationerna verkar inom ramen för en gemensam process. Det förslag som man kommit 

fram till angående FMV och dess fortsatta verksamhet var att FMV och Försvarsmakten 

tillsammans skulle föreslå effektiviseringar och rationaliseringar. Med detta som 

utgångspunkt gavs rekommendationen att en förändrad ansvarsfördelning mellan staten och 

industrin ska genomföras. En förändrad ansvarsfördelning kommer att innebära att FMV 

kommer att erhålla en förändrad kompetensprofil, där myndighetens personalstyrka kommer 

att reduceras. De totala besparingarna som påverkar FMV kommer totalt att uppgå till 900 

miljoner svenska kronor. (Försvarsförvaltningsutredningen, 2005) 

 

De förändringar som kommer att genomföras inom FMV:s verksamhet kan komma att 

förändra förhållandet mellan FMV och Saab. På Saab anser man att den kommande 

förändringen kan komma att innebära både hot samt möjligheter. En möjlighet kan 

exempelvis vara att Saab kan komma att vara en av de leverantörer som kan vara aktuell för 

att tillgodose FMV med den kompetens som idag finns inom verksamheten, men som ska 

komma att rationaliseras bort. Förändringen av FMV:s verksamhet kan komma att innebära 

att Saab i framtiden kan utöka sina leveranser av integrated solutions till FMV. Förändringen 

kan dock medföra vissa hot, eftersom delar av FMV:s verksamhet ska läggas ut på industrin, 

detta kan dock innebära att andra företag än Saab kan komma att leverera till myndigheten i 

större utsträckning. (Thibblin, 051111) 
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I och med FMV:s förändrade verksamhet bör Saab öka sin kunskap om FMV:s verksamhet 

och dess behov för att på så sätt öka möjligheten att kunna erbjuda rätt integrated solution. 

Den stundande förändringen kommer att innebära att FMV:s behov kan komma att både öka 

samt förändras, det är av stor vikt att Saab ser möjligheterna som denna process kan komma 

att innebära. Det är även väsentligt för företaget att införskaffa kunskap om vilka delar av 

FMV:s nuvarande verksamhet som kommer att läggas ut på industrin, för att på så kunna 

utveckla de kompetenser som är behövliga för att framställa de optimal integrated solutions 

till FMV.         

1.3 Syfte    

Syftet med denna uppsats är att genom en teoretisk och en empirisk undersökning utforska 

vad konceptet integrated solutions innebär. Uppsatsen kommer även att utreda den förändring 

som kommer att ske av FMV:s verksamhet samt vilka förutsättningar detta kan komma att 

innebära för Saab.  

1.4 Frågeställningar 

• Vad är integrated solutions?   

• Vilka integrated solutionsförutsättningar kan komma att uppstå för Saab i och med 

förändringen av FMV:s verksamhet? 

• Vilka möjligheter och hot kommer förändringen att medföra för Saab respektive för 

FMV?    

1.5 Avgränsningar 

Den utförda utredningen kommer att påverka många olika myndigheter dock kommer denna 

uppsats att fokusera på den totalförsvarsgemensamma myndigheten FMV och den förändring 

som kan komma att genomgås på grund av den utredning som gjorts angående det svenska 

försvaret.  

 

Integrated solutions kan förekomma i många olika typer av branscher. Dock kommer denna 

uppsats endast att behandla integrated solutions utifrån branschen försvarsindustrin. Detta då 

FMV samt Saab båda verkar inom den valda branschen.      
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen riktar sig till berörda parter inom Saab och FMV. Vi anser även att andra personer 

med intresse för ämnesområdet kan ha nytta av att läsa uppsatsen, bland annat studenter, 

lärare samt företag som är verksamma inom integrated solutionsområdet.    

1.7 Definitioner av centrala begrepp 

Förhållande Försvarsmakten – De totalförsvarsgemensamma myndigheterna: 

Försvarsmakten använder sig av de totalförsvarsgemensamma myndigheterna för att 

tillgodose det behov som uppkommer i och med försvaret av Sverige.  

 

Högre systemnivå: Vid arbete på högre systemnivåer ser en organisation dess produkter och 

tjänster i ett vidare perspektiv, där produkter, system och tjänster sammankopplas till ett mer 

övergripande erbjudande. Verksamhetens fokus minskas därmed på delar som exempelvis 

produktion samt montering av produkter. (Boman, 2005)    

 

Komplexa produktsystem: I denna uppsats kommer ett komplext produktsystem att ses som 

den komplexa lösning som integrated solutions innebär. Eftersom kunden vid dessa lösningar 

i många fall har komplexa behov är det av stor vikt att leverantören innehar de specifika 

kompetensområden som kunden efterfrågar för att på så sätt kunna erbjuda kunden den rätta 

lösningen. (Prencipe et al, 2003) 

 

Lösningar/helhetslösningar: En lösning eller en helhetslösning kommer i uppsatsen att inneha 

samma betydelse som integrated solutions.  

 

Systemintegration: Systemintegration kommer i denna uppsats ha definitionen:  

 

“The ability to understand and model the overall requirements for a major system and the 

interaction and performance of its many interrelated parts in a ambiguous way, 

accommodating the various subsystems technologies; then to design the complete systems 

together with its manufacturing process and production facilities”  

~ Prencipe et al, 2003 sid.122 ~ 
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1.8 Disposition 

Vi har valt att disponera uppsatsen enligt följande: 

Kapitel 1  Inledning: I detta kapitel kommer vi att presenterar bakgrunden till uppsatsens 

problemområde, för att på så sätt ge läsaren en inblick i vad uppsatsen ämnar 

behandla. Uppsatsens problemområde mynnar sedan ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar, vilka vår uppsats har som utgångspunkt. Vidare beskrivs 

uppsatsens avgränsning, målgrupp samt definitioner av centrala begrepp för att 

på så sätt ge läsaren en ökad förståelse för uppsatsen. 

Kapitel 2 Metod: Kapitlet redogör för de metodologiska val som tagits under uppsatsens 

gång, redogör för uppsatsens tillvägagångssätt vid insamling av data samt 

beskriver den databearbetning som har genomförts. Avslutningsvis diskuterar vi 

och kritiskt granskar vårt valda tillvägagångssätt.  

Kapitel 3  Teoretisk referensram: I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi funnit 

vara av intresse samt av relevans för uppfyllandet av vårt syfte samt besvarandet 

av våra frågeställningar. Kapitlets första del kommer att ge läsaren en bakgrund 

till uppsatsens ämnesområde då detta kan ses som ett relativt okänt samt 

outforskat område. Andra delen av kapitlet kommer mer specifikt att behandla 

uppsatsens valda ämnesområde, integrated solutions. Därmed kan läsare med 

kunskap om integrated solutions välja att påbörja läsningen av detta kapitel i 

stycke 3.8.  

Kapitel 4  Empiri: Kapitlet inleds med en presentation av organisationerna FMV och 

Saab. Därefter presenteras vårt insamlade intervjumaterial genom att 

intervjuerna presenteras i en sammanfattade form, där de två organisationernas 

intervjuer sammankopplas och behandlas separat. 

Kapitel 5  Analys och diskussion: I detta kapitel analyseras och diskuteras uppsatsens 

valda teoretiska material med uppsatsens empiriska material. Här kommer även 

viktiga aspekter samt resonemang att belysas.  

Kapitel 6  Slutsatser: I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar genom att de 

slutsatser som framkommit i uppsatsen presenteras.  

Kapitel 7  Reflektioner och förslag till vidare studier: Vi gör personliga reflektioner 

kring uppsatsen och ger förslag till vidare studier. 

 
 
 

 
 
 6



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

2. Metod 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med att vi presenterar 

uppsatsens undersökningssyfte, följt av vårt vetenskapliga angreppssätt, vår valda 
undersökningsansats samt de metodologiska val som gjorts genom uppsatsens gång. 

Avslutningsvis kritiskt granskar vi vår valda litteratur samt de metodologiska val som gjorts 
och implementerats. 

 

2.1 Val av uppsatsämne 

Idén till uppsatsämne uppkom efter att ha läst ett uppsatsförslag som lagts upp på kursens 

hemsida av Fredrik Tell vid ekonomiska institutionen på Linköpings universitet. Efter ett kort 

möte med Tell kom vi i kontakt med Ulf Thibblin på Saab i Linköping. Vid ett möte med 

Thibblin och Tell diskuterades sedan möjliga infallsvinklar och utvecklingar av det förslagna 

uppsatsämnet, konceptet integrated solutions. Därefter fick vi som undersökare välja det 

uppsatsområde som vi ansåg vara av störst intresse, samtidigt som vi tog hänsyn till de olika 

alternativens genomförbart.      

2.2 Uppsatsens undersökningssyfte 

En uppsats kan komma att implementera tre olika typer av undersökningssyften, explorativt, 

deskriptiv samt förklarande. Ett explorativt undersökningssyfte är användbart då det område 

som ska undersökas är av mindre utvecklad karaktär, syftet med undersökningen är i sådant 

fall av det utforskande slaget. Det deskriptiva undersökningssyftet är mest tillämpbart då viss 

kunskap inom ämnet existerar, undersökningen kommer vid användandet av detta 

undersökningssyfte att ha en mer beskrivande funktion. Vid användandet av det förklarande 

undersökningssyftet existerar välutvecklad kunskap inom ämnesområdet, syftet med 

undersökningen kommer här att innebära att undersökningen kommer att klargöra 

ämnesområdet. (Gustavsson, 2004) Denna uppsats hade ett explorativt undersökningssyfte då 

kunskapen om uppsatsens undersökningsområde, integrated solutions, var av relativt okänd 

och outvecklad karaktär. Uppsatsen hade en utforskande roll där undersökningar genomfördes 

i ett utforskande syfte. Den metod som lämpar sig bäst vid ett explorativt syfte är den 

kvalitativa metoden, detta då nya insikter kan erhållas (Gustavsson, 2004).        

2.2.1 Vetenskapligt angreppssätt  

Saunders et al (2003) menar att två vetenskapliga angreppssätt är möjliga vid utförandet av en 

uppsats, vilka är det deduktiva samt det induktiva angreppssättet. I en deduktiv ansats 

kommer syftet med undersökningen vara att insamla material för att bevisa redan befintliga 
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teorier eller metoder (Saunders et al, 2003). Jacobsen (2002) menar att man som undersökare 

då går från teori till empiri genom att undersökaren först skaffar sig en bild av ämnesområdet 

för att sedan gå ut i verkligenheten för att se om förväntningarna stämmer överens med 

verkligheten. Det induktiva vetenskapliga angreppssättet syftar istället till att via insamling av 

material utveckla de teorier och/eller metoder som existerar. (Sanders et al, 2003) Jacobsen 

(2002) menar att man då istället går från empiri till teori genom att man som undersökare går 

ut i verkligheten och samlar in information utan förväntningar. När vi skrev denna uppsats var 

vi inte kunniga inom ämnesområdet integrated solutions. Därför valde vi att först skapa oss en 

uppfattning om ämnet genom att samla in teorier och genom det skapade vi oss en bild av 

integrated solutions. När vi hade skapat oss en bild av ämnesområdet gick vi sedan ut i 

verkligheten för att undersöka hur vår bild stämde överens med verkligheten. På grund av 

detta tillvägagångssätt kan uppsatsen ha ansetts använda sig av ett deduktivt vetenskapligt 

angreppssätt.  

2.3 Val av undersökningsansats 

Vid genomförandet av en uppsats finns det enligt Denscombe (2001) två olika ansatser att 

implementera, vilka är den kvalitativa ansatsen samt den kvantitativa ansatsen. Det 

kvantitativa tillvägagångssättet innebär att frambringa numerisk data, genom att omvandla det 

som kan observeras till mätbara enheter. Den kvalitativa ansatsen innebär istället att 

frambringa data genom att omvandla det som kan observeras till skrivna ord. Genom att 

implementera den kvalitativa ansatsen undersöks respondenternas känslor samt åsikter 

gentemot ett ämnesområde. (Denscombe, 2001) Som undersökare bör uppsatsens syfte samt 

frågeställningar vara vägledande vid val av undersökningsansats (Olsen & Sörensen, 2001). 

Denna uppsats kom att använda sig av den kvalitativa ansatsen. Valet av denna ansats 

berodde på att vi ville undersöka hur Saab och FMV ansåg att dess relation skulle kunna 

komma att påverkas av den förändring som kommer att ske av FMV:s verksamhet. Genom att 

implementera en kvalitativ ansats menade vi att vi kunde erhålla de anställdas åsikter och 

synpunkter inom dessa organisationer, och på så sätt kunna urskilja vilken roll förändringen 

skulle kunna komma att ha på Saabs och FMV:s fortsatta samarbete. Ytterligare en anledning 

till valet av en kvalitativ ansats var att uppsatsens ämnesområde var av relativt outforskad 

karaktär samt att uppsatsen kom att ha ett explorativt syfte. En uppsats med ett explorativt 

syfte bör använda sig av en kvalitativ ansats, då detta ger mer djupgående kunskaper om det 

undersökta ämnesområdet (Gustavsson, 2004). För att uppnå så god kunskap om uppsatsens 
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ämnesområde, och därmed kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar, ansåg vi att 

respondenternas åsikter var av stor betydelse. 

 

Jacobsen (2002) anser att en fördel med den kvalitativa uppsatsen är att den kan ses som en 

mer öppen och flexibel ansats samtidigt som den kan komma att erhålla hög giltighet. Vi 

ansåg att öppenheten och flexibiliteten var en viktig aspekt i vår uppsats, eftersom vi på så 

sätt kunde vi vara mer öppna och flexibla gällande ny och oväntad information än om vi hade 

valt att använda en kvantitativ ansats. Ytterligare en anledning till att vi ansåg att den 

kvalitativa ansatsen vara passande för vår uppsats var att vi som undersökare innan 

insamlandet av data hade outvecklad kunskap om det valda ämnesområdet samt de valda 

organisationerna, vilket innebar att vi i liten utsträckning hade någon vetskap om vilken slags 

information som skulle kunna komma att insamlas.        

 

Under den kvalitativa ansatsen finns ett visst antal metoder som kan användas för att insamla 

det empiriska materialet, vilka kan vara intervjuer, observationer samt analys av objekt. 

(Gustavsson, 2004) Denna uppsats kom att fokusera på intervjuer eftersom att vi på detta sätt 

ansåg att vi kunde erhålla lämplig information angående ämnesområdet, så som 

respondenternas åsikter, uppfattningar samt antaganden om framtiden.  

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av primärdata 

Primärdata är den information som insamlas genom empiriska metoder, det vill säga denna 

typ av data insamlas för första gången. Primärdata kan exempelvis komma att insamlas via 

intervjuer. Vid användandet av intervjuer som datainsamlingsmetod kan tre olika typer av 

intervjuer implementeras vilka är gruppintervjuer, fokusgrupper samt individuella intervjuer. 

(Gustavsson, 2004) Denna uppsats inriktade sig på det sistnämnda alternativet, individuella 

intervjuer, detta eftersom vi ansåg att vi på så sätt kunde erhålla många enskilda individers 

åsikter, opåverkade av varandra. Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig i att vi var 

intresserade av att undersöka respondenternas inre värld samt hur han eller hon uppfattade 

dess omgivning, för att sedan ge en sammanfattande bild av det som framkommit. Olsson och 

Sörensen (2001) menar att intervjuer är ett lämpligt val vid användandet av en kvalitativ 

metod eftersom undersökaren då ofta är intresserad av respondenternas verkliga 

uppfattningar. Kopplat till vår uppsats innebar detta, för att nämna ett exempel, 

respondenternas syn på integrated solutions och dess kommande betydelse för 
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verksamheterna. Den kvalitativa intervjun är ofta fokuserad på vissa särskilt utvalda områden 

(Olsson & Sörensen, 2001). I våra intervjuer kom fokus att vara på tre olika områden vilka 

var relationer mellan kund och leverantör, leverantörens erbjudande samt kundens behov. Vi 

valde dessa områden eftersom vi ansåg att dessa var mest väsentliga inom vårt ämnesområde 

samt för att vi ansåg oss tro att respondenterna skulle ha en uppfattning och åsikt om dessa tre 

områden.  

 

En av de fördelar som kan uppkomma i och med användandet av intervjuer är att vi som 

undersökare kan erhålla en utvecklad och djupare förståelse av vårt valda ämnesområde, 

samtidigt som användandet av intervjuer kan ge undersökarna en möjlighet till att ställa 

följdfrågor samt ge förklaringar under intervjuns gång. Dock är det av vikt att de som 

intervjuar inte ställer ledande frågor till respondenten eller vinklar intervjufrågor för att passa 

in på intervjuarnas åsikter om ämnesområdet. Om så är fallet kan det resultera i att 

respondenten besvarar intervjufrågorna på ett sätt som inte helt överensstämmer med dess 

egentliga åsikter eller uppfattningar. (Gustavsson, 2004) Det empiriska resultat som framkom 

genom de genomförda intervjuerna användes genom att materialet jämfördes samt 

analyserades med den befintliga litteraturen för att på så sätt belysa vårt syfte samt besvara 

våra frågeställningar. När det empiriska materialet var insamlat kom vi till insikt om att fler 

teorier inom ämnesområdet relationer krävdes, vilket vi då lade till i vårt analys- och 

diskussionskapitel. På så sätt menade vi att vi kunde ge läsaren en bättre förståelse av 

analysen samt kunde ge tyngd åt vårt empiriska material.     

2.4.1 Val av respondenter  

Vid användandet av en kvalitativ ansats är det av vikt att de källor som används är relevanta i 

förhållande till det valda ämnesområdet, vilket med andra ord även kan kallas, källornas 

tillämpbarhet (Jacobsen, 2002). Med detta i åtanke samt Jacobsens (2002) påpekande om att 

valet av respondenter ofta är ändamålsstyrt ansåg vi att det var av stor vikt att rätt 

respondenter, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, valdes ut. Vi valde att intervjua fyra 

personer från FMV samt fyra personer från Saab för att uppnå en så klar bild av vårt 

ämnesområde som möjligt. En av respondenterna från Saab hade nyligen arbetat hos FMV 

under en lång tidsperiod och därefter påbörjat en anställning på Saab. Detta innebar att denna 

respondent kunde besvara intervjufrågorna utifrån båda organisationernas perspektiv. Genom 

de intervjuer som genomfördes hade vi dock inte som avsikt att precisera vad de olika 
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respondenterna hade för enskilda åsikter och uppfattningar utan vi ville istället förmedla en 

generell bild av ämnesområdet.    

 

Med tanke på uppsatsens omfattning samt vårt behov av att få ett så informationsrikt material 

som möjligt att arbeta med i vår kommande analys och diskussion valde vi att genomföra just 

åtta intervjuer. Ytterligare en anledning till valet av åtta intervjuer var att vi ville införskaffa 

kunskap om hur olika individer uppfattade vårt valda ämnesområde, på så sätt kunde vi skaffa 

oss en bredare bild om ämnesområdet. Då vi vid uppsatsens påbörjande inte var nog insatta 

samt inte hade tillräckligt med kunskap om de organisationer där vi ville utföra intervjuerna 

fick vi hjälp av Ulf Thibblin, på Saab AerotechTelub, med att kontakta samt välja ut lämpliga 

respondenter. Anledningen till att vi tog hjälp av just Thibblin var att han besatt kunskap om 

de två verksamheterna och uppsatsens ämnesområde samtidigt som han innehade kontakter 

med lämpliga respondenter. Vid urval av respondenter påpekade vi för Thibblin att det var av 

stor vikt för vårt uppsatsresultat att respondenterna innehade tillräckligt med kunskap om det 

valda ämnesområdet samt att de hade möjlighet att besvara våra intervjufrågor. De av 

Thibblin utvalda respondenter kom i sin tur att rekommendera ett visst antal tänkbara 

respondenter för den fortsatta empiriska undersökningen. Utifrån Jacobsens (2002) 

antaganden kan vårt urval ses som ett informerat urval då denna metod kännetecknas av att 

respondenternas nivå av kunskap är av avgörande betydelse för uppsatsens genomförande 

samt att respondenterna väljs ut efter vilken kunskap de besitter. Eftersom de valda 

respondenterna kom ifrån flera olika avdelningar på både FMV och Saab samt att 

respondenterna hade olika befattningar menade vi att respondenterna därför innehade olika 

synsätt och utgångspunkter vid besvarandet av undersökningens intervjufrågor. Jacobsen 

(2002) påpekar att en undersöknings resultat kan uppnå högre grad av generaliserbarhet när 

ett ämnesområde undersöks utifrån olika infallsvinklar, även kallat triangulering. Då 

uppsatsens empiriska material var resultatet av många olika perspektiv menar vi att 

uppsatsens resultat uppnådde högre grad av generalisering.  

2.4.2 Utformning av intervjuguider, genomförande av intervjuer samt 
transkribering  

När vi bestämt oss för att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod för vår empiri 

diskuterade vi huvudmålsättningen med de olika intervjuerna. Nästa steg var utformandet av 

uppsatsens tre intervjuguider, se bilaga 1, 2 och 3. Anledningen till att vi valde att använda 
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oss av tre intervjuguider var att vi ville formulera frågorna olika beroende på vem av de 

utvalda respondenterna det var som vi skulle intervjua.  Detta då Saab var leverantören och 

FMV var kunden vilket ledde till att olika frågor behövde ställas, dock var huvudsyftet med 

intervjuerna och innebörden av frågorna densamma. Ytterligare en anledning till att tre 

intervjuguider konstruerades var att olika intervjuguider användes beroende på vilken 

organisation som respondenten arbetade på. Bilaga 1 var utvecklad för respondenterna 

anställda på FMV, intervjufrågorna var då utformade efter ett kundperspektiv. Bilaga 2 

inriktades till de anställda på Saab, där intervjufrågorna istället hade ett leverantörsperspektiv. 

Bilaga 3 var konstruerad för den respondent som under längre tid arbetat för FMV men som 

numera hade en anställning på Saab, intervjufrågorna hade i detta fall både ett 

leverantörsperspektiv samt ett kundperspektiv.  

 

Ett intervjugenomförande kan enligt Saunders et al (2003) ha olika strukturer, vilka är 

strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. I en strukturerad intervju innehar 

intervjufrågorna en standardiserad och förutbestämd struktur. Den ostrukturerade intervjun 

kan istället liknas vid ett samtal mellan en intervjuare och en respondent, i detta fall är inte 

intervjufrågorna förutbestämda utan intervjufrågorna uppkommer istället spontant 

allteftersom intervjun fortskrider. Den semistrukturerade intervjun är delvis av det 

ostrukturerade slaget och delvis av det strukturerade slaget. Intervjuaren har till viss del 

förutbestämda intervjufrågor som denne vill ska belysas, men där dess ordnig och innehåll 

kan komma att förändras beroende på vilken respondent som intervjuas. (Saunders et al, 

2003) Våra intervjufrågor och därmed vår intervjuguide kan utifrån Saunders et als (2003) 

synsätt ses som semistrukturerade, då vi i förväg bestämde oss för vilka områden som 

intervjuerna skulle behandla, samtidigt som intervjuguiden kom att förändras beroende på 

vem respondenten var. Under intervjuerna ställdes även följdfrågor, vilka förändrades och 

utvecklades utifrån vilken befattning som de olika respondenterna hade. På så sätt menade vi 

att vi kunde försäkra oss om att uppsatsens utvalda områden skulle komma att behandlas 

explicit. Figuren nedan visar hur intervjuer kan skilja sig ifrån varandra gällande struktur 

(Jacobsen, 2002). Vi ansåg att våra intervjuguider passade in i ruta fyra, det vill säga den ruta 

som har kursiv text.   
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Helt sluten Helt öppen 

Intervjuguide med 
tema, fast 

ordningsföljd och 
enbart öppna svar 

Frågor med fasta 
svarsalternativ i 

fast ordningsföljd 

Frågor i fast 
ordningsföljd, 

inslag av öppna 
svar 

Intervjuguide med 
tema, fast 

ordningsföljd, en del 
fasta svarsalternativ  

Samtal utan 
intervjuguide och 

utan fast 
ordningsföljd 

 

Figur 2:1 Grader av strukturering av en intervju (Egen bearbetning, ur Jacobsen, 2002, sid. 16) 

 

Tillsammans med respondenterna planerade vi in lämpliga tider för intervjuernas 

genomförande. En intervju genomfördes på plats hos respondenterna medan de sju övriga 

intervjuer genomfördes med hjälp av en telefon. Anledningen till att vi valde att utföra 

mestadels telefonintervjuer i den empiriska undersökningen var att de respondenter som 

deltog befann sig på ett längre geografiskt avstånd än den respondent som vi valde att utföra 

en ansikte mot ansikte intervju med. Innan intervjutillfällena skickade vi ut de intervjufrågor 

som vi skulle behandla, på så sätt fick respondenterna möjligheten att tänka igenom frågorna 

innan intervjun. Samtidigt fick respondenterna möjligheten att höra av sig till oss undersökare 

om något ansågs vara oklart. Som Gustavsson (2004) förespråkar inledde vi intervjuerna med 

att presentera oss själva samt syftet med uppsatsen och intervjun. Författaren menar vidare att 

det är av vikt att man som undersökare uppträder på ett passande och korrekt sätt när 

intervjuerna utförs ansikte mot ansikte. Vid den intervju som utfördes ansikte mot ansikte var 

det vid det tillfället extra viktigt för oss som undersökare att vi uppträdde på ett lämpligt sätt 

samt att vi försökte erhålla en så bra kontakt med respondenten som möjligt. Denna kontakt 

etablerades genom att intervjun påbörjades med att frågor av det enklare slaget ställdes samt 

att respondenten innan intervjun inleddes fick möjligheten att ställa eventuella uppkomna 

funderingar.   Telefonintervjuerna genomfördes av en av undersökarna medan den intervju 

som utfördes ansikte mot ansikte utfördes av oss båda.  

 

Vid ansikte mot ansikte intervjun åtog sig en av oss rollen som intervjuare medan den andre 

antecknade. Anteckningar fördes även vid telefonintervjuerna men detta av samma 

undersökare som genomförde intervjun. Vi valde även att ta hjälp av en diktafon, både vid 

telefonintervjuerna samt vid ansikte mot ansikte intervjun för att på så sätt inte missa viktig 

information som respondenterna kunde komma att bidra med. Vi frågade dock respondenterna 

innan intervjuns genomförande om det gick bra att vi spelade in den kommande intervjun. 

Anledningen till att vi valde att en av oss skulle föra anteckningar, trots att vi använde 

diktafon, vid ansikte mot ansikte intervjun var att vi ville ha en möjlighet att även analysera 
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det som kommit fram i intervjuerna vid transkriberingen. Jacobsen (2002) menar även att 

undersökaren genom att anteckna ger ett intryck av att vara intresserad av vad respondenten 

har att säga, vilket i sin tur kan leda till att respondenten talar mer öppet. Den undersökare 

som inte intervjuade hade möjligheten att göra inlägg och ställa följdfrågor om så önskades.  

 

Telefonintervjuerna genomfördes genom att vi bokade in en tid för intervju med 

respondenterna, intervjuerna genomfördes sedan i samma anda som vid ansikte mot ansikte 

intervjuerna. Vi ansåg dock att det vid telefonintervjuerna var extra viktigt att erhålla en bra 

kontakt med respondenterna redan vid intervjuns start, detta eftersom det kan vara svårare att 

skapa ett förtroendegivande samtal då visuell kontakt saknas. Denna kontakt skapades även 

den genom att intervjuguiden skickades till respondenten i förväg, att respondenten fick 

möjligheten att ställa frågor innan intervjun inleddes samt att intervjuerna inleddes med frågor 

av den mer enkla karaktären, så som respondenternas befattning. Telefonintervju kan som 

metod enligt Jacobsen (2002) minska intervjuareffekten, se förklaring av begreppet under 

metod- och källkritik, eftersom denna form av intervju kan ses som relativt anonym.     

 

Innan intervjuerna startade frågade vi respondenterna om de ville att den information som 

uppkom skulle behandlas konfidentiellt, vilket en av respondenterna ville. Vi valde att 

transkribera intervjuerna nästintill direkt efter intervjutillfällena eftersom vi då ansåg att vi 

hade intervjuerna färskt i minnet och därmed kunde graden av missförståelse minskas. Då 

intervjuerna var transkriberade uppkom vissa oklarheter vilket vi hanterade genom att återigen 

kontakta den eller de aktuella respondenterna. Detta var möjligt då vi vid intervjuernas 

avslutande hade frågat respondenterna om det vid uppkommande frågor eller oklara svar 

fanns möjlighet för oss att kontakta dem återigen. Transkripten skickades sedan till 

respondenterna för godkännande. I nästa steg valde vi att sammanfatta de åtta genomförda 

intervjuerna där vi använde det material som vi ansåg vara lämpligt för vår uppsats 

ämnesområde, för att sedan presentera det empiriska materialet för respektive organisation.  

 

När behandlingen av den empiriska informationen ansågs vara klar spelade vi över de band 

som vi hade intervjuerna inspelade på. Detta för att informationen inte skulle komma i någon 

annans ägo.      
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2.5 Tillvägagångssätt vid insamling av sekundärdata 

Saunders et al (2003) definierar sekundärdata som den information som insamlats via redan 

skrivet material, som exempelvis böcker och akademiska artiklar. Sekundärdatan för denna 

uppsats insamlades på Humanistiska-samhällsvetenskapliga biblioteket vid Linköpings 

universitet samt i olika databaser. Ytterligare data av denna typ erhölls genom vår handledare, 

Fredrik Tell. Möjlighet fanns även att träffa en besökande doktorand från University of San 

Marino, Federica Ceci, som var i Linköping för att skriva på sin avhandling inom ämnet 

integrated solutions. Genom henne erhölls rekommendationer på tänkbar litteratur inom vårt 

valda ämnesområde samt faktorer som hon ansåg kunde vara intressanta att överväga samt 

behandla i vår uppsats. Då den sekundära datan inom det specifika uppsatsämnet var av 

outvecklad karaktär uppkom vissa svårigheter med att insamla litteratur. Detta hanterades till 

viss del genom att vi granskade de referenser som refererades till i den insamlade datan. 

