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för Din stora tilltro och för att Du har fått mig att tro på mina idéer och mig själv. Du har lärt 
mig att ”man kan bli vad som helst bara man vill”. Tack för Ditt stöd, Din visdom och Dina 
bidrag i alla dess former! 
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Sammanfattning 
Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva kundens inställning till ett 
tillgänglighetsåtagande, dvs. vilka faktorer ser köparen i den här tätare knytningen leverantör-
kund är nödvändiga för att ett avtal överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra? 
Uppsatsen syftar vidare till att beskriva och analysera den förändrade relation som uppstår 
mellan leverantör och kund inom den försvarsindustriella sfären.  
 
Aktuell studie har bedrivits som en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt tillvägagångssätt. 
Uppsatsen utgår från ett problem av praktisk natur, dvs. när en säljare i försvarsindustrin går 
in i ett utökat industriellt tjänsteåtagande, vilka faktorer blir viktiga för kunden och hur 
kommer relationen att förändras mellan köpare och leverantör. Uppsatsen är främst inriktad 
på att ge kunskap som relativt snabbt kan leda till konkreta åtgärder och kan användas för att 
analysera ett utökat industriellt åtagande, men även som ett fall för att studera ett mer 
generellt problem inom försvarsindustrin. I uppsatsen studeras en dyad, relationen mellan en 
köpare och en säljare, där köparen är Försvarsmakten (FM) och säljaren är 
försvarsverksamheten av Ericsson. Värt att notera är att denna del av Ericsson, under tiden att 
uppsatsen färdigställdes, blev uppköpt av Saab AB den 1 september 2006. Uppsatsen bygger 
på flera olika informationskällor, varav de huvudsakliga empiriska data för studien har 
insamlats genom individuella undersökande intervjuer med personer från både säljar- och 
köparorganisation. Det huvudsakliga teoretiska ramverket grundar sig på två centrala 
strömningar, vilka är service management inom tjänstemarknadsföring, inbegripet den 
kundfokuserade verksamhet som bedrivs i anslutning till denna samt interaktionsteorin av 
Industrial Marketing and Purchasing Group inom industriell marknadsföring. Det centrala i 
resonemanget är att skapa värde för kunden, i vilken kunden är delaktig i processen inom 
ramen för långvariga relationer. 
 
Följande faktorer har identifierats som avgörande för ett avtals genomförande, vilka Ericsson i 
sin fortsatta kundanpassning bör ta under beaktande i det påföljande arbetet att utforma sitt 
tjänsteerbjudande: tillgänglighet, tydliga ramar och en kontaktyta, helhetsåtagande, 
kostnadsfaktorn, konfigurationsledning och bevakningsfunktion av reservdelar, snabbare 
beslutsvägar och kortare ledtider, kunskapsöverföring från industrin, kunskapsöverföring till 
leverantören.  
 
I samband med ett potentiellt försvarsindustriellt utökat tjänsteåtagande och försvarets 
ominriktning, är det möjligt att urskilja ett närmare mer omfattande samarbete samt en 
tyngdpunktsförskjutning mellan de i försvarsfamiljen ingående myndigheterna gentemot 
Ericsson, men även i förhållande till industrin i stort. Vidmakthållandeansvaret av 
Försvarsmaktens materiel, såväl som teknikkompetensen, kommer troligtvis att försvinna från 
Försvarets Materielverk (FMV). FMV: s roll blir sannolikt främst att agera som professionell 
upphandlare och att ha uppföljningsansvar gentemot industrin. Istället blir det Teknikkontoren 
(TeK), liksom i viss mån även Försvarsmaktens logistik (FMLOG), som kommer att få ta ett 
större ansvar för att vara länken till Ericsson avseende tekniskt systemstöd och 
underhållsfrågor. Om FM beslutar sig för Ericssons tillgänglighetsavtal kommer Ericsson att 
få en avsevärt större roll i att ansvara för de lägre systemnivåerna på den bakre nivån, med 
tätare dialoger mot de arbetande nivåerna, framförallt TeK, FMLOG och förband, vilket inte 
förekommit tidigare. 
 
 
       Nyckelord: 

Eftermarknad, Industrial Marketing and Purchasing Group, Industriell marknadsföring,
Outsourcing, Relationer, Service Management, Tjänst, Tjänstemarknadsföring, Värde 



Abstract 
The aim of this thesis is to describe the customer’s attitudes toward the contracting for 
availability, i.e., which factors are from the customer’s perspective necessary for the 
fulfilment of a supplier-customer agreement? Furthermore, the objective is to describe and 
analyse a supplier-customer relation in the Defence Industrial sphere. 
 
The present study has been carried out as a case study using an abductive approach. The thesis 
is based on a practical problem, i.e. which factors will be important to the customer when a 
contractor in the Defence Industry wants to increase its commitment of service, and how will 
their relationship change? The thesis is above all focused on generating knowledge that can 
lead to rapid and concrete measures and that can be used in the analysis of an increased 
industrial commitment but also as a case study of a problem of a more general nature in the 
Defence Industry. The paper studies a dyad, the relation between a buyer and a seller, where 
the buyer is the Swedish Armed Forces and the seller is the defence division of Ericsson. It 
should however be noted that on September 1st 2006, while the final work on this thesis was 
under way, this specific division of Ericsson, was acquired by Saab AB. The thesis is based 
on several different sources of information of which the main empirical data has been 
gathered from individual interviews with representatives from both seller and buyer 
organisations. The theoretical framework is based on two main currents, the first being service 
management within service marketing, including the customer focused business, and the 
second, the interaction approach by the Industrial Marketing and Purchasing Group within 
industrial marketing. The central idea in this framework is to create an added value for the 
customer, in which the customer takes an active part in the process of a long-term relation. 
 
The following factors have been identified as crucial for the conclusion of an agreement and 
essential for Ericsson to consider in their continued customer-focused business development: 
Availability, a clearly defined framework and one interface for business communication, a 
holistic approach, the cost efficiency factor, configuration management, a supplier supervision 
of spare parts from sub-contractors, agile chain of command and shorter lead times, transfer 
of knowledge from the industry and to the supplier. 
 
In connection with a potential increased commitment of service in the defence industrial 
sector, and in conjunction with the restructuring of the Swedish Armed Forces, it is possible 
to discern a closer and more extensive collaboration between supplier and customer. We can 
also see a shift of responsibility between the different defence authorities and Ericsson but 
also towards the industry in general. The responsibility of the Swedish Defence Material 
Administration to support and maintain the armaments and equipments of the Swedish Armed 
Forces is likely to disappear as well as its predominance in the area of technical know-how. 
The future role of the Swedish Defence Material Administration will probably be in the area 
of negotiating business agreements, as well as being responsible for the follow-up of the 
agreements with the industry. Instead it will be the Swedish Armed Forces Management 
Offices Ground Equipment, and also to a certain degree the Swedish Armed Forces Logistics 
Unit, who will shoulder the responsibility of being the link to Ericsson in regards to matters 
concerning technical support and maintenance. Should the Swedish Armed Forces decide on 
Ericsson’s contracting for availability, the role and responsibility of Ericsson will be 
considerably larger at the lower system levels. This will also mean a closer dialogue with the 
Swedish Armed Forces Management Offices Ground Equipment, the Swedish Armed Forces 
Logistics Unit and the military units, which has not been the case before. 
 

 Keywords: 
Aftermarket, Industrial Marketing and Purchasing Group, Industrial marketing,
Outsourcing, Relations, Service Management, Service, Service Marketing, Value 
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1 Introduktion 

 
Precis som en resa kan skilja sig stort från vad som är beskrivet i reseföretagets broschyr så är 
affärsverkligheten mycket mer komplex än abstrakta teorier. Ekonomiska teorier vilar på en 
rationell argumentation om oberoende aktörer som optimerar sina handlingar i syfte att nå ett 
uppsatt mål och maximera vinsten (Forsström, 2005). Det kan nås genom självständigt 
agerande, kalkylerande och att inte bli för beroende av andra. Det är tilltalande att tro att 
affärsbeslut är baserade på rationella val och ekonomiska kalkyler. I verkligheten är många 
utav affärsbesluten på den industriella marknaden karaktäriserade av långsiktiga relationer där 
faktorer som förtroende, sociala band och kommunikation är viktiga ingredienser. För att 
kunna vara fortsatt framgångsrik, bibehålla konkurrensfördelar och skapa värde för olika 
intressenter skapar många företag idag partnerskap och allianser med andra organisationer 
såsom t.ex. leverantörer och kunder. Det i sin tur genererar olika former av relationer mellan 
köpare och säljare som kan komma att samarbeta väldigt nära varandra. Centralt i uppsatsen 
är interaktionen mellan kund och leverantör och tjänsteutveckling som utövas med kunden i 
fokus. Detta inledande kapitel kan ses som en introduktion till det forskningsområde som 
valts samt där problembakgrunden till föreliggande studie kommer att beskrivas. Kapitlet 
kommer bl.a. att mynna ut i en presentation av studiens syfte, bakgrund till val av fallföretag 
samt avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition.  
 
 
 
1.1 Problembakgrund 

Då försvarsmarknader börjar bli mättade, som en följd av minskande försvarsanslag, har 
efterfrågan förändrats genom att kunderna blivit mer selektiva i sina val av produkter. Det 
minskar försvarsindustrins möjligheter att utveckla nya produkter och få dem sålda. 
Ominriktningen av Försvarsmakten (FM) från ett invasionsförsvar, med förrådsställd materiel, 
till ett flexibelt insatsförsvar, med en materiel som skall kunna användas vid insatser av olika 
slag, både inom och utanför Sverige, medför radikalt nya och förändrade behov på 
materielförsörjningen och aktörerna inom denna (SOU 2005:96). Detta ställer nya krav på 
samarbete mellan FM och industrin och en ökad utveckling av tjänsteerbjudanden kan skönjas 
(HKV 25 100:60814; www.mil.se, 2006-02-14). I linje med ominriktningen krävs nya former 
för utveckling, anskaffning, avveckling samt försörjning av såväl tjänster som förnödenheter. 
Riksdagens beslut om svensk försvarspolitik 2005-2007, är att FM: s förmåga till 
internationella insatser och territoriell integritet är styrande för bl.a. materielförsörjningen. 
Vidare avgjorde riksdagen att när det är kostnadseffektivt bör försvarsindustriell kompetens i 
större utsträckning än idag, nyttjas för bl.a. underhåll, systemintegration och tillgänglighet. 
FM bör även prova olika modeller för samarbete med leverantörer, för att göra det möjligt för 
industrin att ta ett större ansvar för t.ex. löpande drift och underhåll. En förskjutning av 
underhållsverksamheten till industrin innebär ett nytt och närmare samarbete mellan dem båda 
och för att uppnå detta krävs ett utökat och mer långtgående samarbete baserat på partnerskap.  
 
Utredningen från Förvarsdepartementet visar att FM bör gå mot ett ökat industriellt samarbete 
och förslår en förändrad materielförsörjningsprocess och ansvarsfördelning mellan 
myndigheter och industrin i syfte att uppnå kostnadsreduceringar (HKV 09 833:70581; HKV 
25 100:60814; SOU 2005:96). Olika typer av samverkan med försvarsindustri och andra 
civila aktörer är ett sätt att möjliggöra ett mer effektivt resursutnyttjande. Mängden 
egenutvecklad materiel bör minska och färdigutvecklad materiel skall utgöra 
förstahandsalternativ vid försvarsanskaffning. Försvarsindustrin är också betjänt av FM: s 
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riktlinjer för industriell samverkan, för att på bästa sätt kraftsamla och sätta samman 
erbjudanden som möter försvarets behov. Denna förändring, som ett utökat industriåtagande 
innebär med förändrade roller och ansvar som följd, kommer att påverka samspelet mellan 
leverantör och kund. En nyanserad bild av kundens farhågor och förväntningar och vad som 
är absolut nödvändigt för att ett avtal skall kunna realiseras, gör det lättare för säljaren att få 
till stånd ett bra samarbete. Med ovanstående som underlag beskrivs utvecklingen i ett 
forskningsperspektiv i litteraturen nedan.    
 
”No company can be an island”. (Hutt & Speh, 2004, s. 329) En konsekvens av en allt hårdare 
konkurrens mellan företag inom produktions- och tjänsteindustrin och med en betydande 
ökning av ”outsourcing” av nyckelaktiviteter, dvs. att befria aktörer från uppgifter som görs 
bättre av andra aktörer någon annanstans, har fått företag att fokusera kraftigt på att stärka 
relationerna med existerande kunder, vilket medfört att kunden har fått ökad uppmärksamhet 
(ibid.; Lovelock & Wirtz, 2004; Normann, 2001). Vinstdrivande företag måste i högre grad 
intressera sig för kunden och dennes uppfattning om verksamheten och dess utbud, dvs. att 
skapa en kundfokuserad verksamhet (Ivarsson, 2005). Med kundfokus avses i denna uppsats 
att uppmärksamma kunden och vara lyhörd inför dennes önskemål, behov och krav. 
Utvecklingen mot en kundfokuserad verksamhet är en nödvändig förutsättning för företag att 
överhuvudtaget kunna konkurrera på en alltmer hårdnande marknad. På sätt och vis är det 
självklart men förklaringen till det ökade intresset beror bl.a. på en ökad globalisering och 
västvärldens växande materiella välstånd, vilket medfört att många tidigare konkurrenshinder 
undanröjts (Ivarsson, 2005). En växande andel tillverkande företag konkurrerar alltmer med 
tjänster och skillnaden mellan producerande företag och tjänsteföretag minskar (Zeithaml, 
Parasuraman & Berry, 1990). Söderlund (1997) menar att det tilltagande intresset för kunden 
ligger i antagandet att en nöjd kund är en trogen och lojal kund. Det blir allt dyrare att 
rekrytera nya kunder, vilket gör det viktigare att investera och återinvestera i de befintliga 
relationerna. På liknande sätt investerar kunden sin tid i relationen med leverantören.  
 
Samhällsutvecklingen har lett fram till en marknad där tjänster ökar på bekostnad av 
varuproduktion (Abiala, 2000; Arnerup & Edvardsson, 1992; Normann, 2000). 
Affärsrelationer är resultatet av de förändringarna och utvecklingen har även bidragit till en 
ökad individualisering genom företags ökade intresse för kunden, som i sin tur förefaller vara 
mest intresserad av att erhålla unik och personlig service (Abiala, 2000; Ford, Gadde, 
Håkansson & Snehota, 2004). Företagens kamp om kunderna handlar inte längre enbart om 
leveranser av produkter och tjänster utan hur företagen skall lyckas stödja kunderna i deras 
egen värdeskapande process (Normann, 2000). De flesta marknader kännetecknas av snabba 
förändringar och stor komplexitet och många företag försöker att differentiera sig med 
nyskapande tjänster och service för att kunna delta i konkurrensen (Edvardsson, Gustafsson, 
Johnson & Sandén, 2000). Kundkrav, produkter och tjänster blir alltmer komplexa och 
förändras allt snabbare (Abiala, 2000; Lovelock & Wirtz, 2004). Tjänster och service av olika 
slag har ökat successivt och spelar idag en allt större roll än tidigare som en följd av denna 
utveckling. I samband med detta har kunden fått ökad uppmärksamhet i verksamheters 
medvetande och organiserande vilket i sin tur kräver en elastisk verksamhet samt 
medvetenhet hos säljaren.  
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1.2 Undersökningsproblem 

Uppsatsen handlar primärt om leverantörers utveckling av tjänstekonceptet mot en redan 
etablerad kund samt de förändrade relationer det för med sig och avsikten är att här presentera 
undersökningens utgångspunkter. Föreliggande studie utgår från ett verkligt problem, dvs. när 
en säljare i försvarsindustrin går in i ett utökat industriellt tjänsteåtagande, vilka faktorer blir 
viktiga för kunden och hur kommer relationen att förändras mellan köpare och leverantör. Då 
FM: s inriktning förändras påverkas leverantörer i försvarsindustrin och deras relationer med 
kunden. I den tidigare nämnda problembakgrunden har konsekvenserna av krympande 
försvarsanslag och dess påverkan på försvarsindustrin beskrivits samt följderna av den 
utredning som Försvarsdepartementet har gjort, med avseende på hur insatsförsvaret kan 
förvaltas effektivare. Undersökningsområdet har legat till grund för ett antal litteraturval som 
tillfört olika kunskaper kring studien, varvid bl.a. konsekvenserna av ett alltmera hårdnande 
företagsklimat och kundfokuserad verksamhet tagits upp i detta avseende. Som en följd av 
ovanstående utveckling behöver leverantörer till FM erbjuda kundanpassade 
tjänsteerbjudanden som hjälper köparen att rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Den 
här trenden formar även relationernas karaktär mellan köpare och säljare, från att ha varit på 
armslängds avstånd till samverkan baserad på partnerskap och nära samarbete.  
 
 
För vem är det ett problem? 

För industriföretag inom högteknologisektorn som t.ex. försvarsindustrin, som utvecklar 
produkter och tillhandahåller tillhörande tjänster och service, blir det allt viktigare att förstå 
meningen med värdeskapande och att ha kunden som en delaktig aktör i affärsprocessen. 
Företag som befinner sig i en långvarig relation med kunden, i färd med att ta den ett steg 
längre och ett alltmer avancerat tjänsteutbud kräver en aktiv kund och ett nära samarbete 
mellan säljare och köpare för att tillsammans kunna omdefiniera betydelsen av värde. 
Nyutveckling av produkter ses ofta som värdeskapande och ges stor uppmärksamhet, medan 
eftermarknad och dess komplexa verksamhet ses som något mindre betydelsefullt och med 
begränsad förståelse. Den industriella eftermarknaden är betydligt mer komplex och 
mångsidig än i många andra tjänste- och kunskapsföretag (Hallström & Jönsson, 1991). 
Tjänsteutveckling är svårt och komplicerat, men en allt hårdare konkurrens om nya kunder 
gör det allt viktigare att värna om de kunder som företaget redan har. Genom att företaget 
visar omsorg om sina ”gamla” kunder kan företaget bygga upp, bevara och utveckla sina 
kundrelationer i syfte att förstärka sin position på marknaden. 
 
 
Vad är problemet? 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i uppfattningen att industrisamhället successivt 
minskar till förmån för tjänstesamhället. Tjänsteinnehållet för olika produkter, framförallt 
inom den tillverkande industrin, har ökat de senaste åren (Edvardsson et al., 2000). I detta 
tjänstesamhälle har förutsättningarna för att bedriva verksamhet förändrats, inte minst vad 
avser relationen mellan kund och företag. Ett exempel på detta är leverantörer inom 
försvarsindustrin, som i sitt tidigare åtagande mot kunden främst utvecklat tekniska produkter. 
I och med tjänsteexpansionen har kunden fått en mer central roll till följd av att tjänsterna och 
servicen fodrar att kunden är en aktiv aktör. Ibland uppstår gap när företag förbiser eller 
undervärderar behovet av att till fullo förstå kundens förväntningar (Ivarsson, 2005; Zeithaml 
et al., 1990). Trots ett genuint intresse av att förstå kundens behov missar många företag det 
faktiska behovet och de levererar det de tror sig veta att kunden vill ha. Det kan resultera i att 
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tid och pengar används på sådant som inte är av betydelse för kunden och att affärer förloras 
till en annan leverantör som prickar rätt i att definiera kundens behov. En gemensam 
uppfattning inom forskningen kring service management är att, företag med nödvändighet 
måste skapa och utveckla en kundfokuserad verksamhet, i vilken säljaren har till uppgift att 
tillmötesgå kundens krav och önskemål och tillhandahålla lösningar som svarar mot kundens 
olika anspråk (Grönroos, 2002; Ivarsson, 2005). Kunderna påverkar hur företagen organiserar 
sin verksamhet i stor utsträckning och är inte verksamheten attraktiv och uppmärksammad på 
kundens behov vänder sig kunderna hellre till någon annan.  
 
Det finns outforskad kunskap vad avser relationen säljare och köpare inom den 
försvarsindustriella sfären, involverade i en långvarig affärsprocess och som i ett senare skede 
av relationen väljer att stärka sitt förhållande med utvecklad tjänsteförsäljning.  
 
– Vilka faktorer blir viktiga för kunden när säljaren väljer att utveckla sitt tjänsteerbjudande 
och hur förändras relationerna i ett utökat industriellt åtagande?  
 
Med andra ord vad vill kunden ha? Kunden blir en viktig medaktör i att definiera dess 
betydelse.  
 
 
 
1.3 Studiens syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva kundens inställning till ett 
tillgänglighetsåtagande. När säljaren går in i ett utökat industriellt åtagande, vad förväntar sig 
kunden av ett samarbete, dvs. vilka faktorer ser köparen i den här tätare knytningen 
leverantör-kund är nödvändiga för att ett avtal överhuvudtaget skall vara möjligt att 
genomföra? Uppsatsen syftar vidare till att beskriva och analysera den förändrade relation 
som uppstår mellan köpare och säljare inom den försvarsindustriella sfären.  
 
Förhoppningen är att studien skall kunna ge en mer nyanserad bild av det nödvändiga 
samspelet mellan kund och säljare, genom att flytta fokus från tidigare forskning som främst 
bedrivits inom konsumenttjänster, såsom t.ex. hotell-, flyg- och restaurangbranschen, till 
kvalificerad tjänsteutveckling inom business-to-business.  
 
Syftet uppnås i fyra steg: 
 
I det första steget skildras de förändrade förutsättningar som försvarsindustrin genomgår, för 
att läsaren skall få en klarare inblick i problemområdet och en tydligare koppling till 
litteraturstudien. Empirin har haft stor betydelse i utformandet av teorin.  
 
Det andra steget tar upp lämplig teori utvald för att beskriva hur kundorienterad 
tjänsteutveckling bedrivs, relationen i en företagsdyad samt betydelsen av värdeskapande. 
Den genomgångna litteraturen är central för uppsatsens helhet och har i sin betydelse haft 
flera användningsområden. Litteraturstudien har använts för att formulera problemets 
praktiska och teoretiska karaktär. Den har även tjänat som stöd för att precisera de 
frågeställningar som genererats ur referensramen och vid konstruerandet av intervjuguiden (se 
bilaga 3 och 4). Litteraturgenomgången har även haft mycket stor betydelse vid uppbyggandet 
av uppsatsens referensram. Slutligen har den teoretiska referensramen fungerat som stöd vid 
analysarbetet. 
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Det tredje steget består av en fortsättning av den empiriska studien (från avsnitt två) där bl.a. 
relationen mellan säljare och köpare beskrivs samt vad kunden förväntar sig av ett utökat 
åtagande från leverantören.  
 
I det fjärde steget analyseras företagens relation och interaktion med hjälp av den teoretiska 
och empiriska referensramen. Analysen leder fram till att studiens syfte uppnås, dvs. att 
beskriva kundens inställning till ett tillgänglighetsåtagande samt hur relationen kan se ut i 
framtiden. 
 
 
 
1.4 Precisering av studiens centrala begrepp 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som ses som centrala i uppsatsen, vilket i detta 
inledande skede bör bidra till att studiens innehåll blir tydligare. En mer omfattande förklaring 
av vissa begrepp görs längre fram i studien.  
 
 
Business-to-business 

Business-to-business marknader, producentmarknader eller industrimarknader, 
benämningarna är många men avser affärer mellan företag och organisationer, som opererar 
på både nationell som global nivå. (Axelsson, 1996). Wright (2004) menar att business-to 
business marknader bäst kan beskrivas som marknader där ett företag marknadsför och säljer 
produkter och tjänster till ett annat företag för sin egen användning eller som säljer det vidare 
till andra företag. Business-to-business marknader kännetecknas av ett begränsat antal kunder 
som svarar för en stor del av det säljande företagets avsättning, liksom det enskilda företaget 
som köper en stor del av sina behov från ett begränsat antal leverantörer (Axelsson, 1996; 
Norrbom, 1999). En stor andel människor i kundens organisation påverkar och är delaktiga i 
köpet. Alla kunder är mer eller mindre olika, vilket gör det viktigt att sätta sig in i och förstå 
den enskilda kundens situation för att som leverantör kunna bidra till att lösa kundens 
problem på bästa sätt. Affärsverksamheten finns inom både kommersiella, icke 
vinstbringande och statliga områden och skiljer sig från konsumentmarknaden på så sätt att, 
slutkunden antingen är ägaren eller en anställd som köper produkter och tjänster till sitt 
företag snarare än för eget bruk (Wright, 2004). 
 
Eftermarknad 

Föreställningen om en eftermarknad behandlas inte som begrepp i studien, men utgör likväl 
en viktig komponent då en utveckling av tjänstekonceptet till stor del möjliggörs av denna 
funktion. Grunden för en fungerande eftermarknad kräver en eftermarknadsorganisation hos 
säljaren, som planerar och samordnar verksamheten på lång sikt och som är aktiv och tar 
initiativ före köparen i syfte att bli en långsiktig utvecklingspartner till kunden (Melan, 1993). 
Eftermarknaden är den kundsektor där företaget redan har en kund som köpt något av 
företagets produkter och/eller tjänster (Hallström & Jönsson, 1991). För att kunna utveckla 
eftermarknaden krävs det att företaget bygger upp ett stabilt förtroende hos kunden. En väl 
skött eftermarknad kan ge företaget olika fördelar som t.ex. ökad konkurrenskraft, god 
lönsamhet och slutligen god image. En allt hårdare konkurrens om nya kunder, gör det allt 
viktigare att värna om de kunder företaget redan har och genom att företaget visar omsorg om 
sina befintliga kunder, kan företagets konkurrenskraft och överlevnad säkras. Satsningar på 
nya kunder kostar mycket pengar i form av bl.a. marknadsföringsåtgärder. De kunder som 
företaget sålt produkter till finns redan i företaget och den eventuella merförsäljning företaget 
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kan uppnå kostar därför mindre. En god image följer av att företaget visar att det bryr sig om 
sina kunder vilket i sin tur kan generera nya kunder. En stor del av tjänsteutbudet ersätter 
många av de traditionella produkterna och för många av de tillverkande företagen har 
tjänsteutvecklingen blivit ett sätt att erhålla konkurrensfördelar.  
 
Försvarsindustri 

Försvarsindustrin är delar av olika industribranscher som producerar och underhåller 
krigsmateriel för försvarets behov (www.ne.se, 2006-03-25).  Förutsättningarna för svensk 
försvarsindustri har radikalt förändrats i grunden de senaste tio åren samtidigt som den har 
hårdbantats, mycket på grund av förändrade villkor för svensk säkerhetspolitik och för FM 
(www.defind.se, 2006-03-25, www.ne.se, 2006-03-25). En kraftig nedskärning av 
försvarsindustrierna har även synts tydlig i hela Europa. Den svenska försvarsindustrin med 
svenskt ägande var tidigare en viktig del av den svenska säkerhetspolitiken och en svensk 
profil på materielen var en viktig utgångspunkt (SOU 2005:96). Idag är stora delar av svensk 
försvarsindustri konkurrensutsatt och den tidigare egenutvecklingen och anskaffningen av 
materiel skall inte längre ha svensk profil utan vara interoperabel, dvs. ha förmåga att 
samverka med andra länder vid internationella insatser. Den svenska förvarsindustrin har fått 
en ökad andel utländskt ägande och en koncentration till ett antal större aktörer, utan inbördes 
rangordning, som bl.a. British Aerospace Systems Bofors AB (artillerisystem), Saab AB 
(produkter och system inom områdena försvar, flyg och rymd), Ericsson (sensorer och 
nätverk för informationssystem), Hägglunds AB (militära fordon) och Kockums AB (ubåtar 
och ytfartyg). Det utländska ägandet ses som en förutsättning för att verksamheten kan 
bibehållas i Sverige och en möjlighet att nå en större marknad.   Försvarsindustrin kan erbjuda 
produkter och lösningar som avser vidmakthållande och utveckling av befintliga system 
liksom framtagning av nya.  
 
Ett alliansfritt Sverige behöver säkerställa materielförsörjningen till det egna försvaret, men 
allt kan inte utvecklas och produceras i Sverige (www.defind.se, 2006-03-25). Enligt beslut 
från riksdagen skall Sverige sträva efter att delta i europeiska materielprogram för att på så 
sätt kunna dela anskaffningskostnader och skapa ömsesidig samordning och beroende mellan 
stater. All kompetens behöver inte finnas inom landet, men väsentliga delar är nödvändiga att 
fortfarande ha kvar, dels för att vara intressanta partners och dels för att säkerställa viktig 
materiel som inte går att importera. Det är nödvändigt att Sverige har tillgång till 
kompetenserna för att kunna skapa ömsesidigt beroende. Det betyder att det finns ett fortsatt 
behov av en kompetent och stark försvarsindustri i Sverige.  
 
Kundorienterad 

Kundperspektivet utgår från att kunder köper de fördelar som en produkt eller en tjänst ger 
dem (Grönroos, 2002). De köper erbjudanden, som i sin tur gör dem tjänster och det är den 
service som en kund uppfattar i ett erbjudande som skapar värde för kunden. Det skapas värde 
för kunden när den industriella brukaren drar nytta av det helhetserbjudande som denne har 
köpt och följaktligen bör säljaren förse kunden med en lösning som inrymmer alla de faktorer 
som är nödvändiga för att vara värdeskapande i kundens process. För att åskådliggöra det 
enkelt kan t.ex. en högteknologisk produkt inte skapa värde för kunden om inte underhåll och 
reparationer regelbundet sköts av säljaren. Kunden önskar inte produkter och tjänster i sig 
utan vill ha lösningar som främjar den egna värdeskapande processen och för att kunna skapa 
detta, krävs det att säljaren känner till vad kunden vill ha. ”Orientera sig” betyder i 
nationalencyklopedin att ”placera sig i viss riktning i förhållande till något annat” 
(www.ne.se, 2006-03-26). Med begreppen kundorienterad, kundanpassad alternativ 
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kundfokus avses i denna studie säljarens sätt att uppmärksamma kunden och att vara lyhörd 
för dennes önskemål, behov och krav.  
 
Militär logistik 

Inom FM syftar begreppet logistik till att ge stöd till strategisk, operativ och taktisk 
verksamhet (HKV 09 833:70581). Logistiken är en integrerad del av FM: s verksamhet och är 
en av flera avgörande faktorer för framgång. Den uppnås genom att upprätthålla och bibehålla 
efterfrågad tillgänglighet och uthållighet hos FM: s förband och andra enheter. Logistik i FM 
omfattar stöd till såväl grundorganisationen som insatsorganisationen och kan utföras av 
försvarets egna resurser eller tillsammans med andra aktörer, såsom industrin. Logistik inom 
FM: s förmågeskapande verksamhet, omfattar allt från stöd till den långsiktiga 
materielanskaffningen till stöd av den dagliga verksamheten. Logistik inom FM: s 
förmågeutnyttjande verksamhet innefattar stöd till operationer och insatser över hela 
konfliktskalan, nationellt som internationellt. FM har i allt större utsträckning upphandlat 
förnödenheter och tjänster av leverantörer utanför FM, vilket påverkar försvarets möjlighet att 
producera och kontrollera logistiken. Kunskap om civila aktörer blir väsentlig liksom förmåga 
till upphandling samt anpassning av tjänster och resurser. Generellt indelas svensk militär 
logistik in i två resursnivåer, främre (stridsfältsnivån) respektive bakre nivån (stöd- och 
förstärkningsnivån) (se även avsnitt 2.3.1). Inom logistiken är begreppet ”trossväg” väl 
etablerat och åsyftar samverkan mellan berörda logistikförband. Det finns en distinktion 
mellan fredstida logistik och logistik i krigstid. I fredstid handlar den militära logistiken 
grundläggande om anskaffning av materiel, transporter av personal och materiel samt lagring 
och underhåll av materiel. Fokus för logistik i krigstid ligger främst på strategiska och 
operativa förflyttningar av förband, lager och flöden av bl.a. reservdelar, utrustning och 
personal samt underhållstjänst. Den militära logistiken har flera likheter med den civila, men 
skiljer sig oundvikligen i ett specifikt fall, om logistiken fallerar inom det civila området kan 
konsekvensen möjligen bli av ekonomisk natur. I det militära sammanhanget kan logistiska 
problem i värsta fall innebära personella och materiella förluster. 
 
Relation 

När företag producerar och levererar tjänster, oavsett om det är ett tillverkande företag eller 
ett tjänsteföretag, kommer säljaren i kontakt med sina kunder (Grönroos, 1998). 
Tjänsteproduktion leder till att det uppstår någon form av samverkan, en relation, mellan 
säljare och köpare. ”En relation har vuxit fram när kunden anser att kund och 
leverantör/tjänsteföretag tänker på samma sätt.” (Grönroos, 2002, s. 46) I 
relationsperspektivet ligger fokus på värdeskapande processer i samverkan mellan kund och 
leverantör, varvid det krävs samspel och interaktion för att åstadkomma det värde som kunden 
eftersträvar. Perspektivet skapar en win-win situation med fördelar för båda parter, men 
kräver att parterna betraktar varandra som samarbetspartners. Customer relationship 
management (CRM) används för att beskriva hur säljaren hanterar hela relationen mellan 
företaget och kunden och målet är att skapa bestående relationer tillsammans på lång sikt 
(ibid.; Lovelock & Wirtz, 2004). Relationsstyrningen innebär att båda parter anpassar sina 
processer till varandra på ett sådant sätt att ömsesidiga värden skapas. 
 
Teknisk tjänst i FM 

Den tekniska tjänsten syftar till att understödja krigsförbandens förmåga att lösa sina 
uppgifter och bidrar vidare till teknisk och taktisk tillgänglighet, genom att säkerställa att ett 
tillräckligt antal förband kan verka med erforderlig effekt (HKV 09 833:60212).  
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Teknisk tjänst är en huvudfunktion inom underhållstjänsten. Den tidigare 
förnödenhetsförsörjningen benämns numera för försörjning (HKV 09 833:60212). 
 
    
 
 
 
 
 
Den tekniska tjänsten delas in i materielunderhåll och tekniskt systemstöd (HKV 09 
833:60212). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den tekniska tjänstens indelning, såsom den definieras inom FM beskriven ovan, speglar inte 
indelningen framställd i Ericssons tillgänglighetsåtagande (se avsnitt 2.3), då den generellt 
sätt inte delas in i förnödenhetsförsörjning, materielunderhåll och tekniskt systemstöd. Inom 
teknisk tjänst ingår inte förnödenhetsförsörjning. Detta är emellertid inget som bör påverka 
kundens uppfattning om leverantörens erbjudande, utan är endast något som bör 
uppmärksammas så att ingen begreppsförvirring uppstår. 
 
Tillgänglighet i FM 

Med avseende på att Ericsson erbjuder FM ett tillgänglighetsåtagande beskrivs nedan FM: s 
definition av tillgänglighet. Ett materielsystems operativa förmåga består av två delar (HKV 
21 839:74986). Den ena delen omfattar systemets tekniska prestanda och den andra delen 
innefattar systemets driftsäkerhet. Ett systems operativa förmåga är med andra ord beroende 
av hur ofta förbandet har tillgång (tillgänglighet) till den tekniska prestandan. Teknisk tjänst 
bidrar till att kravställd operativ förmåga kan innehållas genom att säkerställa tillgängligheten 
på ett tillräckligt antal materielsystem samt att dessa kan verka med erforderlig effekt över 
tiden.  Tillgängligheten påverkas i huvudsak av tre faktorer: 1) funktionssäkerhet, dvs. 
systemets inneboende egenskap att inte gå sönder, även benämnt ”Mean Time Between 
Failures” (MTBF) som handlar om hur ofta systemet tas ut ur operativ drift, 2) 
underhållsmässighet och 3) underhållssäkerhet som rör ett systems egenskaper att åter komma 
i drift efter felavbrott. Teknisk tjänst passar inte tydligt in i några av dessa huvuddelar, men 
har störst inverkan inom underhållssäkerhet, men även till viss del inom underhållsmässighet 
(intervju med KR4). 
 

Underhållstjänst

Försörjning Teknisk tjänst

Materielunderhåll Tekniskt systemstöd

• Förebyggande  
        underhåll 
• Avhjälpande  
        underhåll 
• Reservmateriel- 
        försörjning 
• Omhändertagande 
        av materiel 

• Driftstöd 
• Teknisk 

anpassning 
• Modifiering 
• Materiel-

undersökning 

Teknisk tjänst
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Tjänsteutveckling 

Ett väsentligt krav för relationsmarknadsföringens strategi är att en tillverkare lär känna sina 
kunders långsiktiga behov och önskemål bättre (Grönroos, 2002). På så vis kan säljaren 
leverera önskat värde utöver de tekniska lösningar som ingår bland industriella produkter. Ett 
serviceföretag är per definition en tjänsteverksamhet, men detta synsätt att se på service gäller 
alla slags företag som vill använda relationsmarknadsföring i sin verksamhet. Kunderna vill 
inte bara ha produkter eller tjänster utan kräver ett mer utvecklat tjänsteerbjudande som 
omfattar både t.ex. leverans, installation, produktutveckling, reparation och underhåll. I en 
kundrelation som ses som långsiktig av båda parter, blir produkten endast ett element i 
helhetserbjudandet. För ett tillverkande företag är den faktiska produkten en central faktor i 
tjänsteerbjudandet och för ett tjänsteföretag är det endast en tjänst. I dagens 
konkurrenssituation räcker det sällan med själva kärnprodukten för att få ett 
konkurrenskraftigt erbjudande, utan det centrala blir att konkurrera med det totala 
tjänsteerbjudandet.  
 
 
 
1.5 Bakgrund till valet av säljarföretag 

Då det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva kundens inställning till en utvecklad 
tjänsteförsäljning inom business-to-business, har valet vad avser tillämpningsområdet fallit på 
försvarsindustrin. Anledningen till det är bl.a. att försvarsindustrin till stor del kännetecknas 
av ett högre kvalificerat tjänstearbete, dvs. arbetar med komplexa tekniska lösningar gentemot 
kunden och samtidigt står inför förändrade förutsättningar som tvingar leverantörer till omtag 
i att utveckla sina erbjudanden. Försvarsdelen av Ericsson befinner sig i en situation som 
beskriver mitt intresseområde och det som syftet i uppsatsen vill uppnå. Företaget håller på att 
utveckla sitt tjänsteerbjudande gentemot kunden med förändrade relationer och ansvar som 
följd och det finns inom Ericssons organisation en stor ambition att vara lyhörd inför kundens 
önskemål och krav och de förändringar det medför på den egna organisationen.   
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1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel.  
 
Kapitel ett syftar till att ge läsaren en inblick i forskningsområdet och behandlar bakgrunden 
till föreliggande studie. Detta öppnande kapitel beskriver även syftet med uppsatsen. 
 
Kapitel två ger en övergripande beskrivning av de förändrade förutsättningar som 
försvarsindustrin och FM är ställda inför samt en beskrivning av Ericssons tillgänglighetsavtal 
teknisk tjänst. Anledningen till att detta empiriska avsnitt finns i uppsatsens inledande skede 
är att väcka intresse för uppsatsens primära frågeställning samt ge en ökad förståelse för 
kommande litteraturstudie.  
 
Kapitel tre består inledningsvis av en kort sammanfattning kring tidigare forskning samt en 
teoretisk genomgång där bl.a. begreppet kundfokus diskuteras i anslutning till 
tjänsteforskningen. I detta kapitel behandlas i huvudsak forskning inom service management 
samt relationsteorier inom industriell marknadsföring. De underliggande teoretiska 
argumenten för vad en tjänst är, hur en relation mellan säljare och kund inom business-to-
business kan beskrivas och hur det skapas värde för kunden i en business-to-business dyadisk 
kontext förs fram. I avsnittet diskuteras även en mer kritisk forskning, som i huvudsak hävdar 
att nära samarbete såsom partnerskap med kunden inte alltid är av godo och framhåller 
farhågor i samband med systemförsäljning. Skälet till att den teoretiska referensramen inleds 
med att beskriva tjänstebegreppet, är att försöka ge en förklaring till uppbyggnaden av ett 
tjänsteerbjudande mot bakgrund av leverantörens aktuella tillgänglighetsåtagande. 
 
I kapitel fyra avhandlas metodfrågor där undersökningens genomförande redovisas. Här 
diskuteras bl.a. val av tillämpningsområde, val av ansats, undersökningsmetod samt hur 
analys av data har genomförts. Även frågor som handlar om reliabilitet och validitet i 
kvalitativa studier berörs. 
 
Kapitel fem innehåller en fortsatt beskrivning av den empiriska kontexten som uppsatsen 
svarar för. De olika aktörerna presenteras vilket följs av en mer detaljerad framställning av 
framförallt kundsidan. Här behandlas data från kontakten med Ericsson, FM och Försvarets 
Materielverk (FMV). Det faller sig naturligt att inleda detta avsnitt med att beskriva det som 
ligger först i den empiriska tidsordning nämligen relationerna, för att få en bild av hur 
samspelet har skett och ser ut idag och därefter leda in samtalet mot kundens uppfattning av 
föreliggande tillgänglighetsåtagande. 
 
Kapitel sex omfattas av en analys av det empiriska materialet, genom att använda de 
teoretiska begrepp som är introducerade i uppsatsen och där huvuddelen av resultaten i 
studien presenteras. Strukturen följer i stort den som finns i det empiriska avsnittet för att 
underlätta för sammanhanget. 
 
I det avslutande kapitlet sju besvaras den frågeställning som presenterats i kapitel ett samt 
sammanfattar studiens viktigaste bidrag. Praktiska implikationer lyfts fram samt förslag till 
fortsatt forskning. Slutsatserna följer syftets uppbyggnad. 
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     Figur 1.1: Egen illustration över uppsatsens struktur 
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2 Ericsson mot ett tillgänglighetsåtagande 

 
I detta avsnitt återges försvarsindustrins förändrade förutsättningar orsakade av FM: s ändrade 
förhållanden samt en beskrivning av Ericssons tillgänglighetsåtagande, vilken bygger på 
intervjuer som har gjorts med säljarrepresentant 1 (SR1) (se avsnitt fem för beskrivning av 
referensmetoden). Kapitlet avslutas med att klara ut vilka gränsytor som finns, dvs. vilka 
funktioner som idag har det tekniska ansvaret för avsedda system och delsystem, ett ansvar 
som i grunden kommer att påverkas och förändras i och med en förskjutning av verksamheten 
till högre systemnivåer. De kundsnitt som framkommer utgör grunden till genomförda 
intervjuer. Syftet med att skildra dessa empiriska utgångspunkter i uppsatsens inledning är att 
läsaren skall få en större förståelse för kommande litteraturstudie och en mera utförlig 
beskrivning av respektive företag och deras relationer görs i avsnitt fem.  
 
 
 
2.1 Förändrade förutsättningar för försvarsindustrin 

FM: s omvandling från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar innebär en stor förändring för 
både organisation och arbetssätt (www.mil.se, 2006-02-14). Fokus skiftas från kvantitet till 
förmåga och att kunna göra snabba och flexibla insatser. Förändringen medför mindre 
materiel, färre förband och mindre utbildningsverksamhet. En viktig grund i den nya strategin 
är att försöka tillgodose FM: s behov utan att initiera nya utvecklingssatsningar. Försvarets 
begränsade ekonomiska förutsättningar medför en översyn av möjligheter att utnyttja befintlig 
materiel och genom att öka antalet eller vidareutveckla existerande system kan fördyringar 
undvikas. Nyanskaffningar bör göras endast i undantagsfall, vilket skiljer sig från den tidigare 
materielförsörjningsstrategin. Inom ramen för materielanskaffning är serielängderna på 
beställd materiel från industrin kortare och FM har som ambition att hålla materielsystemen 
vid liv under längre tid med hjälp av inkrementella funktionalitetsförbättringar, dvs. en stegvis 
statusökning avseende teknisk utveckling och funktionalitet av vissa materielsystem. Det sker 
i syfte att åstadkomma en kontrollerad funktionalitetstillväxt istället för kostsamma 
teknologiuppgraderingar. Den nya materielen kommer att hålla en hög teknisk nivå, 
företrädelsevis vara baserad på befintlig och tillgänglig teknik och endast i undantagsfall vara 
specifikt utvecklad för det svenska försvarets behov.  
 