Sekundärdata erhölls även av Thibblin i form av en utredning angående Försvarsmaktens och 

de totalförsvarsgemensamma myndigheternas framtida arbete.   

 

Alla de teorier som presenterades i uppsatsens teoretiska referensram kom inte att explicit 

behandlas i uppsatsens analyskapitel. Detta då vi ansåg att vissa delar som ingick i 

ämnesområdet behövde behandlas för att ge läsaren en generell förståelse för de kommande 

teorierna, detta eftersom ämnet integrated solutions kan anses vara ett relativt nytt område och 

koncept. På grund av det har vi valt att dela in den teoretiska referensramen i två delar där 

stycke 3.1 – 3.7 kan ses som en bakgrund till ämnet integrated solution och stycke 3.8 – 3.8.8 

behandlar konceptet integrated solutions.        

 

Information från Internet kan enligt Gustavsson (2004) ses som både primär- och 

sekundärdata. Vi valde dock att se sådan slags information som sekundärdata då den 

information som insamlats via Internet var befintlig information som inte kom att insamlas 

vid empiriska undersökningar. Gustavsson (2004) anser att det finns vissa problem med att 

använda sig av Internetkällor, exempelvis kan det vara svårt att veta om den insamlade 

informationen är korrekt. Detta då informationen kan vara vinklad, samtidigt som ingen 

garanti finns på att det material som insamlats via Internet kommer att finnas kvar inom en 

viss tid (Gustavsson, 2004). Med tanke på dessa åsikter valde vi att endast använda oss av 

Internetkällor då vi insamlade information om organisationerna Saab och FMV. Dock var vi 
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medvetna om att viss överdrivenhet och att ett positivt synsätt kunde förekomma, då 

organisationerna säkerligen ville visa sin bästa sida utåt.   

2.6 Metod- och källkritik      

Eftersom integrated solutions är ett relativt outvecklat ämnesområde uppstod problem med att 

hitta relevant litteratur om ämnet samtidigt som den litteratur som existerade i de flesta fall 

var skrivet av samma grupp av människor. Detta kan ha inneburit att det teoretiska materialet 

kan ha varit vinklat utifrån deras syn på integrated solutions. Vi var medvetna om detta och 

har tagit hänsyn till det under uppsatsens gång. Ytterligare kritik som kan riktas mot den 

litteratur som vi använde oss av var att den till största del utgick från ett leverantörsperspektiv 

och inte från ett kundperspektiv. Detta medförde att vi hade svårt att beskriva de möjligheter 

som integrated solutions kan komma att föra med sig för kunden.           

 

Uppsatsens vetenskapliga angreppssätt kan ses som deduktivt och viss kritik kan riktas mot 

detta. Användandet av ett deduktivt angreppssätt kan leda till att vi som undersökare endast 

letar efter sådan information som vi anser vara relevant utifrån den bild som vi har fått om 

ämnesområdet och på så sätt kan annan viktig information försummas (Jacobsen, 2002). 

Eftersom vi i vår insamling av empirin fick en bild som till viss del skilde sig från den bild 

som vi fick om ämnesområdet i de teorier vi valde att använda oss av anser vi att detta 

angreppssätt inte i någon större utsträckning medförde att vi missade viktig information.         

 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats då vi ansåg att denna ansats skulle passa för 

vårt syfte samt för våra frågeställningar. Det finns dock vissa nackdelar med användandet av 

en kvalitativ ansats. Två av nackdelarna är att ansatsen inte kan ge en fullständig bild av det 

valda ämnesområdet samt att det trots ansatsens öppenhet kan vara lätt att missa viktiga 

aspekter som exempelvis framkommer vid genomförandet av en intervju (Jacobsen, 2002). 

För att minska denna risk som kan uppstå vid intervjuerna valde vi, som nämnts tidigare, att 

båda medverka vid ansikte mot ansikte intervjun samt att vi använde oss av en diktafon vid 

alla de åtta intervjuerna. På så sätt kunde vi lyssna på intervjuerna flertalet gånger samt 

diskutera med varandra om något av det inspelade materialet uppfattades som oklart.   

 

Svårigheter uppkom vid urval av lämpliga respondenter då många av de tillfrågade på FMV 

ansåg sig genomgå den förändringsprocess som intervjuerna till viss del behandlade. Vissa av 
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de tillfrågade respondenterna menade därför att de inte kunde besvara uppsatsens 

intervjufrågor, samtidigt som de menade att de på grund av denna process för tillfället var 

under stor tidspress och därför inte hade möjlighet att kunna intervjuas. Genom detta kan vi 

ha gått miste om respondenter som besatt värdefull kunskap inom vårt ämnesområde och på 

så sätt kan vårt uppsatsresultat att ha påverkats. Vi fick även hjälp med valet av respondenter, 

först och främst av vår kontaktperson på Saab, men även av respondenterna som i sin tur gav 

förslag på personer som kunde tänkas vara tänkbara respondenter. Vi var dock medvetna om 

att dessa personer kan ha valt ut respondenter som de anser svarar i överensstämmelse med 

deras egna åsikter.        

 

Kritik kan riktas mot vårt val av relativt strukturerade intervjugenomföranden. Jacobsen 

(2002) menar att den kvalitativa ansatsens kännetecken när det gäller öppenhet kan avvika vid 

användandet av intervjuer av denna typ då det kan ses som en slutning av datainsamlingen. Vi 

anser dock att om vi inte hade använt oss av någon förstrukturering skulle den data som vi 

insamlade kunnat ha bli allt för komplex och omfattande, på så sätt hade den insamlade datan 

kunnat bli för svår att analysera. Jacobsen (2002) anser dock att förstrukturering inte behöver 

innebära att datainsamlingen blir sluten utan det istället kan vara en metod som bör användas 

för att säkerställa att det rätta området behandlas vid intervjuerna.      

 

Kritik kan även riktas mot att endast en av oss medverkade vid telefonintervjuerna, då detta 

kan innebära att vi som undersökare skulle ha kunnat uppfatta ett specifikt svar på olika sätt. 

Vi som intervjuade kan även ha haft olika tillvägagångssätt vid utförandet av intervjuerna och 

på så sätt kan detta ha påverkat det empiriska resultatet. Dock hoppas vi ha kunnat minska 

denna risk genom att vi förde en diskussion om hur telefonintervjuerna skulle genomföras. En 

annan slags kritik som kan riktas mot användandet av intervjuer är att resultatet av denna 

arbetsmetod enligt Jacobsen (2002) kan påverkas av den så kallade intervjuareffekten. Med 

denna effekt menas att respondenten kan påverkas av den eller de personer som intervjuar och 

på grund av det kan respondenten komma att uppträda eller besvara intervjufrågorna på ett 

annorlunda sätt. Respondenten kan exempelvis svara i enlighet med hur vi som undersökare 

beter oss gällande exempelvis kroppsspråk. (Jacobsen, 2002) Vi försökte minimera 

intervjuareffekten genom att vi utgick från de faktorer som Denscombe (2000) anger som 

viktiga att ta hänsyn till som intervjuare. Dessa faktorer är att vara artiga, komma i tid, vara 

lyhörda samt att hålla en neutral ståndpunkt. Författaren menar att dessa faktorer medför att 
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respondenterna får ett mer behagligt intryck av situationen vilket bör leda till en högre 

sanningshalt i svaren.  

 

En annan faktor som kan ha kommit att påverka vårt intervjuresultat är respondenternas 

sociala önskvärdhet. Detta innebär att respondenterna kan sträva efter att uppnå den sociala 

norm som samhället och/eller företaget har, på så sätt kan respondenterna komma att vinkla 

sina svar efter denna norm. (Saunders et al, 2003) Vi tror oss ha kunnat minska denna risk 

genom att vi erbjöd respondenterna möjligheten till anonymitet, vilket en av de intervjuade 

respondenterna ville. Trots att den största delen av de intervjuade respondenterna inte valde 

att använda sig av denna anonymitet ansåg vi att detta erbjudande innebar att respondenterna 

kände att de kunde svara mer öppet på intervjufrågorna.    

 

På grund av geografiska avstånd samt uppsatsens pressade tidsschema valde vi som att i störst 

utsträckning använda oss av telefonintervjuer. Vi var medvetna om att detta kan ha kommit 

att påverka vårt intervjuresultat eftersom vi kan ha missat uttryck och kroppsspråk hos 

respondenterna som kunde ha haft betydelse för uppsatsens resultat. Det kan även vara 

svårare att få en mer personlig kontakt med respondenterna vid användandet av 

telefonintervjuer, vilket kan innebära att respondenterna inte talar lika öppet om det valda 

ämnesområdet. (Jacobsen, 2002) Denscombe (2001) menar dock att de belägg som har 

kommit fram gällande intervjuer är att människor talar lika ärligt vid ansikte mot ansikte 

intervjuer som vid telefonintervjuer. Författaren menar vidare att det inte finns något bevis på 

att telefonintervjuer skulle ha mindre giltighet än vid intervjuer som utförs ansikte mot 

ansikte. Vi ansåg att telefonintervjuerna fungerade bra och att informationen som vi fick inte 

nämnvärt skiljde sig ifrån den information som vi erhöll vid ansikte mot ansikte intervjun.  

 

Vi valde att spela in våra intervjuer vilket enligt Gustavsson (2004) i vissa fall kan ses som 

negativt då respondenterna kan komma att uppträda onaturligt i en sådan situation. Författaren 

menar dock att detta oftast förekommer då intervjuerna behandlar känslig och personlig 

information, vilket vi inte anser att våra intervjufrågor gjorde i någon stor utsträckning. 

Författaren menar även att vi som intervjuare kan ha missat viktiga aspekter då undersökaren 

kan komma att bli mer ofokuserad vid inspelning av intervjuer. Detta eftersom undersökaren i 

en sådan situation kan komma att ha för stor tillit till det material som spelas in. Vi anser dock 

att detta minimerades då vi även kontinuerligt antecknade under intervjuernas genomförande.  
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2.7 Validitet, reliabilitet och objektivitet  

Med validitet, eller giltighet som det även kan kallas, menas om resultatet av uppsatsen 

verkligen var vad som avseddes att undersökas (Olsson & Sörensen, 2001). Ett av de koncept 

som Denscombe (2001) menar höjer en uppsats validitet är triangulering. Uppsatsens validitet 

ansåg vi uppnådde en högre grad eftersom det empiriska materialet som insamlades skedde 

genom intervjuer på två olika organisationer samt att respondenterna som deltog i den 

empiriska undersökningen var av olika yrkesbefattningar. Därmed menar vi att 

respondenterna hade olika synsätt och förhållningssätt till ämnesområdet. Det teoretiska 

materialet i uppsatsen ansåg vi även uppnådde högre validitet eftersom vi valde att använda 

oss av olika författare och källor vid insamlandet av ett specifikt teoretiskt koncept, för att 

sedan kunna jämföra de olika författarnas åsikter med varandra. Ytterligare en anledning till 

att validiteten i en uppsats kan uppnå en högre grad kan vara den empiriska metod som 

implementerades, i de fall där en intervju med direkt kontakt implementeras höjer detta 

uppsatsens validitet (Denscombe, 2001). Då en ansikte mot ansikte intervju genomfördes kom 

detta att leda till att den information som uppkom kunde kontrolleras gällande riklighet och 

relevans, eftersom undersökarna i denna situation kan analysera respondentens kroppsspråk.      

 

Denscombe (2001) definierar en uppsats reliabilitet som den grad av konformitet som en 

annan undersökare skulle uppnå i det fall där uppsatsen skulle genomföras återigen. Vi anser 

att uppsatsens grad av reliabilitet förbättrades genom att uppsatsens tillvägagångssätt på ett 

grundligt och noggrant sätt beskrivits i uppsatsens metodavsnitt. Dock kan den empiriska 

metoden, intervjuer, till viss del komma att innebära att uppsatsens reliabilitet sjunker, då det 

kan vara svårt att upprepa en kvalitativ studie då denna ansats kan anses vara relativt 

situationsberoende (Jacobsen, 2002). Vi anser dock att vi vid intervjuerna var noga med att 

ordagrant transkribera den information som respondenterna gav och på det sättet menade vi 

att reliabiliteten kunde öka. Detta eftersom vi på grund av transkriberingen minimerade risken 

av att missa viktiga aspekter som framkom. En annan faktor som kan ha kommit att påverka 

reliabiliteten i en positiv riktning är att vi var noga med att välja ut teorier inom det 

ämnesområdet som uppsatsen behandlade för att på så sätt undvika att vi tog saker ur sitt 

sammanhang.   

 

Konceptet objektivitet behandlar den påverkan som en undersökares personlighet och tidigare 

erfarenheter kan komma att ha på resultatet av en studie. (Denscombe, 2001) Vid insamlandet 
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av det empiriska materialet undvek dock undersökarna den så kallade intervjuareeffekten 

genom att till så stor utsträckning som möjligt ej påverka respondenterna med våra personliga 

åsikter eller med vår personlighet. Vid valet av de teorier som vi använde oss av i vår 

teoretiska referensram kan dock uppsatsens objektivitet ha påverkats. Detta då vi gjorde ett 

val när vi bestämde oss för vilka teorier som skulle behandlas i uppsatsen och vilka som inte 

skulle komma att behandlas. Även analys- och diskussionskapitlet kan ha påverkats av oss 

som undersökare eftersom vi i kapitlet gjorde val om vad som skulle behandlas respektive 

uteslutas.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras det teoretiska materialet som kommer att användas för att belysa 
uppsatsens syfte samt besvara dess frågeställningar. Detta kapitel är indelat i två delar, där 

den första delen ger läsaren en bakgrund till integrated solutions och den andra delen 
behandlar konceptet explicit. Därmed kan de läsare som har kunskap om integrated solutions 

välja att påbörja läsningen av detta kapitel i stycke 3.8.  

3.1 Avreglering 
För att ge läsaren en bakgrund till vårt valda problemområde har vi valt att börja detta kapitel 

med att ge en inblick i den roll som avregleringar har i dagens samhälle. Följande definition 

kommer vi att använda för att på så sätt förklara begreppet avreglering. 

 

”Deregulation is a subset of regulatory reform and refers to complete or partial elimination 

of regulation in a sector to improve economic performance”  

~ Kim & Prescott, 2005, sid. 414 ~ 

 

Kim och Prescott (2005) fortsätter med att påpeka att avregleringar idag används som en 

process för marknadsstrukturering, denna avregleringsprocess innebär i många avseenden att 

företagets strategiska arbete begränsas. Avregleringen flyttar därmed de strategisk besluten 

bort från de ansvariga för företaget till speciellt utvalda avregleringsagenter, vars uppgift är 

att avreglera en specifik marknad. (Kim & Prescott, 2005) 

 

På den svenska marknaden har avregleringar under de senaste tio åren blivit alltmer vanligare. 

En anledning till detta är att man under 80- och 90-talet insåg vikten av konkurrens för att 

åstadkomma ekonomisk utveckling. Andra anledningar som har haft betydelse för den ökade 

graden av avregleringar är ett ökat fokus på internationalisering samt den ökade tekniska 

utvecklingstakten. De ovan nämnda anledningarna samt faktumet att konsumenternas 

efterfrågan har ökat, har bland annat inneburit att regleringarna på marknaderna i större 

utsträckning anses vara förlegat. Marknader som tidigare var naturliga monopol kan därför 

inte längre klassas som sådana, istället utsätts företagen på marknaderna för en ökad 

konkurrensgrad. (Konkurrensverket, 1998)    

 

Det svenska medlemskapet i EU har även verkat för en ökad avreglering, detta då unionen 

strävar efter samt främjar en ökad konkurrens inom medlemsländerna. Exempel på marknader 

där avregleringarna har varit som mest omfattande är tele-, flyg- samt elmarknaden. Ett 
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exempel på en avregleringsprocess som genomgått i Sverige är avregleringen av den svenska 

telemarknaden den 1 juli 1993, telemarknaden kom då att förändras från en monopolisk 

marknad till en marknad där reglerad konkurrens infördes. Avreglering av en marknad 

behöver inte betyda att antalet regler minskar utan avregleringen medför istället att de regler 

som har motverkat konkurrens avskaffas, samtidigt som nya regler för att kontrollera 

konkurrensen införs. Exempel på regler som kan komma att avskaffas i och med en 

avreglering är borttagandet av handelshinder, vilka har som uppgift att begränsa utbudet på 

marknaden. (Konkurrensverket, 1998)   

3.2 Strategiska val 

Som vi nämnde i föregående stycke är möjligheten till ökad konkurrens en av anledningarna 

till varför avregleringar av en marknad införs. Vi anser att konkurrens är viktigt att behandla i 

denna uppsats då vi anser att konkurrensen inom försvarsindustrin kan komma att förändras i 

och med den kommande avregleringen, vilken är resultatet av den genomförda utredningen av 

försvarets framtida arbete. För ett företag ska kunna konkurrera effektivt på en marknad finns 

det olika val som ett företag bör ta ställning till. Enligt Hax och Wilde (1999) finns det tre 

olika typer av strategiska val som ett företag bör ta hänsyn till för att kunna konkurrera 

effektivt på marknaden, vilka är system lock-in, problemlösning samt erbjudandet av den 

bästa produkten. Det sistnämnda strategiska alternativet, erbjuda den bästa produkten, är 

baserat på de två konkurrensstrategierna låg kostnad och differentiering1. Vid val av detta 

strategiska val kommer företaget antingen att försöker uppnå ett kostnadsledarskap genom 

koncept så som economies of scale och economies of scope eller genom en differentierad 

konkurrensstrategi, där företaget istället utvecklar en produkts egenskaper genom exempelvis 

teknik, varumärken eller speciella tjänster. Genom de specifika dragen hos en produkt kan 

företaget då erbjuda kunden en överlägsen produkt, detta kan då komma att innebära att en 

relation kommer att etableras mellan kunden och företaget. Det andra strategiska valet lock-in 

innebär istället att företaget tillfredställer kundens behov genom att erbjuda kunden ett brett 

urval av produkter. Genom att inte enbart erbjuda kunden den specifika produkten den har ett 

behov av knyter företaget kunden till sig. Exempel på detta kan vara företag som är 

verksamma på marknaden för elektroniska produkter, där ett stort utbud av olika produkter 

finns. Det tredje och sista strategiska alternativet som Hax och Wild (1999) behandlar är 

problemlösning. Genom att ett brett sortiment av sammansatta produkter och tjänster erbjuds 

                                                 

 
1 Porters generiska konkurrensstrategier 
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kunden en skräddarsydd lösning för sitt behov. Genom ett brett sortiment av sammansatta 

produkter och tjänster erbjuds kunden en skräddarsydd lösning för sitt enskilda behov, 

företaget etablerar kundrelationer och kan då förutspå den specifika kundens behov, för att på 

så sätt kunna erbjuda kunden den rätta lösningen vid behovets uppkommande. Genom att 

etablera kundrelationer kan företaget förutspå den specifika kundens behov, för att på så sätt 

kunna erbjuda kunden den rätta lösningen vid behovets uppkommande. Författarna påpekar 

dock att företag inte alltid endast implementerar ett av alternativen utan att det förekommer 

fall där en blandning av de tre nämnda strategiska valen förekommer. (Hax & Wilde, 1999) 

Vilket av dessa strategiska val som ett företag än väljer att implementera kommer orsaken till 

detta beslut vara en vilja att uppfylla kundens behov på bästa sätt. Då vi menar att det är av 

stor vikt att ett företag har en förståelse för vad som skapar värde för kunden för att effektivt 

kunna konkurrera på marknaden har vi nedan valt att behandla olika aspekter av värde. 

3.3 Värdeskapande 

Graden av kundvärde bestäms av skillnaden mellan det värde som kunden upplever i och med 

konsumtion av en produkt eller tjänst och de uppoffringar som kunden måste göra för att 

erhålla den specifika produkten eller tjänsten. Kundvärdet kommer att uppnå en positiv nivå 

endast i de fall där värdet överstiger den uppkomna kostnaden för köpet. Det krävs att ett 

företag har en förståelse för vad som skapar kundvärde för att vara en lönsam verksamhet, det 

vill säga för att vara ett lönsamt företag krävs det att företaget har kunskap om vad kunden 

värdesätter när det kommer till produkter eller tjänster. En svårighet som företag upplever i 

och med detta är att det kontinuerligt sker en förändring i vad kunderna värdesätter samt att 

detta är en förändringsprocess som kan inträffa väldigt snabbt samt i stor utsträckning. För att 

behålla sina kunder måste företaget därför antingen förutse vad som kunden kommer att 

värdesätta härnäst eller reagera på de nya värdeskapande faktorerna snabbare än 

konkurrenterna.  (Flint et al, 2002) 

 

Enligt Treacy och Wiersema (1993) karaktäriseras ledande företag inom sin industri idag av 

ett begränsat marknadsfokus. Företagen strävar alltmer på att tillhandahålla en högre nivå av 

kundvärde än sina konkurrenter. Treacy och Wiersema (1993) menar till skillnad från Flint et 

al (2002) ovan att kundvärdets betydelse för lönsamma företag är allmänt känt men att det 

som kan uppfattas som nytänkande är hur kunder idag definierar värde. Förr skapades värde 

genom att kunden upplevde en högre nivå av värde än kostnaden för produkten. Idag 
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definierar kunden värde utifrån ett bredare perspektiv, där inte endast produkten ingår utan 

där det värde som upplevs även påverkas av inköpsbekvämligheten, after-sales servicen samt 

produkttillförlitligheten. (Treacy & Wiersema, 1993) 

 

Treacy och Wiersema (1993) menar att det finns tre olika typer av discipliner som skapar 

värde; operationell överlägsenhet, kundrelationer samt produktledarskap. Ledande företag 

fokuserar i huvudsak sin verksamhet på en av dessa värdediscipliner och uppnår istället vad 

som är marknadsstandard på de två andra disciplinerna. För att förtydliga detta ges här ett 

exempel; ett ledande företag skapar värde genom att fokusera sin verksamhet på disciplinen 

produktledarskap och uppnår vad som anses vara marknadsstandard på disciplinerna 

operationell överlägsenhet samt kundrelationer. Disciplinen operationell överlägsenhet 

innebär att företaget skapar värde genom att erbjuda kunderna tillförlitliga produkter eller 

tjänster till ett marknadsmässigt pris samt att de levererar produkterna till kunderna på ett 

enkelt och effektivt sätt. Ett företag som implementerar denna metod karaktäriseras av ett 

kontinuerligt sökande efter nya sätt att minimera sina kostnader samt att uppnå så effektiva 

affärsprocesser som möjligt. I värdedisciplinen kundrelationer, lägger företaget istället fokus 

på att erbjuda kunden en skräddarsydd lösning av produkter och tjänster, företaget 

tillhandahåller kunden exakt vad de efterfrågar för att på så sätt tillgodose kundens behov. 

Denna disciplin kan anses vara en kostsam synsätt men företag som implementerar detta 

angreppssätt har ett mer långsiktigt perspektiv och strävar efter att genom denna disciplin 

uppnå kundlojalitet. Företaget strävar efter att bygga upp en relation som sträcker sig under en 

hel livstid och vill inte enbart skapa värde för kunden genom en specifik produkt eller genom 

ett köptillfälle. I den tredje värdedisciplinen produktledarskap, strävar företaget efter att 

kontinuerligt erbjuda kunden det senaste, fokus ligger på att fortlöpande erbjuda nya 

problemlösningar. I många fall kan det vara det egna företaget som är den största 

konkurrenten, eftersom man kontinuerligt utvecklar sina egna produkter eller implementerar 

nya problemlösningar kommer de nya erbjudandena att innebära att företagets gamla 

konkurreras ut. När ett företag väljer att fokusera på en av dessa värdediscipliner bör hänsyn 

tas till vilka kompetenser företaget innehar, vilken företagskultur företaget har samt vilka 

konkurrenternas styrkor är, för att på så sätt kunna välja den optimala värdisciplinen. (Treacy 

& Wiersema, 2000) 
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3.4 Värdekedjan 

Värdekedjan inbegriper alla de aktiviteter som ett företag genomför i sin verksamhet. Porter 

(1997) menar att det är ett företags underliggande aktiviteter som skapar ett företags 

konkurrensfördelar. Ett företag kan genom detta koncept analysera vilka aktiviteter det är som 

skapar värde för kunden. Värdekedjan kan uppdelas i två olika typer av aktiviteter, vilka är 

primary activities och support activities. (Porter, 1997) Marginalen som ett företag upplever 

definieras av det totala värde som kunden upplever jämfört med de kostnader som de 

värdeskapande aktiviteterna medför. (Porter, 2004) I figuren nedan redogörs det ovan nämnda 

konceptet och dess olika delar för att på så sätt öka förståelsen för den underliggande teorin. 
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Figur 3:1 Porters Värdekedja (Egen bearbetning, ur Porter, 1997, sid. 7) 

 
Ett företags primary activities är de aktiviteter som är involverade i själva konstruktionen och 

produktionen av en produkt. Aktiviteter som går under benämningen inbound logistics har 

med hantering av råvaror att göra, till exempel lagring och kontroll. De aktiviteter som ingår i 

operations har istället med själva tillverkningen av produkten att göra, så som underhåll av 

maskiner, kontroll samt förpackning av produkt. Outbound logistics innefattar aktiviteter som 

har med den färdiga produkten att göra, så som lagring av produkt samt distribution och 

leverans av denna till kund. De aktiviteter som berör marknadsföring och försäljning kan 

sägas vara de aktiviteter som direkt tillför mening och värde till kunden och inbegriper 

aktiviteter så som val av marknadsförings- samt försäljningskanal. Den femte och sista 

aktiviteten som ingår under ett företags primary activities är service. Denna aktivitet 

inbegriper den service som kunden erhåller efter genomförandet av ett fullbordat köp, så som 

exempelvis installation samt eventuell reparation av produkt. (Porter, 1997) Varje enskild 

Procuremet  

Inbound 
Logistics  Operations 

Outbound  
Logistics 

  Marketing  
  & Sales Service n 

r 

g  
i 

Primary Activities 

 
 25



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

ovan nämnd aktivitet kan vara av stor betydelse för ett företags konkurrensfördelar. Alla 

företag använder sig av alla dessa aktiviteter, men i olika typer av verksamheter och företag 

kommer olika aktiviteter att vara mest kritiska. (Porter, 2004) 

 

Ett företags verksamhet består dock även av vad som av Porter (1997) kallas för support 

activities, dessa aktiviteter har en stödjande funktion av verksamhetens primary activities. 

Firm infrastructure inbegriper ett företags managementaktiviteter, vilka kan vara hantering av 

ekonomi, lagar och kvalitetssäkring. Verksamhetsaktiviteter som istället ingår under human 

resource management har med personal att göra, till exempel anställning, rekrytering samt 

utveckling och kompensation för anställda. Porter (1997) menar att ett företags technology 

development är ett vidare begrepp än forskning och utveckling eftersom även tillverkning och 

utveckling av processer ingår i denna aktivitet. Den fjärde och sista aktiviteten under support 

activities är procurement. Denna aktivitet inbegriper alla de inköp som genomförs inom ett 

företags verksamhet, detta kan vara inköp av kontorsmaterial likväl som inköp av råmaterial. 

(Porter, 1997) Vidare menar Porter (1997) att det inte existerar en mall för hur ett företags 

olika aktiviteter påverkar varandra utan olika företag kommer att genomföra sina aktiviteter 

på olika sätt och därmed även uppnå olika typer av konkurrensfördelar.       

 

Värdekedjans primary activities kan även uppdelas i upstream och downstream activities. 

Skillnaden mellan dessa två aktiviteter ligger i hur de är lokaliserade i förhållande till kunden. 

Ett företags upstream activities kommer aldrig i direktkontakt med företagets kunder medan 

ett företags downstream activities bör vara lokaliserade nära kunden, eftersom det är dessa 

aktiviteter som kunden i störst utsträckning kommer i direktkontakt med, exempel på dessa 

aktiviteter är exempelvis outbound logistics, marknadsföring och försäljning samt service. 

(McGee et al, 2005) 

 

Wise och Baumgartner (1999) menar att det under 1990-talet uppkom en förflyttning av fokus 

hos företag. De aktiviteter som den traditionella värdekedjan fokuserade på, produktion och 

försäljning av produkter, har kommit att förändras. Fokus har istället kommit att ligga på ett 

företags downstream activities, det vill säga de aktiviteter som inbegriper direktkontakt med 

kunderna. (Wise & Baumgartner, 1999) Prencipe et al (2003) påpekar att företag genom att 

fokusera sin verksamhet på mer kundnära aktiviteter kommer att inbringa högre nivåer av 

intäkter. Ett exempel på detta är industrin för flygplansmotorer som karaktäriserades av 
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sjunkande marginaler, höga utvecklingskostnader samt långa återbetalningstider vid 

investeringar. För att inbringa lönsamhet i denna industri har motortillverkare börjat utveckla 

dess tjänsteerbjudande. (Prencipe et al 2003) För att ett företag ska kunna ta tillvara på det 

värde som downstream activities skapar måste företaget förändra sin bild av vad som anses 

vara viktigt, fokus bör inte längre ligga på operativ överlägsenhet utan istället på att uppnå 

kundlojalitet. Företagets erbjudande är fortfarande byggt på själva produkten men fokus ligger 

istället på de värdeskapande aktiviteterna, det är dessa som skapar kundlojalitet. Det som 

förut endast var försäljning av en specifik produkt kan i framtiden komma att även inbegripa 

försäljning av produktspecifika tjänster till kunden. (Wise & Baumgartner, 1999) Dessa 

tjänster menar Wise och Baumgartner (1999) skulle kunna vara finansiering och leasing, 

underhåll av produkt, schemaläggning samt kapacitetsplanering, utbildning av produkt, 

service, underhåll av reservdelar samt renoveringar och återförsäljningar.  

3.5 Outsourcing  

Eftersom den avreglering som stundar inom Försvarsmakten kan komma att medföra att såväl 

kunden som leverantören outsourcar delar av sina verksamheter anser vi att konceptet kan 

vara av betydelse för uppsatsens ämnesområde.  

 

Gottfredson et al (2005) påpekar att det idag blir alltmer vanligare att företag väljer att 

lokalisera vissa delar av ett företags verksamhet utanför dess ramar, vilket kallas för 

outsourcing. Det är inte längre av samma vikt att äga alla sina aktiviteter/kompetenser utan 

fokus ligger på att göra det bästa av de aktiviteter/kompetenser som skapar värde för kunden. 

Sedan 1990-talets mitt har gränserna mellan leverantörer och kunder kontinuerligt kommit att 

förändras. På marknaden för komplexa tjänster och produkter ligger fokus på att tillverka 

kärnaktiviteter så som service inom företaget medan outsourcing implementeras på icke-kärn 

aktiviteter. Outsourcing är idag ett utbrett koncept där till och med vad som förr ansågs vara 

företags kärnaktiviteter, forskning och utveckling, tillverkning samt marknadsföring, i vissa 

fall inte längre utförs inom företaget. (Gottfredson et al, 2005) Prencipe et al (2003) menar 

dock att det är av vikt att företag vidhåller kompetens inom utforskande och tillämpbar 

forskning, detta för att företaget ska kunna övervaka samt integrera de delar som företaget 

outsourcar, för att på så sätt kunna inkludera det i företagets erbjudande. Click och Duening 

(2005) fortsätter med att påpeka att de fördelar som kan uppkomma i och med att ett företag 

väljer att outsourca delar av sin verksamhet kan vara sjunkande kostnader, förbättring av 

 
 
 27



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

kvalitet samt rationalisering av organisationen. Genom att hitta mer kvalificerade 

outsourcingalternativ kan ett företag förbättra sina kärnkompetenser och konkurrensfördelar 

(Gottfredson et al, 2005). Click et al (2005) tillägger ytterligare några fördelar som kan 

uppkomma i och med outsourcing, vilka är tillgång till expertis, ökad marknadsflexibilitet, 

förbättrade skalfördelar samt reducerad tid för ny produkt att etableras ute på marknaden. 

Fortsättningsvis menar författarna att outsourcing inte är något som passar alla företag eller 

alla aktiviteter inom företaget, men i många avseenden kan åtminstone vissa av 

verksamhetens aktiviteter vara kandidater för outsourcing. (Click & Duening, 2005)  

 

Gottfredson et al (2005) har framtagit en modell som lokaliserar vilka olika delar inom ett 

företags verksamhet som kan vara kandidater till outsourcing. Genom att se till vilken grad 

som den specifika aktiviteten är ägd av företaget samt hur unik denna aktivitet är inom 

industrin kan företaget erhålla kunskap om hur aktiviteten bör prioriteras. (Gottfredson et al, 

2005) Denna modell illustreras nedan för att på ett enklare sätt redogöra för resonemanget.  
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Figur 3:2 Aktiviteter att Outsourca (Egen bearbetning, ur Gottfredson et al, 2005, sid.138) 

 
Ju högre upp i modellens högra hörn som den specifika aktiviteten är lokaliserad desto 

starkare outsourcingkandidat anses den specifika aktiviteten vara. Om aktiviteten är 

lokaliserad i modellens nedre vänstra hörn är den istället en kandidat för in-sourcing. Detta 

innebär att företaget kan inbringa intäkter genom att utföra en outsourcingaktivitet åt andra 

företag, det vill säga företaget tar emot aktiviteter från andra företag som vill outsourca. I de 

fall där aktiviteten visar sig vara lokaliserad i mitten av denna modell måste mer detaljerad 

information om företagets industri samt om företaget införskaffas för att kunna prioritera 
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verksamhetens olika aktiviteter. För att kunna förutspå vart dessa aktiviteter kan komma att 

bli lokaliserade i framtiden bör hänsyn tas till information så som, möjligheterna till 

avregleringar, standardiseringar samt substituerande produkter. (Gottfredson et al, 2005) 

 

När vetskap finns om vilka aktiviteter/kompetenser som ett företag bör outsourca kan 

ytterligare ett beslut tas, hur bör den specifika aktiviteten outsourcas? Genom att se till om 

aktiviteten uppnår vad som erfordras, överträffar vad som erfordras eller om aktiviteten inte 

uppnår kostnadskravet eller kvalitetskravet, kan olika typer av outsourcingalternativ 

implementeras (Gottfredson et al, 2005), vilket beskrivs i figuren nedan. 
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Figur 3:3 Hur bör företaget outsourca? (Egen bearbetning, ur Gottfredson et al, 2005, sid.138) 

 
En aktivitet som är lokaliserade i figurens övre vänstra hörn bör outsourcas till ett företag som 

producerar produkter till en låg kostnad även om det skulle innebära att kvaliteten på 

kompetensen skulle kunna komma att sjunka. En aktivitet som istället placeras i figurens 

undre vänstra hörn bör outsourcas till ett företag som både kan förbättra aktivitetens 

kompetenser men även sänka dess kostnader. En aktivitet kan även bli lokaliserad i figurens 

övre högra hörn, i detta fall bör företaget överväga att implementera insourcing. (Gottfredson 

et al, 2005)  

3.6 Från produkt till tjänst 

Eftersom uppsatsens ämnesområde innefattar både produkter och tjänster ges läsaren här en 

överblick av vad som sker på marknaden för produkter och tjänster. Idag har tjänster en 

 
allmänt högre marginal än produkter, samtidigt som tjänster ger en ännu mer tillförlitlig källa 
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av intäkter, eftersom tjänster inte i lika stor utsträckning påverkas av de ekonomiska cyklerna 

som driver investering samt inköp av material. Ytterligare en anledning till varför tjänster är 

av så stor vikt idag är att kunderna i allt större utsträckning efterfrågar tjänster. Ett företag 

som överväger att utveckla sin verksamhet gentemot tjänster bör dock ta hänsyn till de 

svårigheter som kan uppkomma i och med denna förändringsprocess. Att erbjuda tjänster 

innebär nya organisatoriska principer, strukturer samt processer som möjligtvis inte varit 

kända för det specifika företaget innan, företaget bör därför utveckla sina kompetenser för att 

passa tjänstemarknaden. Att gå från att erbjuda produkter till att även erbjuda tjänster kan 

även komma innebära finansiella och ledningsspecifika påfrestningar för företaget. Detta 

eftersom kapitalet samt tiden att utveckla den nya metoden tas ifrån företagets 

tillverkningskapital, produktutvecklingskapital samt kapital för utveckling av traditionella 

konkurrensfördelar. (Olivia & Kallenberg, 2003)  

 

Under en produkts livslängd kommer vissa typer av tjänster att efterfrågas, så som exempelvis 

livia och Kallenberg (2003) menar att övergången från produkt till att även inkludera 

installation av produkter, operativa tjänster och reparationer. Ett inköp av en produkt kommer 

även att innebära att en viss ägarkostnad uppkommer där själva inköpet av produkten är 

exkluderat. Denna ägarkostnad uppkommer på grund av att produkten kräver reservdelar och 

underhåll. En produkts installed base definieras som den totala bredden av produkter som för 

tillfället används. En tjänsts installed base är istället den totala bredden av produkt och 

processrelaterade tjänster som en produkt kommer att efterfråga under sin livslängd för att 

kunna användas effektivt. (Olivia & Kallenberg, 2003)   

 

O

tjänster i sitt erbjudande är en förändring som sker stegvis. Flertalet av dagens tillverkande 

företag erbjuder redan till viss utsträckning tjänster som implementeras för att kunna sälja 

samt stödja sina produkter. Dessa olika tjänsteerbjudanden är troligtvis spridda mellan 

företagets olika avdelningar, det första steget innebär då att företaget förenar sina 

tjänsteerbjudanden under en specifik avdelning. Detta för att på så sätt öka effektiviteten, 

kvaliteten samt förbättra tiden det tar för företaget att utföra dessa tjänster. Det andra steget 

som företaget bör ta är att de bör hantera de kulturella skillnader som finns mellan att vara ett 

produktorienterat företag och ett tjänstinriktat företag. I vissa produktorienterade företag kan 

tjänster endast ses som en nödvändig aktivitet för att kunna sälja företagets produkter, det är 

av stor vikt att hela företaget inser värdet av ett tjänsteerbjudande för att övergången ska vara 
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genomförbar. När själva tjänsteavdelningen blivit installerad har företaget möjligheten att 

utveckla sitt tjänsterbjudande, det tredje steget. Kunden och dess problem står i fokus, genom 

att sammanföra produkterna och tjänsterna kan företaget avhjälpa kundens problem. Ett 

företag kan ta ytterligare ett steg till då möjligheten finns att övergå till underhållskontrakt, 

vilket innebär att företaget övertar det produktunderhåll som kunden traditionellt hanterat. En 

aspekt som dock bör uppmärksammas i och med dessa kontrakt är att kunden möjligtvis inte 

kommer att uppfatta erbjudandet som värdefullt om det specifika erbjudandet inte innebär en 

högre grad av produkttillräknelighet. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid 

underhållskontrakt är att värdet av den erbjudna tjänsten måste överstiga den kostnad som 

tjänsten innebär för kunden. (Olivia & Kallenberg, 2003) Ovan har förflyttningen från 

produkter till att även inkludera tjänster behandlats, ett koncept som behandlar detta redogörs 

för nedan. 

3.7 Product bundling  

n förberedelse till det relativt nya ämnesområdet integrated 

vå av de karaktäristiska som product bundling kan inta är ren och blandad product bundling. 

För att ge läsaren en grund samt e

solutions kommer vi nedan att beskriva hur sammansättning av produkter och tjänster kan 

genomföras samt vad denna metod kan komma att medföra. Detta då product bundling kan 

ses som ett första steg mot utvecklandet av integrated solutions. Konceptet product bundling 

innebär försäljning av två eller fler separata produkter eller tjänster sammansatta till ett 

kunderbjudande. (Stremersch & Tellis, 2002) Författarna definierar en separat produkt som en 

specifik produkt som finns på en separat marknad. Under de senaste åren har product 

bundlingkonceptet ökat i betydelse eftersom många företag har kommit i kontakt med 

integrated solutions, detta då product bundling är det första steget till integrated solutions, se 

vidare i 3.8. Detta betyder dock inte att product bundling endast förekommer i integrated 

solutions utan product bundling kan även förekomma vid inköp av dagliga 

konsumentprodukter, exempel på detta kan vara den sammansatta måltid som inhandlas på en 

restaurang. (Ceci & Prencipe, 2005)     

 

T

En ren bundlingprodukt innebär att de separata komponenterna endast säljs som en 

sammansatt produkt. Kunden måste i detta fall köpa den sammansatta produkten för att kunna 

nyttja de enskilda komponenterna. En blandad bundlingprodukt säljs både som separata 

komponenter samt som en sammansatt produkt. (Stremersch & Tellis, 2002) Ytterligare två 
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karaktäristiska som Simon et al (1995) beskriver är mixed-leader bundling, där kunden knyts 

till företaget genom att försäljning sker av en produkt som kräver komplimenterande 

produkter för att kunna användas. Exempel på detta kan vara försäljning av en kopiator där 

toner behövs för att produkten ska fungera. Tie-in sale bundling karaktäriseras av att företaget 

erbjuder en sammansatt produkt där den ena komponenten har ett högt pris, är ledande samt 

innovativ medan den andra komponenten har ett lågt pris samt är väl utvecklad. (Simon et al, 

1995) 

 

Lawless (1991) menar att ett företag genom att erbjuda kunderna en sammansättning av 

roduct bundling kan även innebära att ett företag uppnår economies of scale. Företagets 

produkter och tjänster kan differentiera sig gentemot konkurrenter. Genom att erbjuda sina 

kunder unika erbjudanden som skapar värde för kunderna kan graden av konkurrens komma 

att minska. Författaren fortsätter med att tillägga att desto fler komponenter, produkter eller 

tjänster som en product bundle innehåller desto svårare är det för konkurrenter att imitera 

företagets erbjudande. (Lawless, 1991) Herrmann et al (1997) tillägger dock att det är av stor 

vikt att ett företag tar hänsyn till hur många komponenter som en kund kan överväga inför ett 

eventuellt köp. Undersökningar tyder nämligen på att en kund endast kan reflektera över ett 

visst antal komponenter innan det övergår kundens kognitiva förmåga. Om företagets 

erbjudande övergår kundens kognitiva förmåga kommer detta att innebära att kundens 

köpvilja istället minskar. (Herrmann et al, 1997) 

 

P

kostnader kan komma att sjunka då varje enskild komponent inte kräver en enskild 

köpprocess. Även economies of scope kan uppkomma i och med product bundling, detta då 

de olika komponenterna kan komma att samproduceras. Genom att erbjuda ett sammansatt 

erbjudande kan leverantören även framkalla behov som annars kunnat fortsätta vara 

oidentifierat. (Ceci & Prencipe, 2005) Detta orealiserade behov kan uppkomma genom att 

företaget exempelvis erbjuder olika sammansättningar av komponenter för att på så sätt 

tillfredställa olika typer av kundbehov (Schalensee i Ceci & Prencipe, 2005). Detta avsnitt har 

behandlat sammansättningen av produkter och tjänster, nästa avsnitt kommer integrated 

solutions att behandlas, ett koncept som tar produkt bundling ett steg närmare kundens 

specifika behov.   
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3.8 Integrated solutions  

Nedan kommer teorier om integrated solutions att behandlas, dessa teorier gör det möjligt för 

läsaren att införskaffa en förståelse för konceptet. Då konceptet är relativt nytt och kan ses 

som outvecklat har vi valt att ge läsaren en helhetsbild av konceptet trots att uppsatsens syfte 

egentligen inte kräver det. Detta eftersom vi tror att det underlättar för läsarens fortsatta 

förståelse av uppsatsen och ämnesområdet integrated solutions, då främst gällande det 

empiriska samt det analytiska och diskuterande kapitlen. Integrated solutions har kommit att 

bli ett allt vanligare strategiskt val inom området affärsstrategi (Davies, 2004). På 1980-talet 

sågs de första trenderna gentemot integrated solutions (Davies et al, 2005). Konceptet har 

sedan dess kommit att utvecklats i och med att leverantörernas vilja att öka sin vinst samt 

värdet för kunden, i detta fall räcker det inte längre med att endast fokusera på den fysiska 

produkten eller tjänsten. Många leverantörer har därför börjat erbjuda sina kunder integrated 

solutions, vilket innebär att produkter och tjänster kombineras till ett erbjudande för att passa 

den enskilde kundens behov. (Davies, 2004) Denna kundlösning ska dock inte förväxlas med 

product bundling. Skillnaden mellan dessa två begrepp ligger i att integrated solutions 

anpassas till den enskilda kundens behov, medan product bundling är själva 

sammansättningen av produkter och tjänster. (Bakos & Brynjoltsson i Ceci & Prencipe, 2005) 

Den ökade kundfokuseringen som integrated solutions medför, har fått till följd att 

leverantörers position i värdekedjan förflyttas till de aktiviteter som i värdekedjan är 

lokaliserade närmare kunden, till exempel marknadsföring och service. (Davies, 2004) Det 

finns en rad olika definitioner av integrated solutions, till exempel;  

 

”A business model that combine products and services into a seamless offering that addresses 

a pressing customer need.” 

~ Wise & Baumgartner, 1999, sid. 138  ~   

 

”Combining products and systems with services in order to specify, design, deliver, finance, 

maintain, support and operate system throughout its life cycle.” 

~ Davies et al, 2005, sid. 360 ~ 

  

I denna uppsats har vi valt att använda oss av Davies et als (2005) definition eftersom vi anser 

att den bäst uppfyller den bild av integrated solutions som vi fortsättningsvis kommer att 

behandla i uppsatsen. Detta då både FMV och Saab är organisationer som lägger stort fokus 
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på system av olika slag. Vi anser att denna definition ger en bättre helhetsbild av konceptet 

integrated solutions eftersom definitionen tar hänsyn till lösningarnas hela livscykel. Dock 

anser vi att Davies et als (2005) definition saknar kundaspekten, det vill säga att integrated 

solutions anpassas efter kundens specifika behov, som Wise och Baumgartner (1999) tar upp i 

sin definition. Därför kommer vi i definitionen av integrated solutions även ta hänsyn till den 

aspekten.     

3.8.1 Från produkt- och tjänstefokusering till fokusering på integrated 
solutions 

Idag påverkas marknader i stor utsträckning av teknikbaserad konkurrens, globalisering samt 

förkortningar av produkters livscykler, detta har skapat ett behov av integration mellan 

teknologier och kunder. Företag bör idag ompositionera sig till att även tillhandahålla 

lösningar. Genom att tillhandahålla företagets produkter och samtidigt öka antalet erbjudna 

tjänster integreras produktens olika komponenter till att erbjuda kunden en optimal lösning för 

kundens specifika behov. Shepherd & Ahmed (2000) menar att för att ett företag idag ska 

kunna skapa värde för kunden krävs det att företagen identifierar de förändringar som sker i 

kundernas behov, utvecklar komplexa produkter för att kunna tillgodose dessa behov, 

utnyttjar informationsteknologin för att på så sätt kunna erbjuda en högre nivå av 

funktionalitet samt tillhandahålla en hög grad av support och service.    

  

En leverantör som vill ändra fokus från att endast erbjuda sina kunder produkter till att även 

erbjuda lösningar kan dock komma att stöta på en del utmaningar. Enligt Davies et al (2001) 

är en av dessa utmaningar att det saknas en färdigutvecklad affärsmodell av integrated 

solutions som leverantörerna kan använda sig av, detta kan innebära att övergången till 

lösningar kan vara svårare då det inte finns ett klart mönster att gå efter. Ytterligare en åtgärd 

som kan uppfattas som en utmaning är att den traditionella gränsen mellan forskning och 

utveckling, marknadsföring och service bör suddas ut. Genom detta vidgas ansvaret för 

företaget som tillhandahåller integrated solutions, vilket kan komma att innebära en ökad risk. 

Följaktligen bör prestationsindikatorer samt prismodeller utvecklas. Förändrade relationer 

mellan kunderna och partners kan ses som ytterligare en utmaning då integrated solutions 

kräver ett nytt relationstänkande mellan aktörerna. Integrated solutions medför även en 

förändrad konkurrensbild där aktörer som före utvecklandet av integrated solutions var en 

konkurrent kanske inte längre är en av företagets konkurrenter. (Davies et al, 2001)    
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Foote et al (2001) anger fyra strategiska handlingar som företag som ska gå från 

produktfokusering till fokusering på lösningar bör undersöka. Den första av dessa strategiska 

handlingar är att skapa lösningar som ger värde för kunderna. Produktbaserade företag skapar 

ofta värde för kunden genom att först utveckla produkten, för att sedan matcha dessa 

produkter med lämpliga kunder. Ett företag som ska förändra sin verksamhet till att istället 

fokuserar på att erbjuda sina kunder kompletta lösningar bör använda ett annat 

tillvägagångssätt, där företagen istället utgår från vad kunden vill att inköpet ska resultera i. 

Den andra strategiska handlingen som måste tas hänsyn till är samarbetet med obekanta 

parter, företag som innan bedrev sin verksamhet själva kan nu komma att behöva undersöka 

möjligheterna att ta hjälp av andra företag, det vill säga outsourca. För att på så sätt kunna 

erbjuda kunden en så optimal lösning som möjligt. I vissa fall kan detta innebära att en 

konkurrent kan besitta värdefull kunskap som företaget behöver för att kunna erbjuda kunden 

rätt lösning och därmed skapa värde för kunden. Det kan även bli aktuellt att parter emellan 

delar med sig av den egna verksamhetens finansiella information. Den tredje strategiska 

handlingen som ett företag bör inse är vikten av att välja rätt kunder. När företag går gentemot 

ett mer lösningsbaserat synsätt finns det en risk att de existerande kunderna inte längre är de 

mest lämpliga kunderna. Istället kan andra, ännu ickeexisterande kunder, vara en lämpligare 

målgrupp, detta eftersom efterfrågan på produkter jämfört med lösningar kan komma att skilja 

sig åt. Enligt Foote et al (2001) är den fjärde strategiska handlingen att leverantörerna bör 

kunna garantera ett visst värde för kunden, detta då en garanti ofta kan ses som väsentligt för 

kunden, där garantin kan komma att fungera som en utlösande faktor för kunden att anta ett 

visst lösningserbjudande. För företag som erbjuder lösningar kan dock lämnade garantier även 

komma att ses som en risk, då lämnade garantier måste kunna uppfyllas. Därför bör 

konsekvenserna av att ej kunna uppfylla garantin undersökas noga innan den ges. (Foote et al, 

2001)  

 

Foote et al (2001) menar vidare att produktbaserade företag som vill ändra fokus på sin 

verksamhet mot att istället erbjuda sina kunder lösningar ofta misslyckas. Detta då själva 

organisationens utformning i sig kan ställa till med problem. Produktbaserade organisationer 

som är utvecklade för produkter är då ofta indelade i affärsenheter, dessa enheter har ofta 

egna affärsplaner, resurser och kundrelationer. För att lyckas med att erbjuda lösningar bör 
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organisationens syn på exempelvis kundrelationer undersökas, samtidigt bör även det 

produktfokuserade arbetssätet ifrågasätts. (Foote et al, 2001) 

3.8.2  Komplexa produktsystem 

Integrated solutions kan komma att ha en karaktär som är mer eller mindre komplex. Dock 

menar vi att de integrated solutions som behandlas i uppsatsen kan ses som relativt komplexa 

med tanke på att de organisationer som behandlas i uppsatsen har sin verksamhet inom 

försvarsindustrin, som vi då anser består av komplexa produkter och system. På grund av de 

komplexa integrated solutions som kommer att behandlas i uppsatsen har vi valt att inkludera 

en beskrivning av komplexa produktsystem, där en beskrivning ges av hur man med hjälp av 

sådana system kan tillfredställa kundens behov samt hur dessa system karaktäriseras. På 

marknaden för integrated solutions menar Prencipe et al (2003) att kunden i många fall har 

komplexa behov och därmed erbjuds komplexa produktsystem på denna marknad. Exempel 

på marknader där komplexa produktsystem ingår är kapital-, tillverknings samt IT-intensiva 

business-to-business företag. Dessa produktsystem består av många olika teknologier och 

kompetenser som ofta tillverkas genom allianser mellan olika företag. Exempel på komplexa 

produktsystem, är mobiltelefonsystem, flygplansmotorer, civila flygplansbolag samt 

oljeplattformar. (Prencipe et al, 2003) Mellan massproducerade produkter och komplexa 

produktsystem menar Prencipe et al (2003) att det förekommer en rad olika skillnader, så som 

skillnader i innovationstänkande, konkurrensstrategier och marknadskaraktäristiska 

egenskaper.   

 

 

För att skapa en ökad förståelse för vad komplexa produktsystem är har vi valt att använda 

konsumentmarknaden som en jämförelse. Marknaden för komplexa produktsystem skiljer sig 

i vissa fall från konsumentmarknaden. På en marknad för komplexa produktsystem är det av 

stor vikt att företag har kunskaper inom många olika teknologiska områden, för att på så sätt 

kunna designa, utveckla, integrera samt tillverka den optimala produkten. Det föreligger 

ytterligare skillnader mellan företags erbjudanden av tjänster och produkter på dessa olika 

marknader, där integrated solutions och därmed komplexa produktsystem inte implementeras 

på marknaden på samma sätt som på konsumentmarknaden. Konsumentprodukter hanteras i 

de flesta fall som en sammansättning av produkter och tjänster, där kunderna i många fall 

erhåller ett standardiserat erbjudande till ett specifikt pris, på denna marknad tas inte hänsyn 

till kundens specifika behov på samma sätt. På marknaden för komplexa produktsystem 

implementeras endast product bundling i de fall där kundernas behov inte är lika 
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komplicerade eller i de fall där kunden överlåter hanteringen av produkten och dess tjänster 

helt och hållet till leverantören. Kunder som efterfrågar komplexa erbjudanden ser inte ren 

product bundling som ett önskvärt alternativ eftersom dessa kunder vill vara delaktiga i 

processen att skapa den optimala lösningen. Ytterligare en anledning till att komplexa 

produktsystem implementeras på ett annat sätt är konsumentprodukter är att dessa kunder ofta 

har väldigt varierande behov över industrin. På grund av dessa varierade behov och 

prioriteringar tillämpar oftast företagen komplexa produktsystem. (Prencipe et al, 2003) 

 

Forskning visar på att det finns två karaktäristiska för komplexa produktsystem, den första 

faktorn vidtalar den samverkan som finns mellan ett antal funktioner för att på så sätt öka 

integrationen av lösningens olika delar, komponenter och tjänster. Ytterligare ett utmärkande 

drag som ett komplext produktsystem har är dess samverkan mellan nya och i vissa fall 

avlägsna vetenskapliga och teknologiska områden. Dessa två karaktäristiska påverkar 

företagets och dess verksamhet på så sätt att leverantören i många fall måste köpa in 

komponenter, maskiner samt teknologisk kunskap från företag utanför dess verksamhet, för 

att kunna erbjuda sin kund den optimala produkten.  (Prencipe et al, 2003)  

3.8.3  Varför integrated solutions? Kundens perspektiv 

Det finns olika anledningar till varför organisationer använder sig av integrated solutions. På 

grund av att vi i uppsatsen behandlar två olika organisationer, där FMV är kunden och Saab 

leverantören, har vi valt att ge läsaren anledningar till varför integrated solutions bör 

implementeras utifrån båda dessa perspektiv. Dock är de flesta teorier utvecklade utifrån ett 

leverantörsperspektiv, därav kommer fler teorier som behandlar leverantörens perspektiv att 

användas än teorier som behandlar kundens perspektiv.    

 

 

Tidigare genomförda undersökningar tyder på att en kunds köpbeslut vid inköp av integrated 

solutions kan anses vara komplicerat. Detta eftersom integrated solutions kan ses som ett 

komplext erbjudande samt att erbjudandet kan inta flera olika strukturer där varje erbjudande 

specialanpassas till den specifika kunden. För att överkomma dessa svårigheter är det av vikt 

att företaget bygger upp en relation med kunden, genom att visa kunden företagets kompetens 

kan tilltro mellan parterna uppkomma. Genom denna tilltro kan företaget sedan skapa värde 

för kunden. När en kund beslutat sig för att inhandla integrated solutions kan värde även 

komma att skapas genom att leverantören antingen erbjuder överlägsen kompetens eller 

överlägsna resurser inom ett specifikt ämnesområde. (Andersson, 2005) 

 
 37



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

 

Två av de svårigheter som en kund kan uppleva i och med övervägandet av integrated 

solutions är utvärdering av erbjudandet samt beslut om grad av innehåll i erbjudandet. 

Andersson (2005) beskriver i figur 3:4 i vilka fall som en kund bör och inte bör överväga 

integrated solutions som en lösning på dess behov. Denna modell bygger på två faktorer, 

kundens kunskap inom den specifika aktiviteten samt hur kritisk själva aktiviteten är för 

kundens verksamhet. Det sistnämnda alternativet, hur kritisk en aktivitet är, har att göra med 

den risk företaget tar om denna aktivitet inte skulle tillverkas inom verksamheten. Ju viktigare 

aktiviteten är för företagets kärnverksamhet desto högre risk innebär det för företaget att inte 

själva producera den. (Andersson, 2005) 
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Figur 3:4 Bör integrated solutions tillämpas? (Egen bearbetning, ur Andersson, 2005, sid.17) 

 
I en icke-kritisk situation där kundens kunskap om aktiviteten är hög bör kunden överväga om 

det finns en leverantör som skulle kunna utföra aktiviteten på ett mer effektivt sätt. I ett fall 

där aktiviteten fortfarande inte är kritisk men där kundens kunskap om aktiviteten är låg 

existerar den optimala situationen för integrated solutions. När aktiviteten är av det kritiska 

slaget och där hög grad av kunskap om aktiviteten innehas av kunden bör kunden inte 

överväga integrated solutions, detta eftersom risken är för stor samtidigt som den behövda 

kunskapen för att hantera den specifika aktiviteten finns inom verksamheten. (Andersson, 

2005) I den sista situationen som innefattas i Anderssons (2005) modell är aktiviteten kritisk 

men graden av kunskap om aktiviteten är låg. I detta fall bör företaget inte heller överväga 

integrated solution då aktiviteten är alltför kritisk för kundens verksamhet, istället bör kunden 

överväga att införskaffa den behövda kunskapen inom verksamheten (Andersson, 2005). 
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3.8.4  Varför integrated solutions? Leverantörens perspektiv 

Enligt Davies et al (2001) existerar det ett antal huvudfaktorer som driver företag mot det 

strategiska valet integrated solutions. Dessa är möjligheten till vinstgivande marknader, 

efterfrågan från kunder, outsourcing trenden, regeringsledda marknadsreformer (privatisering, 

avreglering, liberalisering) samt användandet av privata finanser. Dessa fyra faktorer kan 

komma att påverka företagen på olika sätt, i de flesta fall är det ofta en kombination av dessa 

faktorer som får företagen att påbörja implementeringen av integrated solutions. (Davies et al, 

2001) Ytterligare förklaringar till hur dessa fyra faktorer påverkar företag, gällande nytt 

strategiskt tänkande, följer nedan.  