Som en oundviklig konsekvens av ovanstående påverkas den tekniska tjänsten inom FM, då 
det ställs radikalt nya och förändrade krav på materielförsörjningen och aktörerna inom denna 
(www.mil.se, 2006-02-14). FM och FMV måste anpassa sina respektive organisationer för att 
hantera färre system och kortare serier. Den framtida tekniska tjänsten måste vidare tillgodose 
en väsentligt högre grad av flexibilitet än dagens organisation medger, för att kunna skapa 
förutsättningar för handlingsfrihet. Förnyelsen av FM bygger på att den skall koncentrera sig 
på kärnverksamheten och lägga ut de verksamheter som kan lösas på försvarsindustrin. 
 
I Försvarsförvaltningsutredningen (FFU) från Försvarsdepartementet föreslås FM gå mot 
inriktningen av ett tillgänglighetsåtagande avseende teknisk tjänst (SOU, 2005:96). Även FM 
och FMV har i ett flertal strategiyttringar formulerat önskan och behov av att industrin bör ta 
ett större ansvar för den tekniska tjänsten (HKV 25 100:60814; HKV 23 383:62995; HKV 
09 833:70581). Ett ökat ansvarstagande från industrin bör skapa incitament till 
rationaliseringar och synergier som leder till kostnadsminskningar. En logisk följd av kundens 
förändrade behov är bl.a. att industrins förutsättningar förändras och påverkas, då de inte 
längre kan leverera nya produktutvecklingar i samma utsträckning. Inom ramen för 
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systemhusåtagandet, som är en benämning på industriella systemleverantörer som under en 
längre tid får ett samlat ansvar för vidmakthållande av ett antal system och delsystem, ser FM 
framför sig att systemhuset skall ta ansvar även för materielunderhållet samt tekniskt 
systemstöd och arbete pågår för att finna former för tillgänglighetsåtaganden inom ett 
systemhus (Engevall, 2005; SOU, 2005:96). Ett tillgänglighetsåtagande minskar antalet 
inblandade aktörer och förenklar processerna och genom att teckna tillgänglighetsavtal med 
industrin, skapas förutsättningar att genom skalfördelar inom industrin få en mer rationell 
produktions- och underhållsstruktur. Genom olika former av samarbete och partnerskap 
mellan offentlig sektor och privata aktörer, rörande tjänster och förnödenheter, möjliggörs en 
ökad kostnadseffektivitet genom en högre effekt inom FM: s kärnverksamhet (HKV 25 
100:60814; HKV 09 833:70581). 
 
Med avseende på ovanstående förändrade förutsättningar för försvarsindustrin, står Ericsson 
inför att utöka sitt tjänstekoncept mot FM. I studien behandlas den del av Ericsson som 
arbetar inom försvarsindustrin och som levererar produkter och lösningar i form av sensorer 
och informationsnätverk till kunder, såsom försvarsmarknader och regeringar världen över. 
 
 
Helhetserbjudandet från Ericsson omfattar tre olika åtaganden: 
 
• Teknisk tjänst i form av tillgänglighetsåtagande 
 
• Funktionsutveckling 
 
• Forskning och teknologiutveckling 
 
I beskrivning av erbjudandet kommer endast delen Teknisk tjänst att behandlas. 
Informationen nedan fram till avsnitt tre baseras på intervjuer med SR1. 
 
 
 
2.2 Bakgrund 

Ericsson har för samtliga utvecklade system etablerat resurser, både tekniska och personella, 
för att kunna erbjuda sina kunder bakre underhåll i form av förnödenhetsförsörjning av 
utbytesenheter och reservdelar samt reparationer av utbytesenheter för av Ericsson levererade 
system. Vidare finns etablerade resurser för underhållsberedning, materieluppföljning, 
tillgänglighetsberäkningar etc. Ericssons förmåga omfattar även en komplett verkstadsresurs 
och möjligheter att lagerhålla både utbytesenheter, reservdelar och kompletta system, tekniskt 
systemstöd, utbildning och transporter. 
 
Genom att samordna dessa resurser med olika kunder och framförallt mellan olika 
materielsystem kan Ericsson erbjuda avgörande kostnadsfördelar i utförandet av den tekniska 
tjänsten liksom tillhandahålla den flexibilitet i omfattningen som efterfrågas av kunden. 
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2.3 Beskrivning av Tillgänglighetsåtagande 

Ovan nämnda bakgrund innebär för Ericssons del ett utökat ansvar för de av Ericsson 
levererade sensorsystem och sensornära stridsledningssystem och konceptet handlar om att 
säkerställa ett driftklart system på avtalad plats mot kunden. Det rör sig om ett åtagande på 
systemnivå, inklusive tillgänglighetsökande och systemsäkerhetsfrämjande systemåtgärder 
samt smärre funktionalitetsförändringar.  
 
Ett tillgänglighetsåtagande definieras utifrån teknisk tjänst och en driftbetingelse och handlar 
om att industrin skall ansvara för att de system som försvaret behöver för sin verksamhet, är 
tillgängliga utifrån ställda krav. Ericsson väljer att dela upp åtagandet ur ett 
tillgänglighetsperspektiv i tre nivåer, vilka beskrivs nedan. 
 
Teknisk tjänst består av: 
 

1. Bakre underhållsresurs i form av central verkstad 
 

2. Förnödenhetsförsörjning med associerat tekniskt systemstöd 
 

3. Materielunderhåll med associerat tekniskt systemstöd 
 
 
Nivå 1. och 2. kallas fortsatt för nivå A1 och nivå 3. för A2. Införandet av nivå A1 kan ske i 
två etapper, Central verkstad och förnödenhetsförsörjning. En driftbetingelse syftar på under 
vilka villkor som tillgänglighetsåtagandet avser att verka under och är en beskrivning av olika 
beredskapsnivåer, dvs. hur läget betraktas. Dessa är indelade i, fredsmässig verksamhet inom 
Sverige (utbildning och beredskap), territoriell integritet (övervakning och incidentberedskap) 
och internationella insatser (se figur 2.1). Åtagandet sker med andra ord på ett sätt i t.ex. 
fredstid och på ett annat sätt under insats. FM lägger alltmer fokus på att deras verksamhet 
skall fungera under internationella insatser, med avseende på det internationella åtagande som 
finns och de alltmer begränsande resurserna medför att det måste finnas möjligheter att kunna 
”trappa upp” respektive att ”trappa ner” verksamheten, beroende på beredskapsnivå, för att 
inte behöva ligga på maxnivå längre än absolut nödvändigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1 

A2 
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   Figur 2.1: Egen grafisk figur över Ericssons åtagande kopplat mot FM: s driftbetingelser. 
 
 
Ericsson och FM måste gemensamt finna former för att ha en kontinuerlig dimensionering för 
”värsta fallet” och kunna fördefiniera kostnader för vad det kostar att mobilisera respektive 
trappa ner på verksamheten, dvs. FM skall veta vad det kostar att stötta en internationell insats 
med ett visst materielsystem. Ett närmare samarbete och ökad närhet mellan leverantör och 
kund gör det möjligt att få en bättre återkoppling av den operativa verkligheten och av hur 
systemen fungerar, för att lättare kunna genomföra inkrementella åtgärdsförbättringar och 
skapa en symbios mellan säljare och köpare. Ett behov av ökad närhet med industrin har 
medvetandegjorts och blivit tydligare i samband med försvarets åtagande att medverka i 
internationella insatser. I nuläget riskerar en stor del av informationen att filtreras bort, 
upplysningar från användaren som berör sådant som fungerar mindre bra med de från 
industrin levererade systemen. 
 
Inom ramen för ett tillgänglighetsåtagande finns i botten av erbjudandet ett grundåtagande, 
vilket avser nivån för fredsmässig verksamhet inom Sverige. Det innebär att den tekniska 
tjänsten dimensioneras för någon form av lägsta nivå, vilken i detta fall är 
utbildning/beredskap. Grunddimensioneringen sker mot en driftprofil för fredsmässig 
verksamhet med möjlighet att trappa upp stödet vid incidentberedskap och internationella 
insatser. Denna upptrappning sker enligt en fördefinierad rutin och mot kommunicerade 
kostnader. Ericsson skall kunna samordna resurserna för att svara upp mot det som krävs för 
att kunna stötta en eventuell insats och inom ramen för tillgänglighetsåtagandet skall det 
finnas en etablerad rutin för hur den tekniska tjänsten skall trappas upp.  
 
Aktuella internationella insatser samt verksamhet inom ramen för territoriell integritet är 
behov från försvaret som Ericsson tillsammans med FM definierar som ett tilläggsåtagande 
och avser ett kortsiktigt åtagande. Förnödenhetsförsörjning baserat på normalt slitage inom 
ramen för en överenskommen driftprofil ingår även i detta åtagande. Som grund för detta 
tilläggsåtagande finns en avtalad principöverenskommelse, ett s.k. ramavtal, för hur detta 
skall ske. Storlek och omfattning på tilläggsåtagande är helt beroende på behov hos FM. Det 

Tid 
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gör att FM har stor möjlighet att över tiden hantera föränderliga behov samt att inte betala för 
mer än vad som behövs för aktuell verksamhet. 
 
 
 
2.3.1 Resursindelning Teknisk tjänst 

Generellt indelas svensk militär logistik och teknisk tjänst i två resursnivåer, stridsfältsnivå 
(främre nivån) respektive stöd- och förstärkningsnivå (bakre nivån). Nivåerna ger uttryck för 
den fysiska placering där personalen arbetar. Stridsfältsnivån avser den plats längst fram, där 
försvarsmaktspersonalen brukar sitt system. Den främre nivån består av såväl förbandsbundna 
resurser som operativa logistikförband och dess verksamhet styrs i hög grad av taktiska samt 
operativa krav och behov. Resurserna inom denna nivå skall i första hand inriktas mot bl.a. 
förebyggande underhåll, snabb felsökning och reparationer samt säkerställande av 
reservmaterielhanteringen inom förbandet. Stöd- och förstärkningsnivån åsyftar en ”säker 
plats” där olika aktörer kan verka och underhålla systemen. Den bakre nivån består av FM: s 
egna resurser i form av bl.a. FM: s Logistik (FMLOG) samt andra aktörers resurser, dvs. 
civila och militära, nationella och internationella partners. Stödresurserna har till uppgift att 
utföra mer omfattande reparationer, modifieringar och underhållsåtgärder. Logistikresurserna 
på denna nivå kan tillåtas en högre grad av fredsrationalitet med andra tidskrav på leverans 
och kapaciteter. Stridsfältsnivån och stöd- och förstärkningsnivån kommunicerar direkt med 
varandra och det finns ingen tydlig gräns dem emellan. Nedan ges en inriktning för indelning 
av erbjudandet, med avseende på de olika resursnivåerna. Därefter kommer Ericssons 
åtagande avseende den tekniska tjänsten att beskrivas övergripande. En mer detaljerad 
beskrivning ges i avsnitt 2.3.2. 
 
Stridsfältsnivå 

FM tar ansvar för huvuddelen av materielunderhåll, tekniskt systemstöd och 
förnödenhetsförsörjning.  
 
Stöd- och förstärkningsnivå 

Ericsson tar ansvar för huvuddelen av materielunderhåll, tekniskt systemstöd och 
förnödenhetsförsörjning. 
 
Figur 2.2 visar schematiskt Ericssons åtagande inom ramen för FM: s underhållstjänst med 
avseende på olika resursnivåer.  
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                       Figur 2.2: Illustration över Ericssons åtagande, inom ramen för FM: s underhållstjänst beskriven i 
                       VHS MOD   UH 2010 (Ericsson). 
 
 
Förnödenhetsförsörjning (reservmaterielförsörjning) 

Ericsson ansvarar för reservmaterielförsörjningen på aktuell systemnivå exklusive de delar 
som överenskommes mellan Ericsson och FM, t.ex. Ra 180 i UndE 23 kan undantas.  
 
Materielunderhåll 

Ericsson ansvarar för allt materielunderhåll på stöd- och förstärkningsnivå på aktuell 
systemnivå. I de fall det är tillämpligt kommer Ericsson att underkontraktera 
underhållsaktiviteter till andra leverantörer, t.ex. FM: s verkstäder. 
 
Tekniskt systemstöd 

Ericsson tar fullständigt ansvar för tekniskt och operativt systemstöd på aktuell systemnivå. 
 
 
 
2.3.2 Processer beskrivna enligt VHSMOD UH 2010 

FM och FMV har arbetat fram en gemensam processbeskrivning, VHSMOD UH 2010, över 
teknisk tjänst för de tre vapengrenarna armén, marinen och flygvapnet, i syfte att få en 
samstämmig bild av underhållsverksamheten. Projektet är en verksamhetsbeskrivning över 
FM: s underhållstjänst och kartlägger noggrant de processer som finns och vad som sker vid 
vidmakthållande av ett försvarsmaktssystem. I enlighet med ovanstående har Ericsson, inom 
ramen för ett tillgänglighetsåtagande, använt sig av samma processbeskrivning som 
utgångspunkt för en form av åtagandedefinition, i syfte att dels få en spårbarhet på att 
Ericsson gör det som FM gör i de olika delarna och dels för att få en entydig 
åtagandedefinition. I samtliga fall skall aktiviteter inom underhållstjänsten utföras av FM: s 
personal på stridsfältsnivå. Processbeskrivningen tar upp de tre huvuddelarna: 1) 
förnödenhetsförsörjning, 2) materielunderhåll och 3) tekniskt systemstöd och i vilka Ericsson 
har definierat följande åtagande: 
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Förnödenhetsförsörjning 

Ericsson ansvarar för beredning av förnödenhetsbehov, anskaffning, förnödenhetsstyrning, 
lagerhållning av utbytesenheter, reservdelar och komponenter, slutköpsbevakning samt 
vidmakthållande av reservdelssatser. Vidare utför Ericsson datahantering, förvaringsplanering 
och i samråd med FM transport av förnödenheter. Avslutningsvis ansvarar Ericsson för 
avveckling av förnödenheter efter begäran från FM. 
 
Materielunderhåll 

Ericsson utför i samverkan med FM nyttjandebevakning, underhållsstyrning, val av 
underhållsresurs, verksamhetsanalys samt underhållsberedning. Personal från Ericsson eller 
av Ericsson kontrakterad personal utför förebyggande-, avhjälpande underhåll och teknisk 
order på stöd- och förstärkningsnivå. 
 
Tekniskt systemstöd 

Ericsson bistår FM/FMV avseende teknisk analys av materiel, beredning av extraordinär 
åtgärd, framtagning av direktiv för anpassning och modifiering, framtagning och förändring 
av direktiv för handhavande och nyttjande samt uppföljning av extraordinär åtgärd. Slutligen 
bistår Ericsson FM/FMV med råd och stöd även omfattande utbildning, utbildningsmaterial 
och anvisningar samt övrig dokumentation.  
 
 
 
2.4 Gränsytor och ansvarsförhållanden 

Vid Ericssons genomförande av sitt utökade tjänstekoncept är det nödvändigt att studera vad 
som händer med kundsnittet och vilka gränsytor som finns. Det är viktigt att klara ut vem som 
hos köparen har det tekniska ansvaret för de olika systemen, vilket på ett betydande sätt 
kommer att påverkas, då industrin går in och förändrar rollerna inom ramen för ett 
vidmakthållande. I nedanstående avsnitt beskrivs även en ansvarsförskjutning från FM och 
nämnda gränsytor mot Ericsson. De gränsytor som framkommer kommer sedermera att ligga 
till grund och bilda ramverket för de intervjuer som behöver genomföras.  
 
FMV svarar idag för att FM: s kravbild bryts ned mot behov av tekniska systemförändringar 
och nya system. FMV genomför en systemdesign som visar vilka befintliga systemdelar som 
kan nyttjas respektive vilka som behöver modifieras eller nyanskaffas. Ett systemhusåtagande 
omfattar att integrera och konfigurationsleda utformningen av system, delsystem och 
komponenter samt ansluta dessa till den befintliga infrastrukturen (för berörda delar se figur 
2.3). En förskjutning till högre systemnivåer, där nivå 0 är den högsta, avser att staten överför 
systemhusåtaganden, inklusive tillgänglighetsåtaganden till industrin. Om verksamheten 
genomförs på högre systemnivåer än tidigare möjliggörs också en minskning inom FM av 
nuvarande åtaganden och en reducering av resurser inom FMV och FM. Denna förskjutning 
mot högre systemnivåer kommer då att ske såväl inom FMV som inom försvaret. 
Konsekvensen av ett systemhusåtagande med ett utökat ansvar för industrin, bör medföra dels 
att industrin kommer att driva projekten med ett betydande mått av självständighet och dels 
leda till en ökad kostnadseffektivitet i materielförsörjningen med åtföljande konsekvenser för 
organisationens kompetens, omfattning och utformning, för både FM och FMV. Det i sin tur 
kommer att leda till rationaliseringar och personalminskningar som följd. 
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      Figur 2.3: Illustration över förskjutning av verksamhet till högre systemnivåer modifierad efter modell av 
      Ericsson. 
 
 
 
2.4.1 Gränsytor 

 
Gränsytor mot FMV:  

FMV genomför upphandling av tillgänglighetsavtal och är kommersiell part. Organisationen 
är vidare ansvarig för att de tekniska lösningarna uppfyller FM: s målsättningar och krav 
(tekniskt designansvarig) och ger ut säkerhetsgodkännande. I kraft av detta sker kontakterna 
med Ericsson genom en projektledare, s.k. materielsystemledare. FMV är uppdelade på 
verksamhetsområden (VO) Mark, Flyg samt Sjö. 
 
Gränsytor mot Högkvarteret (HKV): 

HKV är beställare och ansvarig är materielsystemansvarig.  
 
Gränsytor mot FM: s Teknikkontor (TeK): 

TeK är uppdelade på VO som omfattar TeK 39 (Flyg), TeK Vapen (TeK V) och TeK Fartyg. 
De representerar ägarföreträdaren (HKV) avseende bl.a. driftstyrning, konfigurationsläge, 
verksamhet som rör modifiering av underhåll samt tekniskt systemstöd och teknisk 
utveckling. Vidare företräder de nyttjaren på förband genom att på uppdrag beställa och följa 
upp underhåll, prov och försök. I kraft av detta sker kontakterna med Ericsson genom 
utbildningsansvarig och teknikansvarig för respektive system. 
 
Gränsytor mot Förband: 

Kontaktpersoner på förband är utbildningsansvarig samt teknikansvarig för respektive system. 

FMV: s förskjutning

FM: s  
förskjutning 

Staten 
överför

till 
industrin

 

Förskjutning till högre systemnivåer

Systemhus + 
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Delsystem, produkter
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Försvars-
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2.4.2 Ansvarsfördelning 

 
Ansvarsfördelning Ericsson – FMV 

FMV upphandlar tjänster och övervakar att ingått avtal uppfylls inom ramen för ett 
tillgänglighetsavtal (Nivå A2). Vidare deltar FMV: s projektledare på projektuppföljningar 
och genomgångar. FMV godkänner direktiv samt föreslagna och begärda systemförändringar. 
FMV avropar övriga tjänster inom ramen för tillgänglighetsavtalet (tillämpliga 
tilläggsåtaganden). 
 
Ericsson övertar all övrig verksamhet som utförs av FMV inom ramen för teknisk tjänst. 
 
Ansvarsfördelning Ericsson – HKV 

HKV ger FMV i uppdrag att upphandla tillgänglighet inom ramen för ett 
tillgänglighetsåtagande. HKV beslutar om avrop avseende tilläggsåtagande för att klara 
verkan under internationell insats. HKV beslutar om användning av systemförändringar. 
 
Ansvarsfördelning Ericsson – FM: s TeK 

TeK ansvarar för den långsiktiga planeringen av funktionalitetsutvecklingen av systemen och 
efterfrågade förmågor. 
 
Ericsson utför teknisk tjänst vilket bl.a. innebär övertagande av ansvar för 
materieluppföljning, framtagande av ändrade nyttjandedirektiv, förslag till genomförande och 
uppföljning av systemförändringar samt tekniska analyser. 
 
Ansvarsfördelning Ericsson – Förband 

Förbanden ansvarar för utbildning av trupp. Ericsson utför teknisk tjänst i enlighet med vad 
som nämnts tidigare. Under övningar kan tilläggsåtagande avropas för att säkerställa operativ 
systemtillgänglighet under övningens genomförande. 
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3 Teoretiska hörnstenar 

 
Avsikten med detta kapitel är att lyfta fram litteratur och tidigare forskning som kan bidra till 
uppfyllandet av studiens syfte. I avsnittet beskrivs bl.a. vad kundanpassning och 
värdeskapande innebär samt vilken betydelse det har för företags utveckling av 
tjänstekonceptet. I anslutning till detta kommer tidigare forskning inom området service 
management att användas, ett ledningsteoretiskt begrepp som behandlar tjänstesektorn, 
inbegripet den kundfokuserade verksamhet som bedrivs i anslutning till denna (den s.k. 
”nordiska skolan”) samt forskning inom Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group, 
avseende interaktionsteorin inom industriell marknadsföring. Dessa riktningar intar 
dominerande ställningar lämpliga för att ge en bakgrundsförståelse till problemområdet. 
Genom att rikta in sig på det ofta kontinuerliga samspelet mellan säljare och köpare, blir det 
möjligt att inte bara se kunden som ett företag som då och då köper av leverantören, utan som 
en partner i en relation. Det centrala i resonemanget är att skapa värde för kunden, i vilken 
kunden är delaktig i processen inom ramen för långvariga relationer. Avsikten är att förena de 
båda forskningsinriktningarna, service management och IMP Group, i det teoretiska 
ramverket för att få en mer heltäckande bild av problemområdet. I ovanstående teorier 
integreras marknadsföringen i ett större systemtänkande där kundrelationen och interaktionen 
med denna står i centrum för att skapa värde och marknadsföringen ses som en process, vars 
syfte är att utveckla långsiktiga kundrelationer.  
 
Flera forskare har över tiden skildrat marknadsföring av tjänster på konsumentmarknaden och 
i jämförelse, mindre forskning kring kvalificerad tjänsteutveckling på eftermarknaden, inom 
business-to-business. Vidare kan det konstateras att kunden nämns som en viktig och 
nödvändig aktör i processen att definiera värde i relationen med leverantören. 
Forskningsinriktningarna, service management och IMP Group, diskuteras i anslutning till en 
aktuell situation, där försvarsindustrin skall genomföra en komplex tjänsteutveckling och i 
anslutning till denna förändra sitt samarbete och åtagande mot köparen. Det förefaller finnas 
obefintligt med studier kring detta fenomen och dessa aktörer.  
 
 
 
3.1 Inledning 

Minskande försvarsanslag och FM: s förändrade inriktning, påverkar efterfrågan på mängden 
egenutvecklad materiel och minskar således försvarsindustrins möjligheter att utveckla nya 
produkter och få dem sålda. Kundens reformerade kravställning får inverkan på bl.a. 
materielförsörjningsprocessen, i vilken Ericsson som säljare kan och vill utveckla sitt 
tjänsteerbjudande i samspel med kunden. Det föranleder att i litteraturstudiens början fokusera 
på att beskriva tjänstekonceptet inom industriell marknadsföring och den medförda 
kundorientering som detta innebär. 
 
Från mitten av 1900-talet och framåt har tjänstesektorn successivt ökat i den industrialiserade 
delen av världen (Ivarsson, 2005; Normann, 2000). I Sverige år 2000 arbetade ungefär åtta av 
tio personer inom tjänstesektorn och motsvarande två av tio inom tillverkningsindustrin. Flera 
forskare har över tiden beskrivit att tjänsteutbudet har blivit större och bredare och det råder 
inom riktningen service management ingen tvekan över att industrisamhället tillhör det 
förflutna och att vi nu befinner oss i ett utpräglat tjänstesamhälle. I Anselmsson (2001) 
beskrivs om hur flertalet forskare yttrar sig om dagens ekonomi som det framväxande 
tjänstesamhället eller tjänsteekonomin och i flera fall går det även att läsa om skiftet från ett 
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jordbruks- till ett industriellt- till ett tjänstesamhälle. En stor del av den industriella sektorn 
fungerar i enlighet med serviceekonomin och åtskillnaden mellan tillverkningsföretag och 
tjänsteföretag är allt annat än lätt att fastställa då tjänsteinnehållet för många produkter har 
ökat (Normann, 2000). Företagens kompetens skiftas från att avse produktion till att kunna 
hantera kundrelationer och den affärspotential som det innebär, dvs. affärer uppstår inte ur 
företagets tillgångar utan ur dess relation till kunden (ibid., 2001).  
 
Alltfler tillverkare står inför en konkurrenssituation med att erbjuda fler tjänster (Grönroos, 
2002). Service management är den form av ledning som är inriktad på den nya 
konkurrenssituationen. För en tillverkare är den fysiska varan en central faktor i 
tjänsteerbjudandet, eftersom den är en förutsättning för ett bra erbjudande. I dagens 
konkurrenssituation räcket det ofta inte med en kärnprodukt för att ha en stabil position på 
marknaden, utan det som blir viktigt är om företaget kan hantera erbjudandets övriga element 
bättre än konkurrenterna. Ett exempel är köpet av en bil, det är då sällan själva bilen som ger 
upphov till kundmissnöje utan den service som erhålls efter köpet. Det är mer sällan som 
kunderna är missnöjda med kärnprodukten än med de omgivande tjänsterna och det räcker 
således inte att konkurrera med själva kärnan, utan det väsentliga är att konkurrera med 
totalerbjudandet, där kärnan är ett element. Det är med andra ord tydligt att det inte längre är 
produkten som är erbjudandets centrala element, utan för att skapa ett framgångsrikt 
erbjudande måste företaget hantera delar som teknik, kunskap, tidsfaktorer och personella 
resurser. Tjänsteperspektivet innebär att även om kärnprodukten är en produkt eller en tjänst 
räcker det inte till för att särskilja erbjudandet från konkurrenterna, utan för att lyckas på 
marknaden krävs bestående konkurrensfördelar. Det erhålls genom att utveckla 
kundrelationens alla delar till ett totalt tjänsteerbjudande. Kunden får utöver kärnproduktens 
varor eller tjänster, även tjänster som kan faktureras med andra icke inkomstgivande tjänster 
som t.ex. rådgivning och personlig service. Det kallas tjänsteerbjudande även om 
kärnprodukten utgår från en fysisk produkt, då alla faktorer i erbjudandet kombineras för att 
ge kunden värdeskapande tjänster. 
 
I den alltjämt ökande tjänstesektorn växer även kundens engagemang som en integrerad del i 
samarbetet och relationen mellan säljare-kund (Edvardsson et al., 2000; Normann, 2001). 
Normann (2000) anser att service inte längre kan ses som en egen sektor som producerar 
produkter och tjänster och skildrar ett nytt tankesätt om värdeskapande, som tvingar 
tillverkningsindustrin att anpassa sig till en servicelogik. Servicelogiken grundar sig på 
uppfattningen att företagens kamp om kunderna handlar om hur de skall lyckas stödja 
kunderna i deras egen värdeskapande process.  Kunden ses inte längre som en mottagare, utan 
som en medproducent till att utforma värdeskapandet. I samband med det håller även 
begreppet tillgång på att förändras. Lönsamhet och tillväxt kommer av många tillgångar, av 
vilken en stor del är immateriella och inte syns i en balansräkning. Kundrelationer är de 
viktigaste av dessa tillgångar och för med sig att företag i högre grad måste rikta in sig mot en 
alltmer kundfokuserad verksamhet. Benämningen service management är en riktning inom 
tjänsteforskningen, som beskriver hur tjänsteverksamhet bedrivs på bästa sätt och som betonar 
betydelsen av att uppmärksamma kundens angelägenheter och tillgodose dennes skiftande 
behov och krav (Grönroos, 2002). Forskningen studerar ofta kunders uppfattningar och 
upplevelser i den relation de har med olika typer av verksamheter. Resultat från sådana studier 
visar ofta att det personliga mötet har en avgörande roll för kunden och att det ofta handlar om 
företagets förmåga att anpassa sig till kunden och dennes skiftande önskemål. Normann 
(2000) beskriver tillfället för ”sanningens ögonblick”, då kunden och säljaren har 
direktkontakt med varandra och båda parter är utelämnade till varandras kompetenser. God 
service har en betydande roll i kontakten mellan företaget och kunden och ses i det närmaste 
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vara liktydig med personlig service, vilket är av central betydelse för att kunden skall kunna 
bemötas på ett individuellt sätt (Söderlund, 1997; Zeithaml et al., 1990). 
 
 
 
3.2 En ansats till att definiera tjänstebegreppet 

”A service is something that can be bought and sold, but which you cannot drop on your 
foot.” (Gummesson, 1991, s. 29). I detta avsnitt och som en utgångspunkt för studien, 
sammanfattas tjänstebegreppets viktigaste element med hjälp av service 
managementlitteraturen. Då syftet med studien är att studera FM: s inställning till Ericssons 
utvecklade tjänstekoncept, blir tjänstebegreppet och dess olika delar viktiga att definiera för 
att skapa en större förståelse. Den empiriska studien behandlar främst tekniska tjänster, då 
erbjudandet utgår från tjänsteutveckling inom försvarsindustrin, varför likartade termer även 
används i teorin i syfte att generera en större förståelse för ett industriellt tjänsteåtagande. 
Genomgången gör inte anspråk på att vara heltäckande utan har för avsikt att täcka in 
väsentliga bidrag om tjänster och tjänsteerbjudandet. Diskussionen kring utformandet av 
tjänsteerbjudandet knyter även an till värdekonceptet, vilket kommer att behandlas i sin helhet 
i avsnitt 3.8. Tidigare forskning kring tjänster visar att varan ofta används som utgångspunkt 
och norm för att definiera vad service är (Abiala, 2000). Som en följd därav har en tjänst blivit 
en sorts icke-vara som inte kan lagras. Ett ytterligare perspektiv är kundens medverkan och 
samspelet med säljarföretaget som påverkar tjänstens utformning. 
 
En tjänst är en handling som erbjuds av en part till en annan i syfte att skapa värde och nytta 
(Lovelock & Wirtz, 2004). En viktig beståndsdel i den ständigt utökande tjänstesektorn har 
varit förhållandet mellan varor och tjänster (Hutt & Speh, 2004). Enligt Elfring (1989) kan en 
del av tjänsteexpansionen härledas till företags outsourcing av vissa uppgifter. Aktiviteter som 
tidigare inrymdes i en mer eller mindre odefinierad industriverksamhet har identifierats, lyfts 
ut och definierats i termer av tjänsteverksamhet och sedan överlåtits till specialister (ibid.; 
Normann, 2001). De tidiga uppfattningarna om att det är stora skillnader mellan varor och 
tjänster har lett fram till gemensamma definitioner av vad som karaktäriserar en tjänst och på 
vilket sätt den skiljer sig från en vara (Anderson & Narus, 2004; Grönroos, 2002; Hutt & 
Speh, 2004). Utmärkande för en tjänst och som därigenom skiljer den från en produkt är 
vanligtvis att den är abstrakt och immateriell, i den bemärkelsen att den inte kan lagras eller 
förflyttas, kunden deltar ofta i produktionsprocessen, värdet av tjänsten skapas i samspel 
mellan säljare och kund samt att produktion och konsumtion ofta sker samtidigt. Grönroos 
(ibid.) menar vidare att tjänsten erbjuder någon form av nytta eller tillfredsställelse och 
tillgodoser en lösning på kundens problem. Ovanstående resonemang för med sig det faktum 
att tjänster syftar till att lösa ett uppfattat kundproblem och att tjänster skapas genom en 
process av aktiviteter i vilken kunden ofta medverkar (Edvardsson et al., 2000; Grönroos, 
2002). Kundens medverkan syftar till att klara ut kundens roll och ansvar i skapandet av 
tjänsten och ökar dessutom produktiviteten i tjänsteprocessen.  
 
Flera forskare påvisar svårigheterna med att diskutera tjänster som en enhetlig grupp, då de 
sinsemellan kan skilja sig åt dramatiskt (Ivarsson, 2005). Tjänster inom business-to-business 
marknaden kan kategoriseras i två grupper, produkter som stöds av tjänster och rena tjänster 
(Hutt & Speh, 2004). I den här situationen är mängden olika tjänsteelement lika viktiga som 
de tekniska lösningar som själva produkten tillhandahåller. Den första kategorin, produkter 
som stöds av tjänster omfattar exempelvis reparation av utrustning och underhåll, 
konsultationstjänster i samband med försäljning av tekniska produkter, utbildning på 
utrustning samt distribution och leverans av reservmateriel. Rena tjänster är den andra 
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kategorin, vilka marknadsförs för sig själva utan att för den skull behöva bli associerade med 
den fysiska produkten. Denna typ av tjänster omfattar t.ex. serviceunderhåll, transporter, 
säkerhetstjänster och temporär utlåning av personal. Abiala (2000) menar att varor och 
tjänster ofta har gemensamma särdrag, då materiella inslag ofta existerar i ett tjänstepaket 
vilket gör skillnaden mellan varor och tjänster till en gradskillnad. Hutt & Speh (2004) 
definierar industritjänster med att köparen köper ett företags förmåga inom ett område som 
t.ex. underhåll, teknisk service eller rådgivning. Ambitionen att definitionsmässigt särskilja 
tjänster från varor har på senare tid tonats ned till förmån för uppfattningar som gör gällande 
att det existerar ett samförhållande mellan varor och tjänster (Ivarsson, 2005). Det har i sin tur 
medfört att det inte längre talas i termer av motsatsförhållanden i lika stor utsträckning som 
tidigare. Många företag kombinerar sin kärnverksamhet med annat, vilket innebär att varor 
kompletteras med tjänster och service av olika slag, även benämnt kringservice, stödtjänster 
och sekundärutbud, vilka kommer att beskrivas i kommande avsnitt. Många primära varor och 
tjänster är av sådan karaktär att det blir en nödvändighet att tillhandahålla och erbjuda denna 
kringservice. Fler företag inom business-to-business försöker att utöka sina 
produkterbjudanden till erbjudanden om kundspecifika lösningar (Coyle, Bardi & Langley, 
2003; Nordin, 2005). Det innebär ofta att företag lägger till värde genom professionella 
tjänster som är relaterade till själva kärnprodukten. De alltmer skräddarsydda tjänsterna leder 
till ett nära samarbete och en relativt god förståelse om kunden och dennes behov.  
 
 
 
3.2.1 Ett tjänsteerbjudande 

Alltfler tillverkande företag erbjuder tjänster i kombination med fysiska produkter för att 
kunna hävda sig i en alltmer hårdnande konkurrens (Abiala, 2000; Lovelock & Wirtz, 2004). 
Ford et al. (2004; Edvardsson et al., 2000) använder begreppet tjänsteerbjudande eller 
tjänstekoncept mellan leverantör och kund, då många av anbuden ofta är väldigt komplexa till 
sitt slag. I den empiriska studien beskrivs Ericssons tjänstekoncept som ett 
”tillgänglighetsåtagande avseende teknisk tjänst” och för att underlätta förståelsen av 
erbjudandet, framställs litteraturens syn på vad ett tjänsteerbjudande innebär. 
Tjänstekonceptet är ett sätt att beskriva företagets tillvägagångssätt att lösa ett visst problem, 
t.ex. att ”erbjuda omedelbart tillgängliga lösningar på tillfälliga serviceproblem” (Grönroos, 
2002, s. 213). Det är ett erbjudande som uttrycker att då problemen är akuta och temporära 
måste lösningarna på dem vara snabba och enkla att erhålla. Ett erbjudande är inte endast en 
fysisk produkt eller en tjänst, utan består av en kombination av olika element som sätts 
samman till helhetslösningar för att kunna erbjuda olika former av integrerade lösningar och 
som svarar upp mot preciserade kundbehov. Många tillverkande- och tjänsteföretag erbjuder 
sina kunder ett tjänstepaket av nyttor som involverar inte bara kärnerbjudandet utan även en 
mängd olika servicerelaterade tjänster, s.k. tilläggstjänster (eller stödtjänster) som främjar 
användandet och ökar värdet på kärntjänsten (Anderson & Narus, 2004; Coyle et al., 2003; 
Lovelock & Wirtz, 2004). Kärnan i ett företags tjänsteerbjudande är en tjänsteidé som har sin 
grund i specifika behov hos speciella kundgrupper på marknaden. För att kunna tillgodose 
kundkraven och för att kunden skall bli nöjd kan det vara meningsfullt att göra en åtskillnad 
mellan primära och sekundära kundbehov när tjänsteerbjudanden skall utformas (se figur 3.1). 
Flera av de sekundära behoven är underförstådda, dvs. kunden förutsätter att det finns olika 
tjänster som på ett rimligt sätt tillgodoser även de sekundära kundbehoven. Under 
utvecklingen av tjänstekonceptet är det därför nödvändigt att identifiera även underförstådda 
behov och förväntningar, vilket kräver djup förståelse för de kunder företaget har för avsikt att 
betjäna. Tjänsteerbjudandet ger således en utförlig förklaring av vad som skall göras för 
kunden i form av grundläggande och underordnade behov samt hur det här skall åstadkommas 
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genom kärnprodukt och tilläggstjänster. Begreppet service är länkat till tjänsteerbjudandet och 
redogör mer i detalj för de tjänster som erbjuds, dvs. när, var och till vem de erbjuds och hur 
de kommer att presenteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1: Illustration av ett tjänsteerbjudande, modifierad efter modell av tjänstekonceptet av Edvardsson et al. 
(2000, s. 47). 
 
 
Tjänsteerbjudandet definierar allmänna nyttor och fördelar som leverantören kan erbjuda, 
avseende olika sorters produkter som tidigare sålts till kunden (Arnerup & Edvardsson, 1992; 
Coyle et al., 2003; Grönroos, 1998; Hutt & Speh, 2004; Normann, 2000). Produkten kan delas 
in i tre nivåer, kärnnyttan, vilket utgörs av vad kunden egentligen köper, den fysiska 
produkten och ett antal tilläggstjänster (se figur 3.2). Sett ur logistiksynpunkt kan kunden 
tillfredsställas av tjänsteerbjudanden i form av erbjudanden om ekonomiska krediter, 
leveransgaranti inom en viss tid, installation av produkten och underhållning av 
reservdelslager. Kombinationen kärnprodukt och tilläggstjänster benämns även utvidgad 
produkt. Betoningen på underhåll är kanske inte så spännande, men kan vara direkt avgörande 
för kundens framgång. Det är dock viktigt att förstå att tjänsteerbjudandet, inom business-to-
business, är ett koncept vars betydelse sträcker sig långt större än inom logistikområdet, då 
det har många dimensioner och är påtagligt komplext. I många industrier avser produkten 
både den fysiska produkten och tillhörande tjänster (Simchi-Levi, Kaminsky & Simchi-Levi, 
2004). 
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Figur 3.2: Illustration av en kärnprodukt omgiven av tilläggstjänster, modifierad efter tjänsteblomman av 
Lovelock och Wirtz (2004, s. 103). 
 
 
Dagens företag står inför utmaningen att kunna utnyttja information och kunskap för att 
utveckla fler kundinriktade och värdeökande tjänster och skapa totala tjänsteerbjudanden för 
kunderna (Grönroos, 2002). Edvardsson et al. (2000) menar att en allt större mängd 
producerande företag inom business-to-business går mot att skapa mervärde i form av ett 
utökat tjänstekoncept. Skiftet från produkter till tjänster är dels en naturlig utveckling av 
marknadskonceptet, från det att företaget vill tillfredsställa kunden med att erbjuda en fysisk 
produkt till att förslå nyttor och lösningar och dels erbjuder tjänster möjligheten för 
leverantören att differentiera utbudet, vilket annars är allt svårare att upprätthålla med enbart 
produktion av produkter. Tjänsterna utvecklas genom en process där kundens värdekedja 
utforskas och köparen spelar en viktig roll i att tydliggöra sina behov. Vad vill kunden att den 
egna kärnkompetensen skall bestå av? I de aktiviteter som kunden inte vill ha med att göra 
kan leverantören finna möjligheter att hjälpa kunden att rationalisera och erbjuda 
värdeskapande tjänster. En angelägen del för kunden är att försöka skära ner på kostnader och 
effektivisera verksamheten och kan leverantören tillgodose detta kan långsiktiga relationer 
formas. Ett tjänstekoncept måste ses ur kundens perspektiv, då det är kundernas totala 
uppfattning av resultatet som utgör tjänsten och är grunden för kundtillfredsställelse 
(Grönroos, 2002). Tjänsten är, i ett kundperspektiv, kundens upplevelse av den värdeskapande 
processen. Ytterst är det kundens upplevelse av resurser, aktiviteter och processer som formar 
uppfattningen om tjänsten med avseende på t.ex. mervärde och kvalitet. Värt att notera är att 
kundens förväntningar och krav är något som det säljande företaget måste analysera då 
kunden inte alltid vet vad den behöver och vad som är bäst för dennes verksamhet (Normann, 
2000).  
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3.2.2 Systemförsäljning  

Den empiriska studien beskriver en sannolik förskjutning av delar av FM: s 
underhållsverksamhet till industrin och där Ericsson kan få ett större ansvar för 
vidmakthållande, utveckling och avveckling av FM: s materiel. Ett tillgänglighetsåtagande 
omfattar ett koncept som täcker ett bredare anspråk av försvaret, men kräver även ett 
annorlunda synsätt, då nuvarande ansvar för underhållsverksamheten redan finns hos kundens 
interna resurser och svårigheter kan finnas att bryta upp från detta. Den här typen av 
försäljning benämns i litteraturen för systemförsäljning. Säljaren försöker tillfredsställa ett 
bredare och större behov hos kunden, dvs. inrikta sig mot systemförsäljning istället för 
komponentförsäljning, vilket innebär förändringar inte bara mot kunden utan även mot andra 
aktörer i kundens nätverk (Hammarkvist, Håkansson & Mattsson, 1995). Systemförsäljning 
inbegriper en situation där säljaren redan har en position gentemot kunden och som 
leverantören försöker att reformera på ett drastiskt sätt, vilket i sin tur medför en rad krafter 
som måste övervinnas. Systemförsäljning omfattar det säljande företagets åtagande av system 
sammansatt av olika produkter och tjänster. Säljaren erbjuder en kombination av produkter, 
problemlösning och service, som tillsammans täcker en hel funktion eller ett delsystem av 
kundens verksamhet. De centrala marknadsföringsproblemen i samband med 
systemförsäljning hänger ofta samman med projektens storlek och ibland osäkra utformning 
över tiden när det gäller t.ex. processens längd, beställarsystemets utseende, det tekniska 
systemets specificering och upphandlingsformen. Säljaren måste ta i beaktande att ju större 
och mer olikartade projekten är mot olika kunder, desto svårare blir det för företaget att 
hantera situationen så att systemförsäljningen blir framgångsrik.  
 
Det krävs en ingående kunskap och bedömning om de gränsytor som finns, för att kunna 
analysera om det är meningsfullt att utveckla en systemförsäljningsstrategi (Hammarkvist et 
al., 1995).  Bindningar i kundens nätverk kan vara svåra och starka för en systemförsäljare att 
bryta upp och kompensation för ökat risktagande från säljarens sida genom pristillägg, kan 
leda till att systemförsäljningsalternativet inte blir konkurrenskraftigt. Kontakterna som 
utvecklas mellan individerna i ett affärsförhållande är viktiga när en part försöker att förändra 
sin befintliga affärsrelation och teknologi (Ford et al., 2004). Dessa kontakter kan även göra 
det mycket svårt för ett företag att nå de här förändringarna, då det alltid kommer att finnas en 
mängd olika tekniska skäl för dessa individer att behålla sina gamla relationer och sätt att 
arbeta. En konsekvens av resonemanget blir att kundens förmåga att mobilisera sin personal 
och sina kontakter är väldigt viktigt för att kunna nå en förändring. För köparen kan hinder för 
systemuppköp som en lämplig strategi, hänga samman med och grunda sig på de relationer 
som kunden redan har i sitt nätverk och hur dessa måste ändras, om systemuppköpsstrategin 
skall kunna förverkligas. Den osäkerhet som systemförsäljningsprojekt innebär visar att 
marknadsinformation från det säljande företaget blir en viktig del för den fortlöpande 
utvecklingen av företagets systemförsäljningsstrategi. Det är viktigt för säljaren att skaffa sig 
information om olika delsystems utformning och systembestämmande stadier i projektet för 
att bättre kunna anpassa teknologi och andra villkor till företagets betingelser, men även för 
de relationer som köparen har, i syfte att förbättra underlaget för åtagandebeslut. Vid 
långtgående åtaganden blir säljaren involverad i köparens totala verksamhet, vilket åstadkoms 
genom nära kontakter med köparen.  
 