Möjligheten till vinstgivande marknader 

På marknader för integrated solutions finns många gånger vinstgivande kontrakt att erhålla för 

leverantörerna. Många av världens ledande tillverkare, av både produkter och tjänster, strävar 

efter att erbjuda sina kunder fullt integrerade värdeskapande system där produkter och tjänster 

som inkluderas i detta system antingen kan vara producerade inom eller utanför den egna 

verksamheten. Systemintegration utlovar även det i många fall höga intäkter, men kostsamma 

kapitalvaror som exempelvis flygsimulatorer tenderar dock att endast köpas in i oregelbundna 

intervaller. Detta medför att leverantörer som har ingått kontrakt där oregelbundna inköp görs 

i vissa fall kan ses som sårbara under vissa perioder. Detta eftersom intäkterna minskar i takt 

med att inköpen av integrerade system periodvis minskar. (Davies et al, 2001) 

 

Genom att leverantörer erbjuder produktspecifika tjänster, genom hela produktlivscykeln, 

ökar dock ofta intäkterna. Eftersom tjänster inkluderas i erbjudandet av den fysiska produkten 

kommer företaget få en möjlighet att generera större intäkter. Som nämnts tidigare är ett 

problem med systemintegration dock att det kan uppstå sårbara perioder då kundernas inköp 

minskar. Det är därför väsentligt att systemintegratörer försöker förutspå och utjämna dessa 

cykliska variationer, för att på så sätt jämna ut tillflödet av intäkter. Ett sätt att utföra detta är 

att tillhandahålla tjänster som bevarar, förbättrar, finansierar samt driver produkter och 

system. (Davies et al, 2001)   

Efterfrågan från kunder och outsourcingtrenden 

Leverantörernas vilja att öka sin vinst är en av de orsaker som Davies et al (2001) anser 

påverka leverantörer till att använda integrated solutions. Författarna menar vidare att 

ytterligare en motivationsfaktor kan vara kundernas efterfrågan av produkter och system. 
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Detta främjar leverantörerna att förändra sin position i värdekedjan, det vill säga förflytta sig 

mot verksamhetens downstream activities. Kunder till leverantörer av integrated solutions, 

exempelvis telekomoperatörer och flygbolag, fokuserar på att erbjuda sina slutkunder 

försäljning av tjänster, det som inte tillhör kärnaktiviteterna outsourcas oftast. För att kunna 

möta kundernas komplexa och varierande efterfrågan har leverantörerna förmåtts att 

outsourca delar av sina aktiviteter, som tidigare sköttes inne i organisationen, till företag 

utanför verksamheten. Exempel på sådana aktiviteter kan vara design och project 

management. (Davies et al, 2001) 

 

Den ökade graden av outsourcing av icke kärnaktiviteter har medfört att kunderna inte längre 

bara efterfrågar hela systemlösningar utan att kunderna även i större utsträckning efterfrågar 

ett fortsatt samarbete med leverantörerna. Detta samarbete handlar ofta om att kunderna vill 

att leverantörerna inte bara ska designa eller erbjuda ett integrerat system utan även 

underhålla och bevarar systemen under dess livstid. Leverantörerna bör i detta fall 

tillhandahålla specifikt anpassade lösningar till kunderna genom att erbjuda produkter och 

tjänster som är sammankopplade till integrated solutions. (Davies et al, 2001) 

Regeringsledda marknadsreformer  

De två föregående drivkrafterna till det ökande användandet av integrated solutions, 

vinstökning och kundernas efterfrågan, har i sin tur påverkats av andra drivkrafter, vilka 

enligt Davies et al (2001) är privatisering, avreglering samt liberalisering. Detta har medfört 

nya marknadsstrukturer samt incitament för kunden att outsourca delar av sin verksamhet, 

vilket kan komma att medföra en ökad efterfrågan av integrated solutions. Privatisering, 

avreglering och liberalisering har i sin tur även stärkts av en högre grad av privat finansiering 

inom den offentliga sektorn, vilket kommer att behandlas närmare i nästa stycke. (Davies et 

al, 2001) 

Användandet av privata finanser 

Förändrade regeringsbeslut, gällande finansiering av olika projekt inom den offentliga 

sektorn, har i sin tur medfört en ökad möjlighet att använda sig av privata finanser. Konceptet 

privata finanser har i många fall ersatt det mer traditionella offentliga anskaffandet vid 

exempelvis infrastrukturella projekt. (Davies et al, 2001)    
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3.8.5 Värdekedjan och integrated solutions 

Då leverantörens sätt att skapa värde för kunden kan komma att förändras i och med 

användandet av integrated solutions anser vi det vara viktigt att koppla samman värdekedjan 

med konceptet integrated solutions, för att på så sätt se vilka nya förutsättningar som kan 

komma att uppstå. Att erbjuda kunden en specialanpassad lösning för kundens enskilda behov 

kräver att företaget ser sin värdekedja ur kundens synvinkel. Den traditionella värdekedjan 

fokuserade förr på att tillverka en optimal produkt, sälja den och sedan leverera den till kund. 

Då produkten var överlämnad till kunden ansågs företagets roll vara över, kunden hanterade 

själv de olika tjänster som produkten krävde under sin livstid. Detta var då den process som 

ansågs skapa värde för kunden. Genom att tillämpa ett mer kundorienterad tillvägagångssätt 

bör företaget överväga de olika aktiviteterna i värdekedjan för att på så sätt kunna lokalisera 

vad eller vilka aktiviteter som skapar kundvärde. Denna metod innebär även att lokalisera 

vilka olika tjänster som kunden normalt utför under en produktens hela livslängd. Genom att 

ingå i ett nära samarbete med kunden kan företaget förse sig med information om kundens 

olika behov och prioriteringar för att sedan skapa de kompetenser som behövs för att kunna 

erbjuda de produkter, tjänster och lösningar som kunden efterfrågar. (Prencipe et al, 2003) 

 

En marknad med komplexa produkter och tjänster karaktäriseras av kunder med specifika 

behov och prioriteringar. För denna typ av marknad har fyra olika huvudsteg i värdeskapandet 

kunnat identifieras. Dessa fyra steg är tillverkning, systemintegration, operativa tjänster samt 

tjänsteprovision. (Prencipe et al, 2003) Modellen illustreras i figuren nedan.   

Downstream activities 
(Tjänster)

Upstream activities 
(Produkter) 

 

      
 
 

Figur 3:5 Flödet av värde på marknader med komplexa produkter och tjänster (Egen bearbetning, ur 
Prencipe et al, 2003, sid. 343) 
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I figurens tidigare stadier har företaget införskaffat råmaterial, inköpt 

delkomponentsprodukter samt utfört primär produkttillverkning. I tillverkningssteget tar 

företaget råmaterialet och förvandlar det till komponenter och subsystem som 

överensstämmer med den totala systemdesignen. Det andra steget, systemintegration, skapas 

värde genom design och sammansättning av komponenter. I detta steg kopplas produktens 

olika delar samman, vissa delar kommer från företagets egen verksamhet medan andra delar 

har outsourcats. I steget operativa tjänster tillkommer de produktspecifika tjänsterna. En 

operatör eller avdelning sköter och underhåller då ett system som tillhandahåller dessa 

tjänster. Det fjärde och sista steget, tjänsteprovision, innebär att det inte i alla avseenden är 

företaget som tillgodoser sina kunder med vissa tjänster. I vissa industrier köper företagen 

istället in delar av sina tjänster och koncentrerar sig istället på aktiviteter så som 

märkeshantering, marknadsföring och kundvård. När det sista steget har genomförts levereras 

lösningen till slutkund. Linjen som i figur 3:5 delar upp ett företags upstream activities och 

downstream activities motsvarar den traditionella uppdelningen av ett företags 

tillverkningsaktiviteter och serviceaktiviteter. Idag utsätts dock dessa aktiviteter för olika 

typer av marknadsförhållanden och kräver därför olika typer av organisationer och 

kompetenser. Ett företags upstream activities genererar värde till den fysiska produkten 

genom teknisk utveckling samt tillverkning, förståelse för kundens behov, hantering av 

projekt och utveckling av systemintegration. Downstream activities skapar istället värde för 

kunden genom att erbjuda servicebaserade aktiviteter så som kundvård, marknadsföring, 

varumärkeshantering och annonsering. (Prencipe et al, 2003) 

 

Det som i figur 3:5 är resultatet av ett av dessa steg är input för nästa steg, exempelvis 

resultatet av tillverkningssteget är input för systemintegrationssteget. Prencipe et al (2003) 

påpekar dock att modellen kan komma att variera mellan olika produkter och dess livscykler, 

där de ovan nämnda stegen både kan vara fler samt färre. För att kundvärde ska skapas menar 

författarna fortsättningsvis att detta kräver integrering av alla de ovan nämnda aktiviteterna 

samt ett företags tidigare och senare verksamhetsaktiviteter. 

3.8.6  Outsourcing och integrated solutions 

Då outsourcing kan anses vara en del av integrated solutions ges här en kort beskrivning av 

dess samverkan med integrated solutions. Ett företag som implementerar integrated solutions 

kan komma att outsourca vissa viktiga delar i sin tillverkning och design till specialiserade 
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leverantörer, medan de själva utvecklar och underhåller de viktigaste komponenterna inom 

företaget, för att på så sätt kunna integrera de olika komponenterna till ett erbjudande. Ett av 

de val som ett företag som använder integrated solutions bör göra är vilka av de olika 

aktiviteterna i lösningen som ska utföras inom företaget och vilka aktiviteter som företaget 

ska komma att outsourcas. Vissa företag kommer att outsourca vissa funktioner av sin 

verksamhet till externa företag för att sedan koordinera de olika produkterna och tjänsterna 

inifrån företaget, detta kräver dock goda kompetenser inom systemintegration, där 

systemintegrationen inte endast behandlar produkter utan även tjänster. (Prencipe et al, 2003) 

3.8.7 Organisatoriska förändringar   

Produktbaserade företag som vill förändra sitt erbjudande till att även erbjuda sina kunder 

lösningar bör genomföra ett antal organisatoriska förändringar. En av de viktigaste 

organisationsprocesserna är att organisationen bör vara sammankopplad på ett effektivt sätt, 

för att på så sätt kunna försäkra sig om att slutresultatet bli det rätta. Det eventuella 

belöningssystemet bör även genomgå en förändring så att de anställda blir premierad i det fall 

de utvecklar och säljer lösningar snarare än produkter. Det krävs även att kommunikationen i 

ett lösningsbaserat företag är effektiv och att viktig information sprids på ett snabbt och 

effektivt sätt. Det förändrade strategiska tänkandet bör övervakas genom att organisationen 

inför mått som indikationer på om det nya tänkandet fungerar på ett effektivt sätt. (Shepherd 

& Ahmed, 2000)  

 

Enligt Shepherd och Ahmed (2000) bör den största förändringen inom organisationen ske rent 

strukturmässigt. De företag som har lyckats med att utforma och erbjuda skräddarsydda 

lösningar har i många fall en horisontellt skicklig organisationsstruktur. Vilket innebär att 

företaget innehar kärnkompetens inom de delar av verksamheten som gör företaget 

konkurrenskraftigt, exempelvis utbildning, hårdvara, mjukvara samt produktsupport. Fördelen 

med att ha en horisontellt skicklig organisationsstruktur är att verksamheten har förmågan att 

hantera marknadsmässiga förändringar samt förutspå eventuella efterfrågeförändringar från 

kunderna. En sådan organisationsstruktur kan även ses som flexibel då dess utformning gör 

det möjligt att inte endast erbjuda standardiserade lösningar utan även utveckla nya och 

speciellt utformade lösningar efter kundens behov och prioriteringar. (Shepherd & Ahmed, 

2000) 
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3.8.8 Förändrad kompetens 

Företag förändrar idag sin verksamhet till att även erbjuda sina kunder lösningar istället för att 

enbart erbjuda enskilda produkter, detta kräver dock att företaget kan komma att behöva 

utveckla sina kompetenser inom verksamheten. Dessa kompetenser kan komma att hantera de 

verksamhetsutmaningar som vi nämnt i stycket ovan. Vilka kompetenser krävs då för att 

implementera integrated solutions? Enligt Shepherd och Ahmed (2000) krävs utvecklad 

kompetens inom områden som affärskonsultation, tillämpningsutveckling och 

systemintegration. Dessa kompetenser gör det möjligt för företagen att ytterligare identifiera 

kundernas problem och skapar därmed möjligheten till att kunna definiera, utveckla och 

erbjuda kunden den optimala lösningen. Eftersom kunderna på integrated solutionsmarknaden 

ofta verkar inom en komplex teknologisk miljö kan det vara svårt för leverantören att exakt 

veta vad kunden önskar och därför är relationen mellan dessa parter mycket viktiga. Genom 

starka relationer kan kunskap om kunderna byggas upp och företagen kan i vissa fall komma 

att ses som pålitliga rådgivare istället för leverantörer. Shepherd och Ahmed (2000) anser att 

tre nyckelkompetenser bör införas i ett lösningsbaserat företag, vilka är teknisk kompetens, 

integrationskompetens samt marknads-/affärskunskapskompetens. Teknisk kompetens, 

omfattar kunskap och erfarenhet om hård- och mjukvaruprodukter samt kunskaper om 

nätverksprodukter. Integrationskompetens hanterar efterfrågan på lösningar och då inte endast 

lösningar gällande teknisk integration utan även förmågan att identifiera värdefulla affärs-, 

process- och organisatoriska integrationsmöjligheter. Marknads-/affärskunskapskompetens 

omfattar företagets förmåga att skapa relevant och komplett information om en industri, 

teknologi och kund.  

 

Ett lösningsbaserat företags kompetensprofil utvecklar sina kompetenser ytterligare och inser 

vikten av inte bara teknisk kompetens utan inkluderar även kompetenser inom marknads- och 

affärskunskaper. Det vill säga företaget försöker uppnå en balans mellan de tre olika 

nyckelkompetenserna. I miljön för ett lösningsbaserat företag är det inte längre lika viktigt att 

vara tekniskt ledande på marknaden utan kundrelationer samt inlärningsprocesser är vad som 

anses vara viktigt för att differentiera sig på marknaden. (Shepherd & Ahmed, 2000) Detta 

illustreras i figuren nedan. 
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Figur 3:6 Organisatorisk kompetens hos lösningsbaserade företag (Egen bearbetning, ur Shepherd och 
Ahmed, 2000, sid. 105) 

 
Davies et al (2001) urskiljer fyra olika typer av kärnkompetenser, vilka har olika stor 

betydelse för att implementeringen av integrated solutions ska lyckas. Dessa fyra olika 

kärnkompetenser beskrivs i nedanstående punkter. 

 

• Systemintegrationskompetens: Systemintegration är en central del i designen och 

produktionen av komplexa produkter och system, denna kompetens är central för företag 

som arbetar med integrated solutions. Denna kompetens är av stor betydelse eftersom det 

är denna som försäkrar att de olika delarna i en integrated solution fungerar tillsammans. 

För att företaget ska kunna förlita sig på denna kompetens samt för att företaget ska kunna 

erbjuda kunderna de komplexa produkterna genomförs kontinuerligt ett antal aktiviteter, 

så som teknologiskutveckling, design, montering eller integration av komponenter samt 

bibehållning och underhållning av kundrelationerna. Systemintegration kan antingen 

genomföras inom organisationen av vertikalt integrerade leverantörer eller av 

specialiserade entreprenörorganisationer. Många av de större företagen som tillverkar och 

implementerar lösningar har i större utsträckning börjat outsourca vissa delar av sin 

produktion. Användandet av konkurrenters produkter i integrated solutions har även ökat, 

eftersom detta kan möjliggöra att företag kan tillfredställa kundernas behov på ett optimalt 

sätt. (Davies et al, 2001) 

 

• Operativ tjänstekompetens: Denna kompetens innebär att behålla, finansiera, förbättra 

samt arbeta med produkter och system genom hela dess livslängd. Operativ 

tjänstekompetens kräver både utveckling av ett företags befintliga kompetenser men 
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innebär även utvecklingar av nya kompetenser. Leverans av en specifik produkt kan ses 

frambringa två olika framtidsmöjligheter. Den första är möjligheten till relationsbindande 

med kunden som kan uppkomma eftersom leverantören kan erbjuda fortsatt service av 

produkten under hela dess livslängd. Den andra möjligheten som kan uppkomma är att 

den fortsatta servicen möjliggör för leverantören att säkerställa framtida beställningar av 

nya system och uppgraderingar, detta system kan då komma att ersätta det redan befintliga 

systemet. Eftersom leverantörerna har ansvaret för att systemen ska fungera krävs det en 

ständig teknologisk förbättring av de redan existerande systemen, för att på så sätt minska 

risken för leverantörerna. Att leverantörerna själva är ansvariga för systemet kan även 

komma att innebära att systemen redan från start är bättre utvecklade, gällande pålitlighet 

och förståelighet. När leverantörerna kontinuerligt är involverade i de operativa tjänsterna 

skapas en möjlighet för dem att hantera problem och möjligheter som uppkommer, på så 

sätt kan leverantörer använda sig av denna feedback för att på så sätt förbättra de 

existerande samt de framtida systemen. Eftersom de lösningsbaserade företagen är 

ansvariga för både systemintegration och de operativa tjänsterna skapas möjligheten till 

feedbackloopar mellan ett företags olika delar. Systemdesigners och serviceanställda inom 

företaget har ett nära samarbete, vilket kallas för en sluten loop. (Davies et al, 2001) I 

figur 3:7 kan man se att detta kan initieras i en cykel av innovativa förbättringar mellan 

service och systemintegrationsaktiviteter. Detta kan i sin tur leda till att framtida system 

designas på ett mer tillförlitligt och effektivt sätt.             

 

Förbättrad design 
av nuvarande och 
framtida system 

Operativa 
tjänster 

Lärdom av feedback 
från underhåll och 

operativa aktiviteter  

Designa, 
bygga och 
integrera 

system 

 
Figur 3:7 Sluten cykel - cykel av innovativa förbättringar (Egen bearbetning, ur Davies et al, 2001, sid. 20) 

 

• Företagsrådgivningskompetens: Företag som utvecklar sin verksamhet till att erbjuda sina 

kunder integrated solutions bör höja sin kompetens inom företagsrådgivning. Detta då det 

är av vikt att leverantören har kunskap om kundens verksamhet och dess behov, för att på 
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så sätt kunna erbjuda kunden den rätta lösningen. En del integrated solutions kan komma 

att innebära möjligheten att erbjuda sina kunder företagsrådgivning. Denna rådgivning 

kan exempelvis handla om hur systemen bör planeras, designas, byggas samt finansieras. 

Rådgivningen kan innebära konsultation till hur ett specifikt företag kan lösa ett specifikt 

problem som en kund kan uppleva. Genom att kontinuerligt erbjuda kunden rådgivning 

kan företaget erhålla god kunskap och förståelse för kunderna samt för dess specifika 

problem och behov. Företagsrådgivningskompetens har sin största betydelse i början av 

integrated solution livscykel, då det är då som de flesta frågorna uppkommer, eftersom 

kunderna kan komma att ha liten kunskap om integrated solutions i detta skede. 

Rådgivningen fyller dock även en viktig funktion i de andra delarna av livscykeln 

eftersom det då exempelvis kan uppstå specifika problem som måste avhjälpas. Eftersom 

rådgivning är en viktig del i en såld integrated solution medför detta att leverantören 

ständigt bör utveckla och expandera sin rådgivningskompetens. Davies et al (2001) menar 

att detta kan göras på följande tre olika sätt: genom nya allianser då företaget kan 

införskaffa aktuell kunskap, genom företagsförvärv av organisationer som verkar inom det 

specifika området samt genom att utveckla företagsrådgivningskompetensen inom 

organisationen. (Davies et al, 2001) 

 

• Finansieringskompetens: Möjligheten att hjälpa kunderna finansiellt är den fjärde 

kärnkompetensen som är viktig vid integrated solutions. Två centrala delar inom detta 

koncept är vendor financing samt hanteringen av tillgångar. Vendor financing innebär att 

företaget erbjuder kunden hjälp vid finansiering av en stor investering. Kostandsbesparing 

och en ökad livslängd av integrated solution är av stor vikt för kunderna och därför har 

hantering av tillgångar även kommit att spela en viktig roll. (Davies et al, 2001) 

 

Dessa fyra huvudkompetenser hjälper leverantörerna att utveckla samt erbjuda kunden den 

mest optimala integrated solution till sina kunder. Det är dock inte tillräckligt att ett 

lösningsbaserat företag har dessa fyra huvudkompetenser utan en viktig del i det hela är att 

även lokalisera vilka möjligheter som finns inom kundens verksamhet för att sedan förknippa 

dessa med företag som tillhandahåller integrated solutions. (Davies et al, 2001)  

 

Davies et al (2001) påvisar att man i deras studie kommit fram till att dessa fyra 

huvudkompetenser är mer eller mindre viktiga under vissa bestämda perioder. De två första 
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kompetenserna, systemintegrations- och operativtjänstekompetens, bör alla företag som 

tillhandahåller integrated solutions besitta och ju mer utvecklat företaget blir desto större vikt 

ligger vid att åtminstone även den tredje kompetensen, företagsrådgivningskompetens, besitts. 

Detta illustreras i figuren nedan. Pilarna i figuren anger de steg av aktiviteter som integrated 

solutions medför. 

 

Företagsrådgivningskompetens 

Operativ 
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kompetens 
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Figur 3:8 Kompetensstruktur för företag som tillhandahåller integrated solutions (Egen bearbetning, ur 
Davies et al, 2001, sid. 18) 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer uppsatsens insamlade empiriska material att presenteras. Kapitlet 
inleds med beskrivningar av organisationerna FMV och Saab, för att sedan presentera de 

genomförda intervjuerna. Vi har valt att presentera FMV:s intervjumaterial före Saabs 
intervjumaterial eftersom det är FMV som är kunden och därmed  

skapar förutsättningar för Saab. 
 

4.1 Organisationsbeskrivningar 

4.1.1 Försvarets materielverk – FMV 
FMV är en civil, statlig myndighet direkt under regeringen, med cirka 2 000 anställda, vars 

uppgift är att förbättra försvarets operativa förmåga genom att tillhandahålla materiel för det 

nätverksbaserade försvaret. Myndigheten erbjuder även kvalificerad rådgivning för kunder 

och ägare samt exportstöd på uppdrag av regeringen. Grunden till FMV lades redan på 1600-

talet då Kungl Krigskollegium inrättades och huvuduppgiften för myndigheten har sedan dess 

varit att tillhandahålla materiel och utveckla försvarsprodukter. År 1968 skapades FMV som 

den myndighet som den är idag. (FMV:s hemsida) 

 

FMV besitter stor kunskap om försvarssystem och organisationen har lång erfarenhet av 

utvecklingsarbete. FMV:s starka sidor är deras systemtänkande samt deras tekniska 

kompetens. Försvarsmakten är en av FMV:s största kunder, dock utförs även arbeten till 

andra myndigheter, där dess huvudmål är att bidra till totalförsvarets operativa förmåga 

genom exempelvis fler internationella samarbeten. Sveriges framtida nätverksbaserade försvar 

har medfört att FMV idag har ökat sitt fokus på detta område genom att styra upphandlingen 

samt utformningen av materiel så att det anpassas till det nya försvaret. Detta har resulterat i 

att tekniken har kommit att bli mer avancerad. Sveriges nätverksbaserade försvar innebär att 

Sveriges försvar ska kunna samverka med andra internationella styrkor. Inom detta område 

bidrar FMV med utvecklingen av kompetens och kunskap inom allehanda områden. (FMV:s 

hemsida)  

 

För att få en ökad förståelse av vad FMV gör och hur de arbetar så har vi här valt att inkludera 

FMV:s mål med verksamheten fram till 2008:  

• Teknikförsörjning: Genom studier och teknisk värdering av system ska FMV möjliggöra 

utvecklingen av det nätverksbaserade försvaret.  Utifrån studier och tekniska värdering 

ska sedan prototyper utvecklas.  
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• Ledningsstöd: FMV:s tekniska kompetens ska vara hög och FMV ska besitta goda 

kunskaper om försvarsindustrifrågor. Det som köpts in ska uppfylla de krav som kunden 

och verksamheten har. 

• Utveckling av system: Nätverks- och ledningssystem utvecklas och integreras. 

Utvecklandet av alla system ska ske genom internationellt samarbete.  

• Anskaffning: FMV ska anskaffa materiel och tjänster så att det svenska totalförsvaret kan 

utföra de uppgifter som krävs. FMV ska utformas och utvecklas efter kundens behov. 

• Avveckling: Försvarsmaktens överflödiga materiel ska avvecklas genom försäljning eller 

destruktion och på så sätt ska staten få maximala intäkter.    

 

FMV:s verksamhet bedrivs i projektform genom samarbete med olika aktörer samt med 

myndigheter och industri. FMV arbetar på uppdragsfinansierad basis samt efter beställningar 

från kunderna. Uppdragen genomförs genom att FMV undersöker vad som kan förbättras, 

utvecklas samt hur kostnadseffektiviteten kan ökas hos kunden. Detta för att sedan kunna 

erbjuda den utveckling och förbättring som kunden har begärt. Myndighetens uppgifter kan 

till exempel vara att föreslå tekniska lösningar utifrån tekniska och operativa krav samt att 

avveckla materiel. (FMV:s hemsida)      

 

FMV:s organisation kan ses som flexibel då verksamheten är anpassad samt resurssnål. 

Anledningen till att myndigheten vill ha en flexibel organisation är att de på ett effektivt sätt 

ska kunna möta de förändringar som sker i omvärlden. Deras vision är att: ”Sverige ska ha ett 

av Europas effektiva materielförsörjningssystem.” (FMV:s hemsida) 

4.1.2 Saab 

I april 1947 skapades Svenska Aeroplan AB, idag mera känt som Saab, i Trollhättan. Saab är 

ett högteknologiskt företag som producerar, utvecklar samt levererar avancerade produkter, 

system och tjänster till försvarsindustrin och den kommersiella marknaden både inom Sverige 

och internationellt. Saabs totala omsättning år 2004 uppgick till 17 848 miljoner kronor. 

Företaget har totalt 12 000 anställa som arbetar i flera olika avdelningar spridda över världen. 

Saab kan sägas vara ett internationellt företag där företagets kunder samt samarbetspartners är 

spridda över hela världen. Samtidigt är företagets verksamhet spritt över jorden förutom 

forskning, utveckling och produktion som mestadels förvaltas i Sverige. (Saabs hemsida)    
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Saab har under många år arbetat för att förse det svenska försvaret med avancerade lösningar. 

Under det senaste årtiondet har militärens sätt att organisera sig förändrats, samtidigt har 

hoten mot samhället kommit att genomgå en stor förändring. Dessa förändringar har i sig 

inneburit att behov om att koordinera de militära och de civila resurserna samt att ett behov av 

samarbete över nationella gränser måste förekomma. En annan förändring är att Saab har ökat 

sina helhetsåtaganden gentemot kunden, Saab kan till exempel ansvara för ett helt system 

under hela systemets livslängd och kunden betalar endast för den tid som systemet utnyttjas. 

Saab erbjuder även sina kunder allehanda tjänster under varje steg av systemets livscykel. 

(Saabs hemsida)    

 

Saab har under en längre tid haft ett nära samarbete med det svenska försvaret vilket har 

medfört att de har erhållit kunskap om att utveckla system som går att koppla samman med 

varandra. Dessa system är oftast avancerade och unika, vilket har medfört att Saab hela tiden 

har tvingats att utveckla sina kompetenser inom organisationen. På grund av Saabs samarbete 

med det svenska försvaret tillsammans med den erfarenhet som Saab besitter gällande 

integration av system har företaget fått huvudansvaret, tillsammans med Boeing, Ericsson, 

IBM med flera, att utveckla den grundläggande strukturen för Sveriges nätverksbaserade 

försvar. Saab kan erbjuda sina kunder ansvar för hela systemintegrationen, allt från en bred 

synvinkel där många parter är inblandade till en smalare synvinkel där individuella system 

behandlas. Exempel på sådan integrering av system är Saab Future Soldier System, som är ett 

informationssystem för individuella soldater, eller ett kommando- och kontrollsystem för luft, 

land och hav. Ett exempel på kommando- och kontrollsystemet är möjligheten till automatiskt 

luftförsvar som spårar, prioriterar och implementerar försvarsåtgärder mot ett antal hot som 

uppkommer. (Saabs hemsida) 

 

Kombinationen av att Saab har utvecklat kompetenser inom områden som kommando- och 

kontrollsystem samt företagets avancerade tekniska tjänster har medfört att Saab kan ta ansvar 

både för sin egen och andras tillverkning av produkter och system. Detta gör att företaget ses 

som ett attraktivt alternativ för andra företag som funderar på att outsourca delar av sin 

verksamhet. (Saabs hemsida)                 
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4.2 FMV – Intervjumaterial 

4.2.1 FMV och dess verksamhet idag 

FMV kan sägas vara länken mellan industrin och Försvarsmakten, där Försvarsmaktens behov 

tas om hand för att kunna omsätta det industrin erbjuder till tekniska system.  FMV kan även 

sägas vara en inköpsorganisation som tillgodoser den svenska Försvarsmaktens behov genom 

olika typer av materielinköp.  

 

”En jättestor inköpsorganisation för framförallt Försvarsmakten, men där andra 

organisationer även hjälps, med allt från inköp av strumpor till inköp av ett JAS plan.” 

 ~ Produktföreträdare, FMV ~  

 

Inköp genomförs främst utifrån de behov som Försvarsmakten har, för att efter inköpet 

genomförts säkerhetsställa vidmakthållandet av det specifika inköpet. Fokus ligger på att 

införskaffa materiel som passar för den totala Försvarsmakten. FMV är en organisation som i 

sin dagliga verksamhet i stor utsträckning påverkas av den svenska lagstiftningen och då 

främst av Lagen om offentlig upphandling, LOU. Detta innebär att FMV i många avseenden 

inte själva har möjligheten att välja vilken leverantör de vill anlita, då många av de inköp som 

genomförs av FMV ska ske genom offentlig upphandlig. FMV karaktäriseras dock inte enbart 

av denna affärsmässighet utan även av dess förmåga att ingå bra affärsuppgörelser, detta 

genom att ingå avtal som uppfyller de uppställda ekonomiska kraven samt innehåller 

gynnsamma avtalsvillkor.      

 

Vidare kännetecknas FMV av; 

 

”God projektledning, bra teknikkunskap även om vi kanske är på lite för låga nivåer 

fortfarande.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

FMV bör höja sig i systemnivå, det vill säga jobba på verksamhetsnivåer som hanterar 

övergripande system, exempel på detta kan vara en flygledningscentral som har till uppgift att 

samverka ett flygplan med exempelvis luftvärnet, luftfartsverket och sjöcentraler. På den allra 

lägsta systemnivån hanterar verksamheten aktiviteter på skruv- och mutternivå, medan en 
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systemnivå som beräknas ligga på en mellannivå hanterar verksamhetens specifika produkter. 