Ovanstående diskussion tydliggör det faktum att när säljaren erbjuder ett åtagande som 
omfattar vidmakthållande av en hel funktion av kundens verksamhet, finns hinder i form av 
farhågor och riskuppfattningar i köparens organisation som kan hämma köpets utveckling, 
som en konsekvens av att säljaren tar över befintliga arbetsuppgifter från kunden. Kundens 
risker och farhågor med systemförsäljning har valts att slås samman med de risker som 
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kunden kan se i ett utökat samarbete med leverantören (se avsnitt 3.6.1). Dessa kommer att 
redovisas tillsammans i analysavsnittet 6.1.2. 
 
 
 
3.3 Sammanfattning 

Avsnittet har behandlat tjänstebegreppet och tjänsteerbjudandets olika delar. Tjänster syftar 
till att lösa ett uppfattat kundproblem och skapas genom en process av aktiviteter i vilken 
kunden ofta medverkar. Kundens medverkan syftar till att klara ut kundens roll och ansvar i 
skapandet av tjänsten, vilket även ökar produktiviteten i tjänsteprocessen. Alltfler tillverkande 
företag erbjuder tjänster i kombination med fysiska produkter, för att kunna hävda sig i en 
alltmer hårdnande konkurrens. De försöker att utöka sina produkterbjudanden till erbjudanden 
om kundspecifika lösningar, vilket ofta innebär att företag lägger till värde genom 
professionella tjänster som är relaterade till själva kärnprodukten. Dagens företag står inför 
utmaningen att kunna utnyttja information och kunskap för att utveckla fler kundinriktade och 
värdeökande tjänster och skapa totala tjänsteerbjudanden för kunderna. Vad vill kunden att 
den egna kärnkompetensen skall bestå av? I de aktiviteter som kunden inte vill ha med att 
göra kan leverantören finna möjligheter att hjälpa kunden att rationalisera och erbjuda 
värdeskapande tjänster och på så sätt kan långsiktiga relationer formas. Ett tjänstekoncept 
måste ses ur kundens perspektiv, då det är kundernas totala uppfattning av resultatet som 
utgör tjänsten och är grunden för kundtillfredsställelse. Kapitlet avslutas med att ta upp 
systemförsäljning, där säljaren erbjuder en kombination av produkter, problemlösning och 
service, som tillsammans täcker en hel funktion eller ett delsystem av kundens verksamhet. 
Säljarens erbjudande om en systemlösning kan medföra ovillighet bland köparens 
organisation, såtillvida att kundens befintliga roller och medföljande ansvar förändras. Det 
kan finnas svårigheter att bryta upp från detta vilket kan hindra utvecklingen för ytterligare 
integration mellan leverantör och kund. 
 
 
 
3.4 Kundfokus 

Det finns inom Ericssons organisation en stor ambition att vara lyhörd inför FM: s önskemål 
och krav samt de organisatoriska förändringar det medför på den egna organisationen. 
Ericssons tillgänglighetsåtagande har utarbetats i nära relation med kunden och flera 
arbetsprocesser hos kunden har arbetats fram på samma vis hos säljaren, i syfte att få en tydlig 
spårbarhet på att kund och säljare bedriver samma arbete. Med utgångspunkt från uppsatsens 
titel ”Kundanpassad tjänsteutveckling och förändrade relationer inom den 
försvarsindustriella sfären” tillsammans med ovanstående resonemang, blir det naturligt att i 
litteraturstudien lägga fokus på kunden som en nödvändig aktör i att utforma säljarens 
tjänsteerbjudande, dels för att kunna tillgodose kundens behov och dels som en konsekvens av 
ökad konkurrens utifrån. Då kunder i mer eller mindre utsträckning ofta deltar i 
produktionsprocessen inom business-to-business, framstår det som naturligt att även inkludera 
kunderna i processen att utveckla tjänster. Men även om företag anser att de utövar 
kundorienterad verksamhet är det inte nödvändigtvis att kunden är av samma uppfattning. 
 
Majoriteten av forskningen kring kundfokus har bedrivits med utgångspunkt från att det har 
skett en övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle (Ivarsson, 2005).  I studiens 
problembakgrund beskrivs att försvarsmarknaden börjar bli mättad som en följd av minskade 
försvarsanslag, vilket medfört att kunden blivit mer selektiv i sin efterfrågan och som i sin tur 
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minskat leverantörers möjligheter att få produkter sålda. Ett differentierat utbud, vilket 
innebär att företagen breddar sitt sortiment genom att bjuda ut olika varianter på samma vara 
eller tjänst till olika kundgrupper, har varit en strategi som många företag anammat (Ivarsson, 
2005). Differentieringsstrategin kan fungera men bygger till stor del på tanken om att varje 
kundgrupp i sig är homogen, vilket ofta inte är fallet. I den empiriska studien beskrivs 
Ericsson och dess relation med den svenska FM, men Ericsson har många olika typer av 
kunder, civila som militära med olika kravställningar och inbördes skilda behov, vilket gör det 
nödvändigt att variera utvecklingen av ett tjänsteerbjudande. Leverantören har försökt att lösa 
problemen med minskad efterfrågan på olika sätt (Ivarsson, 2005). Många tjänsteforskare 
hävdar att leverantören måste skapa kundanpassning för att behålla lönsamheten och 
framhåller bl.a. betydelsen av att kartlägga kundernas behov eller kundnytta (Grönroos, 
1998). Kundanpassning eller kundorientering innebär att fokus skiftas från att inte längre se 
på verksamheten utifrån producentens synvinkel, utan ifrån kundens. Homburg, Workman Jr 
och Jensen (2000) menar att fokus på kunden handlar om att komma närmare kunden, för att 
på ett bättre sätt kunna hantera dennes angelägenheter. Kundfokuseringen bygger på närhet 
och personliga relationer, där varje kund ses som en unik individ med personliga behov och 
önskemål och det är i mötet mellan kunden och företaget som dessa önskemål kan synliggöras 
och tillgodoses. Närhet förknippas med förtroliga relationer och samspel mellan säljarens 
personal och köparen och som från leverantörens håll, ofta handlar om att kunden skall känna 
sig speciell och unik, vilket är viktigt för kundens totala upplevelse (Abiala, 2000; Söderlund, 
1997).  
 
Den traditionella ”marketing mix” bestående av produkten, priset för vad varan kostar, sättet 
produkten marknadsförs på och platsen där den säljs, innefattar en leverantör som agerar och 
en kund som reagerar (Edvardsson et al., 2000; Ford et al., 2004). Leverantören har den aktiva 
rollen att sätta ihop mixen och rikta den mot marknaden, medan kundens roll är passiv och 
begränsad till att välja om den skall svara eller inte på säljarens erbjudande. Men i allmänhet 
möts oftast kunden av ett problem, som gör att lämplig leverantör måste sökas upp för att få 
hjälp med en lösning, vilket tar död på myten om en passiv kund. När företag påstår att de 
bedriver en kundfokuserad verksamhet, i bemärkelsen att varje enskild kund skall kunna få 
sina egna behov och önskemål uppfyllda, betyder inte detta att kunderna nödvändigtvis är av 
samma uppfattning (Ivarsson, 2005; Zeithaml et al., 1990). Söderlund (1997) menar att, för att 
det säljande företaget skall kunna höja nöjdhetsnivån hos sina kunder, så måste företaget ha 
information om vad som orsakar en viss kundtillfredsställelsenivå. Kundtillfredsställelse 
innebär ofta mer än vad säljarföretaget är medvetna om och empiriska studier visar att 
ledningen ofta misstolkar vad kunderna värdesätter (Grönroos, 1992). En härledning av 
Grönroos resonemang är, att uttrycka kundvärde utan att veta vad kunden värdesätter är 
meningslöst utifrån ett marknadsperspektiv. Kundinblandningen är särskilt viktig då deras 
behov och krav är de som leverantören skall tillgodose och den som bäst kan sörja för detta är 
kunden själv (Blomqvist, Dahl & Haeger, 2004). Det som inte framkommer i diskussionen 
om kundfokus, men som i studien är intressant att ta reda är om kunden har bedrivit ett eget 
arbete med att identifiera sina behov för att kunna delge dessa till leverantören. Vidare, för att 
kunna kundanpassa krävs en relation som medför att de båda företagens tekniska delar 
kommer i kontakt med varandra och att gemensamma rutiner utvecklas för att kunna hantera 
olika anpassningar (Hammarkvist et al., 1995). Säljaren måste vara beredd att kunna 
medverka i kundens utvecklingsarbete, vilket stället höga krav på säljarföretagets tekniska 
och organisatoriska utformning, då det förutsätter både specialisering och flexibilitet. 
Resonemanget har, tillsammans med när differentierade lösningar inte räcker till, lett fram till 
uppkomsten av det skräddarsydda alternativet, dvs. lösningar utifrån varje enskild individs 
önskemål, vilket kan uppfattas som kundfokusering på högsta nivå (Grönroos, 1992; 
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Homburg et al., 2000; Hutt & Speh, 2004). Det innebär att företaget har förmågan och viljan 
att tillgodose personliga önskemål. Genom att utveckla en förståelse för kundens behov, kan 
företaget skräddarsy sitt erbjudande mot de behoven. Det kommer att bli alltmer nödvändigt 
att ha en aktiv dialog med kunden på olika nivåer inom företaget (Edvardsson et al., 2000; 
Ford et al., 2004). Kunddialogen utgår från att kundrelationen är en process och genom att 
fokusera på de händelser i kundprocessen som är av störst betydelse för kundvärdet, kan en 
god grund skapas som stärker och bekräftar relationen mellan kunden och företaget 
(Axelsson, 1996; Blomqvist et al, 2004). Genom kunddialogen kan kostnader sänkas och nya 
värden skapas, som t.ex. att finna nya produkter och tjänster som är bättre anpassade till 
kundens krav. Informationsutbyten mellan parterna främjar både kundtillfredsställelsen och 
tempot i utförandet av tjänsteutvecklingen. Uppfattningen innebär att tjänstemötet får en 
framträdande plats i diskussionerna om kundfokus (Curran, Meuter & Surprenant, 2003). 
Utfallet från möten mellan säljaren och kunden har visat sig ha stor betydelse för den fortsatta 
relationen, grundat på säljarens förmåga att behålla och fördjupa kundrelationen (ibid.; 
Blomqvist et al., 2004). Det finns flera företag som har små möjligheter att utveckla 
överlägsenhet i sitt tjänstekoncept om inte företaget kan arbeta tillsammans med krävande och 
kunniga klienter (Normann, 2000). Den typen av kund är lika väsentlig för framgångsrik 
utveckling som något annat.  
 
Kundens relation till leverantören kan bidra till rationalisering och utveckling så att 
effektiviteten ökar och förbättras. Men det är på liknande sätt viktigt att ha i åtanke att varje 
försök av kunden att hantera relationen, även måste ha leverantörens intresse i beaktande. 
Ford et al. (2004) ser en fara i alltför stor kundinblandning och hävdar att den köpande parten 
bör undvika att ge för detaljerade anvisningar till leverantören, då säljaren har valts på grund 
av sin kunskap och kompetens. En central fråga för kunden är att skifta inställning till vilket 
resultat som önskas, istället för hur resultatet skall utföras (Gadde & Persson, 2005). 
Håkansson och Prenkert (2005) gör gällande att ett företags relationer utgör grunden för 
pågående aktiviteter och dess utveckling, men att relationerna även kan begränsa den 
utvecklingen. Paradoxen visar på företagets val att dels konfrontera det vedertagna sättet att 
arbeta på och dels anpassa sig till det sätt som är knutet till relationen, dvs. en pendling mellan 
en fortsättning av ett känt, inarbetat system och en förändring som kan leda till konflikt. 
Tydligt är att en viss nivå av konfrontation är nödvändigt i en relation vilket möjliggör för den 
att utvecklas vidare.   
 
 
 
3.5 Sammanfattning 

Detta avsnitt har lagt fokus på kunden som en nödvändig aktör i att utforma säljarens 
tjänsteerbjudande, dels för att kunna tillgodose kundens behov och dels som en konsekvens av 
ökad konkurrens utifrån. Kundinblandningen är särskilt viktig då köparens behov och krav är 
de som leverantören skall tillgodose och den som bäst kan sörja för detta är kunden själv. Som 
en följd av förändrad efterfrågan samt alltmer unika och olikartade kundkrav behöver 
leverantörer skapa kundanpassning. Kundanpassning innebär att se på verksamheten utifrån 
kundens synvinkel. Kundfokuseringen bygger på närhet och personliga relationer, där varje 
kund ses som en unik individ med personliga behov och önskemål.  
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3.6 Ett relationsinriktat synsätt till interaktion  

I den empiriska studien finns fokus på relationer och samspel, dels med avseende på säljarens 
redan upparbetade relation till kunden och dels, för att återigen återknyta till uppsatsens 
rubricering ”Kundanpassad tjänsteutveckling och förändrade relationer inom den 
försvarsindustriella sfären”, då det utökade industriella åtagandet kommer att förändra den 
befintliga relationen. Dessa omständigheter tillsammans med att de flesta tjänster utgörs av 
handlingar och samverkan, som är typiskt sociala företeelser, gör det naturligt att studera 
forskning kring industriell marknadsföring och köpar- säljarrelationer för att kunna beskriva 
nämnda förhållanden. Litteraturen skapad av Industrial Marketing and Purchasing Group 
(IMP Group), innehåller uppfattningen att affärsrelationer på industriella marknader är 
långsiktiga och karaktäriseras av två aktiva parter som samverkar över tiden för att skapa 
önskat resultat. Istället för att, som tidigare, hålla leverantören på en armslängds avstånd, 
betonas nyttan av nära relationer med säljaren och genom partnerskap med leverantören kan 
kunden öka sin effektivitet. Synsättet överensstämmer med hållningen i 
Försvarsdepartementets utredning, som hävdar att en förskjutning av underhållsverksamheten 
till industrin innebär ett närmare och nytt samarbete mellan Ericsson och FM och för att 
uppnå detta krävs ett utökat och mer långtgående samarbete baserat på partnerskap. Det gör 
det vidare intressant att studera vad som är högt värderat av kunden, i ett sådant förhållande. 
Grönroos (2002) menar att i en relation skapas kundvärde av kunden i samspel med säljaren, 
fokus ligger inte på produkterna, utan på de värdeskapande processer där kunderna upplever 
de värde som växer fram. Diskussionen om värdekonceptet kommer att behandlas i sin helhet 
i avsnitt 3.8. 
 
Håkansson och Snehota (1995) definierar relationsbegreppet som ett förhållande där någon 
form av interaktion tar plats och där något produceras. Relationer förutsätter att det finns 
minst två parter som står i kontakt med varandra (Gummesson, 2002). Det finns ingen norm 
för hur relationer ser ut, de är alla unika till sitt innehåll, sin dynamik, hur de utvecklas och 
hur parterna inbördes påverkar varandra (Ford et al., 2004). Interaktionssynsättet var en av de 
första modellerna skapade av IMP Group i syfte att visa relationen i en företagsdyad, en 
köpare och en säljare, vilket även är den enhet som analyseras i den empiriska studien (Ford, 
1997; Ritter & Ford, 2004). De båda företagens resurser och aktiviteter är ihopkopplade och 
de skapar tillsammans något som de inte kan uppnå på egen hand (Ford et al., 2004).  
 
 
Olika typer av beroendeförhållande 

Ett övergripande sätt för att kunna bestämma hur en relation är uppbyggd är att studera hur 
parterna är beroende av varandra. En relation kan komma att se olika ut beroende på vad 
parterna vill ha ut av förhållandet. Olika slag av beroendeförhållande ger olika värdeskapande 
möjligheter (Borys & Jemison, 1989). Borys och Jemison (ibid.) använder Thompsons (1967) 
begreppsstruktur teknologisk interdependens för att beskriva tre typer av relationer. 
 
Tre typer av beroendeförhållande: 
 

• Poolsamverkan 
 

• Följdsamverkan 
 

• Ömsesidig samverkan 
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I den enklaste modellen poolsamverkan (se figur 3.3) tillhandahåller de två aktörerna en 
gemensam pool av resurser från vilken var och en av parterna kan dra nytta av och använda 
(Borys & Jemison, 1989). Parterna står antingen i relation till varandra genom en tredje 
aktivitet eller genom att de delar en gemensam resurs som t.ex. forskning och utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3: Illustration av poolsamverkan, modifierad efter modell av Forsström (2005, s. 76). 
 
 
Den andra typen av relation, den s.k. följdsamverkan (se figur 3.4) går ut på att en part ger till 
en annan, dvs. en part producerar specifika delar som därefter tillförs och blir input för en 
annan parts handling och samarbetet kan t.ex. röra teknologi eller administration i syfte att 
kostnadsrationalisera. Dynamiken i denna relation påminner mycket om den 
värdekedjemodell som beskrivs av Porter (1985). Slutligen skildras ömsesidig samverkan (se 
figur 3.5) som är den mest komplexa av de tre typerna och går ut på att parterna utbyter 
information och resultat och det finns ett behov av att lära sig från varandra. Här utgör varje 
parts output en input för den andre. Denna sista variant av samverkan ger utrymme för en 
vidare form av aktiviteter mellan parterna än de två förstnämnda, som är mer formstöpta i sina 
handlingar. Ömsesidig samverkan ger bättre förutsättningar för t.ex. problemlösningsförmåga 
eller för att säkra en bättre användning av resurserna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4: Egen illustration av följdsamverkan                       Figur 3.5: Illustration av ömsesidig samverkan, 
                      modifierad efter modell av Forsström (2005, s. 76) 
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Interaktionssynsättet 

Samverkan är en förutsättning för en relation och är det som utgör en relation, dvs. när två 
företag använder varandras resurser och förmågor (Holmlund & Törnroos, 1997; Ritter & 
Ford, 2004). Anledningen till att företag involverar sig i långsiktiga relationer är att det finns 
mer att vinna på att genomföra affärer på detta sätt, än att byta partner vid varje 
affärsuppgörelse och det är även ett mer produktivt sätt att organisera sina affärsaktiviteter på. 
Utvecklingen kring affärsköp har under de senaste årtionden kommit att skifta fokus från 
frågor kring lagerhållning och materielflöden till olika aspekter av försörjningskedjor, vilket 
medfört en betydande ökning av samverkan och kund-leverantörsrelationer (Gadde & 
Persson, 2005). Industriella erbjudanden är ofta komplexa och innehåller ett stort tekniskt 
kunnande och med vilket utbyte med kunden intensifierar en sådan utveckling.  
 
Interaktionssynsättet gör vissa grundantaganden såsom att: 
 

• de flesta affärsinköp inte är individuella handlingar, utan involverar två aktiva parter 
med ett komplext interaktionsmönster  

 
• köpare och säljare strävar efter långsiktighet i sin relation 

 
• kontakten mellan köpare och säljare ofta blir institutionaliserad till bestämda roller av 

vad parterna förväntar sig av varandra (Bjerhammar, 2000; Ford, Gadde, Håkansson, 
Lundgren, Snehota, Turnbull & Wilson, 1998; Ford et al., 2004). Risken är att 
relationen kan tendera att bli så invand att parterna slutar ifrågasätta och dynamiken 
går därmed förlorad.  

 
 
Ett sätt att utforska samspelet mellan två parter kan vara att studera hur de inbördes 
interagerar med varandra. Tre former av interaktioner kan urskiljas mellan kund och 
leverantör: anpassning av resurser, investeringar samt ömsesidiga beroendeförhållanden (Ford 
et al., 1998; Håkansson & Prenkert, 2005). Gadde och Snehota (2000) menar att anpassningar 
samt specifika investeringar gjorda av endera parten, står i relation till långsiktiga relationer, 
partnerskap, samarbete och ömsesidigt förtroende. 
 
 
Anpassningar, investeringar samt ömsesidiga beroendeförhållanden 

En kundrelation startar med en första kontakt av endera parten (Ford et al., 2004; Gadde & 
Persson, 2005). Både företag och kund har en idé av vad de vill få ut av relationen och hur 
pass viktig den är för parterna. I många fall specificeras erbjudandet av leverantören som 
anpassar sitt erbjudande för att möta kundens krav och behov och beroende på grad av 
inblandning, erbjuder säljaren olika inslag av nyttor och uppoffringar. När företagen börjar 
göra affärer med varandra över tiden, har parterna en tendens att göra vissa anpassningar åt 
endera hållet, i syfte att underlätta för samverkan och att göra utbyten (Ford et al., 1998; 
Gadde & Snehota, 2000; Håkansson & Prenkert, 2005). Företagets resurser kan anpassas mer 
eller mindre till motpartens krav, exempel på hög grad av anpassning kan vara en gemensam 
utveckling av kundspecifika produkter. Företagen investerar i förhållandet i form av bl.a. 
utveckling av nya produkter och tjänster, sin expertis och personliga kontakter. Ett stort 
engagemang från båda parter baserat på förtroende och samordning mellan resurser, 
aktiviteter och människor, gör det möjligt att dra fördel av varandras förmåga och kompetens 
samtidigt som kostnader kan minskas. Håkansson och Prenkert (2005) beskriver samverkan 
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mellan företagen som värdeskapande, genom att relationen möjliggör för båda parter att 
utbyta erbjudanden som är passande för båda samt att aktörerna får sina affärskostnader 
sänkta mellan sig. De unika investeringarna är anpassningar som parterna måste göra från sina 
ordinarie förfaranden (Ford et al., 1998). Ett förhållande bygger på ömsesidighet och dess 
utveckling beslutas aldrig ensidigt, även i de situationer som en aktör verkar överväldigande 
stark (Ford et al., 2004). Inget förhållande kan utvecklas utan jämkningar av olika slag, men 
det är inte alltid säkert att dessa är balanserade mellan de två företagen. Företag tenderar att 
öka sitt engagemang i relationer om de uppfattar att det finns något att tjäna på att arbeta mer 
nära tillsammans (Borys & Jemison, 1989). Olika anpassningar över tiden, tillsammans med 
nivån av inblandning skapar ömsesidiga beroendeförhållanden, dvs. en viss verksamhet från 
en part påverkar och blir påverkad av den andre partens handlingar (Ford et al., 1998; 
Håkansson & Prenkert, 2005). Önskemål och krav från kunden som innebär att säljaren 
utvecklar befintliga produkter, bidrar även till säljarens utveckling av produkter och 
produktutbud (Bjerhammar, 2000). Beroendeförhållandena kan likaså röra sig om att klara 
upp enkla frågor som betalning eller leverans eller omfatta parternas beroende av varandras 
kompetens och kunskaper inom vissa områden (Ford et al., 1998). Borys och Jemison (1989) 
benämner samma fenomen för följdsamverkan, dvs. resultatet av en parts aktivitet blir input 
för en annan parts handling (se figur 3.4). 
 
 
 
3.6.1 Leverantörsrelationer mot partnerskap 

Det köpande företagets försörjnings- och underhållssida har blivit alltmer betydelsefullt, då 
konkurrensfördelar inte längre endast går att finna i kundens egna förmågor utan i relationen 
och samarbetet till leverantören (Gadde & Snehota, 2000; Nordin, 2005). Alltfler företag 
tenderar att outsourca viss typ av verksamhet och funktioner och etablera nära relationer, dvs. 
partnerskap med sina leverantörer för att öka effektiviteten i företaget. Outsourcing gör att 
företagen kan fokusera på sina centrala aktiviteter, dvs. sin kärnverksamhet. Det finns bland 
företag en allt större medvetenhet om att leverantörsrelationer kan spela en aktiv och viktig 
roll i att effektivisera verksamheten, genom att t.ex. leverera kompletta underhållslösningar. 
Istället för att som tidigare hålla leverantören på en armslängds avstånd, betonas nyttan av 
nära relationer med säljaren. En vanlig illusion är att ett företags underhållsstrategi är 
resultatet av ledningens strategiska beslut, men istället oftast är följden av förändringar och 
lösningar som uppstår i samverkan med leverantören.  
 
Partnerskap innebär någon form av nära relation och för att få en tydligare innebörd av vad 
”nära” betyder, kan graden av inblandning mellan köpare och säljare uttryckas genom, 
samordning av aktiviteter samt interaktioner mellan personer, vilket påverkar resultatet av 
relationerna till leverantören (Ford et al., 2004; Gadde & Snehota, 2000). De aktiviteter som 
utförs av säljaren och köparen kan samordnas olika mycket. Ett exempel på en hög grad av 
samordning är ett integrerat leveranssystem utvecklat i syfte att minska köparens kostnader 
för materielinvesteringar. Individerna i företagen kan vidare välja att samverka olika mycket, 
en nära samverkan mellan personerna i de olika företagen skapar ett ömsesidigt beroende och 
som i sin tur påverkar både förtroende och engagemang och ytterligare anpassning hos 
parterna.  
 
Partnerskap har föreslagits som en överlägsen lösning till att få ut det mesta av 
leverantörsrelationerna, men det är samtidigt förenat med resursintensitet och kan endast 
berättigas om kostnaderna överskrider nyttan med relationen (Gadde & Snehota, 2000). 
Outsorcing och partnerskap med leverantörer är inte alltid den bästa lösningen för köparen. 
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Kundrelationerna är de viktigaste relationerna, då syftet med affärsverksamhet är att skapa 
och bibehålla kunder (Ford et al., 2004). Samtidigt finns det vissa vanföreställningar om att 
relationer med kunder alltid innebär något positivt och att partnerskap, i vilken relationen 
mellan företagen tar plats, leder till någon form av gyllene tillstånd. Nära samarbete behöver 
inte alltid vara av godo. En konsekvens av dessa författares typer av yttranden leder till 
frågeställningar som vilka risker och farhågor köparen ser i ett eventuellt partnerskap med 
leverantören samt i beskrivet erbjudande och som kan bidra till avtalets försvårande? Frågor 
som dessa blir viktiga att få besvarade. Relationer kan, vilket tidigare nämnts, innebära 
kostnader och nackdelar som kan uppväga fördelarna. Relationer kan medföra skillnader i 
målsättning och förståelse, vilket kan leda till konflikter såväl som samarbete. Den mest 
uppenbara följden av att utveckla relationen med en annan part, innebär att ett visst mått av 
frihet måste ges upp och istället för att agera efter den egna viljan, måste parterna reagera på 
den andre partens handling. Många problem kan uppstå som en konsekvens av denna 
förändring. Resonemanget knyter även an till den avslutande diskussionen i avsnittet om 
systemförsäljning (se avsnitt 3.2.2) där hinder i kundens organisation kan förhindra köpets 
utveckling som en konsekvens av att köparen tar över befintliga arbetsuppgifter av kunden. 
 
 
 
3.7 Sammanfattning 

Kapitlet har behandlat IMP gruppens idéer om att de flesta affärsköp tar plats i en interaktion 
mellan två aktiva parter, köpare och säljare och att det är samverkan mellan de båda som 
avgör relationens resultat. Interaktionen leder till olika anpassningar över tiden, som 
tillsammans med nivån av inblandning skapar ömsesidiga beroendeförhållanden, dvs. en viss 
verksamhet från en part påverkar och blir påverkad av den andre partens handlingar. Alltfler 
företag tenderar att etablera nära relationer, dvs. partnerskap med sina leverantörer för att öka 
effektiviteten i företaget. Det finns bland företag en allt större medvetenhet om att 
leverantörsrelationer kan spela en aktiv och viktig roll i att effektivisera kundens verksamhet 
och istället för att som tidigare hålla leverantören på en armslängds avstånd, betonas nyttan av 
nära relationer med säljaren. Partnerskap har föreslagits som en överlägsen lösning till att få 
ut det mesta av leverantörsrelationerna, men är samtidigt förenat med resursintensitet. 
 
 
 
3.8 Värdeskapande kund 

Motivet till detta avsnitt är att öka förståelsen för värdebegreppet. Konsekvensen av att 
tillämpa IMP gruppens resonemang, med en dyadisk och långsiktig affärsrelation där de två 
företagens resurser och aktiviteter kopplas samman, gör det rimligt att anta att parterna aktivt 
skapar värde genom interaktionen med varandra. Det motiverar i sin tur att föra in 
värdebegreppet i studien, för att kunna förstå skapandet av värde i en industriell säljar- 
köparrelation. Även en vidare utveckling av de tidigare beskrivna avsnitten om 
tjänsteerbjudandet och kundfokuserad verksamhet, kan skapas med hjälp av att blanda in 
konceptet värde. Värdet av ett erbjudande mäts oftast i ekonomiska termer, vilket även kan 
ses som huvudskälet till att vara en aktör på affärsmarknaden (Porter, 1985), men när det 
handlar om att studera värdet i en industriell säljar- köparrelation består det av mer än endast 
pengar (Storbacka & Lehtinen, 2000). Företagen interagerar i nätverk och relationen mellan 
säljare och köpare framstår alltmer som samarbete. Anledningen till att värdekonceptet finns 
med i det teoretiska ramverket beror på den empiriska studiens inriktning. Ericsson befinner 
sig i en befintlig och långvarig relation med FM, i färd med att ta den ett steg längre till ett 
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mer avancerat utökat tjänsteåtagande. Då syftet med studien är att återspegla FM: s inställning 
till Ericssons tillgänglighetsåtagande, blir det viktigt att studera forskningens syn på hur 
kunden kan förses med mervärde. För detta krävs en aktiv kund och ett nära samarbete mellan 
säljare och köpare för att de tillsammans skall kunna omdefiniera betydelsen av värde.  
 
Utan en djupare förståelse för värdeskapande är det svårt att utveckla en relation som är till 
nytta för både säljare och kund (Anderson & Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; Hutt & 
Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000). 
Det säljande företaget behöver utveckla ett förtroende som innebär att de kan leverera ett 
bättre kundanpassat värde än andra leverantörer, vilket kräver en investering, i relationen 
mellan kund och säljare. Företag kan ha olika användning för sina leverantörsrelationer 
beroende på i vilket sammanhang som de verkar i och leverantörers utrymme i köparens 
verksamhet kan variera över tiden (Gadde & Snehota, 2000). Tydligt är att ingen verksamhet 
kan klara sig utan leverantörer och den uppsättning leverantörer som köparen har speglar inte 
bara företagets aktiviteter, utan utgör även en av företagets viktigaste tillgångar och bör därför 
behandlas med samma typ av logik som andra typer av investeringar. Den tydliga nyttan av 
leverantörsrelationer är att de är källan till de erbjudanden som köparen behöver (Ford et al., 
2004). Anbuden kan inkludera produkter, tjänster, råd, anpassningar och underhåll som 
köparen behöver. Specifika leverantörsrelationer ger köparen tillgång till både tekniska och 
affärsmässiga förmågor och väl använd, kan relationen dramatiskt bidra till kundens förmåga 
och utveckling. Litteraturen gör skillnad på två typer av relationsfördelar, där den ena 
beskrivs som kostnadsfördelar och den andra som inkomstfördelar. Kostnadsfördelar är 
ekonomiska vinster som köparen kan göra genom att reducera kostnader inom andra områden 
av verksamheten, än i relationen med säljaren, t.ex. genom att leverantören erbjuder en tjänst 
som ersätter en uppgift tidigare utförd av kunden. Inkomstfördelar består av fördelar från 
leverantören som förbättrar kundens kapacitet att generera inkomster, t.ex. genom att nyttja 
leverantörens resurser i form av produkt och processteknologier, så att kunden kan göra 
förbättringar när det gäller innehållet i service, komponenter, material eller 
verksamhetsmetoder. Normann (2001) menar att det går att skönja en perspektivförändring i 
förhållandet till kunden, då alltfler av de säljande företagen i sitt pris till kunden även räknar 
in värdet av eventuella framtida transaktioner. Det innebär att de ser transaktionen som ett led 
i en investering, i en relation som skapar framtida inkomster. Kunden tänker istället på vad 
den inköpta produkten eller tjänsten kan uträtta, när han/hon funderar på vilket pris denne är 
beredd att betala. Även kunden tänker framåt och ser åtminstone en viss del av transaktionen 
som en investering. Forskare inom IMP Group, som t.ex. Ford (1980) menar att industriell 
marknadsföring tar sin plats i nära relation mellan köpare och säljare. Företag väljer 
långsiktiga relationer istället för att agera fritt på marknaden för att spara kostnad och öka 
inkomsterna. I en alltmer kunddriven marknad är det varken produkten eller tjänsten i sig som 
har mest betydelse för kunden utan kundens uppfattade värde av hela relationen med företaget 
(Simchi-Levi et al., 2004). Resonemanget kommer att återupptas längre fram i detta avsnitt. 
 
Vid studier av begreppet värde och hur värde skapas på den industriella marknaden blir 
definitionen ganska komplex. Det beror främst på att förklaringen är subjektiv, dvs. det beror 
på vem som definierar och i vilket sammanhang det görs samt att begreppet som sådant är 
dynamiskt och föränderligt över tiden (Forsström, 2005). Företag gör affärer genom att utföra 
gränsöverskridande aktiviteter som i sin tur genererar affärsutbyten med målet att skapa värde 
(Håkansson & Prenkert, 2005). Värdet i ett utbyte mellan två parter är beroende av värdet av 
tjänsterna som parterna erhåller. En distinktion som behöver göras är mellan uppfattning av 
vad som är värde samt skapande av värde. Värdet i en långsiktig business-to-business relation 
kan definieras och bestämmas utifrån utbytet mellan de nyttor som relationen ger jämfört med 
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de uppoffringar som behöver göras i ett visst sammanhang, under en viss tid (Anderson & 
Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; De Chernatory, Harris & Dall´Olmo Riley, 2000; Hutt & 
Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000; 
Walter, Ritter & Gemünden, 2001). En industriprodukt representerar ett helt paket av nytta 
som kunder tar emot när de köper och använder den (Hutt & Speh, 2004). Nyttan inkluderar 
fysiska attribut och prestanda och tjänster som t.ex. teknisk assistans före köpet, utbildning, 
service eller reparationstjänster samt försäkran om pålitlig support i rätt ögonblick. 
Definitionen inkluderar inte idén att värdet är en mätbar enhet som t.ex. pengar, utan ger 
utrymme för subjektiva tolkningar då vad som är att betrakta som nyttor och försakelser är 
synnerligen individuellt. Anderson och Narus (2004) beskriver på liknande sätt värde som det 
som köparen får i utbyte för det pris som kunden betalar. Pham och Higgins (2005) utvecklar 
resonemanget vidare och menar att individer härleder värde, inte bara från resultaten av de val 
de gör, utan även från själva processen genom vilka valen är gjorda, vilket för in diskussionen 
på skapande av värde. Värdeskapande eller medskapande värde avser den process i vilken två 
företagsresurser, säljare och köpare, förenas med avsikten att nå någonting som de inte hade 
klarat av att nå ensamma (Borys & Jemison, 1989; Ramirez, 1999). Då ett uppfattat värde 
speglar åsikten genom en persons glasögon, bör värdet som diskuteras i denna studie även ses 
som personliga uppfattningar. 
 
Ett centralt begrepp inom customer relationship management (CRM) är skapandet av 
kundvärde (Anderson & Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & 
Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000). Även om utvecklingen 
av en tjänst i sig är betydelsefull tillsätts värdet genom människor och sociala processer. 
Begreppet kundvärde beskrivs som den samlade upplevelsen för kunden av att ha en relation 
med företaget, dvs. på det sätt som kunden uppfattar hela företagets erbjudande, inklusive 
produkter och tjänster. Det kan bl.a. röra sig om hur väl företaget anpassar sig till kundens 
krav, värdeskapande tjänster och relationer. Målet med CRM är att skapa bestående relationer 
tillsammans med kunden. Relationsstyrningen innebär att båda parter anpassar sina processer 
till varandra på ett sådant sätt att ömsesidiga värden skapas. Det handlar om säljarens förmåga 
att hjälpa kunden att skapa egna värden, en process i vilken kunden uppfyller sina egna mål. 
Värdet för kunden är inte entydigt kopplat till produkten, utan bestäms främst av, vad som 
äger rum efter att kunden köpt produkten, vilken upplevelse den bidrar till och hur innehållet i 
relationen ser ut och hur väl den fungerar. I CRM betraktas produkten som en process, i 
vilken den traditionella distinktionen mellan varor och tjänster är meningslös. Produkten bör 
ses som en enhet som är kopplad till ett utbyte mellan det säljande företagets och kundens 
processer. Företag som tänker i termer av kundvärde främjar en vidare syn vid utformandet av 
erbjudanden till kunderna (Simchi-Levi et al., 2004). Det kräver att företag lär sig om 
kundernas behov och preferenser och hur dessa kan tillfredsställas (se avsnittet 3.4 om 
kundfokus). Många företag har svårt att tävla om enbart pris, vilket medför att de behöver 
överväga andra inkomstalternativ. Det här tvingar företag mot olika mervärdeserbjudanden 
för att komma närmare kunden och som differentierar dem från konkurrenter. När det handlar 
om tekniska produkter är mervärdeserbjudanden som stöd och underhåll ofta avgörande för 
köp. Logistik, som tidigare betraktats ha en mer undanskymd plats, har utvecklats och blivit 
mer synligt i form av att tillverkningsföretag ökar sitt åtagande gentemot kunden och alltmer 
tar ett helhetsgrepp över kundernas underhållsfunktion. Det blir naturligt en viktig del i att 
uppfylla kundernas behov och förse kunden med värde.  
 
Resonemanget kring tjänstebegreppet försöker att konstruera en kund som leder sin egen 
värdeskapande process (Grönroos, 2002; Gummesson, 2002; Nordgren, 2005; Normann, 
2001). Interaktionen mellan kunden och organisationen ses som ett led i den värdeskapande 
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processen. Synsättet värdeskapande kund innebär att fokus förflyttas till kundens förmåga 
som värdeskapare. Normann (2001) talar om kundens dubbla roller i betydelsen att kunden 
aktivt deltar i tjänsteprocessen genom att t.ex. vara den som specificerar tjänsten och även 
vara samproducent, dvs. dynamiskt delta i utförandet av den, till skillnad från 
produktionsprocessen. Resonemanget återfinns inom service management och kundfokuserad 
verksamhet (se avsnitt 3.4) som menar att i det skräddarsydda alternativet blir kunden med 
nödvändighet en aktiv aktör, en medproducent i att identifiera och skapa tjänsterna (Hutt & 
Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004). Kunden som medproducent, bidrar med information 
och med sina delvis unika krav och beteende, vilket medför variation i både utveckling av 
tjänsten och resultat. Kontakten mellan företaget och kunden kan ses dels som ofrånkomlig, i 
och med kundens interaktion med verksamheten i samband med den kringservice som ofta 
följer en vara och dels som ett sätt att höja kundtillfredsställelsen. Kunden kommer att bli en 
mer aktiv aktör i form av att identifiera, skapa och utbyta värde med det säljande företaget 
(Edvardsson et al., 2000). Lovelock och Wirtz (2004) menar att det är viktigt att tänka 
holistiskt, dvs. att ha i åtanke när nya tjänster skapas att de bör generera nytta och värde för 
alla parter. En avgörande faktor handlar om att matcha kunden, att ha en genuin önskan och 
förmåga att förstå hur kunden tänker och vill att förändringen skall gå till. Morén (1992) 
menar att ett skapande förändringsarbete människa till människa ständigt är föränderligt och 
oförutsägbart och där varje situation är unik. Normann (2001) menar att det går att urskilja två 
dimensioner av leverantörens bidrag till kundens värdeskapande process. Säljaren kan dels 
befria sina kunder från vissa uppgifter då leverantören kan göra det bättre dvs. vissa 
värdeskapande verksamheter kan göras om från kundens system till leverantörens och dels 
kan leverantören ge erbjudanden som underlättar för kunden att göra saker som inte kunnat 
göras tidigare. I det fallet händer ofta att en leverantör kommer med erbjudande, som 
tillsammans med förmågor som redan finns hos köparen, gör det möjligt för kunden att 
åstadkomma aktiviteter som varken leverantör eller kund tidigare kunnat göra på egen hand. 
 
 
 
3.9 Sammanfattning 

I detta avsnitt har värdekonceptet studerats för att kunna förstå skapandet av värde i en 
industriell säljar- köparrelation. Begreppet kundvärde beskrivs som den samlade upplevelsen 
för kunden av att ha en relation med företaget, dvs. på det sätt som kunden uppfattar hela 
företagets erbjudande. Det kan bl.a. röra sig om hur väl säljaren anpassar sig till kundens krav, 
värdeskapande tjänster och relationer. Målet är att skapa bestående relationer tillsammans 
med kunden genom att båda parter anpassar sina processer till varandra på ett sådant sätt att 
ömsesidiga värden skapas. En nödvändig distinktion behöver göras mellan uppfattning av vad 
som är värde samt skapande av värde. Värdet i en långsiktig business-to-business relation kan 
definieras utifrån utbytet mellan de nyttor som relationen ger jämfört med de uppoffringar 
som behöver göras medan värdeskapande avser den process i vilken säljare och köpare 
förenas med avsikten att nå någonting som de inte hade klarat av att nå ensamma. Synsättet 
värdeskapande kund i samband med tjänstebegreppet innebär att fokus förflyttas till kundens 
förmåga som värdeskapare. Kunden blir en mer aktiv aktör i form av att identifiera, skapa och 
utbyta värde med det säljande företaget.  
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4 Undersökningens upplägg och genomförande 

 
I det här kapitlet presenteras bl.a. studiens upplägg, dvs. studiens utgångspunkt, val av 
verksamhet, metod, hur respondenter valts ut och på vilket sätt data samlats in. Ambitionen är 
att ge läsaren en bild av de överväganden, val samt de tankegångar som förekommit under 
resans gång.  
 
 
 
4.1 Utgångspunkt för studien 

Ett forskningsarbete börjar alltid med ett problem (Patel & Davidson, 2003). I detta fall utgår 
studien från ett problem av praktisk natur som söker kunskap som kan användas för att 
analysera ett utökat industriellt åtagande, men även användas som ett fall för att studera ett 
mer generellt problem inom försvarsindustrin. I uppsatsen studeras en dyad, relationen mellan 
en köpare och en säljare inom den försvarsindustriella sfären, där köparen är FM och säljaren 
är försvarsverksamheten av Ericsson. Fokus ligger på vilka faktorer som är vitala för kunden i 
säljarens utvecklade tjänstekoncept och hur den befintliga relationen mellan köpare och 
leverantör därmed kommer att förändras. Patel och Davidson (2003) benämner ovanstående 
undersökning för tillämpad forskning, dvs. när problemet uppstår på grund av praktiska frågor 
och som kräver empiriskt tillämpbara resultat. Forskningen är i detta fall främst inriktad på att 
ge kunskap som relativt snabbt kan leda till konkreta åtgärder till skillnad från 
grundforskningen, som syftar till att studera nya problem och vars kunskaper som söks, inte 
behöver vara av omedelbar nytta. 
 
Vad vi kan se och vad vi är intresserade av att finna beror på den teori och det perspektiv som 
har valts. Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i två huvudsakliga inriktningar av den 
företagsekonomiska forskningen som går under namnet service management och industriell 
marknadsföring. Den första forskarriktningen, service management, har ägnat stort utrymme 
åt hur företag skall agera för att skapa, bibehålla och öka sin konkurrenskraft i en alltmer 
hårdnande konkurrens (Abiala, 2000; Grönroos, 2002; Lovelock & Wirtz, 2004; Zeithaml et 
al., 1990). I stor utsträckning har riktningen intresserat sig för vad kunden värdesätter och 
framförallt i samband med det fysiska mötet mellan kund och företag. Litteraturen inom 
service management betonar framförallt närheten till kunden, kunders uppfattningar, 
förväntningar, upplevelser och värderingar, men baserar sina studier främst på 
konsumenttjänster som t.ex. hotell och restaurangbranschen, vilket gör det svårt att 
generalisera när en studie mot kvalificerad tjänsteutveckling skall göras inom business-to-
business. Det är av den orsaken intressant att studera kunden inom tjänstesektorn i en annan 
bransch än den tidigare nämnda. Den andra forskarriktningen, IMP-gruppens interaktionsteori 
inom industriell marknadsföring, behandlar det kontinuerliga samspelet mellan säljare och 
köpare och koncentrerar sig på att beskriva relationen i en dyad (Bjerhammar, 2000; Ford et 
al., 1998). Denna strömning har engagerat sig i att förklara att ett företag inte handlar ensamt 
utan interagerar och formas av de aktörer som företaget arbetar med. Riktningen innehåller 
uppfattningen att ett företag är beroende av sin miljö och att affärsrelationer på industriella 
marknader är långsiktiga och karaktäriseras av två aktiva parter som samverkar över tiden för 
att skapa ett resultat som de inte kan uppnå på egen hand.  
 