FMV arbetar idag på en för låg teknisk nivå där fokus ligger på detaljer och inte på helheten, 

detta gör att man förbiser de övergripande kraven på systemen. Samtidigt skulle en förändring 

till arbete på högre systemnivåer innebära stigande kostnader i materialanskaffning, eftersom 

organisationen skulle bli tvungna att anpassa de befintliga systemen, så som JAS, samtidigt 

som myndigheten skulle behöva ta fram system som fungerar på högre systemnivåer. Detta är 

en kostsam process, där det även är av stor vikt att alla de befintliga samt de nya systemen 

utvecklas mot en gemensam målbild och filosofi.   

 

”Vad krävs för att få de här systemen att kommunicera, för att befinna sig på högre nivåer, 

för idag kan man väl konstatera att flygsidan har en nivå, marksidan en nivå och sjösidan en 

nivå.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

Samtidigt menar regeringen att det krävs omriktningar inom FMV:s verksamhet, där 

omriktningen innebär att organisationen ska befinna sig på högre systemnivåer. Detta då det 

svenska försvaret genomgås av en reformering och dess behov förändrats mot att efterfråga 

mer övergripande system. Denna omriktning ska genomföras trots att verksamheten erhållit 

ett sänkt materielanslag. FMV har till viss del redan startat denna omvandling mot högre 

systemnivåer men upphandlingar sker fortfarande i allt för stor utsträckning på de lägre 

systemnivåer, orsaken till detta är det minskade anslaget, då högre systemnivåer skulle kräva 

upphandlingar av stora och komplexa systemen. Eftersom FMV har pågående projekt som 

ännu inte är färdigutvecklade samtidigt som en battle group ska utrustas på krav av EU är det 

svårt att avsätta ekonomiskt anslag för dessa högre systemnivåer.   

 

FMV får materielanslaget i försvarsbudgeten, förra året uppgick detta anslag till 17 miljarder 

medan årets anslag uppgår till 16 miljarder. Av denna summa går cirka 12-13 miljarder till 

materielinköp. Vid en upphandling så är FMV hänvisade till LOU, tillvägagångssättet vid en 

upphandling beror på hur stor själva upphandlingen är. En stor upphandling kräver både en 

anskaffningsstrategi samt en upphandlingsstrategi, medan mindre upphandlingar endast 

kräver den senare nämnda strategin. I en upphandlingsstrategi uppklaras de inriktningar som 

inköpet ska ha, detta genomförs i samverkan med FMV, Försvarsmakten, Högkvarteret samt 

Försvarsdepartementet. Inblandningen av dessa myndigheter är framkallad av de 
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säkerhetspolitiska frågorna som exempelvis inköp åt Försvarsmakten kan framkalla. I en 

upphandlingsstrategi framkommer de kriterier som ska uppfyllas vid val av leverantör samt 

hur upphandlingen genomförs, antingen kan inköpet genomföras genom monopol eller genom 

konkurrens. Monopol är dock inte ett tillvägagångssätt som FMV själva kan implementera, 

utan i fall som detta krävs ett avsteg som regeringen godkänt eller att en paragraf i LOU om 

tilläggsarbete uppfylls, det vill säga att ett arbete beställs på en produkt eller ett system som 

sen tidigare levererats av en specifik leverantör. Ett exempel som kan ges på detta är FMV:s 

inköp av JAS planet.    

 

”Har man köpt in JAS planet för många miljarder och då ett tillägg ska genomföras så är det 

ju svårt att göra det från någon annan leverantör än Saab.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~  

 

Upphandlingsprocessen fortgår med att en anbudsanfordran skrivs, detta i samverkan mellan 

den kommersiella och den tekniska sidan på FMV. Efter detta läggs anfordran ut på industrin. 

I det fall där en monopolistisk upphandling genomförs ingås förhandlingar direkt, medan det 

vid en konkurrenskraftigupphandling sker en utvärdering av de olika anbuden. Dessa anbud 

utvärderas utifrån de kriterier som framtagits vid skrivandet av upphandlingsstrategin. Det är 

därför av vikt att FMV kommer fram till de rätta kriterierna redan i upphandlingsstrategin då 

dessa inte kan förändras senare i upphandlingsprocessen. När en överenskommelse är 

upprättad mellan FMV och leverantören skrivs en beställning, som tillsammans med ett 

beställningserkännande skickas till leverantören. Då leverantören undertecknat detta har ett 

avtal mellan FMV och leverantören ingåtts. Efter det att en beställning gjorts vidtar FMV 

själva projektarbetet som innebär att myndigheten följer upp samt säkerhetsställer att det som 

beställts utvecklas och anpassas efter de olika förändringarna som sker i vår omvärld. I vissa 

fall kan exempelvis delar till systemet eller produkten läggas till eller bytas ut för att på så sätt 

anpassa det som köpts in till den framtida verkligheten.    

 

FMV efterfrågar generellt en; 

 

”Kompetent leverantör som klarar av att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt, till ett vettigt 

pris.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 
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FMV tar hänsyn till tid, funktion och kostnad när de väljer leverantör. Vid val av leverantör 

kan inte endast kvaliteten främjas, då priset ofta blir alltför högt. Samtidigt kan inte fokus 

endast ligga på priset, då detta ofta kan medföra en sämre kvalitet. FMV främjar därför en 

balans mellan de tre nämnda faktorerna tid, funktion och kostnad. Det är även av stor vikt att 

leverantören har möjlighet att tillhandahålla det Försvarsmakten kräver, det vill säga 

leverantören måste ha kontinuerligt hög teknologisk nivå, ett bra pris samt ha förmågan att 

underhålla och vidareutveckla en produkt eller ett system under en lång tidsperiod. Kravet på 

det sistnämnda gör att den önskvärda leverantören tenderar att ha en relativt hög omsättning 

angående forskning och utveckling, där leverantören har förmågan att underhålla samt 

vidareutveckla en inköpt produkt eller system. Samtidigt är det väsentligt att en leverantör har 

en utvecklad projektledning som kan minimera de uppkommande kostnaderna. Vilka krav 

som en leverantör måste uppfylla för att få ett uppdrag skiljer sig dock från upphandling till 

upphandling;      

 

”Det kan vara allt från några hundra krav till tvåtusen krav som leverantören måste 

uppfylla.” 

~ Verksamhetsgruppledare, FMV ~ 

4.2.2 FMV:s kompetensområden idag 

Eftersom Försvarsmakten inte har ändrat sina behovsnivåer under många år så har FMV 

kompetenser inom det som rör armésidan, flygsidan med diverse flygsystem samt sjösidan. 

Det diskuteras dock om FMV ska ha kompetenser inom alla dessa områden. Det beslut som är 

taget angående detta tyder dock på att Sverige ska ha en komplett försvarsmakt; 

 

”Sverige ska kunna försvara sig från land, till sjöss och till mark. Det är den gamla devisen, 

från mark upp i luften.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

 

Då Sverige ska ha en komplett försvarsmakt innebär det även att FMV på något sätt måste 

inneha alla de diverse kompetensområden som de idag har. Ytterligare kompetensområden 

som FMV idag innehar är den kommersiella kompetensen, den juridiska samt den tekniska 

kompetensen. Kommersiell kompetens är den goda förmågan FMV har i att skriva avtal samt 

dess förmåga att förhandla fram bra kontrakt. Den tekniska kompetensen bör dock förbättras 
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till att nå högre systemnivåer, medan den kompetens som idag är belägen på lägre 

systemnivåer successivt bör läggas ut på industrin.    

4.2.3 Relationen mellan Saab och FMV idag 

 

”När det kommer till leverantörer så är det viktigt att ha någon som vet vad man pratar om, 

det tar alltid lite tid innan man pratar samma språk. Har man jobbat med en leverantör under 

en länge tid så innebär det vissa fördelar.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 

 

Genom att FMV under en längre tid har arbetat med en och samma leverantör så kan det i 

många fall leda till att leverantören inte enbart förstår tekniken men även erhåller en förståelse 

för de prioriteringar som FMV efterfrågar. Saab har under väldigt många år varit leverantör 

till FMV och ses idag som en av myndighetens huvudleverantörer av produkter. Myndigheten 

uppfattar Saab som en mycket kompetent leverantör; 

 

”Där fungerar samarbetet, jag tror att några av dem säkert känner sig som att de jobbar ihop 

i ett projekt snarare än att de jobbar på två olika företag.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

Det ovannämnda citatet speglar förhållandet mellan Saab och FMV på tekniknivå, relationen 

kan dock komma att förändras på högre företagsnivåer där samarbetet dem emellan i större 

utsträckning påverkas av de två organisationernas olika inriktningar. FMV utsätts just nu för 

besparingar och Saab ser detta i ett annat perspektiv än FMV, då kompetenser kommer att 

försvinna i och med besparingen. Samtidigt blir industrin, på grund av det minskade anslaget, 

av allt större vikt för FMV då myndigheten kommer att behöva överlämna delar av sin 

verksamhet på lägre systemnivå. Industrin bör därför försöka etablera det perspektiv som 

FMV idag har.  

 

 

FMV arbetar idag mot att sköta sina upphandlingar i och med vad som kallas systemhus, där 

kontinuerligt och successivt samarbete ska leda till en bättre anpassad produkt vid leverans. 

Processen går till så att leverantören och FMV tillsammans definierar kravbilden och 

kontinuerligt uppgraderar systemen genom den feedback som samlas in av förbanden. 

Implementeringen av systemhus leder till att ett inköp kontinuerligt kan anpassas till en 
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förändrad kravbild och förändrad teknologi, där meningen är att det inköpta systemet inte ska 

vara omodernt vid leverans. I många av dessa systemhus är Saab motparten, affärsmässigt är 

Saab en motpart men verksamhetsmässigt karaktäriseras FMV och Saabs relation av ett nära 

samarbete.  

 

FMV:s majoritetsleverantör är Saab, där Saab uppskattningsvis skulle stå för 25 – 50 procent 

av FMV:s årliga upphandlingar. Upphandlingsprocessen karaktäriserades förr av att FMV 

upphandlade en specifik produkt från Saab för att sedan, i vissa fall inhandla underhållet från 

flera andra leverantörer och där det i vissa fall bestämdes att Försvarsmakten själva skulle 

sköta underhållet. FMV:s framtida mål är att i större utsträckning lägga ut detta underhåll på 

industrin, för att på så sätt minska Försvarsmaktens operativa kostnader, då industrin kan 

genomföra detta underhåll mer effektivt än vad Försvarsmakten kan. Detta i sig kommer att 

leda till att FMV istället för att endast upphandla en enskild produkt i större utsträckning 

kommer att köpa in både en produkt och underhållet till denne, på så sätt kommer ett mer 

långsiktigt samarbete mellan FMV och dess leverantör kan inledas. Till viss del har detta 

inletts då FMV i större omfattning implementerar kostnadskontrakt, vilket är en 

upphandlingsprocess som mera kan ses vara en tjänst. Kärnan i upphandlingen är fortfarande 

en produkt men där FMV istället inhandlar kompetens, de två parterna preciserar 

kontinuerligt vilka kompetenser som efterfrågas samt vilken personal som är behövlig. 

Processen kommer i detta fall att involvera både produkter och tjänster, där FMV inhandlar 

kompetens per timme samtidigt som leverantören ansvarar för att produkten uppnår de 

uppställda kraven. Ett exempel på detta är ett av de system, Strise, som FMV inhandlat från 

Saab.  

 

”Till en början anskaffades Strise som ett system, efter sju år levererades det. Men om vi ser 

fortsättningsvis så har Strise, som många andra produkter, så många gränsytor. Detta 

innebär att systemet har en kravbild som kontinuerligt förändras. Det är därför av stor vikt 

att kontinuerligt anpassa och utveckla systemen.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 

 

Trots detta så inhandlar dock FMV i störst utsträckning produkter från Saab. FMV:s filosofi 

är att etablera ett nämnare samarbete med deras leverantörer, däribland Saab, och då på 

timbasis. Genom att ingå ett nära samarbete finns möjlighet att på ett enklare sätt omdefiniera 
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de uppställda kraven. När systemet Strise inhandlades från Saab implementerades inte denna 

filosofi, trots att flera hundra ändringsärenden gjordes ledde detta till att systemet inte var 

användbart vid leverans, orsaken till detta var att ett närmare samarbete mellan FMV och 

Saab ännu inte hade etablerats. Att systemet inte var användbart berodde inte på Saab, de 

uppfyllde avtalet men omgivningen hade förändrats i så stor utsträckning att systemet var 

omodernt. Därför var FMV tvungna att anpassa ett nyutvecklat system, detta skulle kunna 

undvikas genom ett närmare samarbete mellan FMV och Saab, där parterna kontinuerligt 

omdefinierar de uppställda kraven.  

 

”Jobbar man med ett autonomt system så måste man hela tiden förändra det så att det hänger 

ihop, det är därför väldigt viktigt att alla de system som hänger ihop har samma målbild. 

Återigen påpekar jag att det är av stor vikt att FMV håller ihop sin verksamhet på högre 

systemnivåer.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 

4.2.4 FMV:s verksamhet efter utredningen  

Ingen förändring kommer att ske angående det faktum att FMV är leverantör till 

Försvarsmakten, utan den stora förändring som utredningen kommer att leda till är 

nedskärning av FMV:s personalstyrka. Samtidigt kommer FMV inte i samma utsträckning att 

kontakta nya kunder utöver Försvarsmakten utan kommer endast att bistå 

säkerhetsmyndigheter så som polisen, tullen och luftfartsverket i den mån de behöver stöd vid 

upphandlingar. Nedskärningarna av personal kommer i sin tur att medföra att FMV bör 

fokusera sin verksamhet på de högre systemnivåerna och successivt lägga ut större andel och 

åtaganden av de lägre systemnivåerna på industrin, för att på så sätt möjliggöra de kommande 

personalnedskärningarna. Samtidigt är det väsentligt att FMV inser att detta på kortsikt kan 

innebära högre kostnader, då det kan ta tid för industrin att genomföra de delar som lagts ut på 

ett optimalt och effektivt sätt. 

 

 

Utredningen kommer även att innebära att FMV i större utsträckning kommer att få skriva 

funktionsspecifikationer där de krav som FMV ställer på en produkt eller tjänsts funktionalitet 

beskrivs. För att genomföra och överleva det minskade anslaget kan FMV inte längre 

fokusera delar av sin verksamhet på att exempelvis skissa fartygsskrov. Istället kommer 

myndigheten att få uppställa de krav och funktioner som produkten eller systemet ska kunna 

hantera. Myndigheten måste öka sin förmåga att beskriva sina verksamhetsåtaganden då de i 
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framtiden kommer att bli tvungna att arbeta på helt andra sätt än de är vana att göra. Det 

kommer att vara av stor vikt att FMV tillsammans med sin leverantör har förmågan att 

fastställa de kommersiella villkoren för att sedan i ett gemensamt forum utveckla och beskriva 

den behövda kravbilden. Som det verkar kommer utredningen till viss del att påverka FMV:s 

behov, då det gäller högre systemnivåer.  

 

”Jag tror inte att vårt behov kommer att förändras, utan vad som kommer att ske är ju det 

som vi under en tid har strävat mot, att jobba på högre systemnivåer. Jag tror att vi 

producerat papper i mängder om hur vi ska jobba på högre systemnivåer men utredningen 

gör att det blir nödvändigt.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

I och med att FMV har incitament att arbeta på denna högre systemnivå så kommer det att 

innebära att industrin måste ta de bitar som idag görs i verksamhetens lägre systemnivåer. För 

att detta ska vara genomförbart krävs dock att FMV har förmågan att skapa en gemensam, 

tydlig målbild. Dock kommer utredningen inte att i större utsträckning påverka FMV:s behov, 

utan det som i störst grad kommer att påverkas är sättet som FMV arbetar på. Resultatet av 

utredningen kommer att vara att FMV fortsätter att upphandla system, skillnaden som kan 

uppkomma är att tjänster kring den specifika produkten kommer att efterfrågas i allt högre 

grad, underhåll kan komma att bli den del som mest naturligt kommer att efterfrågas i större 

utsträckning. I hur stor grad som tjänster kommer att efterfrågas påverkas av de beslut som 

Försvarsmakten tar.  

4.2.5 Hot och möjligheter i och med utredningen 

Ett av de hot som uppfattas inom FMV är om FMV:s ledning kommer att göra de rätta 

prioriteringarna. Det kan komma att vara av stor betydelse att myndigheten får behålla sina 

civilingenjörer, då de kan ha en betydande roll vid utvecklandet av den systemkarta som bör 

utvecklas för de högre systemnivåerna. Ytterligare en faktor som kan komma att ha betydelse 

vid genomförandet av denna omstruktureringsprocess är dess förmåga att åstadkomma ett 

gemensamt mål;    
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”Det finns idag ett antal submål inom vår organisation där vi får mål på oss att bespara, det 

är viktigt att man i denna process har samma verksamhetsmål och att man definierar det 

målet, då det har gjorts kan man optimera en verksamhet mot det gemensamma målet.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 

 

Uppfattningen inom FMV är att det i detta skede inte finns ett sådant gemensamt mål, istället 

finns ett visst antal submål inom organisationen. Det kan exempelvis leda till att man lägger 

alltför stort fokus på att genomföra nedskärningar hos personalen att man inte behåller de 

anställda som genererar lönsamhet. De minskade anslagen som i sin tur kommer att leda till 

minskad personal innebär att FMV ska göra samma arbete men med en reducerad 

personalstyrka. Då Försvarsmakten ska spara pengar menar man att detta innebär att FMV då 

inte behöver ha tillgång till lika mycket anslag. 

 

”Men för FMV:s del innebär det lika mycket personal resurser att köpa 20 stridsvagnar som 

att köpa 10.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

Då FMV är en statlig myndighet uppkommer vissa krav på verksamheten, fokus ligger inte 

endast på att göra bra affärer utan organisationen måste även göra detta inom vissa uppsatta 

ramar. Dessa ramvillkor gör det svårt för FMV att göra ett optimalt arbete.  

 

En av de möjligheter som kan uppkomma i och med utredningen är att arbeta på högre 

systemnivåer, vilket även kan komma att innebära en utmaning då man i större utsträckning 

kommer att arbeta med funktionsspecifikationer.  

 

”Lyckas vi med det här så har vi en enormt stor möjlighet att kunna bli en av Europas bästa, 

helt plötsligt kanske vi kan få en större roll än EDA, European Defense Acquisition” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

Lyckas den kommande omstruktureringen skulle detta kunna medföra att FMV skulle kunna 

få platsen som en upphandlande enhet för samarbetsprojekt inom EU.  
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4.2.6 FMV:s kompetensområden efter utredningen 

Hur utredningen kommer att påverka de kompetensområden som FMV innehar kan 

sammanfattas i detta citat; 

 

”Kompetensområden kommer att minska då resultatet av utredningen är att vi måste göra oss 

av med folk. Det kommer att leda till att vi även måste släppa vissa kompetensområden. Vi 

kommer att bli mindre till antalet individer, men de som är kvar måste vara duktigare.” 

~ Verksamhetsgruppledare, FMV~ 

 

FMV kommer att fokusera sina kompetenser på att samordna de olika delarna som läggs ut på 

industrin, för att uppnå en samordnad förmåga. Det är inte det tekniska systemet i sig som är 

av vikt utan det som är viktigt är systemets förmåga att lösa en uppgift samt åstadkomma ett 

bra resultat. 

 

Samtidigt står alla mindre länder såsom Norge, Danmark, Finland inför samma diskussion; 

ska vi ha kompetenser inom alla områden? Kostnaden för att bibehålla alla 

kompetensområden inom verksamheten är stora. På grund av det minskade anslaget står FMV 

och Sverige inför ett val, ska man behålla bredden på kompetenserna även fast 

försvarsstyrkorna minskas eller ska man fokusera på att ha spetskompetenser inom ett visst 

antal kompetensområden? Sverige har hittills haft synsättet att bredda den kompetens man 

innehar, detta på grund av den världsbild som vi står inför. Skulle Sveriges position komma 

att förändras, exempelvis genom ett svenskt medlemskap i NATO, så skulle det även innebära 

att FMV:s kompetensområden måste reformeras.       

4.2.7 Relationen mellan Saab & FMV efter utredningen 

För att Saab ska kunna fortsätta att leverera till FMV är det viktigt att även Saab höjer sin 

systemnivå. 

 

”Traditionellt sett, för ett antal år sedan, byggde Saab elledningssystem idag bygger de 

komplexa stridsledningssystem och nu så måste Saab höja sig en nivå till och istället se på 

försvarsmaktsystem för att kunna ta större åtaganden.” 

~ Verksamhetsgruppledare, FMV~ 
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I och med de minskade anslaget kan samarbetet mellan Saab och FMV i dagsläget ses som 

något ansträngt. Det minskade anslaget kommer att medföra att hårdare förhandlingar 

kommer att föras då det kommer att bli svårare för FMV att få igenom sina krav. Den 

kommande förändringen kan även komma att förändra relationen mellan Saab och FMV 

genom den internationalisering som myndigheten kan komma att genomgå, då FMV kan 

komma att söka efter eventuella leverantörer på den internationella marknaden. Förut har 

FMV vid uppkommande behov från Försvarsmakten vänt sig till den svenska industrin, men 

detta fokus kommer att förändras, om det finns en kompetent leverantör utomlands kommer 

FMV att anlita den och inte främja den svenska industrin. Ytterligare en anledning till FMV:s 

internationalisering är det faktum att försvaret även befinner sig på den internationella 

marknaden.  

  

”Idag används mycket av produkterna och systemen då FMV är ute mycket på internationella 

uppdrag, så som i Afghanistan och Kongo vilket innebär att vi måste vara samordnade med 

dessa länder då vi måste ha system som fungerar ihop” 

~ Kompetensenhetsledare, FMV ~ 

 

Utredningen och internationaliseringsprocessen kan även komma att påverka samarbetet 

mellan Saab och FMV beroende på vilka beslut som kommer att tas angående FMV:s 

internationaliseringsprocess. I det fall där man beslutar att vidareutveckla de befintliga 

systemen så som exempelvis Strise kommer ingen betydande skillnad att uppkomma mellan 

Saab och FMV. Men om beslut istället tas att FMV ska upphandla ett NATO system kommer 

det att ha en större påverkan på Saab. Då kan Saabs roll istället bli att sköta integrationen i 

Sverige. Men denna internationalisering som FMV kan komma att genomgå kan även komma 

att innebära vissa möjligheter för Saab då detta även kan komma att höja företagets 

internationalisering. För att Saab ska kunna fortsätta vara FMV:s huvudleverantör måste även 

de ge sig ut på den internationella marknaden och erbjuda internationellt integrerade system, 

vilket kan leda till att Saab blir konkurrenskraftigare på denna marknad.  

 

Förändringen kommer att innebära att endast vissa av FMV:s verksamhetsområden inte längre 

kommer att finnas kvar efter omorganisationen, detta kan komma att innebära att Saab inte 

längre är lika självklara som leverantör. Samarbetet med Jasen kommer att fortsätta men 

 
 
 62



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

produkter och system kan även komma att köpas in från exempelvis internationella 

leverantörer 

 

Det handlar mycket om att FMV ska internationaliseras vilket då kan innebära att de kanske 

inte kan köpa hjälpen här i Sverige för att kompetenserna helt enkelt inte finns där. 

~ Kompetensenhetsledare, FMV ~ 

  

Det är av stor vikt att Saab genomgår samma process som FMV kommer att genomgå för att 

på så sätt kunna utvecklas tillsammans och på så sätt kunna arbeta på högre systemnivåer. 

4.3 Saab – Intervjumaterial 

4.3.1 Saabs utmärkande drag 

Saabs verksamhet karaktäriseras av att den är försvarsinriktad samt högteknologisk. Cirka 80 

procent av Saab är idag försvarsinriktat, där de resterande 20 procenten av verksamheten 

behandlar andra diverse områden. Saabs högteknologiska karaktär kommer ifrån att företaget 

har många avancerade system samt produkter, vilka ofta är utvecklade tillsammans med den 

svenska kunden. På så sätt hoppas Saab kunna uppnå konkurrenskraftighet även 

internationellt. Ett resultat som denna samverkan har medfört är att handeln med kunder 

utanför Sveriges gränser har ökat. Utifrån Saabs system och produkter utvecklas ofta 

sammansatta lösningar. Ett exempel på en sådan lösning som är aktuell i nutid är en affär med 

Pakistan där flygburna spaningssensorer är sammankopplade med kommunikationssystem på 

marken för att ge övervakningsinformation till, i det här fallet, det Pakistanska försvaret. 

Dock kan denna lösning även komma att användas i andra sammanhang där det krävs en 

sammankoppling av dessa system. En annan företeelse som karaktäriserar Saabs verksamhet 

är att de beställningar som görs av kunden ofta är stora samt att dessa beställningar ofta 

inkluderar stora summor pengar vid varje enskild affär. I vissa delar av Saab som är mer 

tjänsteinriktade skiljer sig dock denna syn på stora affärer eftersom det i dessa delar av 

verksamheten istället uppstår många små uppdrag och beställningar. 

4.3.2 Integrated solutions         

Sammansatta produkter och tjänster, så kallade integrated solutions, är något som Saab har 

erbjudit sina kunder sedan 1990-talet. Saab har exempelvis ett stort uppgraderingsprogram i 

Australien där företaget är systemintegratörer för fartygsbaserade ledningssystem på de 
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australiensiska och nya zeeländska ANZAC-fregatterna. Idag har Saab sett utökade 

möjligheter med att erbjuda sina kunder integrated solutions.  

 

”Men samtidigt skulle man ha kunnat erbjuda mycket mer och fått ihop ännu mer av en viss 

produkt och det har man börjat tänka på mer idag.” 

~ Affärsutvecklare, Saab ~    

 

Att levererar både stridsledningssystem, kommunikationssystem, sensorsystem samt 

vapensystem i ett erbjudande är exempel på ett nytt tankesätt inom Saabs verksamhet. Före 

det att företaget ökade sin fokusering på integrated solutions så kunde kunderna i många 

avseenden uppfatta Saab som ett uppdelat företag där många olika bolag ingick. Idag kan 

kunderna se Saab mer som en enhet eftersom systemen i större utsträckning kopplas samman 

till en helhetslösning inom företaget. 

 

Ett aktuellt projekt som Saab arbetar med nu, dock har inga beslut fattats av regeringen om 

detta ska komma att användas i framtiden, är skolflygplanen som används i utbildningssyfte. 

Idag finns en mängd olika leverantörer som levererar olika produkter och tjänster till det 

systemet. Det som Saab i dagsläget arbetar med är att försöka hitta en helhetslösning som går 

ut på att flygvapnet köper flygtid av företaget.   

 

”De behöver bara gå ut och flyga och så får de betala per flygtimme i princip.” 

~ Chef, Affärsutvecklingsstaben, Saab ~ 

 

Istället för som det är nu, det vill säga att en leverantör hjälper till med att tanka och putsa på 

flygplanet, en annan leverantör skruvar på apparaterna om flygplanet går sönder och en tredje 

leverantör sköter någonting annat och så vidare, ska Saab kunna erbjuda en total 

helhetslösning. Flygplanen kan även komma att ägas utav Saab, vilka i dagsläget ägs av 

staten. I detta fall ska kunden i princip bara betala för den tid som de använder flygplanen. En 

annan integrated solution som Saab skulle kunna erbjuda sina kunder är ett 

kommunikationssystem. Kunden köper exempelvis växlar, antenner och andra komponenter 

där kunden sedan själv sätter ihop delarna till ett system själva. Saab skulle då istället kunna 

erbjuda sina kunder ett komplett radiosystem av något slag där företaget sätter upp 

infrastrukturen samt tillhandahåller det som krävs. Sedan betalar kunden för de tjänster som 
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de utnyttjar i radiosystemet, vilket resulterar i att kunden inte behöver köpa in hela 

radiosystemet vid ett köptillfälle utan kunden får en möjlighet att betala för systemet under 

exempelvis en 20 års period där Saab står som ansvariga för grundinvesteringen.  

 

Många av de lösningar som Saab säljer till sina kunder medför att företaget tar ett större 

helhetsansvar gentemot sina kunder. Det handlar ofta om att leverera en tjänst istället för att 

leverera en produkt och/eller deltjänster.  

 

”I första hand utvecklas integrated solutions till de svenska kunderna men Saab arbetar för 

att bli mer internationellt interoperabla.” 

~ Strategi- och affärsutvecklingsansvarig, Saab ~ 

 

Ett steg i denna utveckling är att Sverige har bestämt sig för att skapa en svensk battle group 

som ska kunna verka tillsammans med andra nationers battle groups, både 

verksamhetsmässigt och tekniskt. En battle group är en styrka på cirka 1 500 man som 

kommer att kunna verka internationellt tillsammans med andra battle groups inom EU för att 

skapa stabilitet och vara på plats i konflikthärdar. Saab försöker i detta avseende att bli 

huvudpartner till den svenska kunden men företaget ser även en chans gällande försäljning av 

interoperabla lösningar till kunder i andra nationer, exempelvis Australien.  

 

I vissa fall kan det vara så att kunden har för lite kompetens inom ett verksamhetsområde eller 

att det på grund av neddragningar krävs en förändring av kompetensen och då kan 

leverantören, Saab, bistå kunden med den kompetens som kan komma att behövas genom att 

levererar en integrated solution. Ett exempel på detta är att Saab har ansvar för vissa av 

försvarets mindre materielsystem, vilket innebär att Saab måste hålla apparater och liknande 

tillgängliga för försvaret. Sådana slags åtaganden innehåller även ofta kompetensbevarande 

och liknande. En anledning till att Saab började erbjuda sina kunder lösningar var att 

kunderna hade ett behov av att de tekniska system som de köpte skulle kunna integreras, både 

inom nationen och utanför nationen i olika sammanhang. Ytterligare två andra anledningar till 

lösningserbjudanden är att Saab har sett en möjlighet hos kunden men även att kunden ibland 

har efterfrågat helhetslösningar, vilket har ökat under årens lopp.  
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”Men det som man nu ser tycker jag att det har blivit ännu större. Det här med flygplanet det 

är en ganska stor grej, en ganska stor omfattning.” 