För att kunna förklara förhållandet och interaktionen mellan teorin och empirin i relation till 
problemområdet är det generella synsättet abduktion (se figur 4.1) (Alvesson & Sköldberg, 
1994; Patel & Davidson, 2003). Det första steget i detta utvecklingsarbete är induktivt, dvs. 
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forskaren studerar ett fall utan att ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori 
och utifrån den insamlade empirin formuleras en teorisk struktur för att förklara fallet. Risken 
är att teorins räckvidd inte är av tillräcklig omfattning, eftersom den baseras på ett empiriskt 
underlag som är typiskt för den speciella situationen. I denna uppsats har empirin inte 
genererat någon preliminär teori, däremot har personliga uppfattningar och logiskt tankearbete 
bidragit till att välja den teoretiska referensramen lämplig för studien och det aktuella fallet. I 
nästa steg prövas teorin empiriskt i det aktuella fallet, vilket kan leda till att teorin utvecklas 
och utvidgas till att bli mer generell och metoden beskrivs som deduktiv (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Patel & Davidson, 2003). Faran ligger i att den använda teorin kan rikta och 
begränsa forskningen så att nya upptäckter blir svårare att göra. Fördelen med att arbeta 
abduktivt är att det inte låser forskaren i så hög grad och det finns möjligheter till ett mer 
flexibelt arbetssätt. Nackdelen med att arbeta abduktivt ligger i forskarens personliga 
värderingar och erfarenheter som kan färga studiens upplägg och val av formulerad teori, 
vilket kan utesluta andra alternativa tolkningar. Om inte forskaren är tillräckligt vidsynt finns 
det risk för att den preliminära teorin bekräftas i abduktionens deduktiva fas utan att utvecklas 
vidare.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Figur 4.1: Illustration över interaktionen mellan teori och empiri, s.k. abduktion  
         modifierad efter modell av Patel och Davidson (2003, s. 25). 

 
 
 
4.2 Val av ansats och metod 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att ”[…] beskriva kundens inställning till ett 
tillgänglighetsåtagande [...] Uppsatsen syftar vidare till att beskriva och analysera den 
förändrade relation som uppstår mellan köpare och säljare inom den försvarsindustriella 
sfären.” Nedan följer stöd till min anslagna väg att använda fallstudien som ansats. Vidare 
följer en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och avsnittet avslutas med ett alternativt 
resonemang.  
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4.2.1 Fallstudieansats 

Enligt Yin (1994) är en fallstudie en empirisk undersökning som behandlar ett rådande 
fenomen på djupet, det kan t.ex. vara en grupp, en händelse eller ett förlopp, i sitt verkliga 
sammanhang och i vilken flera olika datakällor används. Möjligheten att göra intervjuer i 
realtid med aktuella deltagare är ytterligare ett av särdragen för fallstudien som 
forskningsmetod. Yin (1994) menar vidare att det är lämpligt att studera bara ett fall om caset 
på något sätt är särskilt viktigt eller unikt eller om caset representerar ett fenomen som inte 
varit möjligt att studera tidigare. Yin (1994) föreslår att fallstudien kan användas för 
utredande (vad), beskrivande (hur) eller förklarande (varför) syften. Den ovanstående 
karakteristiken passar väl in på aktuell studie, vilket gör att fallstudien bör vara en lämplig 
ansats. Den bakomliggande idén till att i denna uppsats använda en beskrivande fallstudie 
med kvalitativ karaktär, är att jag dels som undersökare har god tillgång till fenomenet, vilket 
möjliggör en djupare analys samt att händelsen och relationen inte har undersökts på detta sätt 
tidigare. Då uppsatsen syftar till att beskriva kundens uppfattning är det lämpligt att 
genomföra undersökningar på ett urval personer inom organisationen. Mitt eget intresse att 
studera förhållandet mellan de båda aktörerna har också bidragit till fallenheten att göra en 
närmare och mer detaljerad analys.  
 
Studien försöker att finna mönster och att generalisera utanför det enskilda fallet i enlighet 
med Yin: s (1994) tankesätt, men den är även präglad av några enstaka tankar från det 
hermeneutiska synsättet. Den hermeneutiska forskaren närmar sig undersökningsproblemet 
utifrån sin egen förförståelse av tankar och kunskap, vilka bör ses som en tillgång och inte 
som ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2003).  
 

Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar mellan del och helhet för att på detta 
sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. 

                 (Patel & Davidson, 2003, s. 30) 
 
Forskningen har ett tydligt drag av abduktion i och med pendlingen mellan helhet och del 
samt mellan olika synvinklar, vilket leder till ny förståelse, ny textproduktion och ny tolkning 
(Patel & Davidson, 2003). Fallstudien är en värdefull strategi och särskilt passande för 
forskare vars mål är att försöka förstå komplexitet och tvetydigheter och när forskaren är 
intresserad av ett relativt brett sammanhang och inte är helt säker på vad som eftersöks i det 
sammanhanget (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 1994). Tjänsteutveckling på den industriella 
eftermarknaden sker i en komplex miljö, vilket gör det svårt att identifiera vilka faktorer som 
är viktigast för att uppnå förståelse innan undersökningen har påbörjats. Fallstudieansatsen 
gör det möjligt för forskaren att förändra utformningen på undersökningen under processens 
gång och att gå tillbaka för att komplettera sina uppgifter (Lekvall & Wahlbin, 2001; Yin, 
1994). Olika källor såsom intervjuer, observationer, inspelningar samt dokument och 
handlingar kan användas som metod. Det krävs ingen strikt intervjumall och är en sådan 
upprättad så finns det möjligheter att förändra intervjumallen och även komplettera med 
oförberedda följdfrågor under intervjuns gång, men även mellan olika intervjutillfällen. 
Huvuddelen av de empiriska data som är insamlade för uppsatsen är tio kvalitativa, 
djupgående intervjuer med personer från både säljaren och köparen. Dessutom har tidigare 
dokumentationer och aktuella handlingar bidragit till ökad förståelse och närhet till studerat 
problem. Förförståelsen för den specifika verksamheten och för relationen mellan köpare och 
säljare har också varit av central betydelse. Intervjumallen har reformerats allteftersom nya 
intervjuer har inletts vilket har underlättat inhämtningen, då intervjuerna har givit upphov till 
nya insikter som i sin tur lett till ny teoriinsamling. 
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4.2.2 Val av undersökningsenhet 

Då det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva kundens inställning till en utvecklad 
tjänsteförsäljning inom business-to-business och vidare att beskriva och analysera den 
förändrade relation som uppstår mellan köpare och säljare, har valet vad avser 
tillämpningsområdet fallit på försvarsindustrin. En anledning till det är bl.a. att 
försvarsindustrin arbetar med komplexa tekniska lösningar gentemot kunden och samtidigt 
står inför förändrade förutsättningar som tvingar leverantörer till omtag i att utveckla sina 
erbjudanden. Vidare finns det mig veterligen ingen annan som har beskrivet detta fenomen 
och denna ingående relation. En annan orsak till detta val är min bakgrund som officer i FM, 
vilket bidragit till en förförståelse, i form av kunskap om försvarsindustrin och om de enskilda 
företagen som används i den empiriska studien och ett stort intresse av att studera kunden och 
dess nuvarande utveckling från ett motsatt perspektiv, än som tidigare anställd i FM. 
 
Då Ericsson är ett av de företag inom försvarsindustrin som bidrar med försvarsmateriel till 
FM och som befinner sig i en situation som beskriver mitt intresseområde och det som syftet i 
uppsatsen vill uppnå, fann jag det lämpligt att studera förhållandet mellan dessa två aktörer. 
Företaget håller på att utveckla sitt tjänsteerbjudande gentemot kunden med förändrade 
relationer och ansvar som följd och det finns inom Ericssons organisation en stor ambition att 
vara lyhörd inför kundens önskemål och krav och de förändringar det medför på den egna 
organisationen.   
 
För att kunna beskriva kundens inställning till ett tillgänglighetsåtagande blir det av 
grundläggande betydelse att identifiera vilka aktörer, personer i olika roller, som är 
betydelsefulla i förhållande till problemställningen. Deras värderingar, föreställningar, 
attityder och intressen blir särskilt viktiga att blottlägga och förstå. Under studiens 
genomförande fann jag ett antal gränsytor med tekniskt ansvar för de av Ericsson levererade 
system och delsystem. Ett ansvar som, hos de skilda aktörerna i kundens organisation, i 
grunden kommer att påverkas och förändras då industrin går in och förändrar rollerna i och 
med en förskjutning av verksamheten till högre systemnivåer. Dessa gränsytor ligger till 
grund och bildar ramverket för de intervjuer som genomförts, då dessa personers 
uppfattningar blir nödvändiga och centrala i säljarens sätt att utforma tjänsteerbjudandet. 
Situationen med kundsnittet är speciellt då den egentliga kunden, FM som ställer behoven och 
kraven, använder sig av en tredje part för bl.a. upphandling av materielsystem mot industrin, 
nämligen FMV och relationen skulle kunna betraktas som ett orent affärsförhållande. FMV 
blir således kontaktytan mot industrin å försvarets vägnar och är att se som den formella 
kunden mot industrin. Det kan ses som något motsägande att ha två kategorier kunder, varvid 
förhållandet återigen kommer att tryckas på i empiridelen. För att underlätta kundbegreppet 
som teoretiskt koncept och dilemmat av att ha ”två kunder” i uppsatsen, kommer både FM 
och FMV att benämnas som kund/köpare. 
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4.2.3 Tillvägagångssätt 

Primär- och sekundärdata har insamlats från januari 2006 till maj 2006. Nedan följer en 
beskrivning av tillvägagångssätt för litteraturstudien samt den empiriska studien (se figur 4.2). 
 
 
Litteraturstudien 

Litteraturstudien har haft en central roll för arbetet på många sätt. Den har pågått fortlöpande 
under hela uppsatsarbetet och tillfört olika kunskaper inom skilda områden. Då säljaren i 
studien är intresserad av hur tjänstekonceptet inom företaget skulle kunna utvecklas blev det 
naturligt för mig att studera vad som skapar värde för köparen och hur kunden blir en aktiv 
part i att skapa värde i denna relation. Jag fann det nödvändigt att av det skälet försöka skapa 
en ganska obunden teoretisk bakgrund lämplig för studien. Min uppfattning är att ett löst 
teoretisk ramverk ger det empiriska materialet möjlighet att tala. Utgångsläget var att finna ett 
teoretiskt ramverk inom industriell marknadsföring, då studiens grundvalar befinner sig inom 
detta område. Under litteraturstudierna fann jag forskningen inom IMP Group tillämplig då 
den behandlade affärsrelationer på den industriella marknaden och två parter som långsiktigt 
samarbetade över tiden i syfte att nå önskat resultat, vilket stämmer överens med min 
empiriska studie. Den riktningen har tillsammans med tjänstemarknadsföring inom business-
to-business, med betoning på att uppmärksamma kundens behov och krav, utgjort huvudfokus 
för uppsatsen för att få en uppfattning om tidigare forskning kring aktuellt problemområde. 
 
Sökandet efter litteratur och artiklar har skett med hjälp av dator och genom att egenhändigt 
söka i olika publikationers referenslistor. Litteratursökning har främst bedrivits på 
Handelshögskolans Ekonomiska bibliotek samt biblioteket på Chalmers Tekniska Högskola i 
Göteborg, i syfte att få tillgång till mer specifika databaser med teknisk inriktning. 
Databassökningar har genomförts på nyckelbegrepp som t.ex. eftermarknad, industrial 
marketing and purchasing group, industriell marknadsföring, outsourcing, relationer, service 
management, tjänst, tjänstemarknadsföring och värde. Studerad litteratur och vetenskapliga 
artiklar har i sin tur bidragit till nya referenser och infallsvinklar. För att få en bild av på vilket 
sätt litteraturen har spelat för roll inom olika användningsområde i uppsatsen, se avsnitt 1.3. 
 
 
Den empiriska studien 

Studien är uppbyggd kring flera olika informationskällor. På det viset kan en mer fullständig 
beskrivning ges och avsikter, attityder och intressen från olika aktörer kan avslöjas (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Personliga intervjuer av nyckelpersoner, externt och internt publicerat 
material kompletterar varandra tillsammans med logiskt tankearbete. Förhållandena som 
beskriver relationen i en dyad inom den försvarsindustriella sfären är synnerligen specifika 
och målet med uppsatsen är att bl.a. att beskriva och analysera den förändrade relation som 
uppstår mellan köpare och säljare. Föreliggande studie handlar om att identifiera okända 
faktorer som är av betydelse för kunden och att urskilja uppfattningar och värderingar som 
kan ha påverkan på leverantörens utökade åtagande. Innan intervjuerna har genomförts har 
sekundärmaterial studerats för att kunna precisera frågorna i större omfattning. Målet med 
intervjuerna har även varit att diskutera relationen mellan säljare och köpare, den interaktion 
som skett tidigare och hur parterna önskade att den skulle fortskrida. Genom att få 
respondenten att beskriva hur relationen ser ut under nuvarande omständigheter och skulle 
kunna se ut i fråga om ett utökat industriåtagande, framträdde en relativt god bild av 
utvecklingen mellan de båda parterna. Intervjuerna har dokumenterats på band tillsammans 
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med förda minnesanteckningar och samtliga tio intervjuer har därefter skrivits ut i sin helhet, 
vilket resulterat i ett digert empiriskt material på dryga 200 sidor.  
 
Efter intervjuerna har respondenterna fått tillfälle att läsa igenom materialet och komma med 
synpunkter eller utveckla frågeställningar. I samband med att materialet skickades tillbaka till 
intervjupersonerna för kontroll blev det känt att försvarsdelen av Ericsson, skulle komma att 
säljas till Saab AB, ett köp som genomfördes 1 september, 2006. Det har medfört att vissa av 
de argument som köparen framför som risker och farhågor inför Ericssons eventuella 
åtagande kommer att minska. Min syn på intervjuerna är att de vidgat min bild av relationer 
inom business-to-business och att de var för sig har bidragit till en mer holistisk syn på det 
studerade problemet. Varje intervju har varit som en bit av ett pussel som i sin tur bidragit till 
en ökad förståelse av en komplex verksamhet. Analysen av materialet har varit en pågående 
och löpande process under intervjuernas gång och varje ny intervju har varit unik och 
annorlunda, då jag allteftersom undersökningen fortskridit kunnat ställa mer komplicerade 
frågor och min kunskap inom området ökat. Det empiriska materialet har jag valt att dela upp 
i två skilda avsnitt i uppsatsen. I uppsatsens början (avsnitt 2) återges säljarens erbjudande till 
kunden och inleds med en bakgrund till försvarsindustrins förändrade förutsättningar. Syftet 
med tillvägagångssättet att dela upp materialet är att, för läsaren, generera en större förståelse 
för kommande litteraturstudie och forskning. En mera utförlig beskrivning av respektive 
företag och deras relationer görs i avsnitt 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 4.2: Egen illustration över uppsatsens tillvägagångssätt. 
 
 
 
4.2.4 Intervjuer 

De huvudsakliga empiriska data för studien har insamlats genom individuella, utredande 
intervjuer (Kvale, 1997) med personer från både säljar- och köparorganisation. Kvalitativa 
intervjuer är genomförda med syfte att sprida ljus över först och främst kundens inställning 
till säljarens tjänstekoncept och för det andra relationen mellan säljare och köpare. Primärdata 
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har tjänat som syfte för diskussion och analys. Tio intervjuer är genomförda och då 
tyngdpunkten av empirin ligger på att representera köparens syn, har nio intervjuer gjorts med 
kunden och en med säljaren. Studien grundar sig främst på semistrukturerade intervjuer, 
vilket innebär att frågorna skapats utifrån uppsatsens forskningsfråga. Intervjuerna har vidare 
varit öppna i den bemärkelsen att samtalen har färgats av respondentens impulser och 
motivation och bitvis har fått styras av det som respondenten funnit relevant att berätta mot 
bakgrund av studiens tema. Respondenterna har fritt kunnat beskriva sin uppfattning av ett 
fenomen med egna ord vilket givit dem möjlighet att kommunicera sina åsikter och 
uppfattningar. Intervjuerna varade i fyra till fem timmar var med kundens respondenter och 
under två dagar med säljarens representant. Respondenternas svar skall ses som personliga 
uppfattningar och kanske inte alltid som representativa för den organisationsenhet de arbetar 
på. Intervjuerna och citaten som används i uppsatsen, är numrerade i syfte att skydda 
personernas anonymitet. Respondenternas befattning i respektive organisationen återfinns i 
bilaga 1. 
 
 
 
4.2.5 Avgränsningar 

Jag har avsiktligt valt att inte fokusera på ekonomiska aspekter i studien som i service 
management litteraturen hamnar lite i skymundan, troligen mycket på grund av att riktningen 
främst fokuserar på att ta hand om kunden på bästa sätt och sätta denna i centrum. Min 
uppfattning är dock att ett lågt pris är en underliggande och viktig faktor som kan ha 
avgörande betydelse för konkurrens och ses som ett viktigt sätt att binda kunden närmare. 
Priset framkommer även bland respondenterna som en viktig beståndsdel i en upphandling 
och val av leverantör. Det finns många exempel på företag som på ett tydligt och 
framgångsrikt sätt använder i huvudsak ett lågt pris som konkurrensmedel. Detta är dock 
någonting som jag överlåter åt andra studenter att undersöka vidare. Kvalitetsbegreppet är i 
hög grad relaterat till tjänstemarknadsföring, men kommer i denna uppsats inte att behandlas 
ingående. Teoretiskt är studien begränsad till att bl.a. studera värdekonceptet och relationer 
inom industriell marknadsföring och jag använder främst teorier från IMP Group och service 
management. Andra passande teorier skulle kunna vara Norrboms (1999) olika bindningar 
och Porters (1985) värdekedja för att beskriva relationer mellan olika aktörer liksom hur värde 
skapas. Studien är empiriskt begränsad till att undersöka en enskild dyad, utbytesrelationen 
mellan säljare och kund. Vidare ingår endast produkt- och tjänsteutbudet för Ericssons sjö- 
och markradarsystem. 
 
 
 
4.2.6 Studiens tillförlitlighet 

När det kommer till trovärdigheten i studier avhandlas ofta begreppen validitet och reliabilitet, 
vars betydelser skiljer sig åt mellan kvalitativa och kvantitativa studier. I mina diskussioner 
kring denna studies validitet och reliabilitet har jag valt att använda de båda 
begreppsförklaringarna enligt främst Patel och Davidson (2003). Validiteten betecknar 
ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av olika värden samt att 
beskriva uppfattningar. Reliabiliteten bör ses mot bakgrund av den unika situationen som 
råder vid intervjutillfället, vilket innebär att om frågan lyckas fånga det unika i situationen och 
detta yttrar sig i variation i svaret, är förändringen viktigare än att intervjuaren får samma svar 
som tidigare. Detta är inte tecken på låg reliabilitet för en kvalitativ forskare utan en variation 
som istället kan berika studien. Inom kvalitativ forskning är begreppen validitet och 
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reliabilitet så nära sammanflätade, då reliabilitetsbegreppet närmar sig validitetsbegreppet, att 
endast en vidare innebörd av begreppet validitet kommer att användas.  
 
Under datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckas föra fram underlag för att 
göra en trovärdig tolkning av den studerades miljö (Patel & Davidson, 2003). Yin (1994) 
menar att användandet av flera olika källor, såsom t.ex. intervjuer, dokument, observationer 
och arkiverade handlingar, för att inhämta information är en lösning på att försäkra sig om 
validitet. Det bidrar även till en mer fyllig beskrivning där attityder, intentioner och intressen 
från olika parter kan avslöjas (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den aktuella uppsatsen bygger 
på flera olika informationskällor, för det första primärdata i form av intervjuer med säljare och 
kunder inom de specifika industrierna och för det andra sekundärdata i form av tidigare 
empirisk forskning, dokument och arkiverade handlingar. Vid användande av sekundärdata är 
det viktigt att inta ett källkritiskt förhållningssätt (Lundahl & Skärvad, 1999). Informationen i 
uppsatsen, som har erhållits från företagen, har kunnat följas upp och eventuellt kompletteras 
med personliga intervjuer för att fastställa att informationen inte varit vinklad eller 
ofullständig. Övriga dokumenterade upplysningar som nyttjats har varit allmänt publicerad 
data som t.ex. registerdata eller andra offentliga handlingar som t.ex. statens offentliga 
utredning (SOU), vilket varit möjliga att kontrollera från flera oberoende källor. Vad avser 
respondenterna och deras trovärdighet har personernas tolkningar och utsagor av ett 
händelseförlopp jämförts med varandra och i de fall det varit möjligt även jämförts med 
sekundärdata. Det bör dock noteras att en del av studiens syfte är att föra fram personliga 
uppfattningar. Vissa uttalanden redovisas med hjälp av citat i syfte att betona vissa fenomen 
och levandegöra individernas berättelse. Patel och Davidson (2003) anser att citat kan 
underlätta för läsaren att avgöra trovärdigheten i uppsatsen. 
  
Genom att låta respondenterna ta del av resultatet samt ge återkoppling till det studerade 
materialet och om forskarens tolkningar och slutsatser är rimliga, uppnås en kommunikativ 
validitet (Patel & Davidson, 2003). De intervjuade personerna i studien har fått tillfälle att 
granska materialet och komma med synpunkter, vilket ökar analysens trovärdighet. Patel och 
Davidson (ibid.) menar att de tolkningar som presenteras av forskaren bör underbyggas så att 
läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av trovärdigheten och min förhoppning är att så har 
skett. Då varje kvalitativ studie är unik är det viktigt att forskaren noga beskriver 
undersökningens upplägg och genomförandeprocess, så att de som tar del av uppsatsen kan 
bilda sig en uppfattning om alla de val som forskaren har gjort, vilket stärker studiens validitet 
(Patel & Davidson, 2003). Avsikten med detta avsnitt har varit att ge en omsorgsfull 
presentation över uppsatsens disposition och utförande. 
 
 
  
4.2.7 Analys av data  

Analysen av materialet i denna uppsats har varit en pågående och löpande process, vilket även 
förespråkas av Patel och Davidson (2003) vid kvalitativa undersökningar. Den slutliga 
analysen har skett mot bakgrund av det teoretiska ramverket, där jag försökt att jämföra det 
empiriska materialet med litteraturstudien för att se om dessa stämmer överens eller inte och 
vilka slutsatser det i sådant fall går att dra av detta. Kvale (1997) skildrar förloppet som att 
oavbrutet beskriva och tolka informationen. Lekvall och Wahlbin (1993, s. 221) menar att det 
inte är möjligt att ge några fasta regler för analys i fallstudier, ”[…] där är man hela tiden 
tvingad att använda insidan av huvudet”. Min riktpunkt har varit att kontinuerligt arbeta med 
materialet genom att återkommande reflektera och revidera vilket är svårt, för att inte säga 
omöjligt att beskriva hur den processen har gått till. Det sker intuitivt och logiskt och grundas 
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på min personliga omdömesförmåga. Intuition uppstår genom en samverkan av alla våra 
själsförmögenheter (Matti, 2000). Vårt medvetande är så ordnat att det strukturerar och ordnar 
de kommande sinnesintrycken, från splittring till helhet med hjälp av vissa givna former av 
jaget. De former som gäller för sinnevärlden och som utformar vårt förstånd och våra 
åskådningar är enligt författaren, tid och rum. Logiken kan få ett högre värde om den kan visa 
sig vara rationell i någon mening och mitt tillvägagångssätt har varit att koppla analysen till 
tidigare forskning och argumentera för min ståndpunkt. Analysen kan underlättas genom att 
lita till litteraturen och dra nytta av denna vid reflektion och tolkning (Yin, 1994).  
 
 
 
4.2.8 Kritiska kommentarer 

Det är möjligt att genomföra en studie i värdeskapande och förändrade relationer mellan 
köpare och säljare, med annan fokus och metod än den som valts, för att kunna uppfylla syftet 
att bl.a. beskriva kundens inställning till ett tillgänglighetsåtagande. En kvantitativ studie hade 
varit tänkbar att utföra, vilket kunde ha bidragit till ett annat resultat. Det hade från uppsatsens 
början varit möjligt att utgå från ett antal variabler, på förhand bestämda och som kunnat 
kopplas samman och definieras i anslutning till kundens förändrade förutsättningar och 
industrins ökade ansvarstagande. Exempel på sådana variabler hade kunnat vara 
förnödenhetsförsörjning, tekniskt systemstöd, materielunderhåll, närhet till industrin och 
ansvarsförhållanden. Dessa hade sedan kunnat prövas mot köparen för att se hur denne 
förhåller sig till de olika faktorerna. Men då intervjuer har genomförts med de identifierade 
kundsnitt som är av intresse för ett tillgänglighetsåtagande och avsikten är att erhålla en 
djupare kunskap om nödvändiga element i ett aktuellt tjänstekoncept, utgör en kvantitativ 
studie en alltför fragmentiserad och generaliserbar metod. Valet att göra en beskrivande 
fallstudie av en köpar-säljardyad inom den försvarsindustriella sfären föll sig naturligt med 
hänsyn till studiens syfte och den goda åtkomst som jag har till det studerade problemet, 
vilket möjliggör en mer djupgående undersökning. En risk och nackdel med att studien 
innehåller förhållandevis få intervjupersoner är emellertid att de intervjuades kommentarer 
tillskrivs för stor tyngd, då varje svar blir mycket tongivande för uppsatsens resultat. 
 
 
 
4.3 Sammanfattning 

Aktuell studie har bedrivits som en kvalitativ fallstudie med ett abduktivt tillvägagångssätt. 
Det huvudsakliga teoretiska ramverket grundar sig på två centrala strömningar, vilka är 
service management inom tjänstemarknadsföring samt IMP-gruppens interaktionsteori inom 
industriell marknadsföring. Förhållandena som beskriver relationen i en dyad inom den 
försvarsindustriella sfären är synnerligen specifika och målet med uppsatsen är att beskriva 
och analysera den förändrade relation som uppstår mellan köpare och säljare. Föreliggande 
studie handlar även om att identifiera okända faktorer som är av betydelse för kunden och att 
urskilja uppfattningar och värderingar som kan ha påverkan på leverantörens utökade 
åtagande. Uppsatsen bygger på flera olika informationskällor, varav de huvudsakliga 
empiriska data för studien har insamlats genom individuella, undersökande intervjuer med 
personer från både säljar- och köparorganisation. 
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5 Köparen och säljaren samt deras relation 
 

 
Det finns avgörande skillnader mellan den militära och civila industrin som inte får glömmas bort. 
I den militära verksamheten står liv på spel, vilket inte är fallet i den civila verksamheten.  

 
                   (Intervju med SR1, Ericsson) 

 
I detta kapitel beskrivs köparen och säljaren och deras relation till varandra. Säljaren är 
Ericsson, ett internationellt företag och ledande leverantör inom telekommunikation och 
avancerade försvarssystem. I studien behandlas den del av Ericsson som arbetar inom 
försvarsindustrin och som levererar produkter och lösningar i form av sensorer och 
informationsnätverk till kunder, såsom försvarsmarknader, regeringar och säkerhetsföretag 
världen över. Köparen är indirekt den svenska FM, som är att betrakta som den ”egentliga” 
kunden och som genom sin kompetens att utföra väpnad strid skiljer sig från andra typer av 
statliga myndigheter. FMV, likaså en statlig myndighet, är en tredje part som förverkligar och 
företräder FM: s behov och krav genom att anskaffa, leverera och vidmakthålla försvarets 
materielsystem och skall ses som den formella kunden till industrin. För att kunna bevara 
sekretessen av de personer som medverkar i studien och vid refererande till personer, kommer 
respondenten inom det säljande företaget Ericsson att benämnas för säljarrepresentant 1 (SR1) 
och inom FM, att benämnas som köparrepresentant 1, 2, 3 (KR1, KR2…). Intervjupersonerna 
inom FMV ingår i benämningen köpare och kommer att inkluderas bland köparrepresentant 1, 
2, 3 (KR1, KR2…).  Respondenternas position inom respektive företag visas i bilaga 1. Mot 
bakgrund av kund som ett teoretiskt begrepp och enkelhet, har dubbelheten av att ha FM som 
den egentliga kunden och FMV som den formella, fått ge vika för klarhet i uppsatsens 
struktur av att benämna dessa som en gemensam kund. Läsaren måste ändock vara medveten 
om att denna uppdelning finns och kommer emellanåt att påminnas om detta i texten 
framöver. 
 
Studien tar sin början med att övergripande beskriva Ericsson och FM och den specifika miljö 
som de båda aktörerna opererar i och avsikten är att tydliggöra de förhållanden som råder. En 
betydande vikt kommer därefter att ligga på att beskriva kundsidan, i vilken både FMV och 
FM avses. Strukturen i empiridelen kommer efter den inledande beskrivningen av företagen, i 
stort att följa mönstret i enlighet med tidigare teoriavsnitt, dock med de inbördes rubrikerna i 
avvikande ordning.   
 
 
Ericsson 

Ericsson är ett internationellt teknikföretag som är världsledande inom mikrovågs- och 
antennteknologi. Företaget är specialiserat på integrerade radarsensorer och nätverksbaserade 
informationssystem och de utvecklar, tillverkar och marknadsför avancerad flygburen-, 
markbaserad och marin radar för luftbevakning (www.ericsson.com, 2006-02-14; 
www.mil.se, 2006-02-15). I långsiktiga avtal kan företaget erbjuda stöd av reservdelar, 
underhåll och löpande funktionsuppgraderingar. Företaget har mer än 50 års erfarenhet inom 
radarutveckling och deras produkter används i mer än 30 länder. Försvarsdelen av Ericsson 
etablerades 1956 med finansiering från den svenska FM (www.jxta.org, 2006-04-05). 
Ericssons flygburna radar liksom mark- och sjöbaserade sensorer spelar en mycket viktig roll 
i det svenska försvarets förvarningssystem. FM: s begränsade ekonomiska förutsättningar 
kommer att innebära en stor nedgång avseende nya produktanskaffningar från industrin. 
Försvaret kommer istället att satsa på möjligheter att utnyttja befintlig materiel eller 
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vidareutveckling av existerande system, vilket skiljer sig från den tidigare 
materielförsörjningsstrategin. En viktig grund i Ericssons nya strategi är därmed att försöka 
tillgodose kundens behov utan att leverera nya utvecklingssatsningar. Ericsson både kan ta 
och har ett intresse av ett större ansvar än idag för materielen under hela livscykeln 
(www.mil.se, 2006-02-15). Ericsson har utvecklat sitt senaste produkterbjudande till att 
motsvara FM: s krav på effektivitet och lönsamhet avseende förnödenhetsförsörjning (intervju 
med SR1). I sitt tillgänglighetsåtagande tar Ericsson som systemleverantör ett helhetsansvar 
för att kundens försörjningssystem fungerar, avseende teknisk integration, systemuppföljning, 
teknisk rådgivning och samordning av löpande drift och underhåll för ett antal system.  
 
 
Ericsson mot ökad tjänsteförsäljning 

Ericsson har märkt av en ökad utveckling från produkt- till tjänsteförsäljning och identifierade 
redan år 2000 en kommande ökning av behovet av tilläggstjänster, som komplement till sin 
försäljning av radarsystem (intervju med SR1).  
 

Traditionellt har vi varit mycket inriktade på att enbart sälja system och vi har mot det svenska 
försvaret till och med avhänt oss möjligheten till tjänsteförsäljning till annan part, under 
förevändning av en ökad koncentration på utveckling och försäljning av kompletta system. 
 
                      (Intervju med SR1, Ericsson)  

 
Trots detta har företaget varit tvunget att till del etablera resurser för att stötta utländska 
kunder och denna egeninvestering ligger till grund för det erbjudande som Ericsson nu 
erbjuder alla sina kunder, inklusive den svenska FM (intervju med SR1). Sedan år 2000 har en 
gradvis skiftning och ökning av kompetensen för tilläggstjänster skett, främst tack vare deras 
avtal avseende stöd till ett flertal internationella missioner. Men trots detta lider företaget 
fortfarande av att inte ha en sammanhållen organisation för denna del av erbjudandet och 
hoppas på en förändring under de kommande två åren. 
 
Traditionellt har Ericsson erbjudit enklare tjänster, dels inom området produkter som stöds av 
tjänster och dels inom området rena tjänster (intervju med SR1). Inom den första kategorin, 
produkter som stöds av tjänster, har kunderna erbjudits försäljning av reservdelar och 
reparationer samt till viss del även utbildning. Inom kategorin rena tjänster, har Ericsson 
erbjudit kunderna konsulttjänster för analyser och studier av olika slag.  
 

Vi börjar komma till den insikten att vi inte kan särskilja på systemet och de tillhörande tjänsterna. 
Idag säljer vi inte det ena utan den andra.  
 

       (Intervju med SR1, Ericsson)  
 
FM har hittills valt att särskilja på inköp av system, reservdelar, dokumentation och 
utbildning, även om dessa omfattats av samma upphandling. Ericsson försöker numera att 
sälja tilläggstjänster som ett paket tillsammans med ytterligare tjänster för vidmakthållande av 
systemen. I flera fall går Ericsson före kunderna och erbjuder dem lösningar utan att vara 
tillfrågade. Det beror på att kunderna ofta lever kvar i ett äldre tänkande, som grundar sig på 
att de måste kunna tillhandahålla dessa tilläggstjänster med sin egen organisation. Arbetet 
med att sälja in sitt erbjudande mot kunden har lett till en väsentligt ökande förståelse för 
kundens situation, organisation, doktriner och inre processer, något som Ericsson inte hade 
lika stor kunskap om innan. Samtidigt poängterar SR1 att deras närmande med ett 
tjänstekoncept, även får kunderna att tänka i andra banor och finna nya vägar för samarbete. 
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”Ericsson har under åren varit oerhört fokuserade på kärnprodukten och de primära 
kundbehoven, som t.ex. köparens olika kravställningar på systemen”. (Intervju med SR1) 
Samtidigt har de varit tvungna att definiera ett antal sekundära kundbehov för att 
överhuvudtaget få systemet att fungera i kundens organisation och det är denna kunskap som 
Ericsson nu i många stycken paketerar på olika sätt i sitt kunderbjudande (se figur 5.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1: Egen illustration av Ericssons tilläggstjänster, för ett av Ericssons levererade system. Modifierad figur 
efter tjänsteblomman av Lovelock och Wirtz (2004, s. 103). 
 
 
Under 2003-2004 hade Ericsson och FM/FMV ett tätt samarbete för att tillsammans formulera 
kundens behov och önskemål (intervju med SR1). FM och FMV är dock trögrörliga enheter, 
vilket gjort att kunden först nu är mogen att föra en mer målinriktad diskussion. Trots detta 
känner Ericsson sig inte är helt säker på att kunden helt har bottnat i vilka kärnkompetenser 
som den skall besitta, vilket av naturliga skäl ställer till en del svårigheter i de fortsatta 
diskussionerna med kunden. 
 
 
FM mot ett insatsförsvar  

Det svenska försvaret genomgår en stor förändring. Från ett förrådsställt invasionsförsvar om 
ca 700 000 personer och ett stort antal mobiliserande krigsförband till ett insatsförsvar om ca 
40 000 personer (SOU 2005:96). Antalet förband har sedan 1990-talets början minskat med 
mer än 90 procent samtidigt som kraven på förmåga har ökat. Ominriktningen av FM, från ett 
förrådsställt invasionsförsvar som genom sin storlek skulle avskräcka fienden från att 
invadera Sverige, till ett litet insatsförsvar som skall kunna agera snabbt, samordnat och 
flexibelt vid insatser av olika slag, både inom och utanför Sverige, är ett resultat av att världen 
förändras (www.mil.se, 2006-02-14). Ett invasionshot mot Sverige bedöms som avlägset då 
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riskerna har ändrat karaktär. Konceptet ställer radikalt nya och förändrade krav på 
materielförsörjningen och aktörerna inom denna, bl.a. samarbetet med industrin (ibid.; SOU 
2005:96).  
 
Försvarets uppgifter och behov av försvarsförmåga har ändrats i grunden de senaste åren. Det 
har skett som en följd av bl.a. säkerhetspolitiska förändringar, en i grunden förändrad hotbild 
och syn på den europeiska säkerhetsgemenskapen och de politiska beslut som legat till  grund 
för reformen (SOU 2005:96; www.mil.se, 2006-02-14). FM: s fortsatta reformering syftar nu 
till att Sverige aktivt skall bidra till utvecklingen av EU: s krishanteringsförmåga och den 
gemensamma säkerheten. FM har länge varit en stor organisation där antalet människor, 
flygplan, stridsvagnar, fartyg och annan materiel har haft en stor betydelse för hur effektivt en 
invasion skall kunna mötas. För dagens och framtidens försvar är det inte i främsta hand 
mängden personal och material som har betydelse, utan förmågan att snabbt kunna göra 
flexibla och snabba insatser.  
 
I linje med ominriktningen av försvaret ställs nya krav på samarbete mellan FM och industrin 
(HKV 23 383:62995). FM: s implementering av ett tillgänglighetsåtagande innebär att 
industrin får ett större ansvar för vidmakthållande och utveckling av materielen, något som 
idag sköts av FMV. FMV utvecklar, anskaffar och vidmakthåller försvarets materielsystem. 
En förskjutning av underhållsverksamheten till industrin kan innebära ett närmare och nytt 
samarbete mellan industrin och FM och för att uppnå detta krävs ett utökat och mer 
långtgående samarbete baserat på partnerskap. Ett nära samarbete mellan försvaret och 
potentiell leverantör är en förutsättning, då mer komplexa förnödenheter eller tjänster 
efterfrågas (HKV 25 100:60814). En utökad samverkan med industriella leverantörer kan 
vidare komma att kräva förändringar av regler och rutiner. Till exempel kan Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) medföra begränsningar för FM att nå den fulla potential som 
samverkan med industrin kan ge. 
 
 
FM: s materielprocess - i förändring  

FM ger uppdrag till FMV att genomföra materielanskaffningar (se figur 5.2) (intervju med 
KR1; KR2; KR3; KR5; KR6; KR8; KR9; SOU 2005:96; www.mds.mil.se, 2006-06-14). 
FMV omsätter FM: s uppdrag i tekniska och kommersiella termer samt företräder FM: s 
intressen och genomför upphandlingar av materielsystem gentemot leverantörer, såväl före 
som efter att leverans har skett. För försvarsindustrin kan den svenska 
myndighetsorganisationen och dualismen inom materielprocessen ibland vara problematisk. 
Det finns ett motsatsförhållande i att den egentliga kunden, FM företräds av en annan part 
nämligen FMV, som är viktigt att understryka och ha förståelse för. HKV inom FM ansvarar 
för materielplanen och definierar FM: s kärnverksamhet, dvs. de operativa målsättningarna i 
Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM). I TOEM specificeras vilka 
förmågor som förbandet skall ha. Därefter utformas Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning 
(TTEM), ett grunddokument i vilket de krav som HKV ställer på materielen räknas upp, t.ex. 
definieras prestanda, funktion och systemsäkerhet hos olika materielsystem för att tillgodose 
förbandens behov. FMV utarbetar, med TTEM som grund, en kravspecifikation för aktuellt 
materielsystem eller tjänst som skall införskaffas. Ett materielsystems kravspecifikation kan 
röra sig om, en redan utvecklad produkt som kräver modifiering eller uppgradering alternativt 
en nyutveckling. Behoven definieras således av HKV, som blir kund till FMV, då FMV står 
som upphandlare av materielsystemet. FMV är följaktligen den formella kunden som 
industrin levererar till. Nyttjarna av materielsystemet finns på förbanden och ansvarar för drift 
och förbandsbundet underhåll.  
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FMV är kontrollant och mottagare av system som levererats av industrin (intervju med KR3; 
KR5). FMV har tekniskt designansvar, vilket innebär att de ansvarar för att tekniska 
lösningar, konfiguration av förnödenheter och underhållslösningar, uppfyller HKV: s 
fastställda målsättningar (HKV 14 600:69585; intervju med KR1; KR3). Rollen medför även 
att de fastställer instruktioner för drift och underhåll av materielen och slutligen ger ut ett 
säkerhetsgodkännande (avseende system- och personsäkerhet), som medger FM att agera som 
ägare till materielen. FMV utgör härigenom en garant för att systemet är komplett och att 
industrin har utfört sina åtaganden (Engström, 2005; intervju med KR3). Efter överlämnandet 
av materielen till FM skriver FMV ett beslut om användning (BOA), som reglerar 
användandet och innebär att systemet kan tas i bruk (HKV 09 833:60212; intervju med KR1). 
HKV skriver därefter ett säkerhetsgodkännande för varje förnödenhet som skall användas. I 
den fortsatta dialogen med industrin ansvarar FMV för garantiärenden, uppkomna fel och 
återfyllnad av reservmateriel. FMV Reservmateriel (RESMAT) har rollen som grossist av 
reservmateriel och försörjning till slutanvändare sker som regel via huvudleverantören av 
systemet (HKV 14 100:67767). 
 
Staten står som den formella ägaren av försvarsmaterielen, men företräds av FM som blir 
ägareföreträdare (ÄF) från det att FMV levererat produkten till dess att den avvecklas (HKV 
02 320:62151; HKV 14 600:69585; intervju med KR1; KR2). HKV kommer att vara den som 
är centralt verksamhetsansvarig och tekniskt huvudansvarig för materielen under dess 
livslängd. Under vidmakthållandefasen av materielen ansvarar FM via sina representanter, 
TeK, för nyttjandeplanering av materielsystemen samt mindre modifieringsåtgärder (HKV 
14 600:69585; intervju med KR2; KR3; KR4; KR5). De kan ses som HKV: s förlängda arm 
och tekniska representant. TeK företräder även nyttjarna på förbanden som kundföreträdare 
(KF), genom att beställa och följa upp underhåll, modifieringsarbeten, prov och försök etc. 
TeK stödjer även FMV i bl.a. kravspecifikationer, konstruktionsgranskningar samt 
underhållsgranskningar i industrifrågor. För den materiel som är i bruk ansvarar brukaren, 
dvs. förband, skolor och centra etc. Den förrådsställda materielen ansvaras av FM: s logistik 
(FMLOG) (Engström, 2005; intervju med KR1). FMV garanterar för materielens tekniska 
utförande under hela livscykeln vilket innebär att vid krav på modifieringar eller 
uppgraderingar, ansvarar FMV för hur detta skall utföras (intervju med KR3). Själva åtgärden 
kan sedan lösas av markverkstäderna, dvs. försvarets egna verkstäder alternativt av industrin. 
När materiel skall avvecklas är det åter FMV som ansvarar för hur processen skall skötas.  
 
Den dagliga tillsynen sörjer förbandet för och grundtillsynen i armén tas om hand av 
markverkstaden, som är förbandets bakre underhåll och drivs av FMLOG (intervju med 
KR2). Markverkstaden, oftast belägen på förbandet, tar även hand om lättare modifieringar 
och byte av reservdelar (intervju med KR2; KR4). FM har även ett Centralt verkstadsavtal (C-
verkstadsavtal) som också är en bakre resurs och upphandlas genom avtal med industrin för 
bl.a. markradarer, i nuläget med en annan industri än den tillverkande leverantören för både 
systemen som Ericsson är inblandade i och för eldenheterna till luftvärnssystemen. En 
”helpdesk-funktion” är kundens kommunikationsyta mot leverantören och ett slags tekniskt 
stöd, vilken ger kunden en direktkontakt med en systemspecialist (intervju med SR1; KR4). 
C-verkstadsavtalet innefattar hela den tekniska tjänsten på de bakre nivåerna och är ett 
ramavtal som motsvarar en helpdesk-funktion (intervju med KR4). En del i avtalet berör 
materielunderhållet och en del berör tekniskt systemstöd och driftstöd, där industrin skall 
kunna vara en kompetenspool vid frågor av teknisk karaktär.  
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I C-verkstadsavtalet mot Saab Aerotech avseende radardelar, finns en överenskommelse som 
omfattar att leverantören ska kunna genomföra avhjälpande underhåll på den materiel som är 
utpekad, i det här fallet PS 70/90 och avhjälpande underhåll är på utbytesenhetsnivå, dvs. den 
nivån som är bakom FMLOG-nivån. FMLOG är de som har byggt upp kompetens för att 
genomföra det mer årsbundna, förebyggande underhållet och det större avhjälpande underhållet, 
som omfattar grundtillsyn och årlig tillsyn. 
 
     (Intervju med KR4, FM) 

 
C-verkstaden reparerar utbytesenheter och kan vid behov stötta vid årliga tillsyner (intervju 
med KR4). De tar fram tekniska anpassningsåtgärder m.m. utifrån de eventuella problem FM 
har och de kan lösa modifieringsåtgärder upp till en viss nivå. C-verkstaden har emellertid 
inte fullständig insyn i allt som den tillverkande industrin har producerat, då FMV inte har 
kunnat köpa all dokumentation från leverantörerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2: Egen grovt förenklad illustration över FM: s materielprocess och ansvarsförhållanden. 
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FMV: s målsättning har sedan försvarsbeslutet 2000 varit att minska materielanslagen, som 
reducerats från 22,7 miljarder kronor 1999 till 17,7 miljarder kronor 2005, en minskning med 
23 procent (SOU 2005:96). Sverige har under åren byggt upp en, för landets storlek, stor 
försvarsindustriell sektor, en industri vars produktuppdrag nu minskar. Regeringens förslag på 
en förändrad materielprocess inom FM kommer att innebära ett ökat ansvarstagande för 
försvarsindustrin (SOU 2005:96). Den materielprocess som finns idag är resurskrävande med 
i många fall liknande kompetens upparbetad inom både FMV, FM och industrin. En viktig 
grund i den nya strategin är att försöka tillgodose FM: s behov utan att initiera nya 
utvecklingssatsningar. Försvarets begränsade ekonomiska förutsättningar medför en översyn 
av möjligheter att utnyttja befintlig materiel och genom att öka antalet eller vidareutveckla 
existerande system kan fördyringar undvikas. Nyanskaffningar bör endast göras genom 
samordnad internationell anskaffning och egenutveckling av nya system bör ske endast i 
undantagsfall, vilket skiljer sig från den tidigare materielförsörjningsstrategin. Den förändrade 
strategin stödjer det nya insatsförsvaret då den fokuserar på internationell samverkan istället 
för svenska särlösningar, vilket är en förutsättning för att åstadkomma ett interoperabelt 
försvar. Idag sker huvuddelen av materielutvecklingen hos industrin och ett utökat ansvar hos 
industrin för materielen under hela livscykeln kräver överföring av militär miljö- och 
systemförståelsekompetens till industrin samt ett väl reglerat kunskapsutbyte mellan FM och 
industrin (SOU 2005:96). 
 
 
 
5.1 Ett relationsinriktat synsätt till interaktion 

Det finns ingen norm för hur affärsrelationer på industriella marknader ser ut, då de alla är 
unika till sitt innehåll, hur de utvecklas och hur parterna inbördes påverkar varandra. Detta 
avsnitt kommer inledningsvis att studera vilken typ av beroendeförhållanden som finns mellan 
kund och leverantör och som senare i analysen syftar till att ge en allmän bild av 
relationsstrukturen. Därefter beskrivs relationen FM/FMV och Ericsson, som sedermera leder 
fram till en skildring av de interaktioner som sker mellan kund och leverantör. Kapitlet 
avslutas med att utforska leverantörsrelationer mot ett framtida partnerskap samt vilka roller 
som tillfrågade gränsytor kan se hos sig själva i framtiden, vilket bidrar till att en del av syftet 
kan besvaras i analysens senare del.  
 
 
Olika typer av beroendeförhållande 
 

Följdsamverkan inträffar innan vi fördelar ett åtagande, […] då sker den här stela biten, t.ex. ”vi 
köper utveckling”, därefter påbörjas de ömsesidiga samverkansformerna. 

 
                            (Intervju med KR3, FMV) 
 
I relationen FM/FMV och Ericsson kan olika typer av beroendeförhållanden urskiljas, vars 
strukturer går in i varandra. Den ömsesidiga samverkan pågår hela tiden i relationen mellan 
Ericsson och FMV (intervju med KR1; KR3). Den sker kontinuerligt i informationsutbytet 
och i diskussioner om samverkan och utveckling, medan följdsamverkan ses som en styrd 
relation och motsvarar den mer kontraktsmässiga verksamheten som finns när t.ex. FMV 
lämnar en kravspecifikation till Ericsson vid tillverkning av materiel eller lägger ett uppdrag 
att plocka fram information. Det ömsesidiga samspelet uppstår dels i ett tidigt skede vid 
skapandet av kravspecifikationen, då FM i dialog med Ericsson tittar på vad kunden vill ha 
och vad som är möjligt att göra och dels i ett senare skede när FMV har fått materielen, då 
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ytterligare dialog sker med tillverkaren i form av bl.a. uppföljningsmöten (intervju med KR1; 
KR3). ”Vi försöker att träffa varandra åtminstone årligen i en större krets för att utbyta 
information, Ericsson orienterar om sina andra projekt och vilka andra kunder de har på olika 
typer av avtal. Vi informerar om vad som händer på våra fartyg, utvecklingar och vad vi är 
intresserade av att studera rent allmänt” (intervju med KR3).  
 

Det är väldigt viktigt med långsiktighet, men det tror jag att vi har med Ericsson, däremot så 
kanske vi inte alltid har det i våra uppdrag från FM. Vårt vidmakthållandeavtal har vi nu förlängt 
till tre år, de var tvååriga innan i materielplanen och även om vi kanske inte har fått ett 
bemyndigande att verksamheten är beställd från FM, så måste det finnas en långsiktig plan och 
detta har blivit mycket bättre de senaste åren.  

 
                        (Intervju med KR3, FMV)   

 
Den tekniska utvecklingen har också påverkat relationen. Tidigare fortskred den sakta och var 
mer statisk, vilket medförde att det i relationen mellan Ericsson och FMV existerade mycket 
följdsamverkan vid utveckling av system (intervju med KR2). Idag förekommer ömsesidig 
samverkan i högre grad och ”[…] vi kanske inte är riktigt mogna för det. Vi har inte hittat rätt 
former för att styra upp den här dynamiska utvecklingen. Det får inte bli så att vi springer 
ifrån varandra och sedan befinner vi oss helt plötsligt på olika vägar” (ibid.). Ömsesidig 
samverkan möjliggör att finna andra utvägar och det blir lättare att finna nya 
systemegenskaper, men även besparingsalternativ. FM: s omstrukturering har också en del i 
detta. Det tidigare invasionsförsvaret har lämnats för ett mer flexibelt försvar, vilket medför 
ett utökat kompetens- och informationsutbyte mellan industri och FM. Det i sin tur leder till 
kravförändringar i och med att andra möjligheter kan urskiljas. Generellt existerar främst 
ömsesidig samverkan när de båda företagen drar nytta av varandras kompetenser (intervju 
med KR4). Ericsson producerar olika typer av sensorsystem inom områdena flyg, mark och 
sjö med tillhörande tjänster, som upphandlas och nyttjas i FM: s freds- och krigsorganisation. 
Ericsson ger tillgång till sin teknologi och sitt kunnande och FM bidrar med sina behov och 
sin kunskap om kunden och kundens miljö. Det utbytet triggar teknologin att utvecklas vidare 
och leder i sin tur till ytterligare avancerade och förbättrade system, som vidare bidrar till 
utvecklandet av Ericssons produkt- och tjänsteportfölj, som kunden sedermera kan anskaffa 
och dra nytta av i sin produktion. ”Det finns en önskan av ett kontinuerligt utbyte och av att 
lära av varandra” (ibid.). I egenskap av produktleverantör, har Ericsson agerat väldigt mycket 
inom följdsamverkan. 
 

För tio år sedan när Ericsson fortfarande var en produktleverantör så hade de inte lika mycket på 
underhållssidan för att kunna ge tillbaka samma informationsutbyte av underhållstjänsten. Det 
märktes att de var väldigt produkt- och tillverkningsinriktade. Idag går parterna mot ett mer 
ömsesidigt och öppet förhållande mellan varandra.  

(Intervju med KR4, FM) 
 
”Det har varit väldigt olika former av samverkan i olika sammanhang mot Ericsson och jag 
har upplevt båda sidor av det” (intervju med KR4). För ca åtta år sedan genomfördes 
underhållsuppföljningsmöten där förband, FMV, HKV, tillverkande industri och centrala 
verkstäder fanns med vid samma möte. Avsikten var att utbyta erfarenheter med varandra, 
men där ”[…] min uppfattning är, efter att ha varit med på ganska många sådana möten, att 
den tillverkande industrin oftast var med och avlyssnade information, utan att delge speciellt 
mycket av sina erfarenheter” (ibid.). FM delade med sig av underhållserfarenheter, men fick 
lite tillbaka av Ericssons upplevelser, något som hade varit intressant då de har många andra 
kunder. I andra fall har Ericsson varit mycket tjänstvilliga med information, t.ex. vid studier 
av att göra halvtidsmodifieringar av robotsystem, REMO, som Ericsson benämner dem, vilket 



 

 68

handlar om att göra förändringar av systemet för att öka prestandan, s.k. 
funktionalitetsförbättringar.  
 

Ericsson har vid de tillfällena varit mycket hjälpsamma med att tala om hur de höll på att utveckla 
systemet för andra kunders räkning och vilka förmågor de kunde erbjuda på våra system om vi 
önskade uppgradera dem. En bidragande orsak till deras tillmötesgående kan vara att de inser att 
det är kostnadseffektivt om Sverige väljer snarlika lösningar som andra kunder, vilket blir billigast 
för alla parter.  
 
     (Intervju med KR4, FM) 

 
TeK V: s relation till Ericsson beskriven ovan, skiljer sig en del vid jämförelse med marinens 
TeK, som enligt KR6 hittills mest bestått av följdsamverkan. ”När det uppstår problem kan vi 
ringa till Ericsson för att få förslag till lösning. Däremot ringer de inte till oss och undrar vad 
de kan hjälpa oss med eller frågar hur deras system fungerar osv.” (ibid.). Skillnaden mellan 
TeK beror troligtvis på att arméns system UndE 23 är betydligt längre fram i leveransen än 
marinens AMB-radar. Men det kan även bero på handläggarna på FMV, som kan ha olika syn 
på i vilket skede som den blivande kunden skall blandas in. Uppfattningen är att det heller inte 
kan vara särskilt lätt för Ericsson att i sin leverantörsrelation mot kunden, FMV, vara påstridig 
om att TeK skall få vara med från början.  
 

[…] vilket borde vara mera FMV: s sak att se till. Även om jag tror att Ericsson också skulle ha en 
hel del att vinna på att ha med oss tidigare, men på något vis så är TeK, som ska stå för 
vidmakthållandet av systemen, glömda eller överhoppade i de tidiga skedena.   
 
     (Intervju med KR6, FM)  

 
 
Interaktionssynsättet 
 
 
Nuvarande relation – en överblick 
 

Det finns radartillverkare över hela världen, men som svensk så föredrar man ju att köpa svenskt, 
om man kan hitta något till samma pris och standard. Det får ju inte kosta hur mycket som helst.  
 

(Intervju med KR6, FM)  
 
 

Jag anser att Ericsson är väldigt professionella och av alla de företag som jag har någorlunda 
frekvent kontakt med så är de ett av de absolut bästa företagen. De är professionella – de tar 
betalt och kan vara ganska dyra, men de är tydliga med vad vi får för pengarna och de lovar 
heller inte för mycket! Till skillnad mot en del andra industrier inom samma värld. De ligger också 
på framkant och är lite mera aggressiva, dvs. de föreslår saker självmant och det är inte så att 
man måste sparka på dem för att få dem att plocka fram någon vision, utan de vet vart de vill 
komma. 
 
                           (Intervju med KR3, FMV) 

 
Relationen mellan Ericsson och FM har pågått sedan mitten av femtiotalet och varit betydligt 
mer utvecklad än ett traditionellt köpar-säljarförhållande samt till viss del präglats av ett 
ömsesidigt utbyte. De båda företagen har dragit nytta av varandras kompetenser, FM genom 
Ericssons spetsteknologi och expertis och Ericsson genom FM: s behov och krav, som i sin 
tur fört radarteknologin framåt (intervju med KR4). En respondent från FMV menar att 
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Ericsson inte enbart ses som en radarleverantör, då de även har kunskap om andra system som 
kunden kan få del av (intervju med KR3). Klimatet i förhållandet har på det stora hela varit 
bra och FMV uppfattar att initiativ till att föra diskussioner har skett lika frekvent av båda 
parter (intervju med KR1; KR3). Däremot har relationerna fungerat olika bra och t.ex. skiljt 
sig åt mellan VO på FMV vilket beskrivs nedan. Kontakterna mellan FM och Ericsson 
upplevs på samma sätt ha bedrivits på lika villkor och sker från industrins håll t.ex. när de vill 
veta hur ett levererat system fungerar. FM tar kontakt t.ex. när det uppstår problem och om 
något inte fungerar som det skall vid eller efter leverans. 
 
Ericsson har varit en tillverkningsindustri som under lång tid levererat mycket 
försvarsmateriel till FM och framförallt till luftvärnet (intervju med KR4). PS 70-systemet var 
ett av de första radarsystemen som började levereras i slutet av 70-talet. Robotsystem 90 
levererades 1989-90 och systemet har funnits i drygt tio år, men är numera nerlagt. Arméns 
luftvärnsradar är närbesläktad med marinens luftmålsradar och ingår i samma produktfamilj. 
Arméns PS 70 och UndE 23 motsvaras av marinens PS 75 och PS 201, även benämnd AMB-
radarn (Agility Multi Beam), placerad på korvett Visby.  
 

[…] som den tillverkande industrin Ericsson var från början, så är upplevelsen av Ericssons 
tidigare synsätt att ’har man väl fått en beställning så kan man till del bortse från vad kunderna 
tycker och tänker, för har man väl levererat så har man fått betalt’. 
 
     (Intervju med KR4, FM)  

 
Generellt bland tillverkningsindustrin såg leverantören till att var femtonde år återigen öka 
kontakten, då det var tid för modifiering eller renovering av systemen, men tiden emellan var 
det inte så hårda krav på vilket förhållande leverantören hade till sin kund (intervju med 
KR4). På en tjänsteleverantör ställs helt andra krav i förhållandet till kunden och en betydligt 
större kundfokusering, då kunden endast är beredd att betala för tjänsten när han/hon anser sig 
nöjd och leverantören får först betalt när tjänsten är utförd. Idag är det oftast korta åtaganden 
mot leverantören, som levererar och får direkt feedback genom en ny beställning eller inte. 
FM har som kund märkt av det här omvända förhållandet tydligt och ser i de olika projekten 
med Ericsson att de mer och mer börjar intressera sig för kundens tankar och idéer. ”[…] det 
märks att de vill gå in på tjänstesidan mycket mer, då de inser att det inte finns några jättestora 
beställningar de närmsta tio åren. De har troligtvis inte så många alternativ” (ibid.). 
Tjänstesidan är en överlevnadsfråga för Ericsson, men även för industrin i stort menar KR4.  
 
På 90-talet beslutade regeringen att åtminstone två försvarsprojekt skulle upphandlas inom 
Sverige i form av monopolupphandling mot Ericsson, vilket skedde med tre av deras 
sensorsystem (intervju med KR1; KR2). Relationen mellan FMV VO Mark och Ericsson har 
pendlat från nära till mer affärsmässig. Före 90-talet var det ett mycket bra och integrerat 
samarbete men kontakten tappades något under 90-talet, vilket eventuellt kan bero på att 
dåvarande underhållsleverantören Aerotechtelub, nuvarande Saab Aerotech, genom 
konkurrensupphandling fick hand om FM: s underhållsavtal avseende vidmakthållande av 
Ericssons sensorer. Neddragningar i FM tillsammans med minskad budget gjorde även att 
”[…] relationen var väldigt frostig runt 2000-talet och det var hårda bud åt alla håll och 
kanter” (intervju med KR2).  
 

[…] vi kräver en massa saker av Ericsson som bara kostar pengar och de är ändå inte säkra på 
att få något uppdrag. De har blivit mer noga med att inte stå till tjänst utan att få betalt.  
 

            (Intervju med KR2, FMV) 
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”Min bedömning är att i början av 2000-talet så var förhållandet synnerligen affärsmässigt 
och ekonomiskt inriktat från Ericssons sida” (intervju med KR2). Men det har även skiljt sig 
åt beroende på projekt samt även inom delar av projekt, när det fungerat bra respektive 
mindre bra. Uppfattningen är att relationen mellan FMV och Ericsson är mycket 
personbunden och att utbyte av nyckelpersoner, ofta på grund av personalneddragningar, 
påverkar projekten negativt. Långsiktighet i relationen är mycket viktig (intervju med KR1; 
KR2). Det skall självklart vara möjligt att kunna byta medarbetare, men inte för ofta och det 
är viktigt att vara noga när nyckelpersoner byts ut så att det inte sker vid fel tillfälle.  
 

Det är ganska långa projekt som man går in i och som varar i tio-femton år, från det att 
utvecklingen av ett system startar till att man har tagit fram prototyper som sedan leder till 
serieanskaffning osv. Det medför att man utvecklar en relation och en förståelse till varandra om 
det inte byts ut folk alltför ofta. 

 
                        (Intervju med KR1, FMV) 

 
 

På marknadssidan är det ett väldigt hjärtligt och gott samarbete som kan lösa upp många knutar, 
förutom att de är ekonomiskt hårt styrda. Men där pratas egentligen inga kronor och ören. Det är 
mer på projektsidan, när man börjar komma ner på konkreta pengar och åtaganden som 
meningsskiljaktigheter uppstår, t.ex. om vad man har kommit överens om och hur avtal ska tolkas. 
 

                       (Intervju med KR2, FMV) 
 
”På skruv- och mutternivå, numera ersatt av programvara, finns det också ett mycket gott 
samarbete” (intervju med KR2). På de höga nivåerna inom Ericsson och FM, är det ”självklart 
att man skall samarbeta”, men i slutändan finns det ofta ingen förståelse för tekniken. Förr var 
det enklare teknik och tekniksprången gick inte så fort, ”[…] man kunde säga att den här 
funktionen vill vi ha och så fick vi den fem år senare och så var alla nöjda. Idag […] går 
teknikutvecklingen snabbare […] det man var överens om tidigare kanske inte är riktigt lika 
relevant efter bara ett par år (ibid.).  
 
VO Sjö på FMV upplever att Ericsson har en väldigt bra, men inte särskilt stor kontaktyta mot 
kunden (intervju med KR3). ”Klimatet i relationen är mycket bra, men sen finns det väl alltid 
saker som man är oense om, t.ex. hur man ska åtgärda fel ombord som ett antennvridbord som 
havererar ibland” (ibid.). Relationen när det gäller kontraktsmässigt, har till stor del bestått av 
anskaffning av materiel och inte rört så mycket ur hänseendet vidmakthållande av materiel 
eller tillgänglighetsavtal. De delarna har endast diskuterats vid sidan av, men där har Ericsson 
varit väldigt aktiv. FM har för närvarande ett C-verkstadsavtal med en annan 
underhållsleverantör, men kan de inte reparera vissa delar skickas dessa i sin tur vidare till 
Ericsson (intervju med KR4). FMV har ett grundavtal med Ericsson sen materielen köptes, 
som avser att de skall kunna reparera den materiel som de har levererat. Ericsson har vidare 
ett åtagande gentemot FM att kunna leverera reservdelar och liknande, men utan att några 
tidskrav är angivna. 
 

Ericsson kan rent formellt ta fyra år på sig att reparera något. Det beror sannolikt på var i 
prioritetsordningen man som kund befinner sig. Vi som inte har köpt något ytterligare, utan endast 
har en grundbeställning och det kommer in en annan kund som säger att de vill ha ett 
tillgänglighetsavtal, de hamnar säkert högre upp i prioritet.  

 
     (Intervju med KR4, FM) 
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Närheten till Ericsson har ökat med tiden, med det är också för att de tekniska möjligheterna 
har utvecklats och det har funnits möjligheter att flytta funktionaliteter mellan olika typer av 
system, dvs. att återanvända utvecklingen på flera system (intervju med KR3).  
 

Problemet är att det egentliga kund-leverantörsförhållandet ligger mellan FMV och industrin och 
inte mot TeK och det är det som jag tycker är så tråkigt och fel. I princip går det till så att, HKV 
ger ett uppdrag till FMV, grovt uttryckt ”anskaffa en spaningsradar till korvetterna”. Sen 
vidareutvecklar FMV uppdraget och ser över marknaden, för att se vad som finns att få tag i. 
Därefter går de till några leverantörer med specifikationen och FMV sköter upphandlingen. FMV 
tar emot radarn, installerar den ombord och sköter all driftsättning ihop med leverantören. I 
samband med detta håller leverantören i några industrikurser för tekniker och operatörer ifrån 
förbandet. Sedan överlämnas dokumentation av systemet från leverantören eller FMV själva. 
Därefter när allting är fix färdigt, dvs. ’nu är vi klara med det här systemet som HKV har beställt 
ifrån oss och nu är vi beredda att lämna över till FM, det är då TeK kommer in, när 
vidmakthållandefasen av systemet startar. Det är alldeles för sent och har man tur då, så har man 
gått några av de här industrikurserna och lärt känna lite folk. Har man haft jättetur så har man 
varit med någon FMV-representant och få vara med på något verifieringsprov eller sett en 
driftsättning och lärt känna ytterligare lite folk, men det är alldeles för sent enligt min uppfattning. 
Helst skulle jag se att vi var med på ett hörn redan när HKV lämnar specificeringen till FMV, så 
att vi har 100 procentigt klart för oss vad HKV egentligen beställer av FMV. Sen tycker jag vidare 
att vi skulle vara delaktiga i projektet hela vägen, så att man får historien bakom dvs. varför blev 
det som det blev. Det här leder till att vi har alldeles för lite kontakt med leverantören.  
      

(Intervju med KR6, FM) 
 
Den kontaktyta som TeK har haft mot Ericsson är personalen på eftermarknaden och i 
samband med leverans av radarsystem (intervju med KR5; KR6). ”Det är inte möjligt att ha 
ett helt öppet klimat mellan leverantör och kund, då upphandlingen sker i konkurrens. Men 
den uppfattningen är förmodligen ömsesidig mellan försvaret och Ericsson, då FM även 
arbetar med Ericssons konkurrenter” (intervju med KR5). Den betydligt snabbare hotbilden 
påverkar relationen till leverantören, i så motto att det kräver att kunden är tydlig i att påtala 
sina behov och fordrar en god och lyhörd kommunikation mellan säljare och köpare (intervju 
med KR4). Resonemanget har sin grund i att FM har för långa beslutscykler, vilka behöver 
kortas ned för att FM skall kunna införa snabbare uppgraderingar på systemen, som kan möta 
aktuell hotbild.  
 

Vid de tillfällen som materielsystem kräver modifiering och i de fall det har varit mycket materiel 
som ska modifieras, så har det arbetet tagit en viss tid och när modifieringen har varit klar och 
materielen levererats, så har systemen inte mött den hotbild som specificerades fem år tidigare. 
Tiden har medfört att systemet nästan är något passé och det i sin tur för med sig att FM måste 
reagera snabbare på händelser och med väldigt mycket kortare förlopp införa rätt saker i 
materielen.  
 
     (Intervju med KR4, FM) 

 
Klimatet i relationen mellan TeK och Ericsson är relativt gott och beskrivs på liknande sätt 
som affärsmässig (intervju med KR4; KR6). FM märker av att leverantören påverkas att gå 
från en tillverkningsindustri till en tjänsteleverantörsindustri genom att Ericsson försöker att 
etablera mer och tydligare kontakter mot FM på alla nivåer, allt från Högkvartersnivå till TeK 
samt till förband.  
 

Jag upplever det positivt än så länge, det tvingar oss att tänka till vad det är vi själva gör, så jag 
upplever det inte som ett hot. Men det jag känner viss oro för är att man fattar beslut högre upp i 
organisationen, där man kanske tycker att, det här ser ju ut att vara ett jättebra förslag som 
industrin kommer med och så köper de det med hull och hår utan att titta på helheten. 

 
 (Intervju med KR4, FM) 
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FM och Ericsson/industrin inser behovet av att göra inkrementella uppgraderingar på 
materielsystemen (intervju med KR4). Men om FM: s kärnkompetens avseende teknisk tjänst 
definieras som att, FM: s insatsförband skall inneha egen specifik och anpassad förmåga att 
understödja insatsen i insatsområdet avseende teknisk tjänst, är industrin generellt inte inne på 
det området i vissa av sina förslag till avtal.  
 

Sen tror jag att vi är mer intresserade av att lämna ut delen som rör tekniska anpassningar och 
modifieringar på C-nivån på huvuddelen av FM materielsystem, medan industrin försöker att 
komma med lösningar där de ser över hela den tekniska tjänsten, men inriktat mot en enskild 
produkt istället.  

 
      (Intervju med KR4, FM) 
 
Det finns bland vissa respondenter en saknad av att inte ha Ericsson som underhållsleverantör, 
vilket medfört att interaktionen mellan parterna inte är så stor som den skulle ha kunnat vara. 
Det känns mer naturligt att ha ett underhållsavtal med den leverantör som levererat produkten 
från början (intervju med KR6). Ett underhållsavtal med tredje part, som är fallet idag, medför 
att kunden mister mycket, dels av vidareutveckling av materielen och dels varför det blev som 
det blev. Allt har ofta en historia och när någonting konstrueras handlar det i hög grad om 
kompromisser, då det inte får bli för dyrt för kunden ur leverantörens synvinkel. KR6 från 
TeK Fartyg menar att ett avtal mot tredje part ofta för med sig att aktuell underhållsleverantör 
föreslår förändringar som tidigare varit avdömda hos huvudleverantören, redan under 
konstruktionsfasen av olika anledningar. Det blir ett naturligt samspel mellan huvudleverantör 
och kund och står vederbörande även för underhållsavtalet, kan denne svara direkt på varför 
det inte gjordes på ett visst sätt. 
 

Om Ericsson förlorade underhållsavtalet på grund av att de var för dyra så anser jag att man inte 
har tänkt hela vägen ut. Jag är mycket medveten om att leverantören oftast är mycket dyrare än 
tredje parts leverantörer, men de har också mycket mer att ge.  

 
        (Intervju med KR6) 

 
I långa loppet tjänar kunden ändå på att ta leverantören som skapat produkten (intervju med 
KR6). FMV har troligtvis en rädsla för att någon leverantör skall känna sig för unik eller för 
bra, så att leverantören kan ta ut ett högt pris då kunden inte har någon annan att vända sig till. 
HKV och FMV känner sannolikt ett större ansvar för den affärsmässiga delen. ”Vi som 
arbetar på förbandet och som är nära förbandet är mer fokuserade på funktionalitet. Vi vill att 
det här spelet ska fungera ur vår synvinkel. Det bästa är nog någonstans mitt emellan” (ibid.).  
 
Ett sätt att utforska samspelet mellan FM och Ericsson kan vara att studera hur de inbördes 
interagerar med varandra. Olika inblandning i form av anpassningar, investeringar samt 
ömsesidiga beroendeförhållanden påverkar relationen, vilka beskrivs av respondenterna 
nedan. 
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Anpassningar, investeringar samt ömsesidiga beroendeförhållanden 
 
 
Anpassning av resurser 

Jag tror att det skulle ske en högre grad av anpassning av våra resurser om man hade haft ett 
avtal i grunden. Då hade det varit enklare att gemensamt driva utvecklingen vidare och kanske 
nyttja de resurser som är allokerade i ramavtalet, för en viss verksamhet. Man måste heller inte 
upp och vända på en högre nivå hela tiden när man diskuterar, i nuläget varje gång när vi ska 
diskutera en tilläggsbeställning så måste det alltid upp på HKV- och FMV-nivå och det blir nästan 
alltid per automatik en fördröjning på allting vi gör. Det gör att diskussioner tenderar att dö ut 
istället. Man inser att ’nej, det här kommer att kosta pengar, det kommer att ta tid och det är ingen 
idé att fortsätta på det här spåret’. 

 
      (Intervju med KR4, FM) 
 
 

Vi har ju ett antal olika studier, t.ex. uppdrag för forskning och teknologiutveckling, s.k. FOT-
uppdrag som vi har lagt på Ericsson, t.ex. kopplat till nya fartygstyper och vad som är möjligt att 
göra. Där blir det väldigt mycket anpassning till FM: s behov och vad Ericsson kan bidra med.  
 
                          (Intervju  med KR3, FMV) 

 
 

Jag tror inte att det från FM: s sida har skett någon större anpassning mot leverantören.  
 

          (Intervju med KR6, FM) 
 
Kundsidan har generellt svårt att se några anpassningar som de har behövt göra mot Ericsson 
(intervju med KR1; KR4; KR6). ”Vi har kanske varit stelbenta, för jag tror inte vi har varit 
tvungna att anpassa oss till Ericsson något speciellt. Men det blir troligtvis en hel del 
anpassningar mot leverantören i och med Ericssons tillgänglighetsåtagande” (intervju med 
KR4). De anpassningar som sker i nuläget och som bedrivs gemensamt är bl.a. FOT-uppdrag 
och studier, t.ex. i ett projekt som heter AESA och som handlar om elektroniskt styrda 
antenner (intervju med KR2). Det är ett ömsesidigt forskningsprojekt som skall leda fram till 
en prototyp, framtagen av Ericsson, FMV och ett italienskt företag. FMV bedriver även 
utveckling och vidareutveckling av materiel tillsammans med Ericsson, avseende t.ex. MMI-
framtagning (ibid.; KR3). ”I lägen när TeK har angett för Ericsson att delar i systemet 
behöver förbättras i vissa avseenden, så har vi fått väldigt bra respons i den verksamheten och 
Ericsson har åtgärdat saker som vi har velat ha dem” (intervju med KR4). Det har medfört att 
produkten gemensamt utvecklats vidare, i vissa fall kostnadsfritt och i vissa fall i form av 
tilläggsbeställningar och betalning. ”Min uppfattning är att anpassningen av våra 
gemensamma resurser med Ericsson fungerar bra” (intervju med KR1). I fyra av Ericssons 
levererade system används i princip samma radar inom både armén och marinen. Tidigare var 
det i stort sett vattentäta skott mellan armén, marinen och flygvapnet och alla arbetade på sitt 
eget sätt, men detta håller på att luckras upp och bli bättre. Andra typer av anpassningar, av 
mer ensidig karaktär, som FM gör idag gentemot sin leverantör är att låta Ericsson laga 
materielen samt göra felsökningar, då FM inte kan göra det själv alla gånger (intervju med 
KR3). Komplexa system innebär ofta att kunden kan lösa färre problem själv. En form av 
anpassning som FM kommer att behöva göra mot sin leverantör är att med tiden förändra sina 
krav (intervju med KR2). Idag går den tekniska utvecklingen fort, vilket medför att nya 
möjligheter dyker upp, eller att industrin inte klarar kravuppfyllnad på grund av att 
komponenter som fanns med vid beställning av systemet, har ersatts av nya med annorlunda 
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funktion. Ibland har FMV behövt göra ekonomiska anpassningar, genom att i några fall äska 
mer pengar av FM för att kunna slutföra vissa projekt som resulterat i fördyringar. 
 

I framtiden skulle anpassning och samordning av utveckling kunna bli ännu bättre. I och med att 
det är så små serier som vi beställer och pengarna tryter så är det viktigt och säkert ett krav från 
HKV, att FMV ska försöka samordna så mycket som möjligt. Det kan inte vara så att var och en 
ska hålla på och leka på sin bakgård. Även vid internationella insatser så är det viktigt att man 
optimerar förbanden, så att inte alla kommer med tio olika reservdelar eller lastbilar. 

 
                        (Intervju med KR1, FMV) 

 
Inom sjö- och marksidan på FMV finns liknande radarsystem och det borde finnas ganska 
stora möjligheter att i framtiden anpassa utvecklingen gemensamt för flera systemtyper och 
även kanske med andra kunder utanför Sverige tillsammans med Ericsson (intervju med 
KR3). I avsnittet 5.1.1 om ”leverantörsrelationer mot partnerskap” avseende samordning av 
aktiviteter, fortsätter resonemanget kring en gemensam utveckling vidare. Ett 
tillgänglighetsåtagande skulle troligtvis föra med sig en hög grad av anpassning mellan 
Ericsson och FM (intervju med KR6). ”I framtiden ser jag en ännu mera integrerad 
funktionsutveckling av produkter och en fortsättning av de FOT-studier som bedrivs idag 
mellan luftvärnsförbandet och Ericsson, dvs. att det sker gemensamt i högre utsträckning” 
(intervju med KR2). Leverantören skulle kunna hålla i årliga uppföljningsmöten med dels 
teknisk inriktning och dels användarinriktning, där frågor som kostnader, tillgänglighet och 
aspekten omvärldsförändringar (yttre hot), som kräver förändrad prestanda, tas upp (intervju 
med KR6).  På dessa möten skulle förutom Ericsson, TeK, taktiker/operatörer, HKV och 
FMV delta, om de har kvar sitt designansvar. Årliga uppföljningar gör att leverantören får en 
helt annan bas att stå på, det medför att Ericsson kan komma med förslag på förändringar på 
de system som finns och de kan påbörja processen att kundanpassa nästa system som skall 
levereras.  
 

[…] idag är det mer tur än otur att det blir förändringar på befintliga system. Jag tror inte att 
industrin idag får tillräcklig kunskap om hur systemen används i praktiken och att de har det i 
ryggsäcken när de designar sina system. Visserligen finns det rätt mycket försvarsanställda inom 
försvarsindustrin, men oftast har de varit på fronten för rätt länge sen när de tog steget över. Det 
är alltså inte dagsaktuell information som de har med sig.  

 
(Intervju med KR6, FM) 

 
 
Investeringar 

De investeringar som FM har gjort i förhållandet till Ericsson har främst varit av ekonomisk 
natur, i form av materielbeställningar (intervju med KR1; KR3; KR5; KR6). På liknande sätt 
sker investeringar när FM tillhandahåller materielsystem som Ericsson behöver för att kunna 
bedriva en utveckling av sina produkter. ”Min uppfattning är att FM inte har investerat så 
mycket kostnadsmässigt i Ericsson, vi har nog varit ganska hårda mot Ericsson i det avseendet 
gentemot vad Flygvapnet och Saab har för relation” (intervju med KR4). FM har troligtvis en 
mycket mera strikt relation mot Ericsson, eftersom försvaret har haft möjlighet att 
konkurrensutsätta mycket av den verksamheten. Flygvapnet har inte haft den möjligheten i 
vissa avseenden gentemot JAS 39, då det inte har funnits någon annan som har kunnat 
leverera vissa av de tjänsterna. FM har även gjort satsningar i form av studieuppdrag som gått 
till Ericsson, vilket är ett sätt att investera kompetens i ett företag (intervju med KR2; KR4). 
Det är viktigt att ha ett långt samarbete med en industri i de här avseendena. FM har på 
liknande sätt gjort satsningar som en form av industristöd (intervju med KR2). Efter att den 



 

 75

färdiga materielen övergått i FM: s ägo, har försvaret ibland lånat ut den till Ericsson eller 
främmande makt, med eller utan kompensation, för att användas vid uppvisningar eller 
utomlands i skarpt läge. I vissa fall har pengarna, som denna utlåning genererat, gått tillbaka 
till Ericsson och projekt för ett visst system för vidareutveckling. FMV har genom åren även 
byggt upp ett bra kontaktnät genom personliga kontakter med Ericsson (intervju med KR1). 
TeK V menar att det är svårare att investera i personliga kontakter när en stor del av 
upphandlingen skall ske i konkurrens (intervju med KR4; KR5).  
 
 
Ömsesidiga beroendeförhållanden 

FM: s beroende mot Ericsson är ganska stort avseende utveckling (intervju med KR3). Inom 
materielprojekten sker uppföljning av produktionen hos Ericsson och i de fall det finns brister 
hos Ericsson, t.ex. kontraktsmässigt i form av tekniska problem eller problem i kvalitén, blir 
det automatiskt problem som också kommer att styra FMV: s och FM: s verksamhet. Vidare 
är FMV ganska ofta sena med sina beslut, vilket berör Ericssons verksamhet. ”De måste 
kunna hantera oss som en ‘dålig kund’ i vissa avseenden” (ibid.). En del av Ericssons 
beroendeförhållande mot FM är att det svenska försvaret köper deras produkter (intervju med 
KR6). Det är inte en förutsättning för att de skall kunna sälja till andra länder, men Ericsson är 
givetvis väldigt intresserade av att materielen finns hos FM. ”Det blir lite som ett prov i 
hemmavatten för att verifiera materielen och så kan man referera till det mot utländska 
kunder” (ibid.). Även om beroendet är dubbelriktat är FM mer beroende av Ericsson än 
tvärtom, sannolikt för att de har ganska många utländska kunder (intervju med KR2). 
”FM/FMV har ett ganska integrerat förhållande med Ericsson. Vi köper deras produkter, 
bedriver FOT-verksamhet tillsammans och lägger ut studier på Ericsson” (ibid.).  
 

Min uppfattning är att Ericsson är beroende av oss på grund av sin överlevnad. Vi är beroende av 
dem genom att vi bygger upp ett system och har gjort under en lång tid, med viss teknologi som 
har gjort att skulle man byta leverantör så krävs det en del omskolning av personal på olika 
nivåer, framförallt på den tekniska sidan. Håller man sig till en industri så är det likartad teknik, 
underhåll och funktionerna går igen i varandra.  
 

            (Intervju med KR2, FMV) 
  
I samband med att Ericsson levererar ett system, så ”[…] är det ett nytt materielsystem är vi 
väldigt beroende av Ericsson vad avser deras kompetens. Det handlar om att vi skall ha ett 
visst antal system tillgängliga över tiden” (intervju med KR4; KR5). FM: s beroende av 
Ericsson när det gäller den nyare materielen, där försvaret har köpt in få system tillsammans 
med en liten mängd reservmateriel, är betydligt större än med den äldre materielen. Det 
grundar sig på att kompetensen hos försvarets personal i nuläget är ganska låg avseende dessa 
system. 
 
Ericsson ser att de blir tvungna att etablera en separat serviceorganisation, som har ett ”end-
to-end” ansvar och resurser att både sälja, leda och tillhandahålla de tjänster som finns hos 
dem själva (intervju med SR1). Hur denna organisation kommer att organiseras är avhängigt 
på vilka tjänster som FM kommer att lägga på Ericsson och funderingar kring exempelvis 
systemmodifieringar, lagerhållning av kompletta system, utbildning och 
dokumentationshantering kommer med säkerhet att påverka dess utformning. Vid ett 
tillgänglighetsavtal kommer samordningen att ske på en helt annan nivå, där FM: s behov 
kommer att styra vilka aktiviteter och resurser som Ericsson måste kunna bistå med. ”Allt 
beror på i vilket läge som FM befinner sig i, om det är normal utbildningsverksamhet eller på 
internationella missioner” (ibid.). Exempel på aktiviteter som Ericsson kan stödja med är 
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lagerhållning av system och materiel, såsom utbytesenheter och reservdelar, avhjälpande 
underhåll och förebyggande underhåll, teknisk assistans etc.  
 
 
 
5.1.1 Leverantörsrelationer mot partnerskap 

Försvarsdepartementet och FM har i och med FM: s ominriktning och effektivisering, påtalat 
vikten av ett närmare och mer långtgående samarbete med industrin baserat på partnerskap 
(HKV 25 100:60814; HKV 09 833:70581; SOU 2005:96). Uttalandet gör det intressant att 
granska aktiviteterna mellan leverantör och kund och om möjligt, studera hur nära parterna är 
varandra idag samt hur detta skulle kunna se ut i framtiden, för att få ytterligare förståelse för 
förhållandet mellan Ericsson och FM/FMV. Nedan skildras leverantörens och kundens 
beskrivningar av de samordningar av aktiviteter samt interaktioner mellan personer som finns.  
 
Ericsson har arbetat på samma sätt mot FM under ett stort antal år (intervju med SR 1). En 
ökad del tilläggstjänster kommer emellertid att innebära att Ericsson blir tvungen att ändra 
och bredda sina kontaktytor. SR1 från Ericsson menar att i ett tillgänglighetsåtagande kommer 
alla typer av relationer och aktiviteter mellan Ericsson och FM: s organisation att förändras. I 
dagsläget finns begränsade relationer och de flesta baserade inom ramen för ett 
typserviceavtal. Dessa avtal innehåller en summa pengar som Ericsson tillsammans med 
ansvariga inom FMV och FM definierar utvecklings- och utredningsuppdrag inom.  
 

Ericssons tjänstekoncept kommer att innebära ett mycket närmare och tätare samarbete med 
nyckelpersoner på flera nivåer inom kundens olika organisationer. I allt så kommer ett fullt 
utbyggt tillgänglighetsavtal att innebära partnerskap. Ericssons förväntningar på ett sådant är 
huvudsakligen ett utökat informationsutbyte och ett ökat förtroende mellan parterna. 
 
                      (Intervju med SR1, Ericsson) 

 
 
Samordning av aktiviteter 

”Den samordning av aktiviteter som finns idag mellan FMV och Ericsson äger rum när 
Ericsson får tillgång till felrapporter från levererade system under garantitiden” (intervju med 
KR2). Vid utveckling och framtagning av materiel är aktiviteterna mer intensiva (intervju 
med KR3). Respondenten från FMV VO Sjö nämner flera integrerade verksamheter med 
Ericsson, i form av kontrakterad ombordverksamhet som t.ex. driftsättningar, verifieringar av 
radarsystem, verifieringar av andra försvarsmaktssystem som Ericsson ställer upp på, då 
radarn ofta behövs som input för andra system och utvärdering av testverksamhet. 
Respondenterna från TeK upplever inte att det finns någon tydlig samordning av aktiviteter 
med Ericsson (intervju med KR4; KR5; KR6). De framhåller vidare den tydliga bonus som 
skulle finnas av att ha med den tekniska personalen i ett tidigare skede av materielprocessen, 
vid framtagandet av ny materiel (intervju med KR5, KR6). ”Personalen som ska handha 
materielen borde engageras tidigare i anskaffningsprocessen” (intervju med KR5). 
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[…] användarna kommer in alldeles för sent, vilket ofta ger fördyringar för ’den har ju inte den 
och den funktionen’. De kommer in i ett skede när systemet i princip är ’stelnat och färdigt’. Mitt 
önskeläge i framtiden är att, mot bakgrund av hur det ser ut idag, att HKV beställer av FMV som 
beställer av leverantören, som sedan tar emot varan av leverantören och sen i sin tur levererar 
den till FM, så skulle jag vilja se att TeK, som ska vidmakthålla materielen, är med när HKV 
lägger beställningen till FMV. Därefter skulle jag vilja se att leverantören levererar till en grupp 
som består av både FMV- och TeK-representanter. Nu blir det ofta att vi får andrahandsuppgifter 
från FMV och TeK kommer med i ett sent skede. Vi lär inte känna leverantören och kan bygga upp 
den här interaktionen och förtroendet mellan personer i tillräckligt hög grad. 