~ Chef, Affärsutvecklingsstaben, Saab ~ 

 

Saab har under en längre tid erbjudit sina kunder integrated solutions, dock i liten skala. 

Ibland kan möjligheten att erbjuda lösningar vara skillnaden mellan att få sälja ett system eller 

inte, då kunden kanske inte ingått ett avtal om ett lösningserbjudande inte kunnat ges. Ett 

exempel på detta kan vara där kunden inte har möjlighet att betala den specifika produkten vid 

ett betalningstillfälle. Lösningserbjudandet kan då innebära att kunden får möjligheten att 

betala för den tid som lösningen används, istället för att ett helt system köps in. Detta då 

kunden inte har de ekonomiska resurserna som krävs för att köpa ett komplext system idag 

men istället kan betala för en tjänst under exempelvis en 20 års period. Detta går att 

exemplifiera med ett mer vardagligt inköp av en bil. Om man som kund inte har råd att köpa 

en bil så kan det finnas en möjlighet att kunden har råd att leasa bilen istället.   

 

Sammansatta produkter och sammansatta tjänster ökar mer inom Saab, denna trend beror i 

mångt och mycket på att det är dyrt för kunder att köpa produkter vid flera olika köptillfällen 

och sedan själva sätta ihop dem till ett system. Dock beror det mycket på kundens egenskaper, 

då vissa kunder vill inhandla produkter vid flera köptillfällen medan andra vill välja ut ett helt 

system. Övervägande delen av det som Saab utvecklar och levererar är skräddarsydda 

lösningar där Saab i många hänseenden har ett helhetsåtagande gentemot kunderna. Vid inköp 

av ett av Saabs system är det även väldigt långa insäljningstider, främst inom 

försvarsbranschen, på många av Saabs helhetslösningar. Det kan i vissa fall ta ända upp till 10 

år från den första kontakten med kunden tills ett affärsavtal ingås. En sak som talar för Saab 

gällande integrated solutions är den militära trenden, det vill säga att Sverige ska komma att 

använda sig av ett nätverksbaserat försvar. Detta kan ses som en stor integrated solutions där 

vissa standards säkerligen kommer att förekomma men där det även skulle kunna gå att 

tillägga och ta bort funktioner i systemen utan att arbetet skulle blir alltför avancerat och 

svårhanterligt samt utan att behöva arbeta mycket med integrationsfrågor. Saab har 

förhoppningar på att det i framtiden till exempel kommer att vara relativt lätt att koppla upp 

ett stridfordon till ett nätverk och så vidare.   
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Utvecklandet av integrated solutions hos Saab är relativt kunddrivet och kunderna är ofta med 

i hela utvecklingsprocessen. I hur stor del och om kunden är med vid utvecklingen beror 

mycket på kunden.      

 

”På vissa marknader får vi ta fram egna koncept och försöka att sälja in hos kund och i vissa 

områden gör vi det tillsammans helt enkelt. Det har ju att göra med både kultur och vår 

kunskap och om kundens kunskap inom det aktuella området.” 

~ Chef, Affärsutveckling, Saab ~ 

 

Saab kan i många fall komma med förslag till kunden som de sedan utvecklar tillsammans, 

eftersom det är kunden som vet vad de vill ha samt att det är kunden som bestämmer i slutet. 

Ofta rör det sig om komplexa system som är anpassade speciellt för kunden och på grund av 

det förekommer det sällan serieleveranser. Eftersom det ofta rör sig om dyra system så är det 

av stor vikt att en bra dialog etableras med kunden, eftersom det annars kan bli en förlust för 

Saab då ett system som de har utvecklat inte kan säljas. En annan anledning till att kunden 

medverkar i denna process är att det inte går att skriva en entydig specifikation när det handlar 

om komplexa system i denna grad. Detta då kunden i många fall inte kan erhålla en färdig 

integrated solution inom ett antal år, vid utvecklandet av en integrated solutions krävs en 

interaktiv process mellan leverantören och kunderna under en längre tid. En nackdel med 

kundens aktiva roll i processen är att det i många fall leder till högre utvecklingskostnader. 

Detta är dock något som Saab fått lära sig att hantera eftersom det ofta krävs ett nära 

samarbete med kunden, samtidigt som det måste vara på affärsmässiga grunder. Kunderna vill 

ha så mycket som möjligt för de ekonomiska resurser som investeras i projekten, det krävs då 

att Saab har duktiga projektledare som kan redogöra för vad som ingår respektive för vad det 

krävs extra betalning för. I vissa av de avtal som Saab har tecknat med sina kunder ingår det 

till och med att Saab ska erbjuda produkter till mer förmånliga priser.        

  

 

”Och då tycker man ju att det är som att såga av den egna grenen man sitter på men ju bättre 

vi är på det desto fler beställningar får vi faktiskt.” 

~ Teknisk direktör, Saab ~ 
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På grund av det nära samarbetet som Saab ofta har med sina kunder, exempelvis FMV, så 

kommer Saab ofta fram till intressanta lösningar tillsammans med kunden. Om dessa 

lösningar fungerar bra inom Sveriges gränser så försöker Saab tillsammans med kunden att 

applicera dessa lösningar även utomlands. På så sätt blir det en slags marknadsföring för Saab 

om de lyckas i Sverige, detta kan i sin tur medföra att de lättare kan sälja, exempelvis 

integrated solutions utanför Sveriges gränser. Om Saab däremot skulle lyckas mindre bra på 

den svenska marknaden så kan det i sin tur leda till att det blir svårare för Saab att konkurrera 

på den internationella marknaden.  

4.3.3 Förändrad kompetens 

Saabs ökade fokus på integrated solutions har medfört att kompetensen inom företaget har 

förändrats. Från en teknisk synvinkel har behovet av systemingenjörer ökat, ytterligare en 

slags kompetens som har ökat i vikt är Saabs förmåga att förstå kundens verksamhet mer 

ingående. Detta då det är viktigt för Saab att ha en bra överblick över kundens verksamhet, 

eftersom Saab ska kunna leverera en större integrated solution som ska anpassas till kundens 

behov och verksamhet. Saab har även behövt förändra sin affärsmässiga kompetens eftersom 

försäljning av integrated solutions är en annan typ av uppdrag och en annan typ av affär. 

Skillnaderna ligger i att integrated solutions ofta skapar ett mer långsiktigt förhållande samt 

en ökad grad av partnerskap med kunder än om traditionell försäljning med enbart produkter 

och tjänster skulle inträffa. En annan förändring som har skett inom Saab är att man har ökat 

samarbetet inom hela företaget, på så sätt har man tagit vara på den kompetens som finns 

inom organisationen. I framtiden kan det dock bli aktuellt för Saab att genomföra olika sorters 

utvecklingsprogram för att förbättra och förnya företagets så kallade 

systemintegrationskunnande, detta på grund av att det krävs en vidgning av detta område för 

att kunna tillgodose kunden med rätt integrated solution. 

4.3.4 Positiva samt negativa aspekter med integrated solutions  

Att erbjuda kunderna integrated solutions ses mest som positivt hos Saab. En av de positiva 

egenskaperna är att Saab och kunden kan ingå i en win-win situation eftersom både Saab och 

kunden kan effektivisera sina verksamheter. Kunden får ofta en mer rationaliserad verksamhet 

och därav förbättrade arbetsuppgifter, Saab kan därmed ingå större affärer samt erhålla mer 

långsiktiga åtaganden. Detta skapar stabilitet för Saabs verksamhet, samtidigt som företaget 

får möjlighet att rationalisera sitt arbete. Vilket har medfört att Saab kan erbjuda lösningar till 

ett lägre pris samt att även kunden får möjlighet att rationalisera sin verksamhet, där de då kan 
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fokusera sin verksamhet på det de gör bäst. Detta leder i sin tur till att även Saab kan 

rationalisera och erhålla långsiktiga åtaganden. Den mer långsiktiga relationen som utvecklas 

mellan Saab och kunden kan ses som positiv då Saab får en bättre insyn i kundens utveckling 

av verksamheten samt att Saab blir en part i utvecklingsarbetet. Finansieringen är en annan 

positiv aspekt med integrated solutions.     

 

”Kunden betalar då för utvecklingen, kunden är med och tar risken, kunden kanske tar hela 

risken.” 

~ Chef, Affärsutveckling, Saab ~ 

 

Det finns dock vissa negativa faktorer med att använda sig av integrated solutions. En av 

dessa nackdelar är den effektiviseringen av verksamheten som integrated solutions ofta 

medför, vilket som nämnts innan även kan ses som positiv, detta kan innebära att anställda 

förlorar sina arbeten både hos Saab och hos kunden. En annan nackdel för Saab kan vara att 

vissa delar av en integrated solutions som Saab utvecklar till en kund inte går att exportera 

eller använda till andra kunder, det vill säga det går inte att utveckla den integrated solution 

till en annan part. Något som kan ses som en svårighet snarare än en nackdel är att det kan 

vara svårt att ta betalt på ett rimligt sätt eftersom det som säljs ofta är kunskap och den typen 

av inslag är Saab fortfarande ganska ovana att hantera. 

4.3.5 Kundens behov 

En av Saab framgångsfaktorer är dess sätt att arbeta väldigt nära kunden, vilket resulterar i att 

de lättare förstår kunden och dess behov.  

 

”Det är ju A och O att man kan fråga, vad behöver kunden? Därför tycker jag att Saab har 

väldigt bra förutsättningar för att kunna erbjuda större lösningar och större åtaganden 

därför att vi har en tradition i att prata mycket och att jobba nära kunden och att förstå 

kunden och förstå kundens verksamhet.” 

~ Chef, Affärsutveckling, Saab ~ 

 

 

När Saab erbjuder sina kunder komplexa och sammansatta produkter och tjänster är det av 

stor vikt att företaget förstår vad det är kunden vill ha samt hur de arbetar i sin verksamhet. På 

grund av detta krävs det att företaget har en bred och heltäckande syn av kundernas 

verksamhet, vilket ofta medför att det är lättare för Saab att se vilka möjligheter som finns hos 
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kunderna. Genom att arbeta nära kunden kan även Saab lära sig att känna när kunden börjar 

utveckla ett behov samt att Saab och kunden vid uppkomna idéer kan arbeta på ett mer 

integrerat sätt. 

 

Saab försöker även att tillsammans med sina kunder använda sig av så kallade integrerade 

projektteam. I dessa team finns kompetens både från användar-/beställarsidan samt från 

leverantörsidan, i teamen arbetar man tillsammans men med sina tydligt fastställda 

affärsmässiga roller. Detta samarbete anser Saab måste utvecklas och förbättras ytterligare i 

framtiden på grund av den ökade fokusen på integrated solutions. En annan faktor som både 

Saab och kunderna bör förändra på grund av den ökade fokusen av integrated solutions är 

utvecklandet av affärsmodeller så att missförstånd om ansvar och liknande kan undvikas. Det 

blir ofta en monopolrelation mellan kunden och Saab, detta leder till att Saab måste ha en mer 

öppen redovisning om hur företaget arbetar än vad som är fallet vid en 

konkurrensupphandling. Vid en konkurrensupphandling behöver inte Saab öppna sina böcker 

för att visa vad de har tagit betalt för utan då är det företag som har det bästa erbjudandet som 

vinner i pris och prestanda.  

4.3.6 Relationen mellan Saab och FMV 

Relationen mellan Saab och FMV kan skilja sig åt beroende på var i de två organisationerna 

man befinner sig, detta då de två organisationerna är stora. Men i stora drag kan relationen 

mellan dem ses som god. Relationen mellan de två parterna har även pågått väldigt länge 

vilket har resulterat i ett bra samarbete.      

 

”Sen är det ju så att Saab naturligtvis vill leverera mer och FMV vill hålla i lite och hålla 

distans, men så är det väl det är en väl en del av spelet.” 

~ Affärsutvecklare, Saab ~    

 

Eftersom Saab och FMV har haft en lång relation så har den även kommit att förändras under 

resans gång. Detta från att Saab traditionellt har varit en strikt produkt- och systemleverantör, 

vilket de till viss del även är idag, till att inta en roll som partner, vilket har resulterat i en 

partnerrelation mellan FMV och Saab. Saab är även den största industriella parten i Sverige 

till FMV, där Saab är mer än dubbelt så stort som andra försvarsföretag tillsammans, vilket 

har resulterat i en dominerande och stark ställning. 
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En svårighet som finns med det nära samarbetet med FMV är att FMV måste följa lagen om 

offentlig upphandling vilket har medfört att FMV måste pröva varje upphandling i 

konkurrens.    

 

”Det är ju något som vi alla respekterar, det är ju lag, även om det ibland då är lite 

försvårande att komma i en nära dialog med FMV.” 

~ Chef, Affärsutveckling, Saab ~ 

 

LOU säger att FMV måste behandla alla leverantörer lika, i ett fall där exempelvis Saab ska 

erbjuda FMV en större lösning så kan det på grund av denna lag vara svårt att påbörja en 

givande dialog tidigt i processen. Vissa samarbeten mellan Saab och FMV medför även att 

insynsmöjligheterna bör vara rimliga. Det vill säga FMV kan inte komma alltför nära Saab i 

alla avseenden då det ibland krävs tydliga gränser inom vissa områden.    

4.3.7 Utredningens påverkan på relationen mellan Saab och FMV 

I framtiden, på grund av utredningen, kommer säkerligen relationen mellan Saab och FMV 

komma att förändras till viss del, detta eftersom FMV kommer att höja sina systemnivåer 

vilket kan komma att resultera i att Saab kan komma att erhålla större beställningar vilka 

kommer att ha ett utökat innehåll. Detta kommer att medföra att FMV vid exempelvis en 

upphandling av ett fordon inte explicit kommer att kunna ange om det är ett nytt fordon som 

de behöver utan de kommer istället att ange att syftet med fordonet är att de ska kunna 

förflytta sig från A till B. Sedan får Saab utveckla en passande lösning till FMV. Detta kan 

alltså ses som en trend som går mer mot integrated solutions. På grund av FMV:s höjda 

systemnivå måste även Saab höja sin systemnivå för att möjliggöra en dialog dem emellan. 

Det kommer även att bli svårare för FMV att sätta ihop lösningar själva eftersom det krävs 

stora resurser för att kunna genomföra det. Detta kan i sin tur komma att resultera i att FMV 

får ställa krav på större systemlösningar vilket i sin tur resulterar i att fler sådana uppdrag 

läggs ut på industrin. FMV kan komma att behöva övervaka detta arbete genom att 

exempelvis ingå i projektgrupper eller i styrgrupper inom industrin.    

 

Ytterligare en annan aspekt av den kommande förändringen, det minskade anslaget till FMV, 

kommer att medföra att Saabs och FMV:s dubbla och ibland även trippla kompetenser bör 

elimineras.    
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”Jag menar FMV och Försvarsmakten har överlappande kompetens i många områden och 

FMV har överlappande kompetens med industrin och om vi nu ska kunna effektivisera detta 

så måste man ju samla den överlappande kompetensen på ett ställe och alla tror ju att det 

stället är industrin.” 

~ Strategi- och affärsutvecklingsansvarig, Saab ~ 

 

Elimineringen av denna dubbla och ibland trippla kompetens som existerar kommer att 

innebära relativt stora minskningar på myndighetssidan. Vissa av dessa minskningar kommer 

istället att föras över på industrin i form av till exempel insourcing eller outsourcing, där 

industrin kommer att få ansvar för att effektivisera organisationens arbete, vilket 

förhoppningsvis kommer att ske inom de närmsta åren.     

4.3.8 Möjligheter för Saab på grund av utredningen 

De möjligheter som kan komma att uppstå för Saab i och med utredningen är att företaget kan 

komma att få större och bredare åtaganden i framtiden. Detta kan resultera i en ökad 

försäljning även internationellt, eftersom Saab då kan komma att ha referensprojekt i Sverige 

som de kan uppvisa för sina internationella kunder, Saab kan alltså bli mer konkurrenskraftiga 

internationellt på grund av utredningen. En annan möjlighet som kan uppkomma är att en 

ökning av vidmakthållandet av integrated solutions efter leverans kan öka. Det kan till och 

med vara så att Saab kan komma att vara med att avveckla en kunds intregrated solution när 

den ses som förbrukad.  

4.3.9 Hot för Saab på grund av utredningen     

Ett hot som finns på kortsikt är att FMV:s personalstyrka kan komma att minska och det kan 

medföra att det blir stopp i beställningarna vilket påverkar Saab negativt. Dock är detta ett 

kortsiktigt hot och förhoppningsvis kommer det inte att påverka Saab på långsikt. Ytterligare 

ett hot är den ökade konkurrensen som kan uppstå i och med att FMV kan komma att söka sig 

utomlands för att genomföra sina inköp.  

 

”Konkurrensen kan komma att öka, det finns nämligen ett antal stora företag. De flesta 

försvarsföretag med Saabs bredd och kompetens är tio gånger större än Saab om man tittar 

ute i världen.” 

~ Strategi- och affärsutvecklingsansvarig, Saab ~ 
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Det grundläggande hotet som kommer att uppstå i och med utredningen är en minskning av 

försvarsbudgeten, detta kan komma att medföra att FMV gör mindre inköp från Saab. Dock 

anses möjligheterna för Saab vara betydligt större än hoten. 

4.3.10 Förändrad försäljning på grund av utredningen  

Saabs försäljning kommer i och med utredningen säkerligen att bli inriktad mer på 

systemlösningar och system istället för på enstaka produkter och konsulttimmar. Det kommer 

troligtvis leda till framförallt blir en ökning av försäljningen av tjänster som kompletterar de 

lösningar som Saab säljer eller redan har sålt till sina kunder.  

   

”Det kan till exempel bli en ökning i att medverka i kundens verksamhetsutvecklingar och 

jobba fram olika lösningsförslag och så vidare, att ta ansvar för en tjänst som 

väderinformation eller lägesbild.” 

~ Strategi- och affärsutvecklingsansvarig, Saab ~ 

 

Ett annat exempel är att Saab kan komma att erbjuda sina kunder utbildade operatörer i 

ledningscentraler istället för att kunderna själva skaffar systemen. Betalning kan då komma 

att ske per utbildad operatör som används. Saab tror att det är sådana här typer av lösningar 

som kan komma att förändra deras försäljning. Det kommer säkerligen även bli en ökning av 

livstidsåtaganden på integrated solutions för Saab, då företaget självt ska besluta om underhåll 

krävs, om systemet behöver förbättras eller om ett behov finns i att göra andra åtgärder än att 

behålla tillgängligheten på systemet. Försäljningen kan även komma att bli mer inriktad på 

konceptförsäljning, vilket innebär att det blir mer accentuerat och Saab måste då utveckla ett 

koncept som anpassas efter kundens behov. 
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att börja med att presentera teorier om relationer. Därefter kommer 

vi att analysera och diskutera vår teoretiska referensram samt uppsatsens empirisiska 
material.   

 
 
Utifrån de teorier som vi har använt oss av i uppsatsens teoretiska referensram har vi fått en 

bild av vad integrated solutions innebär. När vi sedan gick ut i verkligheten för att applicera 

våra teorier upptäckte vi att den bild av integrated solutions som vi fick av FMV och Saab i 

vissa avseenden skiljde sig från den bild som vi fick från teorin. Denna förändrade bild 

handlar om att relationen mellan kund och leverantör, gällande integrated solutions, är av stor 

vikt vid utvecklandet av integrated solution. Därför kommer vi att börja analysen och 

diskussionen med att behandla teorier om relationer mellan kund och leverantör, vilket görs i 

stycke 5.1. Vidare kommer vi även att utveckla en ny definition av konceptet integrated 

solutions som även inkluderar relationen mellan kund och leverantör.   

5.1 Relationer 

För att man ska förstå vad en relation är så kan följande definition underlätta förståelsen; 

 

”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör tänker på samma sätt.” 

~ Grönroos, 2002, sid. 46 ~ 

 

Dock kan detta synsätt skrivas om för att på så sätt passa kunden; 

 

”Jag är inte bara till för säljarföretaget; det är också till för mig.” 

~ Grönroos, 2002, sid. 46 ~ 

 

Relationer handlar därav om ömsesidighet samt ett engagemang från både kund och 

leverantör. Som leverantör måste man förstå sina kunder och skapa lojalitet, denna lojalitet 

bör vara dubbelriktad det vill säga kunden är lojal mot företaget och företaget är lojal mot 

kunden. Ömsesidighet mellan parterna utvecklas under en längre tid genom interaktion, 

samspel och kommunikation. Interaktion och samspel utgörs av alla de kontakter som 

leverantören och kunden har med varandra, exempelvis tjänster, information samt 

administrativa tjänster. Kommunikation ingår i interaktion och samspel, men i 
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kommunikation ingå även ett visst antal planerade kommunikationsinsatser, som exempelvis 

säljförhandlingar. Interaktion, samspel och kommunikation kan ses som en långsiktig process 

och tillsammans skapar dessa tre en värdeskapande relationsprocess. (Grönroos, 2002)  

 

Relationsperspektivet handlar till stor del om att skapa en win-win situation som medför 

fördelar för både kund och leverantör. Det krävs att båda parterna känner sig som vinnare och 

att parterna känner att de får ut något av relationen som de inte hade kunnat få genom ett 

annat alternativt tillvägagångssätt. En av de viktigaste aspekterna som en relation mellan kund 

och leverantör kan medföra är att det uppstår en slags säkerhet mellan parterna. Denna 

säkerhet kan exempelvis medföra att kunden inte väljer en annan leverantör. (Grönroos, 2002) 

 

Relationen mellan kund och leverantör kan enligt Echeverri och Edvardsson (2002) se olika 

ut beroende på vilken marknad som relationen uppstår på. På industriella marknader, det vill 

säga sådana företag som skapar relationer med andra företag och organisationer, tenderar 

relationen mellan parterna att vara av det komplexa slaget. Dessa relationer tenderar även att 

vara mer långsiktiga och krävande på grund av investeringarnas och anpassningarnas 

karaktär. Relationer på industriella marknader är även ofta av det mer vidare slaget, det vill 

säga företagen är ofta stora och uppbyggda av många avdelningar samt anställda. På grund av 

detta breddas ofta kontaktytan mellan kund och leverantör på den industriella marknaden.  

Relationerna inom den nämnda industrin kan även innehålla mer formaliteter samt 

teknologiska aspekter än relationer som uppstår på marknader där företag säljer direkt till 

slutkonsument. (Echeverri & Edvardsson, 2002)  

5.1.1 Relationsdialog      

 

I en relation är det enligt Grönroos (2002) inte bara leverantören som ska kommunicera med 

kunden utan leverantören måste även lyssna på vad kunden har att säga. Det krävs alltså en 

dubbelriktad process där både kund och leverantör kommunicerar med varandra. Om 

kommunikationen mellan parterna fungerar på ett tillfredställande sätt för både kund och 

leverantör kan detta medför att en dialog uppstår. En dialog kan ses som en interaktiv process 

där kund och leverantör resonerar tillsammans. Resultatet av den skapade dialogen är att 

parterna tillsammans i en affärsrelation kan utveckla en bättre förståelse för ett visst problem 

och på så sätt förhoppningsvis finna en lämplig lösning på kundens problem. Genom att kund 

och leverantör har samma uppsatta mål kan det medföra att resonemanget parterna emellan 

underlättas. (Grönroos, 2002)  
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5.1.2 Uppmärksamma köparen i business to business relationer   

På business to business marknader är det viktigt att leverantören uppmärksammar köparen 

eftersom köparen på en sådan marknad spenderar både lång tid samt stor ansträngning på 

inköpen, underhållet samt beslutet om vilka tjänster som ska ingå i produkterna. Att köparen 

uppmärksammar en viss leverantör härrör oftast ifrån en interaktivprocess mellan kund och 

leverantör vilket för kunden kan resultera i en tilltro för leverantören. Denna tilltro gör att 

kunden riktar sin uppmärksamhet mot leverantören samt uppmuntrar kunden till att ingå en 

relation med leverantören. I tillverkande företag är faktorer som frekventa inköp av produkter, 

inköp av stora volymer och ständig utveckling av att förbättra inköpskostnaderna viktiga 

aspekter. Att byta försäljare på en business to business marknad kan medföra stora kostnader, 

därför utvecklas ofta långa relationer då det inte blir lika motiverande för kunden att byta 

leverantör. (Bonner & Calantone, 2005)  

5.2 Inledning av analys och diskussion 
Idag genomför FMV upphandlingar och inköp främst utifrån de behov som den svenska 

Försvarsmakten har för att sedan underhålla dessa. Men FMV hjälper även andra svenska 

organisationer med dess upphandlingar. I och med den utredning som genomförts kommer 

FMV att fokusera sin verksamhet på Försvarsmakten, för att endast i de fall där behov 

efterfrågas assistera andra svenska säkerhetsmyndigheter vid deras upphandlingar. Då FMV 

är en statlig myndighet måste den genomföra sina upphandlingar enligt LOU, detta innebär att 

FMV inte själva kan påverka vilken leverantör som ska anlitas.   

 

På grund av försvarsförvaltningsutredningen har FMV erhållit ett minskat anslag, där totalt 

900 miljoner kronor ska sparas. Denna besparing kommer i sin tur innebära att FMV:s 

personalstyrka kommer att minskas. I utredningen påpekas även att det krävs en omriktning 

av FMV:s verksamhet, där arbete på högre systemnivåer ska inledas inom verksamheten, då 

det svenska försvaret genomgås av en reformering måste även FMV genomgås av en. För att 

FMV ska kunna vara så anpassat som möjligt till det nya svenska försvaret bör myndigheten 

inleda sitt arbete på högre systemnivåer. FMV arbetar idag på en för låg teknisk nivå där 

fokus ligger på detaljer och inte på helheten. Att arbeta på högre systemnivåer är något som 

man redan före utredningens genomförande under en längre tid strävat mot. Den genomförda 

utredningen kan komma att vara den drivkraft som behövs för att myndigheten ska inleda en 

förändringsprocess gentemot högre systemnivåer. För att den kommande förändringen ska 
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komma att lyckas är det dock av stor vikt att FMV innehar en gemensam målbild över hela 

verksamheten.  

 

”Det finns idag ett antal submål inom vår organisation där vi får mål på oss att bespara, det 

är viktigt att man i denna process har samma verksamhetsmål och att man definierar det 

målet, då det har gjorts kan man optimera en verksamhet mot det gemensamma målet.” 

~ Produktföreträdare, FMV ~ 

 

För att kunna lyckas menar vi att det är viktigt att man över hela verksamheten strävar 

gentemot ett gemensamt, fastställt mål. Då det minskade materialanslaget för FMV kommer 

att leda till nedskärningar i personalstyrkan och då detta är ett känsligt område menar vi att en 

gemensam målbild är viktig för att den kommande omstruktureringen kanske genomföras på 

ett så effektivt sätt som möjligt.  

5.3 Integrated solutions  

Integrated solutions har enligt Davies (2004) blivit ett alltmer vanligt strategiskt val på vissa 

marknader sedan trenden gentemot konceptet startade på 1980-talet. Författaren menar vidare 

att en anledning till att leverantörer erbjuder sina kunder integrated solutions är att de vill öka 

sin vinst genom att inte endast erbjuda produkter och tjänster var för sig utan även erbjuda 

sina kunder helhetslösningar där produkter och tjänster är sammansatta. Saab som är ett 

högteknologiskt samt försvarsinriktat företag erbjuder sina kunder avancerade system och 

produkter. Saab har arbetat med konceptet integrated solutions sedan 1990-talet vilket kan ses 

som att de utvecklade detta tankesätt relativt tidigt med tanke på Davies (2004) information 

om att integrated solutionstrenden började märkas på 1980-talet. Saab började erbjuda sina 

kunder integrated solutions eftersom de såg möjligheter hos kunden samt att det fanns ett 

behov hos kunden. Grunden till detta behov är oftast att det krävs att de tekniska system som 

kunden köper ska kunna integreras, både nationellt och internationellt. Davies (2004) menar 

att en av anledningarna till att företag börjar erbjuda sina kunder integrated solutions är att de 

ser en chans att öka deras vinst. Indirekt kan man säga att det även var en av Saabs 

anledningar eftersom de såg att det fanns ett behov hos kunden och därmed kunde ökad 

försäljning uppstå, vilket i sin tur kan leda till ökad vinst. Många av Saabs kunder har ett stort 

behov av att kunna integrera olika tekniska system som köps in för att på så sätt utvidga 

 
 
 77



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

användningsområdena för systemen. Integreringen av systemen ska oftast kunna utföras både 

nationellt och internationellt. 

 

I och med en ökad fokusering på integrated solutions har kundens enskilda behov kunnat 

tillfredställas genom att produkter och tjänster kopplas samman till en helhetslösning speciellt 

för den enskilda kunden (Shepherd & Ahmed, 2000). Saab erbjuder sina kunder 

helhetslösningar och på så sätt kan kunden få sina enskilda behov tillfredställda. Istället för att 

kunden köper olika delar av ett system så köper de en helhetslösning. I framtiden kan Saab ta 

ytterligare ett steg inom utvecklingen av integrated solutions genom att de kan komma att 

erbjuda sina kunder att endast köpa flygtimmar. Kunden behöver då inte äga flygplanet och 

dess delar utan det ägs av Saab och kunden betalar för de flygtimmar som planet används. 

Detta ser Saab, liksom vi, som en mycket intressant utveckling, då Saab kan sälja flygtimmar 

till kunder som annars inte skulle ha råd att köpa hela flygplanet. Därmed blir det en affär 

mellan parterna som annars inte hade varit möjlig. Ett annat exempel på en sådan integrated 

solution är att Saab erbjuder exempelvis FMV ett kommunikationssystem istället för att 

kunden själv köper växlar, antenner och andra komponenter för att sedan koppla samman 

delarna själva. Saab vill istället erbjuda FMV ett komplett kommunikationssystem där FMV 

endast betalar för de tjänster som de använder i systemet. Detta synsätt medför att Saab tar ett 

större helhetsansvar gentemot sina kunder. Vi anser att denna syn på integrated solutions där 

Saab erbjuder sina kunder att exempelvis köpa flygtid är en speciell form av integrated 

solutions, detta är inte en bild som vi utifrån teorin har fått av integrated solutions. I vår 

teoretiska referensram framgår inte att leverantören äger lösningarna för att sedan hyra ut den 

till kunden utan där är integrated solutions en sammankoppling mellan produkter och tjänster 

som kunden köper (Davies, 2004). Detta kommer att behandlas vidare för att sedan mynna ut 

i en ny definition där vi definierar integrated solutions utifrån den bild som vi har fått, både 

från vårt empiriska material och från vår teoretiska referensram. 