 
      (Intervju med KR6, FM) 
 
Verksamhetsaktiviteter i framtiden mellan FMV och Ericsson, skulle troligtvis inte komma att 
förändras särskilt mycket (intervju med KR3). Det sker redan väldigt täta kontakter, i form av 
bl.a. planering av verksamhet. Men Ericsson skulle kunna ha en stor roll i att samordna och 
driva en gemensam utveckling av materielen för att spara kostnader, både internt hos kunden 
men även externt tillsammans med andra kunder. ”[…] t.ex. att man har utvecklingsavtal med 
flera andra länder som har liknande produkter där radarn är densamma, men att systemen 
mjukvarumässigt har lite olika funktionalitet. Det finns inte idag som jag upplever det” (ibid.). 
Den form av samarbete som sker idag med andra länder, sker på FM: s eller FMV: s initiativ 
och täcker oftast bara informationsutbyte och där skulle Ericsson kunna ta en stor roll. På 
frågan hur samordningsmöjligheterna ser ut mellan VO inom FMV och Ericson blir svaret att 
det produktansvarsmässigt är mycket uppdelat mellan VO Sjö, Mark och Flyg. 
 

Det är liksom två olika världar. För oss är produkten ett fartyg, där det råkar finnas en radar på, 
det som vi har i fokus. Radarn på fartyg, den går att samordna. Men ska vi försöka samordna oss 
med Mark och Flyg, då är det väldigt svårt och inte alls lika naturligt. Radarprojekten mellan Sjö 
och Mark bedrivs som stuprör. Vi har inte så många kontaktytor internt inom FMV och det finns 
ingen riktig sensorutveckling som är samordnad.  
 

 
                        (Intervju med KR3, FMV) 

 
Problemet med att samordna verksamhet beror på FMV: s organisation och svårighet till 
tekniksamordning, framförallt på sensorsidan men även på personalbrist (intervju med KR3). 
Hittills är det endast ett ömsesidigt intresse som styrt möjligheten att samordna internt inom 
FMV, men det skulle vara naturligt framförallt mellan VO Sjö och Mark. Forumet finns, men 
i praktiken är det väldigt svårt. Svårigheten ligger i att behovet och pengarna inte kommer in 
på det viset och pengar är väldigt styrande. ”På sambandssidan, har det varit väldigt naturligt 
att det måste vara samma radio till sjöss som till land för att kunna kommunicera. Men det är 
inte alls lika självklart att det måste vara ’samma’ radar” (ibid.). Vad avser kommande 
aktiviteter mot FM, som traditionellt underhåll och vidmakthållande, skulle leverantören 
kunna arbeta mycket tätare mot t.ex. fartyg och basbataljon, vilket också skulle bli en naturlig 
del av att Ericsson fick det här åtagandet (intervju med KR3). Det som också måste förändras, 
i och med systemhustänkandet, är dels en kundkravställd gränsyta mellan IT-system, så att det 
inte finns flera olika gränssnitt mot flera leverantörer och dels ett mer integrerat 
leveranssystem (intervju med KR2; KR4; KR5; KR9). Ericsson bör ha en förbindelsekanal till 
det felrapporteringssystem, ARGUS, som idag hanterar felrapporter, så att de kan ta del av 
dessa samma dag och ha möjligheten att göra uppföljningar. Idag nyttjas en sådan lösning 
endast under garantitiden, när förbanden är beordrade att rapportera fel till FMV och den 
förbindelsen går leverantören och TeK förbi som endast får se en sammanställning av dessa 
rapporter (intervju med KR6). KR2 från FMV menar att ”[…] om det blir ett fel på ett system 
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som kräver en ny reservdel eller utbytesenhet, bör rapporten skickas både till Ericsson och till 
TeK, vilket inte sker idag, så att en ny reservdel kan skickas omedelbart från industrin”.  
 

De flesta av de här felen får vi reda på ändå genom att förbandet i vårt informationssystem, 
skickar en underhållsbegäran till basbataljonen, men det gäller inte de problem som förbandet 
löser själva och ett fel kan även vara en iakttagelse. Jag skulle vilja att vi hade ett system där 
förbandet skriver en felrapport eller en iakttagelse i ett system som är kopplat till TeK, FMV och 
industrin, så att alla är med i matchen och har samma information. Ett sådant system hade även 
varit bra för fartygschefen att ha när han/hon t.ex. ska lösa ett fel ombord. Då kan han/hon gå in 
och läsa i ett digitalt informationssystem för att se om denna typ av fel uppkommit tidigare och hur 
industrin valt att lösa det. Detta blir till del möjligt genom LIFT nästa år, men där är inte FMV 
och industrin med och då har fortfarande förbandet dubbla system att skriva allting i och det är 
inte bra.  
 
     (Intervju med KR6, FM) 

 
Enligt KR3 från FMV VO Sjö och KR7 från HKV kommer denna funktion förhoppningsvis 
att etableras mot Saab AB inom det närmsta året, genom deras helpdesk-funktion och FM: s 
lednings- och informationssystem för förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst, benämnt 
LIFT. I LIFT registreras för närvarande samtliga arméns materielsystem avseende bl.a. 
tillgång, status och lokalisering och som marinen får tillgång till nästa år (intervju med KR8). 
Ett annat system som är under utveckling, benämnt ”funktionsutvecklingsmodell 
resursledningssystem för främre insatsledning” handhar alla de aktiviteter som är intressanta 
ur aspekten teknisk tjänst, reparationer, beställning av arbete, reservdelskatalog och 
driftuppföljning (intervju med KR9). Det är ett system som på ett enkelt sätt skulle kunna 
vidarebefordras in i LIFT och som både Ericsson, TeK, förband och FMV skulle kunna ha 
möjlighet att förfoga över. 
 
Vidare borde det finnas ett utvecklat materieluppföljningssystem (intervju med KR5). I den 
formella leveranskedjan, industrin levererar till FMV som i sin tur levererar till HKV, behövs 
ett gemensamt system mellan alla parter för att kunna följa upp leveransen av materielen. Det 
är i synnerhet viktigt kopplat till FM: s nya krav, när FM vill kunna föra fram materiel 
snabbare. ”Materielen från industrin levereras inte samtidigt, utan spritt över lång tid. Jag 
skulle kunna tänka mig att leveranser av materiel sker som i Flygvapnet idag, med JAS 39, i 
olika editioner, vilket skulle generera en bättre uppföljning” (ibid.). En annan fråga är de 
underhållsuppföljningsmöten som sker varje år inom luftvärnsdomänen där FM, FMV och C-
verkstaden medverkar (intervju med KR2). I nuläget är inte den tillverkande industrin 
representerad på dessa möten, vilket är ett måste i framtiden och kanske t.o.m. att dessa möten 
initieras av industrin. På så vis får användaren möjlighet att ventilera synpunkter och 
erfarenheter med leverantören.  
 
 
Interaktioner mellan personer  

Samspelet mellan Ericsson och FMV beror på i vilken fas parterna är inne i (intervju med 
KR3). Idag finns tidvis väldigt nära samverkan. Varje upphandling bedrivs i någon form av 
projektform, under vilket det sker väldigt täta kontakter.  
 

I fasen kravspecificering, kravnedbrytning, både före och efter kontrakt och i samband med att 
Ericsson är ombord på fartyget, då är det väldigt nära samröre. Men när produkten väl är 
levererad, i och med att FM inte har något riktigt underhålls-, vidmakthållandeavtal eller 
tillgänglighetsavtal med Ericsson, så blir det inte så mycket kommunikation. Det sker endast när 
någonting havererar på systemet. 
 
                           (Intervju med KR3, FMV)  
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Interaktionen med Ericsson skiljer sig åt mellan TeK. ”Då TeK har som uppgift att stödja 
FMV och industrin, sker en stor del av TeK V: s interaktion naturligt med Ericsson, 
framförallt i utvecklingsprojekt vad avser t.ex. UndE 23, i form av granskningsmöten och 
olika former av underhållsanalyser” (intervju med KR4). Men det är svårt att ha en nära 
samverkan och interaktion med Ericsson utanför avtal, när all materiel skall upphandlas i 
konkurrens fullt ut (intervju med KR5). Då går det inte att skapa ett nära förtroendet. ”Man 
får vakta tungan hela tiden” (ibid.). ”Min uppfattning är att det förekommer samverkan med 
Ericsson och TeK Fartyg efter behov från FM, dock ingen regelmässig och frekvent sådan och 
lite mer interaktionen under garantitiden” (intervju med KR6). Det är under garantitiden som 
TeK har möjlighet att skapa kontakter hos leverantören. ”De kontakterna försöker vi hålla i så 
gott vi kan samt om man då har förmånen att få gå en industrikurs, då lär man också känna 
lite folk” (ibid.).  
 
I framtiden skulle det kunna bli en mycket tätare kontakt i och med ett sådant här 
tillgänglighetsåtagande och Ericsson och FM skulle bli än mer integrerade i sin relation till 
varandra (intervju med KR1; KR3). Det kommer även att bli mycket mer kontakter mellan 
Ericsson och förbanden i och med ett sådant här tillgänglighetsåtagande. 
 

Ericsson skulle i och med ett sådant här avtal komma långt in i FM, in på lägsta nivå, vilket de 
inte har gjort förr i så stor utsträckning, utan Ericsson har talat med FMV och FMV har talat med 
förbanden. Nu får Ericsson ta den biten istället för FMV. 
 
                           (Intervju med KR1, FMV) 

 
 
 
5.1.2 Risker och farhågor 

Ericssons potentiellt utökade ansvarstagande avseende FM: s tekniska tjänst och ett alltmer 
nära samarbete med FM och FMV medför en förändring av nuvarande relation. Säljarens 
anspråk på att försöka tillfredsställa ett bredare behov hos kunden genom ett helhetsåtagande, 
innebär förändringar som innebär att Ericsson tar över en del befintliga arbetsuppgifter från 
kunden. Många problem kan uppstå som konsekvenser av dessa förändringar. Avsnittet knyter 
an till de risker och hinder som kunden kan se i samband med utökade leverantörsrelationer 
samt aktuell systemförsäljning. 
 
 
Prioritering av större kund kontra tillgänglighet 

En stor risk och farhåga som finns med det tidigare beskrivna tillgänglighetsavtalet teknisk 
tjänst, hos de flesta parter på kundsidan, är om Ericsson skulle behöva prioritera 
verksamheten på grund av ett anbud från en annan och större kund, som genererar mer vinst åt 
företaget och medför att alla resurser läggs på produktion och utveckling (intervju med KR1; 
KR2; KR3; KR4; KR5). Var hamnar FM då?  
 

Det är hela tiden tillgängligheten som försvaret har i fokus och det är viktigt att säkra att resursen 
Ericsson finns tillgänglig, oberoende av var i världen FM ska åka. Det kan vara begränsande.  
 

                       (Intervju med KR3, FMV) 
 
Ericsson kommer troligtvis att effektivisera sin organisation så mycket som möjligt för att 
pressa ned priserna, risken är att de minskar ned den för mycket i förhållande till vilka 
åtaganden de har tagit till sig (intervju med KR7).  
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Minskad kompetens 

Vidare en realitet och en farhåga är om FM väl har släppt över underhållsverksamheten till 
industrin, blir det väldigt svårt att ta tillbaks kompetensen om någon part skulle vilja bryta 
avtalet, även om det avtalsmässigt är möjligt (intervju med KR3; KR6; KR7). Det finns på 
motsvarande sätt ingen kapacitet som kan ersätta som underhållsleverantör i sådant fall. ”Vi 
kan tappa i pengar och leverantören kan betala i vite, men det är inte så mycket värt för 
soldaters liv” (intervju med KR7). Det måste finnas långsiktighet i tillgänglighetsåtagandet, 
då det finns begränsade möjligheter att ta ett steg tillbaka. Det hela är en fråga om hur mycket 
av underhållsverksamheten som Ericsson skall ta över (intervju med KR1; KR2; KR4; KR5; 
KR6; KR7; KR9). Om markverkstaden går över i Ericssons regi, finns risken att FM tappar 
kompetensen att lösa sina uppgifter på de lägre nivåerna. Vidare kommer tillgängligheten 
sannolikt att minska med längre ledtider och högre transportkostnader som följd, då 
markverkstaden i dagsläget är placerad nära förbandsverksamheten och Ericsson är beläget i 
Mölndal. Genom de befintliga markverkstäderna, kan materielen lagas i anslutning till 
utbildningsplattformarna och de kan i stort sett ta hand om alla typer av system som finns på 
respektive förband, viket kanske inte Ericsson kan. ”Vem som tar hand om markverkstadens 
funktion och administrerar den är sannolikt oväsentligt, t.ex. om markverkstaden skulle skötas 
genom Ericssons försorg, men med försvarsmaktspersonal” (intervju med KR2).  
 

En farhåga är att vi blir av med vår kompetens, dels för att kunna vara en proffsig kund och för att 
ha förmåga att kunna vara en bra kravställare, men också för att kunna lösa teknisk tjänst i 
missionsområdet. Vi måste göra en klar gränsyta så att vi behåller den förmågan.  
 

                          (Intervju med KR7, FM)  
 
Om Ericsson tar över för stor del av FM: s verksamhet, så att det totala antalet människor som 
arbetar med tekniken i försvaret minskar, kommer det att medföra att FM får en begränsad 
teknisk kompetens jämfört med idag (intervju med KR1; KR6). Tar Ericsson ett 
helhetsåtagande avseende den tekniska tjänsten, inkluderat utbildning av operatörer och 
tekniker som idag sköts av försvaret, utarmas den djupare kunskap som finns inom FM på 
sikt. En generell oro finns om FM tappar förmågan att kunna hantera den tekniska tjänsten på 
kompani- eller bataljonsnivå och om det då är möjligt att lösa de uppgifter som svenska folket 
och politikerna vill att försvaret skall lösa (intervju med KR4). KR7 från HKV menar att det 
är viktigt att säkerställa om FM åker iväg på en mission, att personalen i insatsförbandet har 
systemkompetens att sköta sin materiel.  
 

Det är viktigt att den tekniska kompetensen finns kvar i de lägre nivåerna i FM, att industrin tar ett 
fullständigt ansvar för främre underhåll kan leda till att den tekniska personalen i FM får en 
underordnad roll och i värsta fall försvinna.  
 

                          (Intervju med KR5, FM)  
 
En stor farhåga kopplat till kompetens är vidare om Ericsson tar över sådana arbetsuppgifter 
som innebär att FM tappar kompetensen att ställa korrekta krav gentemot leverantören och 
blir en sämre kravställare. Detta är en förmåga som FM aldrig får tappa (intervju med KR4; 
KR7).  
 

Industrin är aktiv på alla nivåer i den här frågan och farhågan är att det på en politisk nivå fattas 
ett beslut som påverkar FM och som därigenom förlorar förmågan. Det får man hoppas, att de 
högre upp på försvarsmaktsnivå ser om sitt hus och tydliggör just den här delen.  

        
(Intervju med KR4, FM) 
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För beroende av en leverantör 

En annan risk och farhåga i det här helhetsåtagandet, är att FM blir för beroende av en 
leverantör och hamnar helt i händerna på denna, då all kompetens kommer att läggas på ett 
och samma företag (intervju med KR1, KR5; KR7). Det kan i sin tur leda till minskad 
styrning, ”[…] vi blir så små i ett företag som Ericsson, vilket skiljer sig mot nuvarande 
underhållsleverantör där det är ganska små enheter som bara arbetar mot FM. Det medför att 
vi kan följa upp dem på ett helt annat sätt” (intervju med KR1). Resonemanget kan även föras 
utifrån aspekten att det på sikt blir svårare för FM att välja andra leverantörer för 
luftvärnsmateriel, eftersom det endast blir ett företag som bygger upp en kunskaps- och 
erfarenhetsbank kring systemen, som sedan ligger till grund för vidareutveckling (intervju 
med KR5). Det är viktigt och absolut nödvändigt att säkerställa konkurrens för att det här 
skall bli gynnsamt för FM. Idag har FM en oberoende underhållsleverantör med huvuduppgift 
underhåll och som är beroende av FM för sin verksamhet (intervju med KR1). Om Ericsson 
hamnar i monopolsituation, vilket troligtvis blir fallet då den oberoende 
underhållsleverantören tvingas läggas ned sin verksamhet, inträffar det motsatta, försvaret blir 
beroende av leverantören. En oberoende materielleverantör, som inte är knuten till materielen, 
av underhåll och tekniskt stöd kan kritiskt granska det som FM vill ha hjälp med. En 
huvudleverantör som t.ex. Ericsson, som granskar sig själv är inte så önskvärt menar KR1. 
Den underhållsleverantör som har C-verkstadsavtalet idag har kunskap om hela 
materielsystemet, Ericsson har bara kunskap om radarsystemet.  
 

Men med ett krympande försvar och därmed små tillverkningsserier för industrin, så är det väldigt 
svårt att driva en oberoende C-verkstad vid sidan av, då det blir dålig lönsamhet. Därför så känns 
det som att det är huvudleverantörerna som ska ta det fulla ansvaret. 
 

                       (Intervju med KR1, FMV) 
 
 
Kostnadsfaktorn 

En annan farhåga är kostnadsfaktorn och att det kan komma att bli dyrare för FM att gå in i ett 
sådant här åtagande (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR6; KR7).  
 

Vad som återstår för att ta det här steget är att visa att vi verkligen tjänar pengar på att ha ett 
sådant här stort avtal med Ericsson för alla deras produkter, men frågan är hur visar man det?  
 

            (Intervju med KR3, FMV)  
 
Den ekonomiska risken uppträder överallt och exemplifieras med om FM behöver hjälp och 
Ericsson har svårt att släppa det arbete som de håller på med åt en större kund (intervju med 
KR2). Men att Ericsson gör det möjligt att infinna sig hos FM om de är villiga att betala lite 
extra. Sådant borde kunna regleras i avtal menar KR2 från FMV, men det gäller att göra det 
på rätt sätt och det är inte lätt att skriva avtal så att alla är överens när det sen gäller. Den 
ekonomiska risken som Ericsson tar måste byggas in i avtalet redan från början och då 
kommer Ericsson att ta höjd för det. FM kan få ett akut behov som kräver specialkompetens 
som nu inte längre finns hos FM. Då finns risken att Ericsson, om de nu förbinder sig att kalla 
hem sin personal som kanske finns i främmande land för en annan kunds räkning, kan förlora 
affärer och den risken måste de ekonomiskt ta höjd för i ett avtal. ”För det är inte troligt att 
Ericsson anställer personal som ska sitta och vänta på att FM ska ringa. Industrins personal 
kommer naturligtvis att fördelas på andra arbetsuppgifter under tiden och då är det alltid 
ekonomin som styr, eftersom man aldrig vet när ett fel uppstår” (ibid.). Men det är möjligt att 
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Ericsson ser till ”hela kakan” i sitt riskkalkylerande, vilket är nödvändigt och att det inte blir 
någon fördyring för FM.  
 

Om ett större ansvar läggs över på industrin, så får de fler risker som de måste ta ut för 
ekonomiskt, vilket de gör i förväg. Risken är att FM får betala för mycket för saker som ’kanske’ 
kan inträffa, för Ericsson kommer att säkerställa att de inte gör någon förlust om det värsta 
inträffar. Så det är möjligt att FM kan få en större tillgänglighet, men till en avsevärt större 
kostnad än idag och det är kostnaderna som ska minskas.  
 
                           (Intervju med KR2, FMV) 

 
FM måste även betänka vid beslut om outsourcing av en funktion, att industrin ges rätt 
möjligheter att lösa sin uppgift, så att inte FM bakbinder dem genom att endast lämna ut vissa 
delar (intervju med KR7). 
 
 
Implementeringen av Ericssons åtagande 

En farhåga avseende förnödenhetskedjan på bakre nivå är att implementeringen av Ericssons 
åtagande går till på ett sådant sätt att tillgängligheten minskar (intervju med KR1; KR8). FM: 
s reservmaterielförsörjning fungerar även i ofred vilket är tvivelaktigt om Ericssons gör. 
Vidare att Ericsson inte klarar av att hålla den service till förbanden som finns idag (intervju 
med KR6). Det får inte bli så att Ericsson tar över årsöversynerna, men inte det avhjälpande 
underhållet. Personalen som arbetar med det avhjälpande underhållet, dvs. reparerar haverier 
på system, är samma personal som sköter årsöversynerna. Tar Ericsson hand om 
årsöversynerna, innebär det att leverantören till dem som är kvar att sköta det avhjälpande 
underhållet, inte kommer att ha ekonomisk möjlighet att ha den personalen kvar. Det kommer 
att medföra att förbandet får sämre service och att Ericsson tvingas ta den biten också. Det i 
sin tur medför troligtvis en lägre servicenivå på den tjänsten eller att det kommer att bli 
orimligt mycket dyrare mot bakgrund av att Ericsson är långt geografiskt belägen (ca 35-45 
mil) från marinbaserna och har andra timpriser, istället för som det är idag, då teknisk 
personal redan finns på plats. ”Men detta är svårt att spekulera i för man kan ju också tänka 
sig att de personerna som sköter det avhjälpande underhållet och årsöversynerna idag, blir 
inhyrda eller anställda av Ericsson. Man kan antingen välja att inte dra några växlar på detta 
eller att dra jättestora växlar och trots allt endast peka på de farhågor som finns och försöka 
tala om hur man vill att det inte ska bli” (ibid.). 
 
 
Ericsson tar över rollen som kund 

En annan farhåga är om Ericsson tar över konfigurationsledning och därmed rollen som kund. 
 

        (Intervju med KR8, FM)  
 
Ett område som Ericsson skulle kunna tänkas ta över ansvar för i tillgänglighetsåtagandet är 
bl.a. konfigurationsstyrning, konfigurationsledning, dvs. övervaka och fatta beslut om hur det 
skall se ut t.ex. ombord på ett fartyg och vad som är systemsäkert mot bakgrund av vad 
systemet skall kunna prestera samt konfigurationsuppföljning, dvs. tekniskt systemstöd 
(intervju med KR8). Farhågan med konfigurationsledning och om industrin tar över den 
uppgiften, är att den blir i konflikt med rollen som FM har som kund, samtidigt som industrin 
sitter som leverantör till samma system. Det får aldrig finnas risk för konflikt i en situation där 
Ericsson agerar både som kund och leverantör parallellt (intervju med KR6; KR8). Det blir ett 
orent affärsmässigt förhållande. Om industrin flyttar fram sina positioner och tar över en del 
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av FM: s uppgifter är det är viktigt att relationerna benas ut och analyseras, hur blir kund- och 
leverantörsrollerna nu, så att det inte finns risk för att leverantören blir både kund och 
leverantör i vissa sammanhang.  
 

Om industrin tar över designansvaret från FMV, dvs. hur själva systemet ska se ut och FM vill 
ändra på något som rör designen, då måste det godkännas av industrin vilket blir ett omvänt 
förhållande mot hur det är idag. Det skulle kunna medföra att industrin hamnar i en 
lockelsesituation och att de nobbar ett förslag till designförändring från FM för att det gynnar 
dem själva. 

 
      (Intervju med KR6, FM) 
 
 
”Russinen ur kakan” 

Vidare finns osäkerhet kring Ericssons förmåga att ta ett helhetsgrepp kring ett 
materielsystems ingående delar. FM har kunskap om vilken materiel som skall tas med vid en 
internationell insats, eftersom de har erfarenhet av den verksamheten och den kunskapen finns 
svårligen hos Ericsson (intervju med KR1). Uppfattningen grundar sig på inställningen att 
Ericsson bör ta ett helhetsåtagande för hela materielsystemet och inte bara för radarn, dvs. FM 
är inte betjänt av att ha ett system där radarn fungerar men inte resten av systemet. Idag är 
inriktningen från HKV att materielsystemen skall ”klustras”, dvs. alla materielsystem inom 
luftvärnet skall slås ihop till ett materielsystem, så istället för att ha tre stycken 
vidmakthållandearbetsordrar har FMV en. ”[…] från FM: s sida vill man ha en 
sammanhållande vidmakthållandeleverantör för luftvärnet och då kan man inte ha en industri 
som tar hand om radarn och en annan som tar hand om ledningssystemet” (ibid.). Det kan bli 
svårare för Ericsson att klara ett helhetsåtagande och kan innebära en risk i avseendet hur 
detta skall lösas.  
 

De lovar att de ska ordna det efter våra krav, men jag är orolig ändå för vi ser ju till 
tillgängligheten på systemet. De kan ju ge löften för det de tillverkar själva, men resten då, vem 
lovar det? Ericsson tror jag inte har den miljökunskapen så att de vet vad det innebär i alla delar.  

 
                        (Intervju med KR1, FMV) 

 
”Jag upplever det som att industrin försöker plocka russinen ur kakan, men för att FM ska 
kunna rationalisera så måste vi göra oss av med stora bitar […]” (intervju med KR4). FM 
måste fortfarande bibehålla viss mängd personal och kompetens, men har industrin plockat 
det bästa ur ”materielunderhållskakan”, kan det bli så att FM i slutändan inte lyckas 
överblicka sina kostnader. Istället kanske FM befinner sig med flera åtagandedefinitioner från 
olika leverantörer och en kostnad från FM: s Logistik (FMLOG) för vad det kostar att 
underhålla övriga delar och när sedan summan räknas samman, blir det dyrare än vad FM 
hade tidigare. Det är viktigt att FM inte tappar helheten.  
 
 
Ericsson och kombattantstatus 

En ytterligare betänklighet rör den folkrättsliga delen och om industrin är beredd att ta de 
risker som krävs och vara delaktiga i riskfyllda missioner (intervju med KR4; KR5: KR7; 
KR8; KR9). FM har principen att all personal som skickas utomlands har kombattantstatus. 
Det finns ingen gråzon för hur personalen hanteras, utan alla ses som en del av samma enhet. 
Hur hanteras problematiken med en icke-militär person om FM skall gå in i sådana här 
åtaganden, vad är FM: s ansvar och vad är en annan aktörs ansvar? För försörjning av förband 
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i internationell insats upprättas som regel en nationell logistikenhet, National Support Element 
(NSE), för att behovet av förnödenheter och tjänster skall kunna tillgodoses och som är en 
bakre underhållsplats utanför stridsområdet. I anslutning till denna kan industriella resurser 
tillföras för att stötta FM. Den retoriska frågan från en av respondenterna från TeK 
exemplifieras med om det faller en bomb i anslutning till ett NSE (intervju med KR4). ”Det 
kommer att inträffa förr eller senare, för som vi själva är upplärda inom taktiken är det att hela 
tiden slå mot motståndarens svagheter och ett logistikförband är alltid ett intressant mål” 
(ibid.). Det gör att en del av industrins tilläggstjänster får en begränsning, när FM flyttar 
utanför Sverige (intervju med KR7).  
 
 
Sårbarhet 

Vidare finns det andra risker, som t.ex. att en del av FM: s verksamhet är hemlig (intervju 
med KR3; KR7). Begränsningarna ligger i att obehöriga personer kan leta fram sårbarheter i 
FM: s informationsnätverk genom att komma in i Ericssons informationssystem, vilket gör 
det svårare att arbeta i gemensamma nätverk. Ingen skall kunna plocka ut öppen information, 
lägga ihop alla pusselbitarna och därmed få ut hemlig information. En allmän uppfattning 
bland respondenterna är att med ordentlig styrning från FM, tillräckligt med information från 
leverantören och omsorgsfullt skrivna avtal, går det förmodligen att hantera de risker som 
eventuellt skulle kunna finnas.  
 
 
 
5.1.3 En framtida relation 

Jag vet inte om förutsättningarna finns för systemhus, för det är egentligen ingen som har kunnat 
definiera vad begreppet innebär. Däremot att leverantörerna kommer med mycket tidigare i 
verksamheten och kanske finns med i en typ av konceptfas och prototypstadie och vid framtagning 
av TTEM – det tror jag är helt naturligt. Jag tror även att industrin kommer att ta över någon 
form av tillgänglighetsåtagande, så på något sätt så kommer leverantörers verksamhet att utökas i 
alla faser.  

 
                            (Intervju med KR3, FMV) 
 

Den främsta begränsningen till ett framtida utvecklat samarbete är troligen att vi tyvärr inte har 
en historik mot FM avseende tjänsteleveranser och att vi tidigare inte visat så stort intresse för 
denna typ av verksamhet. På grund av detta kan vi till dels lida av en något bristande 
organisatorisk kunskap om hur FM är skickade på sin sida och vilka kriterier och krav som FM 
fäster störst vikt vid. 
 
                      (Intervju med SR1, Ericsson) 

 
 
FMV: s roll 

Det är svårt att förutspå vilken roll FMV får, men hela vidmakthållandebiten kommer i och 
med ett sådant här åtagande att försvinna från FMV (intervju med KR1). Istället blir det i 
högre grad en relation mellan TeK och Ericsson eller aktuell leverantör. Oundvikligt blir det 
mycket bredare kontaktytor på arbetande nivå med förband, TeK, FMTS samt FMLOG, 
innefattande markverkstäder och RESMAT (intervju med SR1). FMV skall bli mer 
kommersiella, vilket innebär att de fortfarande skall arbeta med upphandlingar, men på högre 
systemnivåer och i kombination med mindre teknik som istället läggs över på industrin 
(intervju med KR1). ”I det perspektivet tappar man insynen i produkten, man vet inte fullt ut 
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vad man beställer och vad man får, utan man måste förlita sig på industrin” (intervju med 
KR2). Vid skrivandet av ett sådant här tillgänglighetsavtal är det viktigt att FMV t.ex. kan 
bevaka att det finns reservmateriel tillgänglig hela tiden, både i fredstid och om FM måste ut i 
en operation utomlands (intervju med KR3). Det medför att Ericsson ständigt måste vara 
mycket tydliga med att tala om hur mycket reservmateriel som finns och visa att de är beredda 
att medverka vid insatser utanför Sveriges gränser.  
 

Generellt så ju mer Ericsson tar över av FM: s och FMV: s verksamhet, desto större insyn i sin 
egen verksamhet måste Ericsson vara beredd att ge FM, i och med att FMV släpper den dagliga 
kontakten och inte kommer att ha samma kontroll längre.  
 
                           (Intervju med KR3, FMV) 

 
”Om vi antar att det blir ett utökat åtagande för Ericsson måste både de och vi få större insyn i 
varandras verksamheter” (intervju med KR2). FM måste få en större insyn hos Ericsson, 
vilket kommer att kräva att parterna måste vara närmre varandra. Kund och leverantör måste 
arbeta mer integrerat och på ett smidigare sätt. En förutsättning är att TeK får ett kontor i 
Mölndal och Ericsson får ett hos TeK och att båda parter framförallt slipper formella 
föranmälningsplikter menar KR2. Ericsson måste ha möjlighet till ständig inpassering till FM: 
s övningsområden. FMV eller TeK måste dessutom kunna följa upp att åtagandet verkligen 
följs, för att när som helst kunna svara upp inför HKV och tala om vad statusen är på både 
verksamheten och materielen (intervju med KR3).  
 

FMV: s funktion kommer i högre grad att gå ut på att bygga upp något nytt, t.ex. genom att 
initialanskaffa C-verkstadsavtal och skriva kravspecifikationer. Sedan när verkstaden har kommit 
igång och fungerar, då är det mera ett arbete mellan förbanden och C-verkstaden i form av 
tekniskt stöd, för då är FMV: s bit borta. 
 

            (Intervju med KR2, FMV) 
 
 

Det är möjligt att det eventuellt kan finnas kvar en bit av uppföljning för vår del, där vi ser att 
industrin uppfyller det som vi har skrivit i specifikationen. Men jag tror att en del av det arbete 
som FMV gör idag kommer att tas över av Ericsson och respektive TeK. TeK skulle kunna ta hand 
om uppföljningen av C-verkstaden och industrin skulle kunna ansvara för 
reservmaterielhanteringen. När det behöver tilläggsanskaffas reservdelar, så sköter vi den rollen 
idag, men det skulle Ericsson kunna göra istället. 
 
                           (Intervju med KR1, FMV) 

 
En stor del av FMV: s verksamhet är tekniskt inriktad och en majoritet av personalen är 
tekniker, men som i och med ominriktningen sannolikt kommer att bli färre och arbeta mer 
med administration och ekonomi än teknik (intervju med KR1; KR2). FMV skall bli mer 
affärsinriktade, vilket innebär ett omtänk i ”[…] hur man skriver specifikationer, men i och 
med ominriktningen får man då ta hjälp av industrin för att göra detta i större utsträckning än i 
nuläget” (intervju med KR2). Det innebär att den tekniska kompetensen på FMV, i form av 
tekniskt systemstöd, antingen tas över av industrin eller förs över till FM. FMV kommer i och 
med detta att tappa en del av kontrollen. Visserligen bör FM få en bättre kontakt med 
industrin, men ”[…] samtidigt finns det ingen stoppkloss, som FMV, emellan som har en 
opartisk funktion, vilket är det området som vi ska vara professionella inom” (ibid.). Det 
kommer att ställas större krav på FM: s personal när det gäller den kommersiella sidan.  
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Ett exempel på hur vi testar leverantörens system är att vi mäter in mot mål med liten målarea. På 
vilket avstånd är det rimligt att förvänta sig att kunna se målet? På t.ex. en kilometers avstånd? 
Vem avgör om det är rimligt? Idag så har vi den kompetensen på FMV. Den kompetensen kommer 
då att försvinna om det ’nya tänket’ går igenom. Då får man fråga industrin vad som är rimligt 
och då behöver jag inte fråga, för då har jag redan svaret. De kommer att säga att ’den produkten 
som vi har är den bästa som man kan få’. 
     
                           (Intervju med KR2, FMV) 

  
FMV genomför praktiska tester och försök i egen regi under leverans av system, för att se om 
det som leverantören säger verkligen stämmer (intervju med KR1; KR2). FMV undersöker 
om materielen klarar de specificerade kraven och om systemen skiljer sig åt inbördes. FMV 
kommer att förlora denna kompetens som kommer att läggas över antingen på den 
tillverkande industrin eller på en oberoende konsult, vilket sker idag och det känns osäkert för 
FM om de kommer att få den prestanda och de förmågor som de vill ha ut av sin materiel. ”I 
framtiden i ett sådant här åtagande, kan man tänka sig att man genomför provverksamheten på 
Vidselbasen, som får fungera som någon form av test- och kontrollstation […]” (intervju med 
KR2). Men då är det viktigt att föra in den komponenten i avtalet att Ericsson gör de här 
proven, som de inte behöver göra idag, alternativt att Ericsson presenterar sitt eget underlag 
om hur de gör sina praktiska prov. 
 

Jag tror att om FMV ska kunna vara trovärdiga av sådana här tjänster, så måste vi vara nere och 
”grotta lite” på de lägre systemnivåerna. Tappar vi det, då har vi nog väldigt svårt för att svara 
upp mot de krav och förmågor som FM vill ha ut av sin materiel. Som det låter när Ericsson ska 
leverera det här totala helhetsgreppet, så är det enda som vi behöver beställa en tillgänglighet och 
en förmåga. Sen ska då Ericsson leverera det, men hur ska vi kunna veta att vi får rätt sak om vi 
inte kan kontrollera det. Det kräver väldigt stor insyn i så fall. 

 
                            (Intervju med KR1, FMV)  
 
FMV fungerar idag som sammanhållande för underhållsavtalen och mycket av den tekniska 
tjänsten har överförts till TeK (intervju med KR1). Om Ericsson går in i ett sådant här avtal, 
kommer motsvarande uppföljningsmöten som FMV idag håller med den leverantör som har 
C-verkstadsavtalet, att genomföras med Ericsson. Under dessa möten redovisas felutfall, 
trender, om något fel håller på att uppstå hos materielen, uppföljningar av avropsbeställningar 
osv. Varje år hålls även ett större möte, ett s.k. underhållsuppföljningsmöte som TeK håller i, 
där folk från förbanden och C-verkstäder samlas och diskuterar problem. 
 

Som jag ser det så finns det någon slags smärtgräns mellan FMV och leverantören. Det är 
fortfarande väldigt viktigt att FMV fortfarande styr verksamheten inom ett sådant här avtal. FMV 
måste kunna kravställa produkterna till en viss nivå. FMV ska ställa funktionella krav och inte gå 
ner i detalj och titta i designdelar och peka på konstruktioner, men vi måste ha tillräcklig kunskap 
om kundkraven, användarkraven och prestandakraven. 

 
                        (Intervju med KR3, FMV)  
 
”Min uppfattning är att den viktigaste uppgiften som TeK har är att hantera förändringar i 
systemet, dvs. ändringsärenden och på många sätt fungera som FMV: s förlängda arm, 
eftersom TeK är lokaliserade nära förbanden” (intervju med KR3). FMV skall vidare kunna 
nyttja TeK för felsök och felrapportering, planering av införandet av nya åtgärder, verifiering 
osv. Tidigare fanns det olika underhållsavtal som FM tecknade (ibid.). Idag finns ett beslut på 
att all materiel som FMV har anskaffat, även skall ha någon form av underhålls- eller 
vidmakthållandeavtal.  
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Det är väldigt tydligt att FMV har produktansvar och ansvar för systemsäkerhet vilket innebär att 
varken leverantören eller förbandet kan göra förändringar i systemet. De kan byta ut enheter och 
göra mindre förändringar, men så fort som det rör sig om en större ändring, så är det FMV som 
ska hantera det. 
 
                           (Intervju med KR3, FMV)  

 
Med anledning av Ericssons erbjudande är det definitivt möjligt att FMV upphandlar tjänster 
och övervakar att ingått avtal har uppfyllts inom ramen för ett tillgänglighetsavtal (intervju 
med KR1; KR3). Vidare att FMV deltar i projektuppföljningar och godkänner direktiv och 
förslagna systemförändringar och låter Ericsson överta all övrig verksamhet som utförs av 
FMV inom ramen för teknisk tjänst. Emellertid måste produktansvaret och ansvaret för 
systemsäkerheten ligga hos FMV (intervju med KR3). Styrning och planering av införande av 
förändringar skall vara hos FMV, men i övrigt kan huvuddelen av verksamheten ligga på 
leverantören. FMV VO Sjö har, som exempel, produktansvar för hela fartyget och ansvaret 
för att fartyget uppfyller sina funktionella krav osv. (intervju med KR3). Den kunskapen finns 
inte ombord eller på TeK. ”Är det så att man vill göra en större ändring, är det ofta TeK som 
kontaktar oss och så bestämmer vi hur man ska göra” (ibid.). ”Mycket av det tekniska 
systemstödet initieras och utförs av TeK V, i samverkan med C-verkstaden och med 
ekonomiskt stöd från FMV, då TeK inte har pengar för den typen av verksamhet (intervju 
med KR4). Det kan finnas ekonomiska anslag inom ramen för ett vidamakthållandeavtal, men 
TeK har inte råd att genomföra några större förändringar, utom för viss reservmateriel och 
mindre modifieringar (intervju med KR3). Däremot är det TeK som skall presentera behovet 
och förankra detta hos HKV, som beslutar att FMV skall göra de här insatserna och inte bara 
använder pengarna på det sättet som FMV önskar. FM får i huvudsak två stora anslag, 6:1 och 
6:2 (intervju med KR4). 6:1 rör förbandsverksamhet och 6:2 avser materielverksamhet. FMV 
erhåller det mesta av 6:2 anslaget av HKV och pengarna används för modifieringsverksamhet 
och större tekniska anpassningar. 6:1 medlen överlämnas till TeK och är en mindre del pengar 
som är grundorganisationsrelaterade och nyttjas till att vidmakthålla och underhålla den 
befintliga materielen, dvs. att bibehålla statusen av materielen, inte att föra upp statusen. 
Teknisk anpassning och modifiering innebär att materielens status förbättras i ett antal steg, 
vilket TeK inte har några egentliga resurser för att genomföra.  
 
 
TeK: s roll 

Vi har pengar för att t.ex. införa en teknisk order, dvs. att skruva fast en massa saker, men inte för 
att ta fram allt tekniskt underlag och materiel som krävs för att  genomföra en statushöjning, vilket 
oftast är väldigt dyrt. Det utförs av industrin eller den som har C-verkstadsavtalet idag eller sker 
som en separat upphandling av FMV.  
 

(Intervju med KR4, FM) 
 
Om industrin tar ett ökat ansvar för den tekniska tjänsten och FMV skall gå mot högre 
systemnivåer och reducera sin organisation ytterligare med avseende på FFU, innebär det att 
FM får ta ansvar för underhållsavtal och liknande typer av åtaganden (intervju med KR4; 
KR5; KR6). Det kommer i förlängningen att innebära att TeK får en utökad ansvarsroll, 
eftersom det är de som har detaljkunskapen. ”Mycket av det tekniska systemstödet initieras 
och utförs av TeK V, i samverkan med C-verkstaden och med ekonomiskt stöd från FMV” 
(intervju med KR4). Det är något som sker inom flygvapnet idag, genom TeK 39 som tecknar 
och administrerar underhållsavtal mot sina leverantörer avseende t.ex. sina flygmotorer. Om 
kompetensen som är knuten till materielanskaffningsprocessen tas bort eller skärs ned från 
FMV, får troligtvis TeK överta en del av den rollen men det krävs då att TeK får den 



 

 88

kompetenshöjning som är nödvändig (intervju med KR5). Eftersom FMV gör upphandlingar 
och de i de flesta fall sker i konkurrens, går det troligtvis inte att lägga över den rollen på 
industrin, då det finns en risk för att konkurrensen inte får verka ut på samma sätt som den gör 
idag.  
 

Om FMV: s roll minskar så blir det kanske så att vi kommer att arbeta mer mot industrin än mot 
FMV och idag är fallet det omvända. Sannolikt tror jag att vår roll kommer att minska också. Jag 
tror att det skulle kunna fungera rätt så bra, bara man styr upp det i ordentliga avtal och bägge 
parter är medvetna om vad man tar på sig.  
      
                (Intervju med KR6, FM)  

 
En del, som en av respondenterna från TeK anser har varit dåligt i dagens rollspel, är att 
underhållsavtalen som FMV har skrivit med leverantörerna inte alltid har blivit väl kända på 
basbataljon och TeK, ”[…] så att vi kanske inte alla gånger har haft vett att använda avtalen 
fullt ut. Där tror jag TeK kunde ha en roll, nämligen att vara länken mellan förbanden och 
industrin i ett sådant här nytt avtal, likaväl som FMV” (intervju med KR6). 
 

Det kan komma att bli en skiftning i tyngdpunkt inom FM och mellan de i ’försvarsfamiljen’ 
ingående myndigheterna. Vissa delar som ligger på FMV, beställarkompetensen, är det som de 
ska inrikta sig på för att kunna vara en duktig upphandlare. Men det finns vissa andra 
teknikspecifika frågor som kanske kan föras med industrin, där FMV i dagsläget är den naturliga 
parten och som kan flyttas över till t.ex. TeK-organisationen. Vi måste kunna föra dialogerna med 
industrin även på de lägre systemnivåerna och då kan det bli TeK som får föra de diskussionerna 
istället. 
 

(Intervju med KR7, FM)  
 
Vidare om industrin skall fortsätta att ha FM som en del av sin fortsatta utvecklingspartner, 
måste det ske ett nytt utbyte med industrin i form av miljöträning, som FM tidigare bedrivit 
gentemot FMV (intervju med KR7). Det i sin tur kommer att innebära en mycket tätare dialog 
mellan TeK och industrin. FMV sköter idag upphandlingar och att t.ex. skriva underhållsavtal 
vilket de troligtvis kommer att göra fortsättningsvis också. TeK hanterar trossvägarna och 
efter att t.ex. underhållsavtalen är skrivna lägger FMV beställningar på vad de vill ha gjort, 
vilket sedan löses via t.ex. TeK och FMLOG. Inom denna verksamhet kommer troligtvis 
kontakten att öka mellan industrin och TeK. De avdelningar på FMV som hanterar frågor om 
underhåll, dvs. underhållsbereder och arbetar med underhålls- och utbildningssystem för FM: 
s räkning, kan komma att minskas kraftigt och kanske till del försvinna från FMV. Dessa 
typer av uppgifter får då flyttas till exempelvis TeK och vad avser utbildningssystem läggas ut 
mer på skolor och centra. Tyngdpunkten kommer att flyttas från FMV, vilket medför att 
framförallt teknikkompetensen troligen får överföras till TeK och tillbaks till HKV.  
 
 
Ericssons roll 

”Det hade varit lite lättare om politikerna pekade ut att ’ni ska använda er av Ericsson’” 
(intervju med KR7). Om det varit möjligt att bortse från LOU, ser FM gärna att det blir en 
närmre relation med Ericsson, ett partnerskap med stor ömsesidig samverkan t.ex. i fråga om 
kompetensutbyte. ”FM ska kunna skriva avtal med Ericsson där de tar över 
förnödenhetsförsörjningen och service till en rimlig kostnad och till den tillgänglighet vi 
begär, när vi behöver den. Men FM skall själv ha förmågan att kunna klara sig på egen hand 
till nivå tre i utlandsdelarna” (ibid.) Nivå tre motsvarar i princip verkstadsdriften på 
förbandsnivå, förutom rena utbytesenhetsreparationer. FM bör ha samma drift i fredstid som 
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internationellt, för att ha möjlighet att kunna öva upp organisationen och få verksamheten att 
fungera. Ett underhållsavtal med Ericsson skall vidare innebära att försvaret kan skicka 
materiel på uppgraderingar efter vissa tidsintervaller till industrin och kunna stötta med någon 
form av tekniskt systemstöd när det behövs och när FM: s kompetens inte räcker till. Det skall 
även finnas möjlighet att skriva avtal med Ericsson att de på kort varsel kan uppgradera 
system beroende på missionsanpassningar. De skall även kunna hålla i inledande utbildningar 
och det skall finnas ett ömsesidigt kompetensutbyte mellan parterna, som består av att 
Ericsson är med i FM: s verksamhet och FM i Ericssons arbete. Insynen medför att det blir 
enklare att se vem som skall ha vilka funktioner i försörjningskedjan och det ges möjlighet att 
lära sig mer om de olika gränsytorna, men även att parterna lär sig att tala samma språk och 
på så sätt integreras med varandra.  
 

FM och industrin har olika målsättning, FM har insatser för att stödja återställandet av icke 
fungerande länder som mål medan industrin har ekonomiska. Riskerna för oss är liv och för dem 
är det förlorat kapital. 
 
     (Intervju med KR7, FM)  

 
Ett tillgänglighetsåtagande med Ericsson medför ett närmare samarbete och tätare utbyte av 
information helt naturligt och ”[…] då får vi det här underhållsavtalet med Ericsson som vi 
egentligen har saknat” (intervju med KR6). Om Ericsson sköter C-verkstaden blir de en tung 
aktör i att ge förslag på utvecklingsvägar av redan levererade system och levererade tjänster, i 
samband med de modifieringar som följer efter utveckling (intervju med KR5). 
 

Jag kan tänka mig att Ericsson tar hand om hela den bakre nivån, dvs. reparationer av 
utbytesenheter, teknisk order, grundtillsyn, generalöversyn, halvtidsmodifieringar (REMO), 
bevakning av end-of-life bekymmer. Vidare att Ericsson tar ett helhetsgrepp kring sin 
produktfamilj i syfte att kunna genomföra inkrementella funktionalitetsförbättringar. Men enligt 
min uppfattning ingenting på den s.k. B-nivån. 
 
     (Intervju med KR6, FM) 

 
Den s.k. B-nivån som KR6 refererar till avser i stort den främre nivån. KR6 från TeK Fartyg 
menar vidare att det är viktigt att Ericsson är med i kedjan vid förslag till förändringar. 
Respondenten ställer sig lite tveksam till att släppa över designansvaret, men skulle gärna se 
att Ericsson hade en bättre relation med användarna, dvs. de som är taktiker på förbandet och 
kom med förslag till förändringar som skulle utveckla systemen.  
 

Dialogen idag sker inte på rätt sätt och rätt aktörer är inte med i de dialoger som finns, om vad 
tekniken medger och vad taktikerna/operatörerna önskar sig. 
 
     (Intervju med KR6, FM)  

 
När industrin vill utveckla en produkt är det en kostnad som skulle kunna delas med FM, 
vilket medför att FM: s kompetens och insyn ökar i vad som är möjligt att genomföra inom en 
nära framtid (intervju med KR2). Det sker mycket under en radars livstid under de 25 år den 
är placerad och både hot och uppgifter förändras under tiden tillsammans med tekniken 
(intervju med KR6). ”Enligt min uppfattning är ett system som vi köper lite för stelt under sin 
livstid. Kan Ericsson sköta det här med end-of-life bevakningar, så tror jag att man kan 
behålla systemen länge trots snabb teknikutveckling” (ibid.). Problemet är inte att materielen 
ligger länge i förråd och blir gammal eller förstörd, ”[…] utan att det vi vill köpa, plötsligt 
inte finns kvar på marknaden längre” (ibid.). 
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Det fungerar så i den industriella världen, om jag har förstått det rätt, att om jag slutar att 
tillverka en produkt så hör jag av mig till mina tidigare kunder och talar om att nu kommer jag att 
sluta tillverka den här produkten. ”Har du behov av ’sådant’ i framtiden så råder jag dig att köpa 
på dig ett lager.” Vi som då är kund i tredje led, via leverantören och FMV, vi får aldrig några 
sådana signaler från Ericssons underleverantörer. Där har vi en stor förbättringspotential, dvs. 
att Ericsson hjälper till med den bevakningen och förvarnar oss i sin tur eller ger förslag på 
åtgärder som vi ska göra.  
 
     (Intervju med KR6, FM) 

 
I ett framtida avtal med Ericsson är det nödvändigt att skilja på gamla och nya materielsystem 
(intervju med KR4). Bland de nya systemen är det i många fall en fördel med ett 
tillgänglighetsåtagande. De delar som Ericsson skulle kunna ta över är teknisk anpassning och 
modifiering, men allting som sker inom ramen för materielunderhåll måste förbli inom FM: s 
ram på ett eller annat sätt. Den verksamhet som FMLOG bedriver, dvs. den bakre 
underhållsnivån, den skall nog alltid granskas.  
 

Vi ska nog även granska, om jag sticker ut hakan lite, vissa saker som TeK gör också och om det 
är sådana saker som vi ska lägga på industrin. Vi måste skärskåda vissa delar av FM när det 
gäller teknisk tjänst åtaganden rent generellt. 

 
     (Intervju med KR4, FM)  
 
FM använder sig av två resursnivåer, främre nivån som är förbandsanknuten på kompani- och 
bataljonsnivå och bakre nivån som är FMLOG resurs och andra aktörers resurser (intervju 
med KR4). Då det svenska försvaret endast har en främre och en bakre nivå, och mot 
bakgrund av industrins ökade åtagande, så vid en jämförelse är avgränsningarna inte så 
tydliga mellan de olika nivåerna för vem som tar hand om vad inom respektive resursnivå. 
Förhållandet kan jämföras med NATO, som har fem stycken olika resursnivåer, s.k. lines. 
Inom NATO motsvarar line fyra och fem den bakre nivån, varav fyra består av FM: s egna 
resurser och line fem av externa resurser. Den allmänna uppfattningen på kundsidan, är att 
FM måste bibehålla egen kompetens för att kunna åka utomlands och genomföra en insats 
med bibehållen tillgänglighet på materielen. Normalt talas det om vilken förmåga en viss 
förbandsnivå skall ha, vilket avser den främre nivån och ett exempel kan illustreras med att 
förbandet skall klara 90 procent i tio dygn. Det medför att det måste byggas förband som 
klarar den tillgängligheten. Exemplet innebär att förbandet skall kunna klara sig i tio dygn 
oavsett försörjning utifrån. När förbandet har nått sin nivå, kanske kravet på förmåga vidare är 
angett till att de skall klara sig i 120 dygn med en fungerande försörjningskedja. De kraven 
ligger utanför förbandets förmåga och måste då ställas på någon annan aktör.  
 

Vi säger att en bataljon ska klara sig i tio dygn i strid utan tillförda resurser, då måste den 
enheten kunna klara av det. Den ska kunna genomföra hela den tekniska tjänsten inom de här tio 
dygnen, de ska ha reservmateriel med sig etc. Sen kanske bataljonen ska klara sig i ytterligare 100 
dygn med tillförda resurser, då måste det till en fungerande underhållslina. Då är det någon 
annan aktör, utanför den här förbandsstrukturen som ska kunna lösa den uppgiften, dvs. hela den 
tekniska tjänsten på den bakre nivån. Sen om det är FMLOG eller om det är Ericsson etc. är 
ganska ointressant. Det viktigaste är att man får till den här fungerande försörjningssidan. Jag 
har svårt att hantera industrin framme i insatsområdet, dvs. på en främre nivå. Ericsson håller sig 
på en bakre nivå, men generellt med insikt om andra industrier så har de gjort framstötar på 
främre nivån. 
  
     (Intervju med KR4, FM) 
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Jag ställer mig positiv till att Ericsson tar över ansvar för materieluppföljning, men inte till 
framtagande av nyttjandedirektiv. Nyttjandedirektiv är för mig den rustningsorder som idag TeK 
tar fram. I den fördelar man fartygen på förbanden, den uttrycker för förbanden hur mycket 
gångtid som finns på fartygen och vad budgeten blir inför nästa år. Det är lite orimligt att t.ex. 
Ericsson skulle styra nyttjandet på radarn och en annan industri skulle styra nyttjandet på ett 
annat system ombord. Då kanske vi får en korvett där vi får köra radarn i ett visst antal timmar, 
ledningssystemet i färre antal timmar och motorerna i ett annat antal timmar. Någon måste hålla i 
det totala och vara minsta gemensamma nämnare. Det går även att läsa in andra saker i 
framtagande av ändrade nyttjandedirektiv, vilket kan vara att man vill ändra ett taktiskt 
användande ombord, på grund av att det visat sig att ’om man gör på ett visst sätt så håller 
materielen längre’. Men jag är inte med på att industrin ska styra det, för det måste FM hålla i 
själva. Förslag till genomförande och uppföljning av extraordinära åtgärder ser jag som 
modifieringar och liknande och det är jag positiv till. Systemförändringar och tekniska analyser 
anser jag att industrin redan gör idag, genom att de lämnar förslag till FMV att ’vi kan höja 
prestandan här, om vi gör en genomgripande förändring eller om vi förlänger livstiden på 
någonting’ och det är jag positiv till.  
 
     (Intervju med KR6, FM) 

 
 
 
5.2 Ett tjänsteerbjudande 

Ericssons tjänsteerbjudande beskriver utförlig företagets tillvägagångssätt att lösa kundens 
problem och består av en kombination av olika element och integrerade lösningar som satts 
samman till en helhetslösning för att kunna svara upp mot FM behov. Nedan beskrivs 
kundens uppfattning om leverantörens erbjudande, för att därefter följas av avgörande och 
sekundära faktorer som kunden anser som betydelsefulla i anslutning till ett 
tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst.  
 
 
Uppfattning om erbjudandet 

’Hur ställer sig FMV till att Ericsson tar ett tillgänglighetsavtal avseende 
förnödenhetsförsörjning, tekniskt systemstöd och materielunderhåll?’ Svår fråga, men som den är 
ställd så är jag positiv till det och det låter väldigt smidigt om de gör det. Både FMV och FM går 
ner i antalet personer anställda, sen om det är Ericsson eller någon annan är av underordnad 
betydelse.  

 
                        (Intervju med KR2, FMV) 

 
 

Jag ställer mig mycket positiv med det förbehållet att avtalet inte sträcker sig längre och blir mer 
än på en bakre nivå.  
 

     (Intervju med KR6, FM)  
 
 
Vinstintresse och insyn 

Det finns förutsättningar för att ett samlat grepp om den tekniska tjänsten hade fungerat, om 
den gick att hålla under ett och samma paraply, i syfte att uppnå vissa synergieffekter och 
göra det kostnadseffektivt (intervju med KR5). Men farhågan är industrins vinstintresse som 
gör att de i sin tur hela tiden måste prioritera FM som en kund bland andra kunder, inom 
Sverige och utanför Sveriges gränser. Ericsson har ett ekonomiskt intresse i första hand 
eftersom de är vinstdrivande, medan FMV respektive FMLOG inte är det (ibid.; KR2; KR7). 
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”Ledtider kan minska under förutsättning att Ericsson inte får en stororder från utlandet, för 
då kommer den kunden att prioriteras och då ser jag en risk i att det blir till nackdel för oss” 
(intervju med KR2). KR5 från TeK har svårt att se att ledtiderna går att korta ned ytterligare, 
utan att Ericsson är etablerade på verksamhetsorten. En annan tänkbar nackdel är att 
kostnaderna kommer att öka och FM: s insyn att minska (intervju med KR2).  
 

Om Ericsson får ett tillgänglighetsavtal omfattande förnödenhetsförsörjning, materielunderhåll 
och tekniskt systemstöd så har jag inget emot principen som sådan för det är säkert jättebra, men 
jag ifrågasätter om det är kostnadseffektivt. FMV har funderat i de här banorna länge, men det 
svåra är att visa att det är kostnadseffektivt eller om det nu kostar ett antal procent mer så kan det 
mycket väl vara värt det. Ser man det väldigt kortsiktigt så tror jag att det är väldigt svårt att 
motivera det, men ser man det över tiden så är det den vägen vi är tvingade att gå. 

 
                        (Intervju med KR3, FMV)  

 
 
Integrationssvårigheter 

En respondent från TeK menar att det skulle göra arbetet enklare om Ericsson fick ett 
tillgänglighetsavtal (intervju med KR6). Emellertid är ett fartyg väldigt komplext och det 
innebär att det blir ett antal kund-leverantörsförhållanden, dvs. flera avtal på olika system för 
att täcka behovet för ett helt fartyg. Det kräver troligen att det finns någon som är 
huvudentreprenör som kan samordna detta och ta ett helhetsansvar. Ett exempel på ett 
potentiellt problem skulle kunna vara om Saab AB levererar ett ledningssystem och Ericsson 
en radar och Saab AB får den här rollen för sina system och Ericsson för sina, ”[…] vem ska 
döma av vem som ska göra insatsen när man inte vet i vilken del felet sitter? Det är en fråga 
som jag ser kommer att bli försvårande i mitt arbete” (ibid.). Leverantören kanske känner att 
”nej, felet är inte hos oss utan hos den andra leverantören”. 
 
 
Kompetens 

I och med ett sådant här åtagande koncentreras kunskapen hos leverantören, vilket troligtvis 
medför att den som t.ex. är systemteknisk officer ombord på ett fartyg får mindre kunskap och 
inte lika god erfarenhetesuppbyggnad som tidigare om systemen (intervju med KR3). Det 
finns nämligen en risk att systemofficeren ombord, på grund av tidsbrist ringer och begär 
hjälp när han/hon konstaterar ett fel och att leverantören ombesörjer felet, men att 
leverantören inte rapporterar hur felet har åtgärdats. Konsekvensen blir att den som är 
systemofficer inte får den kunskap och erfarenhet han/hon kunde ha fått om han/hon hade haft 
tid att delta i felsökningen. Exemplet illustrerar en leverantören som inte bara är C-verkstad 
utan även den som går ombord och stöttar systemofficeren och marina basbataljonen med 
felsökning och åtgärdande av fel.  
 

Men jag tror nästan att det är oundvikligt med ett sådant här åtagande från industrin, då 
personalstyrkan inom FM minskar i kombination med att fartygspersonalen i bästa fall är kvar i 
tre år och därefter byter tjänst, vilket är ett stort problem och ställer större krav på utbildning av 
personal från FM: s-, FMV: s- och industrins sida. 

 
                           (Intervju  med KR3, FMV) 
 
En av respondenterna från FMV VO Mark beskriver fördelarna, om Ericsson ansvarar för 
förnödenhetsförsörjningen och sammanhängande tekniskt systemstöd, med att det blir nära till 
leverantörens kompetens och att Ericsson lättare kan hålla kvar sin kompetens med tanke på 
att beställningarna från FM går i vågor (intervju med KR2). Problemet idag, när Ericsson 
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utvecklar en produkt och sedan levererar den till FM, är att det tar ett tag innan produkten 
skall halvtidsmodifieras och mjukvaran skall uppgraderas. Under den tiden arbetar Ericsson 
med andra projekt och tappar eventuellt kompetensen på den tidigare materielen. Men har de 
hand om vidmakthållandet eller underhållet under tiden, kan de sannolikt hålla kvar 
kompetensen bättre än idag. KR7 menar vidare att det är viktigt att kompetensen inom 
FMLOG bibehålls, så att FM kan lösa sina uppgifter i insatsområdet på egen hand.  
 

När vi nu skär ner FM ganska rejält och om vi då ska ha kapacitet för att lösa underhållet i 
insatsområdet på egen hand, så måste vi ha personal med rätt kompetenser och då kanske det är 
den personal som vi bl.a. har inom FMLOG idag som ska utgöra den resursen. Om det är den här 
typen av personal som ska få en ökad del av bemanningen inom förbanden vid insats, så är det 
viktigt att vi kan behålla dem och ge dem rätt arbetsuppgifter som ger dem en bibehållen och 
utvecklad kompetens. Det medför att linjen mellan markverkstäderna och industrins verksamhet 
måste klaras ut. Jag tror att det är viktigt att skapa helhetslösningar och att ha kompetensen att 
skriva bra avtal. 
 
     (Intervju med KR7, FM) 

 
 
Tillgänglighet 

Det är en diskussion som FM får föra med Ericsson, men har försvaret […] mindre utbytesenheter 
och mindre reservmateriel så tror jag att diskussionen blir mycket mer fruktbar i ett sådant här 
tillgänglighetsåtagande. För då ser vi nog själva att vi inte kan säkerställa en tillgänglighet under 
mycket lång tid om det skulle hända någonting, utan då kanske vi behöver ett stöd från någon 
annan. 

   
 (Intervju med KR4, FM) 

 
KR5 ser det som en möjlighet att Ericsson skulle kunna ta ansvar för 
förnödenhetsförsörjningen, under förutsättning att tillgängligheten på reservdelar och 
utbytesenheter blir lika god som den är idag. Ett sådant här avtal måste även baseras på i 
vilken fas ett materielsystem befinner sig i, då det är skillnad på gamla och nya 
materielsystem (intervju med KR2; KR4; KR5, KR9). ”[…] allt det här handlar om vilken typ 
av materiel det är frågan om, hur många system vi har i insatsorganisationen kontra hur 
många reserver vi har” (intervju  med KR4). FM har en stor mängd ersättningsreserver åt de 
äldre materielsystemen, vilket gör det oekonomiskt att lägga ut förnödenhetsförsörjningen av 
dessa hos industrin då kunden kan lösa denna själv till en extremt låg kostnad (intervju med 
KR2). Om FM tidigare har investerat pengar i materielen är det svårare för någon annan att 
kunna genomföra det billigare än vad försvaret kan själva. ”Ett sådant här avtal bör röra den 
nya materielen för det är där som FM kan göra vinster” (ibid.).  
 

Jag tror att vi kommer att hamna i ett sådant här tillgänglighetsavtal med system som finns i få 
exemplar som t.ex. UndE 23 och robosystem 23 Bamse. Där blir det mer rationellt att låta 
industrin lagerhålla reservdelar. De nya systemen är väldigt tekniskt avancerade och vi har inte 
samlat på oss någon kompetens. Ett stort krav på tillgänglighet och en försvarsmaktspersonal som 
inte är helt kompetent - den ekvationen går inte ihop. Så vad avser fåtalssystem så är ett 
tillgänglighetsåtagande från Ericsson vettigt att luta sig mot. Det positiva med åtagandet är att få 
tillgång till Ericssons resurser och kunskaper, för de torde vara de som har bäst koll på hur 
radarstationerna är ihopskruvade. 
 
     (Intervju med KR9, FM) 
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Det är fullt möjligt att låta Ericsson ta ett större ansvar för förnödenhetsförsörjningen med den 
nya materielen som det inte finns någon reservmateriel till, för där är FM i behov av att förlita 
sig på någon annan för att kunna hålla en hög tillgänglighet (intervju med KR4). Ericsson har 
sålt flera av sina system utomlands och skulle kunna bygga upp en egen reservpool och 
erbjuda en gemensam försörjning till olika länder. Diskussionen är densamma avseende 
reservmaterielförsörjningen. Om det finns en stor mängd reservmateriel inom FM: s eget 
hägn, vad vinner då försvaret på att låta industrin köpa tillbaka denna så att de istället kan 
serva FM: s materiel (intervju med KR2; KR4)? Det gäller att kunna erbjuda något annat 
istället. ”Det som jag ser som en styrka i att diskutera sådana här saker, är att vi tvingas 
fokusera på en viss verksamhet och genomlysa vår egen försvarsorganisation” (intervju med 
KR4). Börjar industrin intressera sig för någonting hos FM innebär det att det finns en 
förbättringspotential. En annan fördel är att FM måste se över sin egen kärnkompetens och 
vad det är de kan göra bättre inom ett visst område.  
 
 
Samordningsvinster 

I fallet med den nya försvarsmaterielen är den ganska tekniskt likartad och det är viktigt att all 
utrustning som är likartad vidmakthålls av samma företag, vilket underlättar tillgången av 
reservdelar (intervju med KR2). Tidigare har FMV gått ut i en konkurrensupphandling och 
upphandlat vidmakthållandeavtal för varje radarstation för sig, istället för att som nu 
upphandla alla radarstationer tillverkade av Ericsson i ett gemensamt vidmakthållandeavtal. 
KR1 uttrycker svårigheten att samordna om inte industrin tar ett åtagande för hela systemet. 
Det är möjligt att göra stora samordningsvinster genom att låta t.ex. Ericsson ta ett 
helhetsgrepp kring en produktfamilj, i syfte att kunna genomföra inkrementella 
åtgärdsförbättringar parallellt på alla system, både vad avser vidmakthållande och utveckling. 
Svårigheten ligger i, om det finns flera olika företag som är systemhus för sina levererade 
produkter, att samordna mellan olika leverantörer då en radar oftast sitter samman med flera 
system i ett fordon, istället för att i samtliga fall ta den via FM: s markverkstad till ett ställe. 
Idag kan FMV nämligen lägga allt underhåll på en tredje part, en oberoende 
underhållsindustri som tar hand om bl.a. både radar och ledningssystem. När Ericsson talar 
om ett samlat åtagande för vissa av sina radarsystem handlar diskussionerna främst om 
radarn, men FM och FMV VO Mark vill att det skall ske ett omhändertagande av resten av 
systemet också, enligt KR1. Det innebär att Ericsson inte har kompetens för alla delar, utan 
måste plocka in den utifrån och den kompetensen sitter de nuvarande C-verkstäderna på. 
”Även fast Ericsson säger att det inte är några problem och att de klarar det, så är jag tveksam 
då jag tror att det kommer att bli dyrt” (intervju med KR1).  
 

Om Ericsson tar ett större ansvar för förnödenhetsförsörjningen så är det i linje med dit vi strävar 
redan nu då vi inte har några egentliga vidmakthållandeavtal än så länge med Ericsson. Det förs 
många diskussioner kring detta, dels för att vi själva vill ha det inom FMV VO Sjö på de 
radarstationer FM har från Ericsson, både för de gamla systemen som levererades i mitten av 80-
talet och de nya som nyligen har levererats och dels då Ericsson har presenterat ett förslag för 
HKV, som visar på att försvaret kan spara in kostnader genom att teckna ett avtal för alla 
Ericssons radarstationer.  
 
                           (Intervju med KR3, FMV) 

 
Det finns samordningseffekter att göra då samma generation av hårdvara som finns på vissa 
fartyg även finns i andra system på Ericssons markradarsida (intervju med KR3). De flesta av 
systemen exporteras även till utlandet varav det borde finnas väldigt stora synergieffekter med 
reservdelshållning tillsammans med andra kunder (ibid; KR7).  
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Generella och smala lösningar 

En respondent från HKV menar att det är troligt att industrin och i det här fallet Ericsson, 
kommer att få ett utökat ansvar för delar av det tekniska systemstödet (intervju med KR7). 
Vilken typ av ansvar som avses kommer dels att bygga på generella lösningar som kan 
komma att bli följden av omorganisationen i FM och FMV och dels på vad som görs upp med 
specifik industri, beroende på t.ex. typ av system, nyttjandemiljö, kostnader, FM: s egen 
kompetens, tidsaspekter, hotbilder samt synergier med andra länder och system.  
 

Om man ser specifikt till Ericssons lösning avseende deras system ARTHUR, så är det ett väldigt 
speciellt system som utgör en mycket liten del i FM. Det kan därför vara missvisande att säga att 
Ericssons lösning är optimal och kan översättas på alla typer av system. Det är en punktinsats 
som kan ge verkligt komplexa lösningar för hela förband, om alla systemansvariga industrier ska 
ha en egen lösning för sitt system. Reservdelskedjan får inte spreta för mycket så att vi har för 
många olika särlösningar. 
 
     (Intervju med KR7, FM) 
 
[…] på små förband som innehåller en ’exklusiv’ enhet, som t.ex. en av enheterna som Ericsson 
har levererat, är det gångbart att teckna den här typen av tillgänglighetsåtagande som Ericsson 
föreslår.  
 

(Intervju med KR4, FM) 
 
Det är inte möjligt att köpa smala lösningar för varje system, vilket skulle kunna medföra 
kaos i missionsområdet med ett flertal avgreningar för att respektive system har en specifik 
systemlösning (intervju med KR7). Det finns sannolikt fördelar i Ericssons lösning som kan 
vara gångbara att nyttja i de generella fallen och dels som mall vid stiftande av 
underhållsavtal med andra industrier. Tar Ericsson dessutom t.ex. på sig ansvaret för flera 
materielsystem och på så sätt skapar ett sammanhållet underhållssystem för t.ex. radarsystem, 
andra typer av sensorer, telesystem och kommunikationssystem, kan det vara än mer aktuellt 
att låta dem ta större ansvar för systemstödet som en bit i underhållet, i syfte att effektivisera 
FM: s underhållssystem. Oavsett om avtalet skulle avse tekniskt systemstöd eller annan form 
av underhållslösning, är det inte bara den svenska FM som har synpunkter på hur den skall 
utformas. Den nuvarande arbetsinriktningen från HKV är att industrin kan ge stöd fram till 
NSE, medan uppgifter längre in i missionsområdet i normalfallet löses av FM. En minimal 
hotbild kan öppna upp möjligheter för ökat industriellt stöd i området, men NATO anser att 
inte ens ett NSE bör förekomma, då en gemensam NATO-logistikbas skall leda och handla 
upp underhållet i området i syfte att minimera det logistiska på plats. 
 
 
Försörjning 

HKV har uttryckt att det reservdelsmässigt, vid internationella insatser, skall finnas fjorton 
dygns underhållssäkerhet i eller i närheten av insatsområdet samt ytterligare sexton dygn 
utanför insatsområdet, normalt i Sverige. ”Om det ligger på industrin eller RESMAT, det kan 
man fundera på” (intervju med KR7). Viss reservmateriel, som kan komma att bli mer 
konkurrensutsatt av kunderna, behöver kanske köpas in i större mängd än för ovan angivna 
dygn, då denna materiel kan komma att utgöra en flaskhals för systemet. När det ställs krav på 
industrin att de skall ansvara för reservdelslagret och kanske vid insats nyproducera vissa 
reservdelar, behöver FM troligtvis ha en viss buffert med reservmateriel under uppstarten av 
en insats tills att industrin kan lösa sina åtaganden. ”Jag tror att industrin klarar uppgiften, 
men de kan vara mitt inne i en annan leverans, där de behöver tid på sig för att t.ex. ställa om 
produktionen för att få fram den materiel som vi vill ha” (intervju med KR7). Det kommer 
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förmodligen att ta ett antal år innan ett sådant här åtagande är möjligt vilket främst beror på 
trögheten i organisationen och att FM är van att arbeta på ett visst sätt (intervju med KR3). 
Om FM åker ut på en insats måste de ha en viss mängd reservmateriel i omedelbar anslutning 
till förbandet. Otvivelaktigt är det möjligt att ha ett tillgänglighetsavtal där Ericsson sköter en 
viss mängd reservmateriel, men hur långt fram skall Ericssons personal befinna sig under en 
insats i operationsområdet. Tekniskt systemstöd finns dels i helpdesk-funktionen avseende 
viss typ av underhåll som berör reparationer, t.ex. analys av felutfall och förslag till åtgärd, 
bevaka reservmateriel samt dels i delen som rör vidmakthållande av materielen. Vad beträffar 
materielunderhåll har armén lagt ner ganska mycket pengar på reservdelsoptimering, analyser 
och underhållsberedningar medan marinen i relativt stor omfattning har skurit ned på den 
verksamheten. Skillnaden beror på att marinen har få fartygsindivider och istället valt att ha 
en kontinuerlig bevakning av reservmaterielen. ”Jag anser att Ericsson ska omfattas av samma 
åtagande som ingår i Saabs vidmakthållandeavtal” (ibid.). En mycket viktig del i avtalen är att 
åtgärden sätts in snabbt och att den inte kräver en helt ny upphandling av FMV med långa 
anbudstider och förhandlingar etc. 
 
Alla vidmakthållandeavtal bör enligt KR3 på FMV VO Sjö innehålla: 
 

• Helpdesk-funktion 
 Felhantering, rapportering och sammanställning 
 Reparationer av utbytesenheter, rapportering och sammanställning 
 Assistans (felsökning, byte av enheter, reparationer) 
 Rådgivning vid felsökning, komplettering av information/dokumentation 

• Bevakning av utbytesenheter/reservmaterielbestånd och end-of-life för COTS 
(Commercial Off The Shelf, dvs. hyllvara) 

• Planering av kompletterande anskaffning av utbytesenheter samt större 
maskinvaruuppgraderingar 

• Allmän assistans, studier och utredningar enligt FMV avrop 
• Långsiktig planering av uppgraderingar  
• Funktionstillväxt (reserverade medel för programvaruuppdateringar) 
• Reserverade medel för maskinvaruuppgraderingar (förslag enligt bevakning och 

planering ovan). 
 
 
 
5.2.1 Avgörande faktorer i ett tillgänglighetsåtagande 

Mitt önskemål i ett utökat samarbete är att våra tekniker bara får ett telefonnummer, ’ring när det 
krånglar’ så löser vi det.  

 
 (Intervju med KR9, FM) 

 
För att Ericsson skall kunna tillgodose kundkraven och för att kunden skall bli nöjd kan det 
vara meningsfullt att undersöka vilka faktorer som kunden anser är mest betydelsefulla i 
anslutning till leverantörens tillgänglighetsåtagande. Vissa faktorer är enligt kunden mer 
avgörande än andra och ses som nödvändiga i ett tätare samarbete mellan leverantör-kund för 
att ett avtal överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra. Respondenterna från kunden 
pekar nedan på ett antal viktiga element. 
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Tillgänglighet 

Mot bakgrund av underhåll och vidmakthållande av materiel är ett grundläggande behov för 
FM, i ett sådant här tillgänglighetsåtagande, tillgängligheten på materielen (intervju med 
KR1; KR2; KR9). Primärt för planering av FM: s verksamhet är taktisk tillgänglighet, dvs. 
inom vilka tidsramar kan materielsystemet vara användbart igen rent taktiskt (intervju med 
KR9). I ett sådant fall är det också angeläget att industrin kan ta på sig någon form av 
tidskrav. ”Det är alltid svårt, eftersom man inte vet vad som går sönder, men jag vill att 
Ericsson i alla fall har gjort någon form av skadeklassning eller mått av reparationer inom ett 
visst antal timmar” (ibid.). Ett tänkt avtal måste omfatta snabba reparationer, dvs. rättning av 
eventuella fel och det är ytterst viktigt att det inte råder någon brist på reservdelar, dvs. att 
leverantören kan erbjuda en effektiv reservdelsförsörjning (intervju med KR1; KR2; KR3; 
KR5; KR6; KR9).  
 

Motivet till det här vidmakthållandeavtalet som vi vill ha med industrin, är att vi själva inte har 
personal. Även om det möjligtvis skulle kunna vara kostnadseffektivare om vi själva genomförde 
mycket av den här verksamheten inom både FMV och FM, så har vi inte den möjligheten. Som 
personalsituationen är på fartygen idag, så har man inte själv tid till några egentliga reparationer 
och åtgärder av olika slag. När man kommer in i hamn så har den tekniska officeren ofta ringat in 
problemet, för han har inte reservmateriel ombord, dels på grund av platsbrist och dels på grund 
av att man kanske inte kan felsöka fullt ut. Så det han gör är att han skriver en 
materielunderhållsbegäran ombord och när han kommer till kaj så får den marina basbataljonen 
ta över den verksamheten och byta reservdel. 

 
                            (Intervju med KR3, FMV) 
 
 

Det är nödvändigt att industrin håller tider för att ge rätt avtalad tillgänglighet. Men även att 
leverantören har rätt dimensionerad organisation och resurser då flera kunder ska nyttja 
resurserna och att inte industrin slimmar kundens skalfördelar till sin egen vinning. Risken är att 
det blir hårt tryck från flera kunder samtidigt. Vem står då först i prioritetsordning?  
 

  (Intervju med KR7, FM) 
 
Det gör det än mer viktigt att FM med sitt vidmakthållandeavtal inte skjuts åt sidan och 
kommer i andra hand, dvs. om Ericsson får en kund som gör att produktionsverksamhet 
prioriteras för att det genererar mer pengar att leverera produkter (intervju med KR1; KR2; 
KR4; KR5; KR7). Då är risken stor att FM: s tillgänglighet på materielen kommer att minska. 
KR1 och KR2 från FMV menar på liknande sätt att en fullständig insyn i leverantörens 
verksamhet är nödvändig ”[…] så att vi vet vad vi lägger pengarna på” (intervju med KR1). 
Det är viktigt att FM och FMV är professionella kunder och kan skriva täckande avtal som 
inte kan missförstås (intervju med KR2; KR7).  
 
 
Tydliga ramar och en kontaktyta 

Inom ramen för tekniska konsultationer så förväntar jag mig att de olika leverantörerna har 
kunskap om integrationsfrågor på ett sådant sätt att de försöker tillgodose de behov som finns ute 
på förbandsnivå så långt det någonsin går. På förbandsnivå kan man tänka sig att man har 
svårdefinierade tekniska problem, där leverantörens produkt interagerar med andra 
ledningssystem och där det är oklart huruvida det är leverantörens egen produkt som helt eller 
delvis är den felande länken, om det är en gränsytefråga eller om felet ligger hos en annan 
leverantör. Om felet t.ex. rör en koppling mellan Ericsson och Saab, så förväntar jag mig att 
leverantören Ericsson faktiskt kan säga att ’det ligger i den här infologiska gränsytan eller i den 
mekaniska gränsytan som Saab ansvarar för, kontakta den här killen - han vet’.  

 
      (Intervju med KR8, FM)    
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Tydliga ramar är viktigt för hur ett sådant här avtal skall styras upp (intervju med KR4; KR8; 
KR9). Vidare är det absolut nödvändigt att det mellan FM och Ericsson finns en samsyn på 
målet med FM: s verksamhet samt en klar ansvarsuppdelning. ”Det första och viktigaste som 
jag fordrar av ett åtagande är att rutiner är väl dokumenterade och tillgängliga på de nivåer 
som behöver ha rutiner och kontaktvägar, för att underhållstjänsten ska fungera” (intervju 
med KR8). Inte bara mellan kontraktsparterna, utan även för personalen på förbandsnivå, så 
att de vet vilka förhållningssätt som de skall ha till varandra.  Personalen behöver även veta 
vilka krav som de kan ställa på Ericsson och vilken beredskap de har. En annan viktig 
beståndsdel i ett sådant här avtal är att förband som sänds utomlands måste ha en kontaktyta 
mot bakre nivå (intervju med KR4; KR7; KR9). Det är inte önskvärt att ha för många 
”tillgänglighetsåtaganden”, då det blir en svårare fråga att lösa alla kontaktytor på ett tydligt 
sätt. FM och leverantören måste vara tydliga med var kontaktytor och gränsytor mellan FM 
och industrin finns, för att inte ställa till för mycket oreda på främsta nivån (intervju med 
KR4; KR8).  
 
 
Helhetsåtagande 

Respondenterna från FMV VO Mark menar att ett systemåtagande innebär ett åtagande av 
hela systemet och inte enbart radarn, ”[…] vem ska ta hand om resten av systemet?” (intervju 
med KR1). Ett system som t.ex. UndE 23, består av flera olika materielsystem varav radarn är 
en del och ledningssystemet ett annat, från en annan leverantör. ”Ericsson tillhandahåller 
reservmateriel i den utsträckning som behövs och ser till att materielen fungerar efter den 
tillgänglighet som FM har beställt och de ställer upp med utbildning och rubbet” (ibid.). 
Ericsson har under sina visningar av erbjudandet förvisso presenterat ett förslag på ett 
fullständigt åtagande, men det innebär att Ericsson får knyta till sig flera olika 
underleverantörer och frågan är om det blir billigare för FM (ibid.; KR2). Synsättet att 
industrin måste ta ett helhetsåtagande för ett helt system, skiljer sig åt mellan VO Mark och 
Sjö. Skillnaden ligger i att på armésidan, har Ericsson levererat en spaningsradar inklusive 
fordonet den sitter på samt ett ledningssystem utöver det. På ett fartyg är det ofta så att det 
finns en leverantör för radarn och en annan för ledningsstödsystemet osv. Det har sin grund i 
att ett fartyg innehåller flera olika materielgrupper, grovt indelat av ett ledningssystem, skrov 
och vapen. Ett ledningssystem består i sin tur av sensorer, navigationssystem, 
ledningsstödsystem och sambandssystem. På grund av komplexiteten räknar inte FM med att 
det skall finnas en leverantör som skall ta ansvar för hela fartyget, men det är givetvis en 
önskan att ha så få leverantörer som möjligt som tar hand om ett vidmakthållande av ett 
system (intervju med KR3). FMV VO Sjö arbetar med att slå ihop all verksamhet som finns 
inom Sjö samt alla system som berör en leverantör, i detta fall Saab AB, inom ett avtal så att 
det finns en helpdesk-funktion som tar emot alla felrapporter för samtliga Saab-system. 
Tanken är att liknande avtal skall finnas för Ericsson och de av sina levererade system menar 
KR3.  
 
 
Kostnadsfaktorn 

En förväntning är att det avtal som FM ingår, uppfylls i alla de situationer Ericsson har sagt 
att det skall gälla i (intervju med KR4). ”Vi förväntar oss att de ska hålla vad de lovar” 
(intervju med KR1). En fortsättning av det resonemanget är vidare att ”[…] Ericsson inte 
utnyttjar sin monopolsituation och höjer sina kostnader, vilket även går in under de risker som 
jag ser med att Ericsson tar över underhållsavtalet och att den nuvarande oberoende 
underhållsleverantören försvinner” (ibid.). Kostnadsfaktorn är ganska stor och avgörande 
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(ibid.; KR2; KR6). ”Jag tror att priset för tillgängligheten kommer att öka om den ska skötas 
av industrin” (intervju med KR2). ”Ett grundåtagande kanske inte behöver kosta så mycket, 
men när vi ska medverka vid internationella missioner, det är då det kommer att kosta pengar” 
(intervju med KR1). Det kan komma att kräva ett ekonomiskt statsstöd i form av mer resurser 
till försvarssektorn, för att ett sådant här åtagande skall kunna fungera (intervju med KR2). 
Det hela beror på huruvida ett vidmakthållandeavtal skall upphandlas i konkurrens eller vara 
riktat mot en industri, vilka regler som följs och vilka förutsättningar som ges i grunden inför 
en upphandling. FM vinner ekonomiskt på om avtalet upphandlas i konkurrens, men vet 
igengäld inte vem som får avtalet. ”Jag ser att det är viktigt att industrin ligger i Sverige och 
att vi har kvar den kompetensen som vi har här hemma. Det är inte helt osannolikt att en 
konkurrensupphandling kan hamna i utlandet” (ibid.). Det finns fördelar och nackdelar med 
LOU (intervju med KR4). KR6 har svårt att se hur ett tillgänglighetsåtagande skulle kunna 
anskaffas utan att göra en konkurrensupphandling.  
 

Det ser jag också som en risk, om det blir fel industri som får det här avtalet. Men när man nu 
bygger in så stora delar i det hela som support och reservdelshållning osv. så är det kanske inte 
ens i teorin möjligt att man kan tänka sig att det kan bli någon annan leverantör än Ericsson. Den 
enda konkurrenten jag kan tänka mig till Ericsson och deras radar, är om det blir så att en 
industri lägger ett bud på alltihop och ser till att de andra blir underleverantörer till honom. 
 
     (Intervju med KR6, FM) 

 
 

Vid upphandlingar som t.ex. rör teknisk anpassning eller modifiering så är det kortsiktigt och 
ekonomiskt fördelaktigt för FM med konkurrensupphandling, då […] kommer man hela tiden att 
ha bra ekonomiskt fördelaktiga anbud. Nackdelen är att vem som helst kan göra jobbet, dvs. FM 
bygger inte upp kompetensen på någon speciell industri. 

 
      (Intervju med KR4, FM) 
 
 
Konfigurationsledning och bevakningsfunktion av reservdelar 

En av respondenterna från FMV nämner att det i ett tänkt åtagande även måste ingå att 
industrin tar hand om konfigurationsledningen, där leverantören tydliggör både för FMV och 
för användarna i FM, t.ex. hur ett system skall se ut och vad som är systemsäkert (intervju 
med KR3). I ett tänkt åtagande måste en bevakningsfunktion av reservdelar och 
utbytesenheter ingå, tillsammans med end-of-life för COTS, dvs. om produkter är på väg ut 
från marknaden. När komponenter som t.ex. kretskort till ett visst radarsystem inte går att 
reparera längre på grund av att komponenterna inte finns kvar på marknaden, då finns ett stort 
behov av att t.ex. Ericsson m.h.a. sina underleverantörer bevakar marknadsläget (intervju med 
KR6). Det innebär att när en viss komponent går ut, köper antingen leverantören eller FM på 
sig ett lager, för att trygga försörjningen för framtiden. Om så inte sker tvingas FM att 
modifiera det här kortet till en mycket högre kostnad alternativt att FM tar delar från 
befintliga system vilket resulterar i att försvaret får färre hela enheter.  
 
 
Snabbare beslutsvägar och kortare ledtider 

Det ställs många förväntningar på ett utökat samarbete med Ericsson och några av dem är att 
ett partnerskap kan bidra till ökad flexibilitet och snabbare beslutsvägar än vad som råder nu 
(intervju med KR1; KR2; KR4; KR8). Möjligheterna att implementera nyutvecklade 
funktioner borde bli enklare och hanteras snabbare med ett sådant här samarbete, utan den 
normala gången med upphandling via HKV, som skall hantera ärendet ett par månader innan 
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funktionen beställs av FMV, som därefter skall hantera uppdraget i en månad innan det 
beställs av Ericsson (intervju med KR4). Istället för att ett sådant här projekt tar exempelvis 
två år att genomföra, kanske funktionen kan vara realiserad inom fyra månader. Teknisk 
anpassning eller modifiering av system resulterar i beställningar som tar lång tid att få igenom 
inom FM: s egna organisation och där industrin skulle kunna göra stor nytta genom att 
förkorta dessa tider. I ett åtagande där det tekniska systemstödet tydliggörs, bör det i en 
avtalsskrivning ingå att tekniskt anpassa materielen inför kommande miljöbetingelser och 
modifiera materielen inför kommande hotbild. Det skulle kunna bidra till att den tidscykeln 
blev avsevärt mycket kortare än idag. ”[…] man kanske kommer ifrån frågor som t.ex. att 
man hjälper en industripart lite för mycket utan att ta betalt, för det är samtidigt något som 
kan anses omfattas av interaktionen mellan två parter” (intervju med KR2). Förkortning av 
ledtider är en viktig faktor (intervju med KR4; KR6). Men det är svårt att tala om att korta ned 
ledtider avsevärt, då det skiljer åt beroende på vilka system som avses. På en del system är 
ledtiderna korta på grund av att det i väldigt stor utsträckning finns reservdelar i FM: s förråd. 
Generellt finns det gott om reservmateriel till de äldre systemen och lite materiel till de nya. 
Ett ökat samarbetet kan medföra att vissa av de ledtider som finns mot industrin förbättras 
(intervju med KR4). Ericssons åtagande att leverera reservdelar till FM, är i nuvarande avtal 
inte kravangivet inom hur många dygn det skall kunna ske, endast att de skall kunna leverera. 
Ett närmare samarbete skulle möjliggöra att de ledtiderna kortades ned avsevärt. ”Jag hoppas 
och tror att interaktionen mellan leverantör och TeK/taktiker blir tätare och bredare, vilket 
kommer att gynna bägge parter” (intervju med KR6). Vidare är det oerhört viktigt att ledtiden 
räknas från det att felet upptäcks hos förbandet tills att det sitter ett helt nytt kort på plats igen 
och inte från när leverantören får in ett trasigt kort tills att det lämnar deras dörr. Alla 
leverantörers insatser måste kunna ske där förbandet uppträder. ”Jag är inte intresserad av att 
det blir längre ledtider utomlands än vad det är här hemma, snarare kortare, för det är där som 
det är viktigt att det fungerar” (ibid.). När det gäller förebyggande och avhjälpande underhåll 
har FM korta ledtider mot FMLOG och de är duktiga på att försörja med reservmateriel menar 
KR4. Det blir svårt för Ericsson att matcha FMLOG, framförallt på materielunderhållssidan, 
då FMLOG inte har någon vinstprocent att tänka på, jämfört med industrin.  
 