 

Foote et al (2001) menar att företag som tillhandahåller integrated solutions måste utgå ifrån 

vad kunden vill att inköpet ska resultera i. Författarna menar även att leverantören kan behöva 

ta hjälp av andra leverantörer för att den integrated solution som erbjuds ska passa kunden så 

bra som möjligt. En annan viktig aspekt som Foote et al (2001) anser att man som leverantör 

bör ha i åtanke är om de existerande kunderna verkligen är de rätta kunderna att vända sig mot 

med integrated solutions. Bilden som vi har fått av Saab är att de samarbetar mycket med 
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FMV vid utformandet av integrated solutions. Helhetslösningen utvecklas tillsammans med 

kunden och det sker för det mesta en ständig dialog mellan parterna. I vissa fall erbjuder dock 

Saab färdiga helhetslösningar till sina kunder utan att någon större interaktion mellan parterna 

har förekommit. Det kan dock vara svårt för Saab att helt på egen hand utveckla en integrated 

solution eftersom det i deras verksamhet ofta handlar om komplexa produkter och tjänster 

vilka kan vara svårt att utveckla när man inte vet vad kunden efterfrågar. Saab menar även att 

det är en ekonomisk aspekt. De kan inte utveckla en integrated solution om de inte vet att den 

kommer att säljas eftersom det då kan bli en ekonomisk förlust för Saab. För att en integrated 

solution ska kunna passa kunden så bra som möjligt anser vi att det nästintill alltid krävs ett 

samarbete mellan kunden och leverantören. Vi menar att det genom ett samarbete kan uppstå 

idéer som både kunden och leverantören kan ha nytta av. Exempelvis kan kunden ha en idé 

om en viss del i lösningen som leverantören inte tänkt på eftersom de inte vet exakt hur 

kundens verksamhet fungerar och vice versa. Att Saab skulle samarbeta med andra 

leverantörer för att kunna erbjuda den bästa lösningen till kunden är inget som de gör för 

tillfället. Vi tror att detta beror på att Saab är ett så pass stort och välutvecklat företag med 

verksamhet inom många olika områden. Därför anser vi att kompetensen oftast finns inom 

företaget och på så sätt krävs inget samarbete med en annan leverantör. Dock anser vi att det 

kan vara bra att ha detta i åtanke om det ska ske en ökad fokus på integrated solutions 

eftersom de då bör sträva efter att i största möjliga mån tillfredställa kundens individuella 

behov och därmed kan det i vissa avseenden krävas att Saab tar hjälp av en annan leverantör. 

Det kan även bli aktuellt för Saab att skaffa sig nya kunder i och med deras utveckling av 

integrated solutions. Om Saab lyckas bra med integrated solutions nationellt så kan det skapas 

en möjlighet för Saab att även söka nya kunder internationellt.  

 

De flesta integrated solutions som Saab erbjuder sina kunder kan ses som komplexa. 

Lösningarna har hög teknisk nivå och det är ofta flera delar av Saab som är med och utvecklar 

integrated solutions. Eftersom integrated solutions handlar mycket om att lösningen ska passa 

den enskilda kunden anser vi att Saab har goda förutsättningar gällande det fortsatta 

utvecklandet av integrated solutions. Detta då Prencipe et al (2003) liksom vi anser att kunden 

har komplexa behov och på så sätt menar vi att Saab har möjlighet att erbjuda sina kunder 

komplexa integrated solutions med tanke på deras höga teknologiska nivå samt deras 

avancerade produkter, system och tjänster. Vi anser att de komplexa integrated solutions som 
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Saab kan sälja till sina kunder är en stor fördel och att Saab ständigt bör se till att de hela tiden 

utvecklas för att på så sätt hålla en hög grad av komplexitet på deras integrated solutions.  

5.3.1 Relationsperspektivet  

Eftersom integrated solutions ofta är komplexa samt kan varieras för att passa särskilda behov 

är det viktigt att kund och leverantör skapar en tillfredställande relation. Detta då integrated 

solutions ofta är av väldigt komplex karaktär är det viktigt att en tillfredställande relation från 

båda parterna existerar, för att på så sätt kunna utveckla en lösning som passar speciellt för 

den kundens önskemål. (Andersson, 2005) FMV och Saab har under åren utvecklat en bra 

relation som ses som relativt tillfredsställd från båda parterna. Organisationerna samarbetar 

ofta vid utvecklandet av integrated solutions och det sker en ständig dialog mellan Saab och 

FMV för att på så sätt säkerhetsställa att slutresultatet bli så tillfredställande som möjligt. Det 

nära samarbetet resulterar i att Saab får en bättre insyn i FMV:s verksamhet, genom det kan 

Saab förbättra sitt arbete genom att utveckla integrated solutions som passar FMV:s 

förändrade behov. Vi anser att relationen mellan FMV och Saab kan ses som en viktig aspekt 

gällande integrated solutions. Detta då vi anser att relationen mellan organisationerna 

möjliggör utvecklandet av de komplexa helhetslösningarna som Saab erbjuder FMV. Genom 

relationen skapas ett förtroende mellan parterna, samtidigt som en inblick i organisationernas 

verksamheter möjliggörs, vilket resulterar i att processen av utvecklandet av integrated 

solutions underlättas. Detta då Saab kan använda sin kunskap om FMV vid utvecklandet av 

integrated solutions och på så sätt förhoppningsvis tillfredställa FMV:s integrated 

solutionsbehov på ett optimalt sätt. Eftersom båda organisationerna anser sig ha en relation 

med varandra samt att det krävs ett ömsesidigt intresse för utvecklingen av nya lösningar 

anser vi att följande två definitioner av Grönroos (2002) uppfylls.       

 

”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och leverantör tänker på samma sätt.” 

~ Grönroos, 2002, sid. 46 ~ 

 

”Jag är inte bara till för säljarföretaget; det är också till för mig.” 

~ Grönroos, 2002, sid. 46 ~ 

 

 

Ömsesidigheten och engagemanget hos både FMV och Saab kan i vissa fall medföra att de 

anställda som ingår i ett visst projekt inte ser det som två olika företag utan som en enhet. 

Grönroos (2002) menar att relationsperspektivet handlar om att hitta en win-win situation som 
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medför fördelar för både kund och leverantör. Detta överensstämmer med den bild vi har fått 

av Saab då de anger att det är viktigt att det skapas en win-win situation för både FMV och 

Saab vilket möjliggörs på grund av att båda parter effektiviserar sin verksamhet. Vi har även 

fått den uppfattningen att båda parterna ser sig som vinnare eftersom både FMV och Saab ser 

fler fördelar än nackdelar med integrated solutions och relationen dem emellan, samt att båda 

anser att positiva ekonomiska förutsättningar uppkommer i och med detta arbetssätt. Grönroos 

(2002) menar även att det uppstår en viss säkerhet mellan parterna när en relation uppstår 

detta är dock något som vi inte i så hög grad har funnit i vårt empiriska material. FMV menar 

att bara för att de har en relation med Saab så kan Saab inte vara säkra på att FMV väljer just 

dem som leverantör. FMV:s inköp styrs även mycket av LOU vilket medför att FMV inte kan 

välja Saab i alla situationer utan allt måste konkurrensutsättas. 

 

Echeverri och Edvardsson (2002) menar att på marknader där företag säljer produkter och 

skapar relationer med andra företag tenderar relationerna att bli komplexa. Författarna menar 

vidare att sådana relationer ofta är långsiktiga och krävande eftersom investeringarna som 

görs ofta är stora och kostsamma. Ytterligare en aspekt som författarna påpekar är att sådana 

relationer ofta är vidare med tanke på att kunden har kontakt med många olika delar inom ett 

och samma företag. Relationen mellan Saab och FMV kan ses som komplex i vissa 

avseenden. Detta då relationerna ser olika ut beroende på vilka delar av organisationerna som 

berörs. Dock handlar det ofta om relationer av det mer sammansatta slaget eftersom 

exempelvis en produkts olika delar kan komma ifrån olika delar av Saabs verksamhet. Något 

som framgår tydligt är att FMV och Saab har en långsiktig relation med varandra. Relationen 

är även krävande i det avseendet att det krävs en fordrande dialog mellan parterna för att 

FMV i slutänden ska få rätt lösning. För att slutresultatet från Saab ska bli så bra som möjligt 

har FMV börjat använda sig av systemhus vilket innebär att FMV och Saab samarbetar i så 

stor utsträckning som möjligt. Användandet av systemhus anser vi vara positivt eftersom Saab 

då kan ta hänsyn till de förändringar som sker hos både FMV och i omvärlden. Utvecklandet 

av integrated solutions kan ta lång tid och mycket kan därför hinna ändras på vägen och på 

grund av det anser vi att systemhus möjliggör ett förbättrat slutresultat. Ett exempel som vi 

anser bevisar detta antagande är Saabs utvecklande av Strise till FMV. Saab uppfyllde sitt 

arbete och utvecklade Strise efter FMV:s önskemål men när systemet var klart hade 

omgivningen förändrats, vilket medförde att Strise inte gick att använda utan ytterligare 

förändringar. Vi anser därför att systemhus både möjliggör förbättrade integrated solutions 
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samt en livlina gällande ekonomiska aspekter. Detta då kunden kan säkerställa att rätt 

integrated solution utvecklas och de inte behöver nyutveckla en redan klar integrated solution, 

vilket kostar pengar. Från Saabs sida anser vi att det är positivt att de använder sig av så 

kallade integrerade projektteam där Saab tillsammans med sina kunder arbetar tillsammans 

med kompetens både från användar-/beställarsidan samt från leverantörsidan. Vi menar att 

Saab genom de integrerade projektteamen utvecklar integrated solutions som passar FMV:s 

behov då de arbetar i ett team med samma lösning, dock med fastställda affärsmässiga roller.  

 

I och med att Saab erbjuder, bland annat FMV, integrated solutions har Saab kunnat minska 

den risk som kan uppstå i och med att relationer uppstår i många olika delar av verksamheten, 

vilket i sin tur kan medföra att FMV inte uppfattar Saab som ett helt sammansatt företag utan 

som ett företag som består av många olika bolag. När Saab erbjuder sina kunder integrated 

solutions medför det att en helhetslösning utvecklas inom företaget istället för att kunden själv 

köper olika produkter och tjänster på flera olika delar av Saab för att sedan koppla samman 

dessa.  

 

En relationsdialog uppstår enligt Grönroos (2002) när både kund och leverantör lyssnar på 

vad den andre parten har att säga samt att kommunikationen mellan parterna är 

tillfredställande. Vi anser utifrån Grönroos (2002) åsikter att det finns en relationsdialog 

mellan FMV och Saab eftersom de båda organisationerna anser att kommunikationen mellan 

parterna för det mesta kan ses som tillfredställande samt att parterna hjälps åt vid utvecklandet 

av integrated solutions genom att de lyssnar på varandras idéer samt krav. Det kan dock i 

vissa avseenden uppfattas som svårt att skapa en dialog mellan parterna då LOU medför att 

inte alltid en dialog kan skapas i ett tidigt stadium.   

 

På den marknad som FMV och Saab verkar på, det vill säga en business to business marknad, 

menar Bonner och Calantone (2005) att det är viktigt att leverantören uppmärksammar 

köparen eftersom det ofta handlar om stora och komplexa inköp. Detta anser vi är något som 

Saab behöver lägga extra fokus på i och med utredningen. Detta då FMV kommer att lägga ut 

mer av sin verksamhet på industrin vilket kan medföra att Saab får konkurrera med flera 

aktörer och därför anser vi det vara viktigt att Saab uppmärksammar FMV för att på så sätt få 

FMV att känna ett utökat förtroende samt en tilltro för Saab. Vid val av leverantör ser FMV 

till faktorer som tid, funktion och kostnad, där myndigheten strävar efter att uppnå en balans 
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mellan dessa tre faktorer. Samtidigt som det är av stor vikt att den eventuelle leverantören har 

förmågan att erbjuda en kontinuerligt hög teknologisknivå på sina erbjudanden samt att 

leverantören kan underhålla samt vidareutveckla produkten under en lång tidsperiod. Saab 

kan inte endast förlita sig på den nära relation som finns mellan parterna eftersom FMV på 

grund av LOU inte enbart kan anlita företaget på denna premiss, utan Saab måste även kunna 

uppfylla de andra nyss nämnda faktorerna. 

 

Det framkommer dock att det inte endast är positivt med ett nära samarbete samt en stark 

relation. Dock anser vi att det utifrån ett integrated solutionsperspektiv är svårt att se några 

nackdelar med ett nära samarbete samt en god relation, eftersom en nära relation kan medföra 

att de integrated solutions som utvecklas passar kunden bättre. En nackdel som dock kan 

uppkomma för Saab är att det nära samarbetet kan leda till högre utvecklingskostnader, detta 

är något som Saab måste hantera eftersom de vet att det krävs ett nära samarbete för att rätt 

integrated solutions ska utvecklas.     

 

 

Vi anser att följande citat ger en bra bild av FMV och Saabs fortsatta samarbete.       

 

”Det är en mycket grannlaga uppgift att genomföra de här förändringarna som trenderna 

pekar åt både för industrin och för försvaret tillsammans. Man måste förstå varandra men 

samtidigt måste man förstå begräsningar, alltså man kan inte göra allt tillsammans utan vissa 

saker måste konkurrensutsättas och ska konkurrensutsättas eftersom det är bästa sättet att få 

effektivitet i verksamheten men om man konkurrensutsätter saker för mycket eller i för små 

bitar tar du bort möjligheten att bibehålla kompetensen.” 

~ Chef, Affärsutveckling, Saab ~ 

 

Vi anser även att det ovanstående citatet tar upp väsentliga aspekter gällande relationer och 

samarbete som vi anser vara viktiga. Dessa aspekter är att båda partnerna måste förstå 

varandra samt att det inte går att göra allt tillsammans. Vi menar att det är trots allt två olika 

organisationer som båda ser till sitt eget bästa vilket resulterar i att det inte går att samarbeta i 

alla avseenden. Vi anser att det verkar som att Saab inser detta och att de även anser att det i 

vissa fall krävs att vissa saker bör konkurrensutsättas för att kunna uppnå effektivitet.    
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5.3.2 Anledningar till att Saab började erbjuda FMV integrated solutions  

Enligt Davies et al (2001) finns det flera olika anledningar till att företag börjar erbjuda sina 

kunder integrated solutions, en av dessa anledningar är möjligheten till vinstgivande 

marknader. Eftersom Saab både tillhandahåller produkter, tjänster och system såg de en 

möjlighet att utveckla sitt erbjudande till att även innefatta integrated solutions. De såg en 

möjlighet att knyta fler kunder till sig och att existerande kunder skulle kunna komma att göra 

fler antal inköp. Två andra anledningar som Davies et al (2001) framhåller är efterfrågan från 

kunder samt outsourcingtrenden. Saabs kunder började efterfråga sammansatta produkter och 

tjänster vilket medförde att Saab såg en möjlighet att utveckla sin verksamhet gentemot 

integrated solutions. Samtidigt kommer FMV:s framtida förändring av verksamheten att 

medföra att delar av det som nu görs inom organisationen kommer att läggas ut på industrin 

vilket kan ses som en slags outsourcing av verksamheten. Denna trend anser vi säkerligen 

kommer att medföra att FMV fortsätter att efterfråga integrated solutions från Saab, 

efterfrågan kan troligtvis även öka.  

 

En annan drivkraft för integrated solutions är enligt Davies et al (2001) regeringsledda 

marknadsreformer. Författaren menar att faktorer som privatisering, avreglering samt 

liberalisering kan medföra en ökad användning av integrated solutions. I FMV:s och Saabs 

fall ser vi att den kommande avregleringen kommer påverka användandet av integrated 

solutions i hög grad. FMV kommer inte att ha de ekonomiska möjligheter som krävs för att 

behålla kompetensen inom alla områden vilket kommer att medföra att vissa av dessa 

områden läggs ut på industrin. FMV kommer att efterfråga fler helhetslösningar som 

komponerats efter verksamhetens enskilda behov, det gäller därför för Saab att de är med i 

denna förändring och att de utvecklar lösningar som överensstämmer med FMV:s behov. 

Eftersom FMV och Saab redan idag har ett nära samarbete så anser vi att det är viktigt för 

Saab att de följer med i utvecklingen som den kommande förändringen kommer att medföra. 

Detta då vi tror att det kan finnas en möjlighet för Saab att ytterligare stärka relationen mellan 

FMV och Saab samt öka deras försäljning då FMV kommer att behöva mer hjälp från 

industrin. Vi anser även att FMV:s minskade anslag kan medföra att integrated solutions där 

Saab står som ansvarig för systemen kan komma att öka. Detta då FMV kan ha ekonomiska 

resurser till att exempelvis hyra flygtimmar men inte ha råd att köpa hela flygplanet med 

tillhörande delar. 
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5.3.3 Skapa värde för kunden 

Treacy och Wiersema (1993) diskuterar tre typer av discipliner som är värdeskapande för 

kunden vilka är operationell överlägsenhet, kundrelationer samt produktledarskap. Saab 

tillhandahåller idag system som är anpassade till kundens specifika behov, FMV:s filosofi är 

dock att etablera ett närmare samarbete med sina leverantörer än de idag har. På så sätt kan de 

olika produkt- eller systemkraven som ställs vid en upphandling omdefinieras kontinuerligt 

och leda till att bättre anpassade produkter eller system kan erhållas vid leverans. Även fast 

Saab inte explicit påpekade att kundlojalitet var något som de strävade gentemot menar vi att 

de långa åtaganden som Saab ingår med sina kunder kan komma att skapa viss kundlojalitet. 

Samtidigt som Saab i vissa fall tillsammans med kunden konstruerar en specifik produkt eller 

ett specifikt system eftersom att den industri Saab är verksam inom innebär komplexa 

erbjudanden, detta menar vi även skapar kundrelationer och därmed kundlojalitet. Genom 

detta nära samarbete med kunden kan Saab komma att kunna förutse den specifika kundens 

behov. Relationen mellan Saab och FMV kan dock inte, på grund av LOU, fullt ut 

karaktäriseras av kundlojalitet, då FMV i stor utsträckning inte själva kan påverka vilka 

leverantörer som anlitas. Dock anser FMV att Saab är en mycket kompetent leverantör som 

de gärna anlitar. Samtidigt är det inom Saabs verksamhet i vissa fall viktigt att kunna erbjuda 

kunderna lösningar där kostnaderna kontinuerligt minimeras. För att Saab ska kunna 

tillfredställa sina kunders behov är det även väsentligt att företag utvecklar sina kompetenser, 

produkter och system för att inte hamna bakom sina konkurrenter. Vi menar att Saab i 

dagsläget skapar kundvärde genom att fokusera sin verksamhet på värdedisciplinen 

kundrelationer, då Saab tillhandahåller sina kunder speciellt anpassade lösningar samt att de 

genom sitt långsiktiga perspektiv vill uppnå kundlojalitet. Samtidigt menar vi att Saab uppnår 

marknadsstandard på de andra två disciplinerna, operationell överlägsenhet samt 

produktledarskap. Det behov som kommer att uppkomma inom FMV i och med 

omstruktureringen samt strävandet efter att arbeta på högre systemnivåer menar vi kommer att 

innebära att Saab måste förändra sin implementering av dessa discipliner. För att kunna 

tillgodose FMV:s uppkommande behov bör Saab inte endast fokusera på uppbyggandet av 

kundrelationer utan företaget bör även i större utsträckning än tidigare fokusera sin 

verksamhet på operationell överlägsenhet, tillförlitliga produkter till ett marknadsmässigt pris. 

Detta eftersom FMV kan komma att lägga ut delar av sin verksamhet internationellt, vilket i 

sin tur kommer att innebära att graden av konkurrens kan komma att öka markant. För att 

kunna förse FMV med vad de efterfrågar före konkurrenten gör det är det av stor vikt att Saab 
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utvecklar sina kompetenser och system samtidigt som uppbyggandet av kundrelationer är av 

stor vikt för att kunna förutse FMV:s uppkommande behov.  

 

Wise och Baumgartner (1999) påpekar att ett företag skapar kundvärde genom att fokusera sin 

verksamhet på aktiviteter som kommer i direktkontakt med företagets kunder, exempelvis 

marknadsföring. Saabs verksamhet är idag fokuserad på att erbjuda sina kunder 

specialanpassade lösningar, där många olika typer av verksamhetsaktiviteter ingår. Många av 

de lösningar som Saab idag erbjuder sina kunder är erbjudanden där företaget tar ett större 

helhetsansvar och erbjudandet mer ses som en tjänst och inte som en produkt eller ett system. 

Även om Saab redan till viss grad erbjuder sina kunder specialanpassade lösningar bör 

företaget i och med FMV:s förändrade behov förändra sin verksamhetsinriktning till att 

fokusera på vidare erbjudanden då detta är något som visat sig vara av vikt i framtiden.  

 

Prencipe et al (2003) menar att när leverantören erbjuder sina kunder integrated solutions bör 

de se sin värdekedja utifrån kundens synvinkel och detta är något som vi anser att Saab har 

gjort. Det verkar som om företaget har insett vikten av att fortsätta att skapa kundvärde även 

efter försäljningstillfället. Saab försöker skapa långsiktiga relationer och dialoger med FMV 

för att kunden ska bli så nöjd som möjligt. Genom en bra relation och en ständig dialog anser 

vi att Saab kan få en förbättrad förståelse för FMV:s behov vilket bör resultera i att rätt 

integrated solutions utvecklas samt att FMV:s behov tillfredställs. Vi anser dock att det kan 

vara svårt för Saab att alltid erbjuda rätt integrated solution eftersom de produkter och tjänster 

som erbjuds ofta är väldigt komplexa, därför anser vi att Saab bör utgå ifrån Prencipe et als 

(2003) figur 3:5 gällande värdeskapande. Denna figur består av fyra steg vilka är tillverkning, 

systemintegration, operativa tjänster samt tjänsteprovision. Dessa fyra steg menar författarna 

lämpar sig väl att använda på marknader där komplexa produkter och tjänster erbjuds 

eftersom kundernas behov och prioriteringar på sådana marknader kan ses som specifika. Vi 

har dock inte i vår uppsats undersökt Saabs produktion, men vi påpekar att det vid 

implementeringen av integrated solutions kan vara en modell att utgå ifrån. Detta då det kan 

krävas en förändring av ett företags produktionssätt då dess verksamhet genomgår en 

förändring gentemot integrated solutions.         

 

 
 
 86



Integrated solutions – förändrade förutsättningar för FMV och Saab  
 

5.3.4 Kompetens  

Enligt Shepherd och Ahmed (2003) behöver företag som erbjuder sina kunder integrated 

solutions tre nyckelkompetenser vilka är teknisk kompetens, integrationskompetens samt 

marknads-/affärskunskapskompetens. Saab erbjuder sina kunder avancerade produkter och 

system och företaget kan ses som högteknologiskt. Vi anser att en av Saabs viktigaste delar 

gällande integrated solutions är de utvecklade kompetenserna inom det tekniska området. 

Detta anser vi kan medföra att Saab för det mesta kan erbjuda sina kunder integrated solutions 

som har en hög teknologisknivå samt ligger rätt i tiden. Saab kan även ses ha god 

integrationskompetens eftersom de har arbetat med integrated solutions sedan 1990-talet och 

därmed blivit kunniga inom området. Marknads-/affärskunskapskompetens anser vi även att 

Saab har i stor utsträckning. Detta då de har lyckats att bli ett ledande företag inom den 

svenska försvarsindustrin samt att de har god kunskap om en av deras huvudkund FMV. Att 

Saab har god kunskap om FMV beror på att de hade, samt har, utvecklade marknads-

/affärskunskapskompetenser inom det området när de började använda sig av integrated 

solutions. Saab förstod vikten av att lära känna sina kunders verksamheter i största möjliga 

mån. 

5.3.5 Definition av integrated solution 

Utifrån arbetet med denna uppsats har vi som undersökare fått en bild av integrated solutions 

som till viss del skiljer sig från den bild som vi har fått om ämnet från de teorier som vi har 

använt oss av. Det som vi anser främst skiljer sig åt är att vi genom våra undersökningar av 

FMV och Saab har insett vikten av relationsskapande vid användandet av integrated solutions. 

Vikten av att relationer bör skapas för att bästa möjliga integrated solutions ska utvecklas, 

vilket vi inte anser behandlades i de teorier som vi har använt oss av i uppsatsen. Utifrån vårt 

empiriska material har vi fått en uppfattning om att det är väldigt viktigt att det skapas 

relationer mellan kund och leverantör för att på så sätt möjliggöra ett förbättrat arbete med att 

utveckla integrated solutions. Detta då FMV och Saab genom en bra relation kan ge varandra 

idéer samt kunskap om parternas verksamheter. En annan aspekt som vi anser skiljer sig åt är 

hur en integrated solution byggs upp. Enligt de teorier som vi har använt oss av så är 

integrated solutions en sammansättning av produkter och tjänster där kundens specifika behov 

står i fokus. I vårt empiriska material har vi även fått en bild av att Saab i vissa fall tar, eller i 

framtiden kommer att ta, ett steg längre, det vill säga de säljer endast en tjänst. Ett exempel 

kan vara att de säljer flygtimmar, kunden betalar bara för den tid som flygplanet används, 
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istället för att kunden köper hela flygplanet och dess komponenter själv. Saab sätter alltså 

ihop en integrated solution inom den egna verksamheten för att sedan stå som ägare till den, 

kunden köper bara tjänsten. På grund av detta har vi valt att definiera integrated solutions på 

följande sätt.  

 

”En integrated solution är en sammansättning av produkter, tjänster och system som genom 

en bra relation mellan kund och leverantör kan anpassas till den enskilda kundens behov. 

Kunden kan antingen köpa en integrated solutions i sin helhet eller endast betala för de 

tjänster som utnyttjas vid ett specifikt tillfälle.  

~ Vår egen definition, 2006 ~ 

5.4 Möjligheter och hot 

Det grundläggande hotet gentemot FMV är den minskning som myndigheten erhållit i 

materielanslag. Kortsiktigt kommer den kommande förändringen att innebära att FMV:s 

personalstyrka kommet att minskas, vilket i sin tur kan komma att innebära att det kommer att 

bli ett visst stopp i FMV:s beställningar.  

 
Då det svenska försvaret karaktäriseras av en komplett försvarsmakt menar vi att 

omstruktureringen av FMV:s verksamhet kommer att innebära att alla de aktiviteter som idag 

finns inom myndigheten även i framtiden kommer att implementeras. Skillnaden kommer att 

ligga i att alla dessa aktiviteter inte längre kommer att vara verksamma inom FMV:s 

verksamhet, utan delar kommer att läggas ut på industrin. 

 

”Sverige ska kunna försvara sig från land, till sjöss och till mark. De är den gamla devisen, 

från mark upp i luften.” 

~ Uppdragsledare Industrisamverkan, FMV ~ 

 

Då Saab under många år varit FMV:s huvudleverantör av produkter har man under många år 

haft och har fortfarande idag ett nära samarbete. Frågan är hur denna samarbetsrelation kan 

komma att påverkas i och med denna förändringsprocess som FMV ska genomgå? På kort 

sikt kommer den kommande förändringen att innebära ett visst beställningsstopp från FMV, 

men på längre sikt kan många möjligheter uppkomma. Ett av de mål som framkommit för 

FMV i och med den genomförda utredningen och därmed det minskade materialanslaget är att 

lägga ut delar av sin verksamhet på industrin. På lång sikt menar vi att denna förändring kan 
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komma att innebära vissa möjligheter då den troligtvis kan komma att innebära en 

effektivisering av FMV:s verksamhet. Då industrin kan genomföra många av de aktiviteter 

som idag genomförs inom FMV:s verksamhet på ett mer effektivt sätt menar man att de 

operativa kostnaderna för försvaret ska kunna minimeras. Detta samtidigt som ovissheten av 

vilka företag som kommer att få ta del av den kommande outsorcingen kan innebära att 

leverantörernas erbjudanden förbättras ytterligare. På grund av de ovan nämnda anledningarna 

menar vi att förändringen kan komma att innebära en effektivisering av leverantörernas 

verksamheter.    

 

FMV:s sätt att hantera upphandlingar kommer i och med den kommande omorganiseringen 

även att kunna förändras, från att inköp av en enskild produkt eller ett system genomförs till 

att inköp av både produkten/systemet samt underhåll av denna istället kan komma att 

genomföras. I och med detta kommer FMV under en längre tidsperiod än tidigare att arbeta 

med en enskild leverantör, vilket kan komma att innebära att relationer mellan parterna kan 

skapas. Detta menar vi även kan komma att innebära en stor möjlighet för den eventuella 

leverantören då de specifika inköpen kommer att bli större samt ha ett utökat innehåll. Saab 

kan i och med den väntande förändringen komma att få större åtaganden, där FMV inte längre 

endast inhandlar en specifik produkt eller ett specifikt system utan även inhandlar de 

underhållstjänster som produkten eller systemet kommer att frambringa under dess livstid. 

Det vill säga Saab kan i framtiden komma att i större utsträckning än tidigare vidmakthålla de 

upphandlingar som FMV kommer att genomföra.   

 

FMV:s förändrade behov kan komma att medföra att Saab även kan erhålla fler 

helhetsåtaganden. Detta kan komma att innebära en möjlighet för Saab och dess verksamhet, 

men för att företaget ska kunna hantera denna möjlighet är det av stor vikt att företaget 

utvecklar sina kompetenser till att kunna tillfredställa FMV:s behov av försvarsmaktssystem. 

Som vi ser det kan ytterligare en möjlighet uppkomma i och med att FMV omorganiserar sin 

verksamhet, denna möjlighet menar vi är att Saab kan komma att överta vissa av de aktiviteter 

som FMV idag ansvarar för. Men denna möjlighet kan även komma att innebära att Saab 

måste utveckla sina nuvarande kompetenser. 

 

Den eventuella internationaliseringen kan komma att påverka samarbetsrelationen mellan 

Saab och FMV. Myndigheten står på grund av den genomförda utredning i dagsläget inför 
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valet om de ska vidareutveckla ett av de system som Saab tidigare utvecklat, Strise, till att 

även passa den internationella marknaden eller om de istället ska köpa in ett redan 

internationellt anpassat system, NATO. En vidareutveckling av det redan befintliga systemet 

skulle inte komma att påverka relationen mellan Saab och FMV i så stor utsträckning medan 

inköpet av ett NATO system skulle komma att inköpas från en annan leverantör och därför 

påverka Saab i större utsträckning. Samtidigt kan FMV:s internationalisering leda till att Saab 

kan öka sin försäljning på den internationella marknaden, då Saab kommer att ha en 

referenspunkt på denna marknad att uppvisa för de internationella kunderna, detta menar vi 

kan innebära att företaget genom att referera till FMV kan höja trovärdigheten på dess 

erbjudanden. FMV:s eventuella internationalisering kan komma att innebära att Saab för att 

hålla uppe sina intäkter kan behöva etablera sig på den internationella marknaden och på så 

sätt konkurrera inom den övriga världens försvarsindustri. Det kan även vara nödvändigt för 

Saab att gå ut på den internationella marknaden då den svenska försvarsbudgeten 

kontinuerligt minskas. Samtidigt kan Saabs konkurrenskraftighet komma att öka i och med 

FMV:s internationalisering eftersom Saab, för att kunna behålla FMV som kund, måste ha 

förmågan att leverera internationellt integrerade system.    

 

Internationaliseringen av FMV:s verksamhet kan dock komma att innebära en svårighet då 

den svenska lagstiftningen, LOU, gäller både vid upphandlingar nationellt samt 

internationellt. Detta kan komma att innebära vissa svårigheter att använda LOU då 

lagstiftningen mellan olika länder kan komma att skilja sig åt.  

 

I och med att FMV ska förändra sin verksamhet till att arbeta på högre systemnivåer är det av 

vikt att även Saab höjer den systemnivå som de arbetar på, detta för att företaget ska kunna 

fortsätta vara en av FMV:s huvudleverantör. 

 

”Traditionellt sett, för ett antal år sedan, byggde Saab elledningssystem idag bygger de 

komplexa stridsledningssystem och nu så måste Saab höja sig en nivå till och istället se på 

försvarsmaktsystem för att kunna ta större åtaganden.” 

~ Verksamhetsgruppledare, FMV~ 

 

Detta uttalande tyder på att Saab måste gå från att erbjuda ett komplext system till att se dess 

erbjudande från ett ännu vidare perspektiv. Ett företag kan höja sin konkurrenskraftighet på 
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olika sätt. Ett av dessa sätt är genom att erbjuda kunden en skräddarsydd lösning av produkter 

och tjänster för att på så sätt tillgodoses kundens behov och därmed även skapa värde (Treacy 

& Wiersema, 2000, Flint et al, 2002) Genom detta kan företaget uppnå högre 

konkurrenskraftighet. Trots att Saab till viss del redan har erbjudit FMV dessa skräddarsydda 

lösningar bör Saab utveckla sitt erbjudande till ett bredare perspektiv, från att erbjuda 

stridsledningssystem till att erbjuda försvarsmaktssystem. För att kunna tillfredställa kunden 

på det sättet är det av stor vikt att företaget har kunskap och förståelse för kundens behov 

(Flint et al, 2002). Kundvärde kommer att skapas genom att erbjuda den rätta lösningen för 

kundens specifika behov innan konkurrenten gör det, i enlighet med Treacy och Wiersema 

(1993). Det är därför viktigt att Saab höjer sin systemnivå då FMV gör det, om Saab inte kan 

gör det kan de eventuellt inte heller kunna komma att tillgodose FMV:s uppkommande behov, 

detta kan i sin tur då leda till att FMV kanske kan komma att bli tvungna att söka sig till andra 

leverantörer. 

5.5 Utgångspunkter efter utredningen 
 
Men för att Saab ska kunna utveckla de rätta kompetenserna för FMV:s förändrade behov 

måste kunskap innehas om vilka av FMV:s olika verksamhetsaktiviteter som myndigheten 

kommer att outsourca. Saab och FMV har redan idag en nära relation där Saab genom att föra 

en dialog med kunden i vissa fall kan försöka förutspå kundens uppkommande behov. Detta 

menar vi är vad Saab bör göra, genom att föra en dialog med FMV, ta reda på vilka de exakta 

aktiviteterna som ska komma att outsourcas är för att på så sätt kunna utveckla de behövda 

kompetenserna. Genom att placera FMV:s olika aktiviteter i Gottfredson et als (2005) modell, 

figur 3:2, kan Saab erhålla vetskap om vilka av aktiviteterna som kan komma att läggas ut på 

industrin, det vill säga outsourcas. Genom att se till vilka av FMV:s aktiviteter som är unika 

inom industrin samt till vilken grad aktiviteterna är ägda inom företaget kan Saab få 

information om vilka de kommande outsourcingaktiviteterna som kan komma att läggas ut på 

industrin och därmed utveckla de rätta och behövda kompetenserna.  

 

När Saab har den behövda kunskapen om vilka av FMV:s aktiviteter som kan komma att 

outsourcas bör Saab se till det kostnadskrav som FMV kommer att ha på den outsourcade 

aktiviteten. Eftersom anledningen till FMV:s omstrukturering är en strävan att sänka 

kostnaderna samt att FMV uppfyller kraven på dessa aktiviteter till en bra nivå menar vi 

genom att se till Gottfredson et als (2005) modell, figur 3:3, att FMV:s kommande 
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outsourcingaktiviteter kommer ha ett krav på kostnaden per transaktion som kommer att ligga 

över eller på industrins median, detta illustreras i modellen nedan. För att Saab ska kunna få 

möjligheten att fortsätta sina leveranser till FMV menar vi att det är av stor vikt att företaget 

strävar efter att uppfylla dessa.   
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Figur 4:1 Lokaliseringen av FMV:s kommande outsourcingaktiviteter? (Egen bearbetning, ur 

Gottfredson et al, 2005, sid.138) 

 
Gottfredson (2005) menar att de fördelar som uppkommer i och med att outsourcing används 

som ett komplement till ett företags verksamhet är minimering av dess kostnader, en 

förbättrad kvalitet samt en rationaliseringsprocess av verksamheten. Anledningen till FMV:s 

förändrade behov är en strävan efter sänkta kostnader, detta kommer i sin tur att innebära en 

omrationalisering av myndighetens verksamhet. Samtidigt anser vi att den kommande 

förändringen kan komma att innebära en kvalitetsförbättring av FMV:s verksamhet. Detta 

eftersom omorganiseringen kan komma att innebära att myndigheten påbörjar sin strävan 

efter att arbeta på högre systemnivåer samt att en effektivisering av FMV:s verksamhet 

kommer att inledas.     

 

 

Olivia och Kallenberg (2003) påpekar att ett företag som förändrar sin verksamhet till att 

inkludera högre nivåer av tjänster i sitt erbjudande till kund bör genomföra denna förändring i 

steg. Det första steget som omnämns är att det specifika företaget förenar sina 

tjänsteerbjudanden under en specifik avdelning. För Saab kan detta vara ett förslag, då FMV:s 

behov kan komma att innebära ett behov av system på en högre systemnivå. Saab kan då 

komma att behöva ha en avdelning som ser över samt integrerar dessa komplexa erbjudanden. 

Det andra steget som Olivia och Kallenberg (2003) diskuterar är hanteringen av kulturella 
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aspekter som kan uppkomma i och med att företaget omriktar sin verksamhet. Om Saab skulle 

komma att förändra sitt erbjudande bör företaget även försöka att hantera de aspekter som kan 

komma att uppkomma i och med Saabs omvandlade erbjudande, det vill säga arbetet på högre 

systemnivåer samt arbetet med mera komplexa system. Om Saab ska följa efter FMV i deras 

arbete på högre systemnivåer är det av vikt att hela företaget inser vad detta erbjudande skulle 

kunna komma att innebära. Olivia och Kallenberg (2003) diskuterar ytterligare ett steg i ett 

företags förändring gentemot integrering av tjänster i sitt erbjudande, detta steg är erbjudandet 

av underhållskontrakt. Det behov av försvarsmaktssystem som kommer att framkomma inom 

FMV kan komma att innebära att Saab övertar vissa av FMV:s nuvarande aktiviteter samt att 

myndigheten kommer att efterfråga mer övergripande system, vissa av dessa behov kan 

komma att innebära efterfrågan av underhållskontrakt, då Saab tar över hanteringen av hela 

systemet. FMV:s verksamhet kommer dock fortfarande efter omorganisationen att 

karaktäriseras av upphandlande av system, skillnaden kommer istället att vara att ett behov av 

tjänster kan komma att uppkomma i större utsträckning. I och med att ett behov av mer 

övergripande system kommer att uppkomma menar vi kan komma att innebära att FMV inte 

längre kommer att genomföra upphandlingar på en enskild produkt eller ett enskilt system, 

utan istället kommer att fokusera på vidare erbjudanden.   

 

FMV har redan till viss del påbörjat sin omvandling mot högre systemnivåer, men detta sker 

fortfarande på de lägre systemnivåerna. Detta eftersom arbete på högre systemnivåer även 

skulle innebära stigande kostnader i materielanskaffning, då upphandlingarna på denna nivå 

innebär inköp av stora och komplexa system. Anledningen till varför FMV inte fullt ut 

påbörjat arbetet på högre systemnivåer är bland annat det minskade materielanslaget som 

myndigheten erhållit. På grund av detta samt att myndigheten vid ett fullständigt bedrivande 

av arbete på högre systemnivåer skulle behöva anpassa alla dess redan existerande system 

kommer detta troligtvis att leda till att omvandlingen till högre systemnivåer inte kommer att 

kunna genomföras inom en kort tidsperiod. Samtidigt menar vi att FMV har projekt som de 

sedan tidigare startat och dessa kommer att fortsätta att kräva investeringar, detta kommer att 

innebära kostnader. Då dessa investeringar inte bara kan avbrytas måste FMV fortsätta arbetet 

med projekten, detta innebär att stor del av materielanslaget kommer att gå till dessa 

investeringar. Det minskade anslaget ska täcka de sedan tidigare påbörjade projekten, 

anpassning av de existerande systemen till högre systemnivåer samt till omvandlingen av 

verksamheten till det framtida arbetet på högre systemnivåer. På grund av de nyss nämnda 
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faktorerna kan den kommande omstruktureringen till att arbeta på högre systemnivåer komma 

att ta längre tid än myndigheten planerat.     

 

Den genomförda utredningen kommer att innebära att FMV i vidare kontext kommer att 

basera sina upphandlingar på specifika specifikationer där krav ställs på vad produkten, 

systemet eller tjänsten ska kunna genomföra. För att detta ska kunna fungera är det av stor 

vikt att FMV har den förmåga eller införskaffar den förmåga som krävs för att kunna 

definiera dessa krav på ett tydligt sätt. Samtidigt menar vi att det här är viktigt att FMV 

fortlöpande har en dialog med dess leverantör för att på så sätt kunna omdefiniera de 

uppställda kraven. Denna dialog är något som FMV strävar mot att ha, då det har visat sig 

leda till bättre anpassade lösningar. Samtidigt menar vi att det är av vikt att FMV har 

förmågan att definiera produktens krav på ett tydligt sätt för att erhålla dessa anpassade 

lösningar. Detta är av ännu större vikt då FMV ska påbörja upphandlingarna av större och mer 

komplexa system. Genom att FMV:s arbete i stor utsträckning kommer att ske genom 

kravspecifikationer anser vi det vara ännu viktigare att tillsammans med leverantören 

fastställa kravbilden.  
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6. Slutsatser 
I kapitlet besvaras studiens frågeställningar genom att vi presenterar slutsatser som den 

teoretiska referensramen samt vår analys och diskussion gav upphov till. 
 

  
 
Vad är integrated solutions?  
 
Integrated solutions är en sammankoppling av produkter, system och tjänster vilket resulterar 

i en helhetslösning. Kunden kan köpa en hel integrated solution eller så kan kunden endast 

betala för den tid eller för de delar som används. Fördelen med att kunden endast kan betala 

för den tid som en viss integrated solution används är att leverantören får en möjlighet att 

genomföra en affär som annars inte hade varit möjlig. Detta då kunden kan inneha 

ekonomiska resurser till att köpa vissa tjänster men inte har råd med att köpa en hel integrated 

solution. Integrated solution handlar mycket om att leverantören ska tillfredställa kundens 

enskilda behov och därav är relationen mellan kund och leverantör väsentlig. När en bra 

relation skapas mellan parterna är det lättare för leverantören att uppfylla kundens önskemål 

vilket resulterar i en bättre anpassad integrated solution, samtidigt som en win-win situation 

uppstår då båda parterna kan effektivisera sin verksamhet genom samarbetet. En bra relation 

medför att leverantören och kunden lär sig mer om varandras verksamheter och då underlättas 

skapandet av idéer samt utvecklingsarbete. För att den slutliga integrated solution ska passa 

kundens behov i största möjliga mån kan man använda sig av så kallade systemhus samt 

integrerade projektteam, vilket innebär att kund och leverantör samarbetar i så stor 

utsträckning som möjligt.      

 

En anledning till varför en leverantör börjar erbjuda sina kunder integrated solution är att 

företaget vill öka sin vinst. Leverantören ser helt enkelt en möjlighet att utifrån de produkter, 

system och tjänster som erbjuds idag skapa en helhetslösning för kunderna, vilket kan 

resultera i en ökad försäljning och vinst. Vissa kunder har även ett behov av att vissa 

produkter, tjänster och system kopplas samman och att helhetslösningarna ska fungera både 

nationellt och internationellt. Andra anledningar till varför leverantörer erbjuder sina kunder 

integrated solutions är möjligheten till vinstgivande marknader, efterfrågan från kunder och 

outsourcingtrenden, regeringsledda marknadsreformer samt användandet av privata finanser.    
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Vilka integrated solutionsförutsättningar kan komma att uppstå för Saab i och med 

förändringen av FMV:s verksamhet? 

En av de främsta integrated solutionsförutsättningarna som kan uppkomma i och med 

förändringen är att FMV kommer att lägga ut delar av sin verksamhet på industrin, detta på 

grund av deras minskade anslag medför att de inte kan behålla alla sina kompetenser inom 

verksamheten. Det finns stora förutsättningar för Saab att öka och förbättra sina integrated 

solutionsleveranser till FMV, på premissen att Saab kan utveckla de kompetenser som krävs 

för att tillfredställa FMV:s behov. Detta kan även medföra att Saab kan erhålla en ökad 

konkurrenskraft på den internationella marknaden, då välutvecklade integrated 

soultionserbjudanden på den svenska marknaden kan fungera som marknadsföring på den 

internationella marknaden.    

 

Förändringen av FMV och dess verksamhet kommer att innebära att myndighetens behov 

även kommer att förändras. Det som idag upphandlas kommer att genomgå en förändring, 

från att enskilda produkter och system efterfrågas till att mer övergripande erbjudanden, där 

de underhållstjänster som produkten eller systemet kräver även kommer att ingå, efterfrågas. 

Vilket kan komma att innebära att FMV:s upphandlingar blir av större karaktär. Detta sätt att 

bedriva verksamheten på kommer att leda till att FMV kommer att ingå längre åtaganden med 

sina leverantörer är tidigare, detta kommer i sin tur att leda till att Saab kan etablera ytterligare 

relationer med FMV. Saab erbjuder idag sina kunder, däribland FMV, specialanpassade 

erbjudanden, det vill säga integrated solutions. FMV:s behov av integrated solutions kommer 

att förändras gentemot ett behov av vidare erbjudanden.  

 

Om Saab inte har kompetenserna eller förmågan att tillgodose detta nya integrated 

solutionsbehov kan företaget komma att erhålla minskade inköp från FMV, då myndigheten 

kan komma att behöva söka sig till andra leverantörer som kan tillgodose dess behov. Det är 

därför av vikt att Saab även förändrar sin verksamhet till att arbeta på högre systemnivåer, för 

att på så sätt kunna erbjuda de produkter och system som FMV har ett behov av. Samtidigt är 

det viktigt att FMV innehar förmågan att specificera vad en specifik produkt eller ett specifikt 

system ska kunna utföra, då FMV kommer att ha ett behov av vidare system är det av ännu 

större vikt än tidigare. För att bättre anpassade leveranser ska erhållas är det viktigt att en 

kontinuerlig dialog förs mellan kunden och leverantören, detta då de uppställda kraven kan 

komma att arbetas om under hela systemets eller produktens uppbyggande.    
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Vilka möjligheter och hot kommer förändringen att medföra för Saab respektive för FMV?    

Den kommande förändringen av FMV och dess verksamhet kan komma att innebära många 

möjligheter för Saab. För att förändringen ska leda till möjligheter för Saab är det dock av 

vikt att Saab genomför samma resa som FMV, den mot högre systemnivåer. En av de 

möjligheter som kan uppkomma för Saab är den sysselsättningsökning som kan uppkomma i 

det fall Saab är en av leverantörerna som FMV lägger ut delar av sin verksamhet på. FMV är 

en statlig myndighet som inte i alla fall själva kan påverka vilken leverantör de ska anlita. 

Även om den genomförda utredningen kan komma att innebära en stor möjlighet för Saab och 

dess verksamhet i och med en möjlig ökning i sysselsättningen kan FMV:s outsourcing 

komma att läggas ut på andra företag än Saab. För att Saab ska kunna vara ett av dessa företag 

är det väsentligt att företaget använder sig av den nära relation de har med FMV, för att på så 

sätt försöka förutspå vilka FMV:s uppkommande behov kan komma att bli innan 

konkurrenten. När Saab har kunskap om detta bör företaget införskaffa den behövda 

kompetensen för att tillgodose detta behov. För att kunna tillfredställa det uppkommande 

behovet kan Saab dock inte endast förlita sig på den relation de har med FMV utan bör även 

fokusera på operationell överlägsenhet. Att uppnå operationell överlägsenhet innebär att Saab 

även bör erbjuda tillförlitliga produkter till ett marknadsmässigt pris. Vi menar att Saabs 

erbjudanden bör hålla en kostnad per transaktion som ligger på eller över industrins median. 

 

FMV kommer i och med den genomförda utredningen att erhålla ett minskat materielanslag, 

detta kommer i sin tur att leda till att FMV inte längre kommer att ha kompetensen att 

genomföra alla dess tidigare aktiviteter, detta kommer i sin tur att innebära att dess 

upphandlingar kommer att vara vidare samt större. De upphandlingar som i framtiden kan 

komma att innebära att FMV inte endast kommer att köpa en specifik produkt eller ett 

specifikt system utan att myndigheten även kommer att efterfråga de underhållstjänster som 

produkten eller systemet kommer att kräva under dess livstid. Det vill säga Saab kan komma 

att erhålla ansvaret för upphandlingarnas vidmakthållande i större utsträckning än förr. Detta 

menar vi kan komma att innebära en möjlighet för Saab.   

 

Den kommande utredningen kan även komma att innebära att FMV kontaktar företag på den 

internationella marknaden för att tillgodose dess behov, detta skulle komma att innebära att 

Saab utsätts för större grad av konkurrens, vilket kan ses som ett hot. FMV:s eventuella 
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internationalisering kan dock även komma att innebära att Saab lättare själva kan etablera sig 

på den internationella marknaden, detta då Saab har då svenska referensprojekt att uppvisa för 

internationella kunder.  Samtidigt kan Saabs konkurrenskraftighet komma att öka i och med 

FMV:s internationalisering då Saab måste kunna leverera internationellt integrerade 

erbjudanden för att behålla FMV som kund. 

 

För att FMV ska lyckas med den kommande förändringen av dess verksamhet är det viktigt 

att myndigheten införskaffar en gemensam och enhetlig målbild som ska leda företaget 

gentemot samma verksamhetsinriktning. Om FMV lyckas med att erhålla denna målbild kan 

den kommande förändringen leda till en effektivisering av dess verksamhet, där aktiviteter 

som andra kan genomföra på ett mer effektivt sätt inte längre ska utföras inom verksamheten. 

Förändringen kan även komma att verka som en drivkraft till myndighetens strävan gentemot 

ett arbete på högre systemnivåer, något som FMV under en längre tid eftersträvat. Arbetet på 

högre systemnivåer kan dock komma att försenas av FMV:s minskade materielanslag, detta 

då myndigheten måste anpassa sina existerande system mot denna systemnivå, fortsätta 

investeringarna i redan påbörjade projekt samt inleda den omorganisering som ska 

genomföras gentemot högre systemnivåer. 
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7. Reflektioner och förslag till vidare forskning 
I detta kapitel kommer de reflektioner som uppkommit under uppsatsens genomförande samt 

de tänkbara förslag vi har angående vidare forskning att presenteras. 
 
 

Integrated solutions är ett relativt outvecklat ämnesområde som på många sätt kan undersökas 

vidare. Konceptet har inte idag implementerats på så många olika industrier och materialet om 

de positiva och negativa aspekterna med integrated solutions är därför inte stort. Dock 

framkommer vissa positiva aspekter, medan de negativa inte behandlas i någon hög grad. Vi 

anser att det skulle vara av stort intresse att undersökningar av negativa aspekter med 

integrated solutions genomförs. Detta eftersom vi under uppsatsens gång erhållit en positiv 

bild av konceptet. 

 

Under uppsatsens genomförande var FMV precis i början av sitt omvandlingsarbete, då 

utredningen som lett till omorganisationen i stort precis hade presenterats. Det skulle därför 

vara intressant att undersöka hur omorganiseringen gick och vad den kom att leda fram till. 

Samtidigt som det skulle vara av intresse att undersöka hur relationen mellan FMV och Saab 

förändrades i och med den nyss genomförda utredningen, i uppsatsen har vi gjort vissa 

antaganden om hur relationen skulle kunna komma att förändras, men vad blev resultatet? 

Ytterligare ett ämnesområde skulle kunna vara hur användandet av integrated solutions 

faktiskt kom att förändras i och med utredningen, där två olika typer av undersökningar skulle 

kunna genomföras. En undersökning endast en kort tidsperiod efter förändringen genomförts 

och ytterligare en undersökning efter en längre tidsperiod. 

 

Något som vi vid insamlandet av vårt teoretiska material fann var att den sekundära datan av 

integrated solutions i stor utsträckning saknade ett kundperspektiv. Det skulle därför vara 

intressant att undersökningar om integrated solutions kom att i större utsträckning utföras 

ifrån detta perspektiv. Samtidigt fick vi genom Davies et al (2001) vetskap om att det saknas 

en färdigutvecklad affärsmodell av integrated solutions detta menar vi då även är ett framtida 

forskningsförslag.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide - FMV 
 
1. Vilken är din befattning?  

 
2. Hur länge har du arbetat på FMV?  

 
3. Har du haft andra tjänster än din nuvarande på FMV? 

- Om ja, vad innebar den/de? 
 

4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
5. Kan du berätta om något eller några specifika projekt som du deltagit i? 
 
6. Vilken relation har din befattning till Saab?   

 
7. Vad karaktäriserar FMV:s verksamhet? 
 
8. Hur stora är era inköp från industrin? 
 
9. Vid val av leverantör, vad anser ni vara viktigt? 

 
10. Hur ser förhållandet mellan FMV och Saab ut idag? 
 
11. Vilka inköp gör FMV från Saab, komponenter, system och/eller tjänster? 

- Vad köps in i störst utsträckning? 
 
12. Hur stor del av inköpen görs från Saab i förhållande till industrin? 
 
13. Kan du urskilja någon utveckling när det gäller FMV:s inköp under åren som du har 

arbetat på FMV? (Skillnader i mängden produkter, system eller tjänster som inköpts?) 
 
14. Hur går det till när FMV gör upphandlingar? 
 
15. Vilka kompetensområden har ni idag, vad är ni bra på? 
 
16. Kommer dessa kompetensområden att förändras i framtiden i och med förändringen? Vad 

kommer ni att vara bra på och vad kommer ni att vara mindre bra på?  
 

17. Hur kommer FMV:s verksamhet att påverkas av den kommande förändringen som 
framkommit i och med utredningen? 

 
18. Ser ni några hot som framkommer i och med utredningen? 
 
19. Ser ni några möjligheter som framkommer i och med utredningen? 
 
20. Hur kommer FMV:s behov att förändras i och med den kommande förändringen?  

 

 



 

21. Hur kommer förhållandet i framtiden, efter förändringen, att se ut mellan FMV och Saab? 
 
22. Hur kommer inköpen från industrin att förändras i framtiden, efter förändringen? 

- Vilka delar av verksamheten?  
- Vad kommer FMV att köpa in i störst utsträckning efter förändringen? 

Komponenter, system, tjänster?  
 
23. Hur kommer inköpen från Saab att förändras i framtiden, efter förändringen?  

-    Vilka delar av verksamheten?  
 
24. Har du något ytterligare att tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide – Saab  
 

1. Vilken är din befattning?  
 

2.  Hur länge har du arbetat på Saab?  
 

3. Har du haft andra tjänster än din nuvarande på Saab? 
- Om ja, vad innebar den/de? 

 
4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
5. Kan du berätta om något eller några specifika projekt som du deltagit i? 

 
6. Vilken relation har din befattning till FMV?   

 
7. Vad karaktäriserar Saabs verksamhet? 

 
8. Vilka lösningar, det vill säga sammansatta produkter och tjänster, erbjuder ni era 

kunder? 
- När började ni att erbjuda era kunder det? 
- Varför började ni att erbjuda era kunder det?  

 
9. Utvecklandet av lösningar, drivs det av er eller drivs det av kunden, FMV? 

 
10. I hur stor utsträckning använder ni lösningar som ni erbjuder kunden? 

 
11. Vilka kompetenser var tvungna att förskaffas vid införandet av lösningar?  

 
12. Hur ser kundens roll ut vid utvecklandet av erbjudanden?  

- Forskning och utveckling, är de med i den processen?  
- Marknadsföring, är de med i den processen?  

 
13. Hur ser ni på kunden och dess behov? 

- Har detta synsätt förändrats i och med att lösningar erbjuds? 
 

14. Vad ser ni som positivt med att erbjuda era kunder lösningar? 
 

15. Finns det något negativt med att erbjuda kunderna lösningar? 
 

16. Ge exempel på vilka delar som kan ingå i ett lösningserbjudande? 
 

17. Hur ser förhållandet mellan FMV och Saab ut idag? 
 

18. Hur tror du att detta förhållande kommer att förändras i och med den förändringen som 
kommer att ske i och med den utredning som utförts angående lednings och 

 



 

myndighetsorganisationen inom Försvarsmakten och de totalförsvarsgemensamma 
myndigheterna? 

 
19. Vad ser ni för möjligheter med denna förändring? 

 
20. Vad ser ni för hot med denna förändring? 

 
21. Hur kommer er försäljning att förändras?  

 
22. Kommer det krävas utveckling av era kompetenser för att tillgodose kundens behov? 

 
23. Outsourcar ni delar av er verksamhet om svaret är ja, vilken är orsaken till det? 

 
24. Kommer detta att förändras i och med utredningen? 

 
25. Har det skett en förändring i er verksamhet gällande hur ni skapar värde för kunden och 

i så fall hur? 
 

26. Har du något ytterligare att tillägga? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide – Saab & FMV 
 

1. Vilken är din befattning?  
 

2. Hur länge har du arbetat på Saab?  
 

3. Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 

4. Vilken var din befattning på FMV? 
 

5. Vilka var dina arbetsuppgifter på FMV? 
 

6. Har du haft andra befattningar och arbetsuppgifter på FMV?  
 

7. Kan du berätta om något eller några specifika projekt som du deltagit i på Saab? 
- På FMV? 

 
8. Vilken relation anser du finns mellan Saab och FMV? 

 
9. Vad karaktäriserar FMV:s verksamhet? 

 
10.  Vad karaktäriserar Saabs verksamhet? 

 
11. Vilka inköp gör FMV från Saab, komponenter, system och/eller tjänster? 

- Vad köps in i störst utsträckning? 
 

12. Vilka lösningar, det vill säga sammansatta produkter och tjänster, erbjuder Saab era 
kunder? 

- När började ni att erbjuda era kunder det? 
- Varför började ni att erbjuda era kunder det?  
 

13. Utvecklandet av lösningar, drivs det av er eller drivs det av kunden FMV? 
 

14. Hur ser kundens roll ut vid utvecklandet av erbjudanden?  
- Forskning och utveckling, är de med i den processen?  
- Marknadsföring, är de med i den processen?  

 
15. I hur stor utsträckning använder Saab lösningar som ni erbjuder kunden? 

 
16. Hur ser Saab på kunden och dess behov? 

 
17. Vad ser ni som positivt med att erbjuda era kunder lösningar? 

 
18. Finns det något negativt med att erbjuda kunderna lösningar? 

 
19. Kan du ge exempel på vilka delar som kan ingå i ett lösningserbjudande? 

 

 



 

20. Tror du att förhållandet mellan Saab och FMV kommer att förändras i och med den 
förändringen som kommer att ske i och med den utredning som utförts angående 
lednings och myndighetsorganisationen inom Försvarsmakten och de 
totalförsvarsgemensamma myndigheterna? 

 
21. Vad ser ni för möjligheter med denna förändring? 

 
22. Vad ser ni för hot med denna förändring? 

 
23. Hur kommer er försäljning att förändras?  

 
24. Kommer det krävas utveckling av era kompetenser för att tillgodose kundens behov? 

 
25. Outsourcar ni delar av er verksamhet om svaret är ja, vilken är orsaken till det? 

 
26. Kommer detta att förändras i och med utredningen? 

 
27. Har du något ytterligare att tillägga?  
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