 
Kunskapsöverföring från industrin 

Majoriteten av respondenterna nämner kunskapsutbyte som nödvändigt. 
”Kompetensöverföring från industrin till FM är mycket viktigt” (intervju med KR4). 
Kompetensöverföring i form av t.ex. nya tekniska lösningar och handhavandefrågor blir 
smidigare och enklare att återge genom att industrins positioner flyttas fram in i FM (intervju 
med KR8). Inom luftvärnsområdet genomförs s.k. underhållsuppföljningsmöten som industrin 
har varit inbjuden till under lång tid (intervju med KR4). Under dessa möten är det viktigt att 
leverantören deltar, då det utbyts erfarenheter och behov avseende teknisk tjänst i stort inom 
både materielunderhåll, men även tekniskt systemstöd. Uppfattningen från KR3 på FMV VO 
Sjö samt KR6 på TeK Fartyg är att leverantören behöver vara med redan när kravbilden 
diskuteras för ett nytt fartyg. Alltifrån när TTEM skrivs till att det görs en nedbrytning av 
TTEM, som innebär olika typer av studier och systemarbeten. ”Industrin har inte varit 
inblandade i denna verksamhet tidigare, men vi anser att det är viktigt att ha dem med i 
realiseringsstudier, för att se vad som är möjligt rent tekniskt” (intervju med KR3). 
Förutsättningarna bör då vara att FMV från början får göra en monopolupphandling, dvs. en 
riktad upphandling.  
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Man kan inte ta med en leverantör i de här tidiga studierna och sen gå ut och göra en 
konkurrensupphandling, för då är den leverantören diskvalificerad. Det borde finnas någon som 
tydligt uttrycker att ’nu frångås principen om LOU för att stödja del av svensk försvarsindustri i 
just den här upphandlingen’. 
 
                           (Intervju med KR3, FMV)  

 
 

Om hela den tekniska tjänsten läggs över på Ericsson/industrin och Ericsson får insyn i FM: s 
verksamhet och större delen av ansvaret för uppföljning av system, historik och driftansvar, så är 
en förväntning som FM har ett gemensamt informationssystem, där det går att följa upp och se 
vad leverantören arbetar med och motsvarande att Ericsson kan se vad FM har utfört, så att det 
är möjligt att dra erfarenheter, att förändra eller skapa nya driftsprofiler och prognoser på ett bra 
sätt.  
 

(Intervju med KR7, FM) 
 
Ett primärt behov i linje med ovanstående, är att leverantören on-line tillhandahåller 
information om vad de arbetar med samt status på materiel under reparation och service, t.ex. 
genom en tillgänglig server med ett krypto, där det går att logga in på leverantörens server och 
hämta hem den information som behövs (intervju med KR3). Om leverantören håller på att 
förändra konfigurationen på något sätt måste den informationen ständigt finnas tillgänglig, 
både för FMV och för FM, framförallt om det görs förändringar och uppdateringar i 
dokumentationen måste den komma ut snabbt. På liknande sätt när förbandet är ute på en 
mission utomlands, måste informationen finnas åtkomlig. I ett vidmakthållandeavtal skall alla 
helpdesk-ärenden dokumenteras och vid brister i information skall dokumentationen 
uppdateras. En fråga som ställs till helpdesken och som sedermera leder till att leverantören 
gör en uppdatering och kompletterar dokumentationen eller beskriver åtgärderna, den 
informationen måste spridas ut till alla som har behov av den. KR3 menar att det behövs ett 
förändrat sätt att sprida informationen, både på grund av att FM hamnat i ”COTS-världen” 
och att vidmakthållandet alltmer läggs över på industrin. Ericsson och FM måste på liknande 
sätt föra en dialog kring tekniken, då leverantören har stor teknisk kunskap och 
brukarkunskaper från andra FM: er. ”Det är på den här nivån man kan diskutera partnerskap” 
(intervju med KR7).  
 
 
Kunskapsöverföring till leverantören 

Åtskilliga respondenter betonar även kunskapsöverföring till leverantören. Det är viktigt med 
ett nära samarbete och kontakt med Ericsson redan i konstruktionsfasen så att de vet hur FM 
nyttjar sin materiel och att de gör lösningar som motsvarar FM: s nyttjandekrav (intervju med 
KR3; KR4; KR6; KR7). ”Kunskapsöverföring till industrin av hur systemen används tror jag 
är väldigt viktigt för att få leverantören att förbättra systemen” (intervju med KR3). Även 
miljöträning är nödvändigt så att leverantören får se hur systemen används, vilket är 
betydelsefullt inför Man Machine Interface-anpassningar (MMI) (intervju med KR3; KR6; 
KR7). Det är nödvändigt att sensoroperatören på fartyget är med och utformar MMI 
tillsammans med den som utformar operatörsplatsen. Industrin måste använda kompetensen 
försvarsmaktspersonalen har som nyttjare och inte tro att de har den sakkunskapen själva 
(intervju med KR6; KR7). Även om många som arbetar inom Ericsson är f.d. 
försvarsanställda finns det ett ”bästföredatum” på den kunskapen och materielen nyttjas 
kanske inte på samma sätt som när de var anställda, eftersom det händer ganska mycket inom 
försvaret idag. 
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Vi har olika krav på utrusningen när vi går i hel och halv stridsberedskap ombord. Vid halv 
stridsberedskap så har operatören många flera sysslor än om det vore hel stridsberedskap. […] då 
kan han inte sitta och ’finlira’ på radartrösklar och annat, utan då måste det finnas ganska mycket 
automatik i systemen för att sortera och filtrera information. Detta tillsammans med NATO-
anpassningen med många system på väg in, försvårar verksamheten för stridsledningscentralen, 
beroende på att det genererar så pass mycket manuellt arbete. Detta är viktigt för en leverantör att 
ha kunskap om vid utformning av t.ex. MMI.  
 
                           (Intervju med KR3, FMV) 

 
 
 
5.2.2 Sekundära faktorer 

Det finns flera sekundära behov som kunden förväntar sig få tillgodosedda av ett utökat 
industriellt samarbete med Ericsson, vilka presenteras nedan. Vid utformningen av 
leverantörens helhetsåtagande är det därför nödvändigt att identifiera och ta hänsyn även till 
dessa element.  
 
 
Helpdesk-funktion 

Det är av väldigt stort värde att ha en helpdesk-funktion och att Ericsson har en tät kontakt 
med användarna, så att de känner varandra och kan göra snabba åtgärder (intervju med KR1; 
KR3; KR4; KR5; KR6). Om FM t.ex. har en styrka utomlands i ett missionsområde, måste 
det finnas kompetent personal tillgänglig dygnet runt 365 dagar om året (intervju med KR5). 
Det är även viktigt att företaget kan säkerställa en snabb leverans av reservdelar till aktuellt 
område. Beredskap från Ericson under fredsmässig verksamhet bör inom utpekade perioder 
över året, t.ex. under övningsverksamhet, vara 48 timmar (intervju med KR8). ”Inom 48 
timmar vill jag ha tekniskt systemstöd, reparation eller komponentbyte färdigt och vid högre 
beredskapsnivåer som internationella insatser, eventuellt 24 timmars support. Tidskraven är 
kostnadsdrivande, men det viktigaste är att jag känner till vilka krav jag kan ställa” (ibid.). 
Det innebär vidare att Ericsson under de här beredskapstiderna skall kunna skicka ut 
reparationspersonal som skall kunna genomföra tekniskt systemstöd på förbandet. ”Vi har 
behov av väldigt korta ledtider då vi har ’fåtalet’ i marinen” (ibid.). Ericsson har med ett av 
sina system stöttat ett flertal olika kunder i krigsdrabbade områden som t.ex. Afghanistan, 
Irak, och Kuwait med bl.a. en helpdesk-funktion, i en form av tillgänglighetsåtagande 
(intervju  med KR1). Åtagandet har vid vissa tillfällen krävt att Ericssonpersonal behövt vara 
på plats i närheten av krigszonen, på en bakre nivå, vilket har fungerat mycket bra. KR7 från 
HKV lyfter frågan av hur pass stort behovet är av att ha en helpdesk hos Ericsson, om FM 
tillser att ha kompetensen själv. Det är för närvarande inte klart om FM skall ha den dagliga 
helpdesken och att industrin endast skall nyttjas vid specifika tillfällen. KR7 menar vidare att 
det som måste avgöras är vad som är kostnadseffektivast. Det normala underhållet bör kunna 
lösas genom FM: s egen organisation om försvaret och industrin tillsammans har tagit fram ett 
bra underhållskoncept. Men om problem uppstår i form av att radarsystemet t.ex. inte klarar 
de uppgifter som det är specificerat för eller att hotbilden ställer nya krav på systemet, måste 
industrin stödja med expertis för modifiering i form av temporärt utökad helpdesk. Det 
förutsätter att industrin kan sändas till säker plats eller att system kan skickas hem och att ett 
nytt modifierat system skickas tillbaka. ”Frågan är hur stort behovet är av den här typen av 
modifieringar och vilka frågor som verkligen behöver expertkompetenser” (ibid.). Ett annat 
kundbehov är att Ericsson har någon form av kontaktyta på verksamhetsorten (intervju med 
KR5). ”Sedan om verksamhetsorten är i Kongo eller hemma i Sverige, det kvittar men det 
räcker inte bara med en telefonförbindelse” (ibid.).  
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Allmän information från leverantören 

Andra behov som är sekundära är allmän information från leverantören om vad som är på 
gång, t.ex. vad leverantören arbetar med för övrigt, pågår utveckling av liknande system där 
FM skulle kunna inbegripas (intervju med KR3). Vidare hade det varit mycket bra med ”[…] 
någon form av tekniskt råd, där FM, leverantören och FMV samlas och går igenom problem 
eller frågor som är aktuella och någon typ av planering för fortsatt verksamhet” (ibid.). Det 
kan även vara ett forum för prioriteringar för föreslagna ändringar, framförallt från FM: s 
sida. En fortsättning för informationsbehovet från leverantören är någon form av 
informationssystem där det är möjligt att följa en reservdels status, var den befinner sig i 
leveranskedjan från industrin och som både FM och Ericsson har tillgång till (intervju med 
KR5). I ett sådant system bör det även finnas goda möjligheter att kunna följa upp kostnader. 
Då FM är ett statligt verk är det nödvändigt att kunna rapportera med jämna intervall, hur 
mycket resurser som hela tiden förbrukas.     
 

Om man tänker sig att det upprättas någon form av ramavtal i samband med en mission, så bör 
det sannolikt innebära två avtal, ett för aktuell mission och ett för verksamheten här hemma. Vad 
händer om Ericsson måste fokusera på insatsen utomlands väldigt mycket, lyckas de då samtidigt 
lösa den dagliga försörjningen av reservdelar som krävs på hemmaplan? Det resonemanget 
kräver förmodligen att det finns dubbelkompetenser på Ericsson och den kostnadshanteringen är 
viktig för TeK att kunna följa upp.  

 
      (Intervju med KR5, FM) 
 
 
Utvecklingsverksamhet 

 […] fler sekundära behov skulle kunna vara förändringar eller modifieringar i radarn inom 
ramen för ett typserviceavtal. Vi lägger en rambeställning till Ericsson varje år, där vi kan avropa 
om det dyker upp något akut, en utredning eller en modifiering som de får plocka fram. Det är 
saker som ’poppar upp’ och ändringar eller modifieringar i själva radarn är oftast inte något som 
nuvarande underhållsleverantören kan hjälpa oss med.  

 
                            (Intervju med KR1, FMV) 
 
Ett sekundärt behov som några av respondenterna både från FM och FMV nämner i ett 
eventuellt samarbete med Ericsson, är att de tar ett större ansvar för planering av uppgradering 
av systemen samt att de bör vara med i processen att föreslå modifieringar av systemen 
(intervju med KR3; KR5; KR6). Vidare att de levererade produkterna fortsätter att utvecklas. 
”Även om systemet inte säljs till många andra länder måste systemens utveckling säkerställas 
och regleras i avtal” (intervju med KR5). Ett åtagande i övrigt måste innehålla teknisk 
assistans och då avses inte enbart det löpande stödet, utan att Ericsson även kan bedriva 
studier med kort varsel (intervju med KR2; KR3; KR6). En fördel med att ha ett åtagande mot 
en huvudleverantör som Ericsson är att flexibiliteten i systemen ökar för att kunna göra 
förändringar och modifieringar i systemen beroende på yttre förutsättningar som t.ex. hotbild 
och klimat. En annan vinst med ett nära samarbete med Ericsson är att prov och försök liksom 
FOT-studier för den framtida utvecklingen, som förvisso redan bedrivs gemensamt, kan bli 
mer ordnat och reglerat i avtal än vad det är för tillfället. Då Ericsson har många utländska 
kunder med samma typ av produkter, har Ericsson kunskapen om det finns möjligheter att 
åstadkomma synergier genom att FM bedriver utveckling gemensamt med de kunderna med 
hjälp av Ericsson, såsom t.ex. exportprojekt och studier, vilket skulle göra det billigare 
(intervju med KR1; KR3). Dit hör även utvecklingssamarbeten inom det svenska försvaret.  
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Samordning med andra kunder 

Samordning med Ericssons andra kunder är möjligt att genomföra inom fler områden, som 
t.ex. genom ett gemensamt reservdelslager, förutsatt att det är flera länder som köpt samma 
system (intervju med KR1; KR7). Mot bakgrund av den tillgänglighet som kunderna beställt 
kan Ericsson se till att reservdelarna finns i lager för deras behov.  
 

En förväntning är att de skalfördelar, som Ericsson tidigare nämnt, ger de vinster som påtalats 
och att Ericsson dimensionerar sin verksamhet, mot bakgrund av att de har flera kunder som 
nyttjar samma typer av avtal, så att de kan serva alla kunderna när det verkligen behövs, för flera 
av kunderna kommer att behöva sitt stöd samtidigt. Under en eventuell insats kan skalfördelarna 
exemplifieras med samordning av transporter, lagerhållning, leveranser och utlåning av materiel 
med Ericssons andra kunder. 
 
                 (Intervju med KR7, FM) 

 
 
Utbildning 

Fler sekundära behov som kunderna nämner är kunskaps- och kompetensöverföring till FM, i 
form av att industrin hjälper till med teknisk utbildning av FM: s officerare i t.ex. radarteknik, 
då försvaret har mycket att lära av industrin om de olika tekniska systemen (intervju med 
KR1; KR2; KR3; KR5; KR6; KR8; KR9). Det behövs även förbättrad dokumentation så att 
förbanden kan genomföra självstudier och vidare att FMV erhåller systembeskrivningar 
(intervju med KR3). ”Jag såg gärna att Ericsson tog över utbildningen av försvarets 
mekaniker och systemtekniker” (intervju med KR9). Uppfattningarna bland de intervjuade 
skiljer sig åt avseende om det är industrin eller FM: s personal som skall hålla i utbildningen 
av värnpliktiga. Utbildningsmässigt håller Ericsson normalt endast i industrikurser, under 
vilka ett antal officerare utbildas och som sedermera utbildar vidare mot förbandet. ”[…] men 
här ser jag att Ericsson skulle kunna hålla i utbildning av både officerare och värnpliktiga, i 
anslutning till att FM drar ner på personal samt utbildning av försvarsmaktspersonal som ska 
ut på mission” (intervju  med KR2).  
 

[…] men FM har tappat mycket kompetens i och med alla försvarsnedläggningar som har varit, så 
i vissa fall så kanske försvaret har behov av kompetenser från extern leverantör i alla fall 
oberoende materielsystem, framförallt på utbildningssidan. 
 
     (Intervju med KR4, FM) 

 
KR4 från TeK V är lite kluven kring utbildningsfrågan och att lämna över delar av denna till 
industrin, eftersom att det finns vissa skiljelinjer beroende på vilken utbildning som avses och 
vilken kompetens personalen måste ha på främre respektive bakre nivå. I många fall kan FM 
med visshet leasa ut mycket av utbildningen, men i vissa fall är mycket av det som är tätt 
knutet till insatsförbandets behov svårare att släppa ifrån sig alltför mycket. ”Vi måste ju 
själva kunna försörja våra insatsförband för att inte tappa kompetens i slutändan” (ibid.). 
Styrkan med att ha den tekniske officeraren som går i befattning som utbildare, är att han/hon 
känner sitt kompani och får en känsla för vad det är för problem som upplevs ute på 
stridsfältet och direkt feedback på om han/hon har utbildat fel, vilket kan vara svårt i fallet 
med externa utbildare. ”Vi som är utbildare upplever själva situationer, vilka hela tiden 
förhoppningsvis kommer att förbättra och rikta utbildningen mer på det som förbandet 
behöver” (ibid.).  
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Kunskapen om de egna materielsystemen på detaljnivå, medför även att FM kan föra helt 
andra diskussioner mot industrin (intervju med KR7). Försvaret måste vidare säkerställa 
kompetensen hos sina egna officerare för att de skall klara av att åka utomlands och 
sedermera vara den kontaktyta som Ericsson kan samtala med via helpdesk.  
 

Om all kompetens lämnas över till industrin, då får man ju heller aldrig bygga upp den 
kompetensen för den personalen som sen ska åka iväg på en mission. Hur mycket av kompetensen 
som vi kan släppa ifrån oss till industrin för att fortfarande vara en professionell kund med 
förmåga att kunna ställa krav är svårt att säga, eftersom man ännu inte har klart för sig hur FM 
och FMV skall rationaliseras och som kan leda till att kompetensområden flyttas mellan FM: s 
organisatoriska enheter och industrin. Vissa kompetenser måste vidmakthållas inom FM för att vi 
ska kunna lösa vår kärnverksamhet. Det kan gå snabbt när industrier byter ägare och kanske 
inriktning, varvid kompetenser försvinner. Kompetenser kan även delas mellan FM och industrin 
genom t.ex. växeltjänstgöring och praktikplatser, vilket kan vara en del i partnerskapet. 
 
     (Intervju med KR7, FM) 

 
KR7 från HKV anser att industrin skall hålla i den inledande operatörs- och 
teknikutbildningen, men ställer sig därefter tveksam och menar att det inte får bli olika 
särlösningar för varje industri. 
 

Utbildningen på den absolut närmsta nivån mot insatsförbanden tror jag man måste uppleva 
väldigt mycket för att kunna utbilda helt rätt och där tror jag att det finns en viss fara att leasa ut 
utbildning till externa utbildare. Det kan gå, men det kan också misslyckas rejält. Men talar vi t.ex. 
om utbildning av den bakre nivån avseende förebyggande och avhjälpande underhåll, av 
personalen som ska göra årliga tillsyner och liknande på materielen, där tror jag det är betydligt 
enklare att lämna över utbildningen till industrin, utan risk för att komma alltför långt ifrån 
verkligheten.  

 
      (Intervju med KR4, FM) 
 
 
 
5.3 Kundfokus  

I resonemanget kring kundfokus flyttas fokus till kundens förmåga att identifiera och skapa 
tjänsterna genom sitt bidrag med information, men även till leverantörens förmåga att 
kundanpassa sitt erbjudande och se på verksamheten ur kundens synvinkel. Det empiriska 
avsnittet om kundfokus inleds med respondenternas syn på kundens delaktighet i utformandet 
av tillgänglighetserbjudandet från Ericsson och på vilket sätt kunddialogen är viktig. Därefter 
ges en beskrivning av kundens eget arbete med att specificera sina behov, vilket bör vara en 
förutsättning för att kunna bidra med information till leverantören som skall kunna utveckla 
tjänsten vidare enligt kundens önskemål. Avsnittet avslutas med kundens uppfattning om 
Ericsson generellt tillmötesgår köparens krav och önskemål.  
 
 
Kundinblandning 

Ericsson har tidigt insett det faktum att kundens efterfrågan på nybeställningar av system 
kommer att minska och varit på det klara med kundernas ökade behov av tjänsteförsäljning 
(intervju med SR1). Det har medfört att företaget har svängt om sin organisation till att sälja 
just tjänster och ”Business Unit Global Services” är Ericssons största och snabbast växande 
enhet.  
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På Ericsson ser vi att vi inom ett par år kommer att ha mer än hälften av vår orderingång och 
omsättning från just tilläggstjänster och i och med detta ökar naturligtvis fokus på 
kundanpassning och denna del av verksamheten.  
 

       (Intervju med SR1, Ericsson)  
 
Från Ericssons sida har kunden varit delaktig i processen att utforma erbjudandet på lite olika 
sätt. En fortlöpande dialog med FM bedrivs, i huvudsak på HKV och på olika nivåer inom 
FMV (intervju med SR1). Från säljarens sida är främst marknadssidan och delar av 
företagsledningen inblandade. FM har varit delaktig i utformande av det här erbjudandet 
genom ett studiearbete som Ericsson genomfört tillsammans med FMV under 2004, då flera 
aktörer från kundsidan var inblandade. Under detta arbete formulerades ett tänkt 
kunderbjudande baserat på Ericssons erfarenheter från internationella missioner, vilket lett 
fram till det aktuella tjänsteerbjudande, som skräddarsytts efter kundens definierade behov 
men även utefter Ericssons möjligheter att verka. Ericsson är övertygad om att detta arbete 
sedermera lett fram till de planer och strategier som nu ligger till grund för FM: s agerande. 
De intervjuade på köparens sida anser sig sammanlagt inte ha varit involverade i att utarbeta 
Ericssons beskrivna anbud. På de lägre systemnivåerna inom FMV: s organisation är 
uppfattningen till stor del att inblandningen, med att ta fram ett tillgänglighetsåtagande 
tillsammans med Ericsson, sannolikt främst har skett högre upp i organisationen (intervju med 
KR1; KR2). På de lägre nivåerna har personalen fått åtagandet beskrivet för sig, men inte 
varit delaktig i utformandet. Istället har de haft möjligheter att komma med synpunkter 
allteftersom Ericsson har presenterat sitt förslag och som företaget har kunnat ta med sig hem.  
 

På min nivå har jag endast upplevt det som att Ericsson har varit här och presenterat en färdig 
lösning. De har kommit hit på eget initiativ och jag har endast ställts inför faktumet att ’det här 
kan vi erbjuda FM’. Men det kan vara så att det som de presenterat är förankrat och diskuterat på 
HKV och högre systemnivåer inom FMV. 
 

            (Intervju med KR1, FMV) 
  
KR3 från FMV VO Sjö menar att det är FMV som har velat ha till den här typen av avtal, 
liksom TeK som också har varit inne på den linjen. Det har även alltmer kommit in i 
uppdragen från FM att FMV skall teckna vidmakthållandeavtal, vilket blivit än tydligare de 
senaste åren. Uppdragen handlar främst om anpassning till NATO och att få upp rätt 
tillgänglighet på systemen genom vidmakthållandeavtal och inte så mycket om utveckling av 
vapen och sensorer. Diskussionerna kring ett tillgänglighetsåtagande, har funnits med länge i 
tankevärlden och pågått med Ericsson under ca 20 år med lite grand olika ambitionsnivå, 
”[…] men jag tror inte att FM har varit mogen för det, förrän de senaste två åren och det är 
först nu som det har börjat röra på sig” (ibid.).  
 
Inom FM har TeK sannolikt inte varit delaktiga (intervju med KR4; KR5; KR6). 
Respondenterna från TeK anser att det är en stor fördel om de är med tidigt i skapandet av ett 
sådant här tillgänglighetsåtagande. Då är det möjligt att snabbt rikta in industrin på att 
fokusera på ”rätt saker” så att leverantören förhoppningsvis kan göra ett snabbare och bättre 
arbete tillsammans med att bredda och koncentrera sitt produktutbud åt det håll som kunden 
önskar. En omständighet som respondenterna menar gör situationen lite knivig, är om det här 
tillgänglighetsåtagandet skall gå ut i en konkurrensupphandling, vilket sker om flera 
försvarsindustrier har jämbördiga möjligheter att lösa uppgiften. Då får inte kunden föra 
diskussioner som skapar fördelar för något företag inför en upphandling, vilket styrs av LOU. 
”Det är svårt att veta hur mycket man får tala om och inte” (intervju med KR4; KR7). Men är 
det så att ingen annan än en viss industri kan lösa åtagandet, uppstår ett helt annat läge och gör 
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det möjligt att föra djupare och mer ingående diskussioner med leverantören i förväg. KR7 
från HKV har svårt att uttala sig om FM har varit delaktig i att bygga upp det här konceptet 
som Ericsson erbjuder, men menar att det är möjligt att andra försvarsmaktsnationer har varit 
det, i och med att Ericsson har stöttat flera kunder utomlands. Samarbetet som industrin har 
haft med TeK V, har utan tvivel bidragit till att bygga upp en ökad förståelse för FM: s behov 
och verksamhet, tillsammans med de f.d. officerare som arbetar hos Ericsson idag och deras 
erfarenheter från FM, som de fört med sig in i företaget. En stor del av deras kunskaper 
kommer från deras bakgrund som f.d. försvarsanställda och den kunskapen, militära 
erfarenheter och ”tänket” kring underhållsbranschen inom FM lyser igenom.  
 
Kunden och leverantörens tekniska delar är inte samordnade med varandra. Olika tekniska 
kundanpassningar hanteras genom separata rutiner inom FM och Ericsson och en kommande 
utmaning är att få dessa att harmonisera (intervju med SR1). Ericsson medverkar i kundens 
utvecklingsarbete genom att föreslå studier och utvecklingsprojekt, antingen inom varje 
”systemstuprör” eller via anslag och förslag till FOT. Ericsson vill förändra sättet att 
kommunicera gentemot kunden och se ett mer sammanhållet åtagande där de bättre kan 
resurssätta arbetet och koordinera detta med utvecklingsarbete för många olika system. Ett 
sådant förändrat arbetssätt innebär per definition ett mycket tätare samarbete med kunden. Det 
kommer även att innebära att kunden måste röra sig upp i systemnivåerna och inte ha så stort 
fokus på detaljnivå.  
 

FMV har en tradition att fokusera på processer istället för på resultatet. I denna tradition ligger 
en stor fara för att kunna komma vidare i FM: s omställning. Strukturen och traditionen inom FM 
är också en svårighet att komma över, även om tecken finns på att den håller på att luckras upp.  

 
                          (Intervju med SR1, Ericsson) 

 
Svaret har sin grund i frågeställningen om hur Ericsson upplever FM: s kundinblandning och 
deras agerande i det tänkta tillgänglighetsåtagandet. Ericsson menar att det enda och bästa 
sättet att komma över dessa hinder är att teckna avtal och lära under gång. ”Allt kan inte vara 
på plats från början när det rör sig om så stora förändringar” (ibid.). En respondent från FMV 
nämner på samma sätt processarbetet som en bidragande orsak till att kundens handlande mot 
leverantören blir mer invecklat.  
 

Jag tror att det var lättsammare förr, idag så är allting så uppstyrt med regler och vi har våra 
processer och en massa dokument som ska tas fram samtidigt som vi får mindre resurser. FMV 
hade mera fria händer på den tiden, enskilda handläggare kunde sitta och ta beslut och det var 
lättare att diskutera och få loss pengar. Ska vi ha loss pengar nu och t.ex. få infört en ny funktion 
som inte HKV har skrivit om, men som vi tycker att man behöver så får vi gå hela svängen med 
HKV. Det medför att det blir tyngre mot industrin också och mera omständligt på gott och ont.  
 
                           (Intervju med KR1, FMV) 

 
 
Kunddialogen 

En stor del av kundsidan upplever att kunddialogen generellt är oerhört viktig och spelar en 
central roll i att tillse att både leverantör och kund har förståelse för varandras problem 
(intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR6; KR7). Dialogen är betydelsefull på flera 
sätt, dels för kravställningen mera funktionellt, dvs. att tala om hur produkten fungerar, 
tillgängligheten på materielen i form av hårdvara, genom felrapportering och att lämna förslag 
på förbättringar samt dels för verksamheten för produkten som sådan (intervju med KR3).  
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Dialogen med industrin är även viktig för att kunna lyfta frågan om underhållet av materielen så 
att det finns med i resonemanget från början och inte kommer efteråt, för då blir det dyrt.  
 

(Intervju med KR7, FM)  
 
I relationerna mellan de olika parterna, FMV, industrin och FM är kommunikationen också 
mycket viktig. Men går FM in i ett tillgänglighetsåtagande tillsammans med Ericsson blir den 
ännu viktigare av den orsaken att det blir ett mer integrerat samarbete, då Ericsson kommer att 
ta över vissa av de bitar som idag görs av FMV respektive FM (intervju med KR1). Den är 
också viktig på så sätt att FMV ser att Ericsson gör rätt saker, så att de inte har missförstått 
något och att det utvecklas mot den produkt som FM/FMV har beställt.  
 

Kunddialogen medför att vi kan justera riktningen om vi har kommit lite fel från början. Det är allt 
från de tjänster och produkter som levereras till ekonomiska prognoser och liknande. Dialogen är 
ett måste för att slutprodukten ska bli bra och vi får den produkt som vi hoppas på. 
 
     (Intervju med KR4, FM) 

 
Generellt mellan FMV och olika industrier är det inte alltid kunddialogen fungerar och det har 
blivit allt tydligare under de senaste åren att dialogen med kunden är mycket individuell 
beroende på vem som håller i den från industrins sida (intervju med KR2). En annan orsak 
beror på FMV: s arbetsmetodik, som ibland medför att fel förutsättningar ges till leverantören 
vilket inte är en bra grogrund för gott samarbete. ”I många fall är det HKV: s långsamma 
agerande som har lett till förseningar och fördyrade projekt hos t.ex. Ericsson, där FMV har 
lovat beslut i en viss fråga inom ett visst datum, men där beslutet sedan inte har inkommit från 
HKV, vilket i sin tur medfört att FMV inte har kunnat lämna besked till industrin. Vi är alla 
beroende av varandra” (ibid.). Kunddialogen skiljer sig åt och har olika syften beroende på i 
vilken fas materielen befinner sig, men den är fortfarande viktig (intervju med KR1). I 
anslutning till system som är levererade och ”klara” sedan ett antal år tillbaka, där 
”barnsjukdomarna” är bortmodifierade och vidmakthållandet har gått över till C-verkstaden, 
förs dialogen, kring logistikfrågor, främst med dem som har underhållsavtalet. Under 
vidmakthållandefasen sker dialogen med Ericsson i form av bl.a. uppföljningsmöten där 
felutfall, garantier, genomgående fel etc. följs upp. I skedet nyligen levererat system, har 
personalen som arbetar med sakfrågor som t.ex. modifieringar, tekniska förbättringar etc. 
fortlöpande dialogen mot Ericsson. Under utvecklingsfasen vid framtagning av systemet sker 
väldigt mycket kontakt med Ericsson. Då specificeras ett flertal möten i syfte att bl.a. ta fram 
en driftsäkerhetsplan, verifiera att kraven är uppfyllda osv. 
 
 
Kundens arbete med att specificera sina behov 

Kundsidans arbete med att specificera sina behov och sin kärnkompetens mot bakgrund av 
FM: s utökade samverkan med industrin, har varit i det närmaste obefintlig anser de flesta av 
respondenterna. FMV: s verksamhet med att se över vilka egna funktioner myndigheten skall 
ha, har sannolikt skett på högre nivåer inom organisationen, för det är inget som har 
förekommit på de lägre systemnivåerna (intervju med KR1; KR2; KR3).  
 

FMV går ofta i gamla fotspår. Alla talar om det här med systemhustänkande, men det är allt. Det 
har inte slagit rot på min nivå. Anledningen är att vi hela tiden har bråttom, jag kan inte se framåt 
om tre år och agera efter det. Jag måste agera efter vad FM ska ha imorgon och då är det oftast 
detsamma som gällde igår. Trögheten i systemet medför att vi inte får göra vad vi vill, utan 
besluten ska gå via HKV och sedan till FMV. 

                 
                       (Intervju med KR2, FMV) 
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På TeK har endast diskussioner förts internt, men inget reellt arbete har initierats varken från 
HKV eller från TeK (intervju med KR4; KR5).  
 

Vi har inte specificerat våra behov och vi har inte fått frågan. Vi har diskuterat i fikarummet om 
hur det ska bli och hur vi skulle vilja att det var, men vi har inte fått någon enkät att fylla i eller 
blivit tillfrågade om att medverka vid t.ex. ett symposium där man skulle kunna diskutera detta. 
Ingen har varit intresserad. 

 
 (Intervju med KR6, FM) 

 
 

[…] men det arbete som man på Högkvartersnivå har startat upp, i och med OPS-strategin, det är 
att försöka tydliggöra vilka krav som FM ska ställa gentemot FMV och industrin avseende t.ex. ett 
tillgänglighetsåtagande. Där påstår jag att FM är i startgroparna […]. Projektet är ett viktigt 
forum för oss att verkligen tala om vad det egentligen är som vi vill ha i slutändan. Även om 
tillgänglighet finns som begrepp i våra reglementen så har vi inte tagit så tydligt på det, vi har inte 
tydliggjort det så mycket internt i organisationen som Ericsson gör i det här 
tillgänglighetsåtagandet. Det blir väldigt tydligt när Ericsson lägger fram det i ett sådant här 
erbjudande och det är det som får en själv att tänka, varför har inte vi tänkt i de här banorna 
förut? 

 
      (Intervju med KR4, FM)  
 
Ett projektarbete med FMV, HKV och industrin, initierades av industrin för ett antal år sedan 
som syftade till att se över ett tänkt tillgänglighetsåtagande och fortlöpande projektvisa 
arbeten har därefter bedrivits på HKV och FMV de senaste två åren, men det som saknas är 
det ”övergripande tänket” från HKV (intervju med KR2; KR3). En stor del av personalen på 
FMV har åtskilliga tankar kring hur mycket av arbetet FM/FMV skall göra och hur mycket 
som industrin skall ta över och de flesta har en någorlunda ensad syn på vad som egentligen 
behövs. Det pågår för närvarande en utredning inom FMV avseende vilka behov som kommer 
att finnas med hänsyn till den ominriktning som pågår inom FM (intervju med KR1). En 
inriktning är att FMV skall arbeta på högre systemnivåer och låta industrin ta hand om de 
lägre systemnivåerna i funktionen som systemhus. ”Det tar tid innan en sådan här kursändring 
verkar igenom både inom FMV och inom FM” (intervju med KR2). Det medför att tänkta 
avtal och uppdrag mot industrin skiljer sig åt mellan olika VO (Sjö, Mark och Flyg) på FMV 
och ibland även inom ett och samma verksamhetsområde. Under hela den här proceduren har 
mycket av ”systemhustänkandet” övergetts och ett tänkt avtal mot industrin inom VO Mark, 
avser i nuläget endast att samordna support, som inrymmer avsevärt mindre än ett 
vidmakthållandeavtal (intervju med KR2). Supporten avser att hålla tillgängligheten på 
materielen avseende reservdelar och reparationer och inga förbättringar i form av 
uppgraderingar eller nyutveckling, vilket ingår i ett vidmakthållandeavtal. ”Tyvärr så råder 
det språkförbistringar angående dessa begrepp och det är inte säkert att alla håller med mig i 
detta” (ibid.). Inom VO Sjö finns en början till ett sådant här tillgänglighetsavtal som Ericsson 
avser, i det vidmakthållandeavtal som har tecknats mot Saab AB och deras lednings- och 
stödsystem. I nuvarande avtal med Saab ingår inte samtliga av Saab levererade system men i 
det kommande avtalet är detta avsikten. ”[…] och fr.o.m. 2007 har FMV uppdrag för 
vidmakthållande av flertalet system inom fartygsburna ledningssystem inklusive Ericssons 
radarsystem” (intervju med KR3).  
 
Skrivelsen ”Offentlig Privat Samverkan” (OPS) (HKV 25 100:60814) är en del av HKV: s 
arbete mot bakgrund av FFU (intervju med KR7). Strategin beskriver nyttan av att samverka 
med näringslivet och andra civila aktörer, i syfte att möjliggöra ett förbättrat resursutnyttjande 
i FM som i sin tur leder till ökad kostnadseffektivitet. Det medger en högre effekt av FM: s 
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kärnverksamhet. FM: s arbete med att specificera sina behov och kärnkompetens, avseende 
industrins utökade åtagande, t.ex. Ericssons tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst, ses för 
ögonblicket över på HKV i ”Projekt X”. Huvudsyftet med projektet är att rationalisera 
materielförsörjningen, för att frigöra resurser för att täcka nya behov, t.ex. inför Nordic Battle 
Group. Målet är att utarbeta en förändrad materielförsörjningsstrategi och ett integrerat 
arbetssätt inom materielförsörjningen med tydliga gränsytor mellan berörda statliga aktörer 
och näringsliv. Materielförsörjningsstrategin skall utifrån statsmakternas inriktning och FM: s 
strategiska mål, ange hur det militära försvaret på ett kostnadseffektivt sätt skall förses med 
materiel så att FM kan lösa sina uppgifter på ett så bra sätt som möjligt. Hela arbetet skall 
vara klart, 1 januari, 2007.  
 

Arbetet ligger till grund för vilka kompetenser som vi ska behålla för att vara en bra kund och 
kravställare, vilka funktioner som vi måste ha kvar för att inte stå helt barskrapade när det blir en 
insats och hur vi kan slimma organisationen […] inom FM och FMV. 
 
     (Intervju med KR7, FM)  

 
Projekt X ser över dels materieladministrationen mellan FMV och HKV, var personalen skall 
arbeta så att det inte finns dubbla kompetenser på båda ställena och dels vilka systemnivåer 
som respektive aktör skall ansvara för i gränssnittet FMV och industrin, (intervju med KR7). I 
de funderingarna måste HKV även se över vilka personer som behöver flytta från FMV 
tillbaka till FM, för även om uppgifterna inte skall ligga på FMV, måste funktionen finnas 
någon annanstans för att FM skall kunna vara en kompetent kund. I båda de här ovan nämnda 
gränssnitten resoneras det om att TeK kommer att få bära mycket av den kompetensen som 
försvinner från FMV. Den sista skärningen är mellan industrin och FMLOG och rör vilken del 
av verkstadsdriften som skall föras över på industrin. Det är viktigt att försvaret genomlyser 
sin egen organisation för att se var det finns dubbla eller kanske tredubbla kompetenser, så att 
FM har kontroll över vad det är som säljs ut. ”Vi kanske kan optimera det vi gör själva och 
göra det billigare och behålla en kompetens som är rätt bra att ha” (ibid.). Vissa delar av 
materielprocessen har försvunnit under en tid i och med att FM och FMV har rationaliserats 
under några år. Det är nu viktigt att hitta tillbaka till en fungerande materielprocess och utefter 
det effektivisera FM. Samtidigt måste delar i FMV granskas och fördelas inom 
försvarsmaktsfamiljen för att därefter se hur fördelningen skall ske mellan FM, FMV och 
industrin. Tankar kring att industrin tar någon form av tillgänglighetsåtagande mot FM kan ha 
funnits under längre tid, men det som gjordes för tiotalet år sedan hade inte varit rätt nu och 
organisationen inom FM var nog än mindre mogen då än nu liksom delar av försvarsindustrin. 
 
 
Leverantörens uppfyllande av kundens krav 

Uppfattningarna från kundsidan, om huruvida Ericsson generellt tillmötesgår FM: s krav och 
önskemål, är något delade. Ericsson har många andra kunder och satsar på nya tekniker 
(intervju med KR2). Det gör att de inte alltid tillmötesgår FM: s behov och krav på den äldre 
materielen. ”Ericsson håller inte kvar kompetensen på den äldre tekniken eftersom de hela 
tiden måste arbeta med den nya” (ibid.). Det är mycket en kostnadsfråga och beror troligtvis 
på att det finns en brist i FM: s avtal med Ericsson och att det behövs göras någon ny form av 
förenklad upphandling avseende vidmakthållande på äldre materiel. Det är ofta tvister om hur 
huvudavtal, garantier och garantitid skall tolkas menar KR2 från FMV. Det rör i första hand 
inte funktionen vidmakthållande, utan handlar ofta om insynen i Ericssons processer och 
prissättningar m.m. Grunden är att de vill ha betalt så mycket som möjligt och FM vill betala 
så lite som möjligt.  
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Ericsson vill hela tiden vidareutveckla och gå framåt, medan vi kanske är lite bakåtsträvare i det 
sammanhanget och inte satsar på ny oprövad teknik. De vill nog springa fortare. Ericsson är ofta 
här och talar om vilka förbättringar man skulle kunna göra och i våran värld så är vi stela, 
långsamma, en elefant som man måste ta tid att vända. Vi är mera inne på tekniskt systemstöd, 
support, underhåll, reparera allt som är trasigt och fixa sånt som inte fungerar som det ska - det 
vill vi ha hjälp med, medan de vill utveckla nya funktioner och stoppa in nya prylar.  

 
                        (Intervju med KR2, FMV) 

 
Flera av respondenterna anser att Ericsson tillmötesgår FM: s behov och önskemål (intervju 
med KR1; KR3; KR6). Tidigare har Ericsson rent traditionellt varit en tillverkningsindustri 
och generellt har det varit ett ganska gott samarbete när det har behövts (intervju med KR4). 
Vid garantiåtgärder i olika avseenden har det inte varit några som helst diskussioner mot 
Ericsson utan de har varit lyhörda mot kunden. ”Jag har goda erfarenheter av Ericsson. De 
frågeställningar och behov av hjälp och stöd som jag har haft, har jag fått av Ericsson i 
Mölndal och jag har inte haft några som helst problem med dem” (intervju med KR6). 
Nackdelen menar KR6 från TeK Fartyg, ligger i att underhållsavtalet för marinens 
radarstationer, levererade av Ericsson, knutits mot en annan oberoende leverantör vilket 
troligtvis är en följd av att den leverantören redan hade underhållsavtalet hos armén. Det har 
medfört att TeK på fartygssidan inte har haft någon naturlig knytning till Ericsson eller någon 
nära relation, då de årliga uppföljningsmötena har skötts med en annan underhållsleverantör. 
Förhållandet kan jämföras med TeK på armésidan som upplever det motsatta på grund av ett 
nyligen levererat system. ”TeK V har fått en naturligare närhet till Ericsson sedan de 
levererade det senaste systemet UndE 23. Det har medfört att TeK varit med i 
utvecklingsfasen av systemet mot industrin, genom att stötta FMV i kravspecifikationer, 
konstruktionsgranskningar och underhållsgranskningar” (intervju med KR4).  
 

Jag ser positivt på Ericsson som leverantör och tror definitivt att de har viljan, men jag har svårt 
att uttala mig om hur det skulle bli då det inte är de som har reparerat våra utbytesenheter innan, 
men jag önskar att det hade varit så. Hade jag fått välja så hade jag inte valt Saab Aerotech i 
Växjö, utan då hade jag valt Ericsson. Det hade varit mycket enklare att få igenom en 
vidareutveckling av materielen eller lättare kunnat generera tips på hur man skulle kunna utveckla 
den. Jag kan säga som ett exempel att när jag tog över den här befattningen som jag har nu, då 
låg det tre trasiga sändarrör till ett radarsystem och jag hade inte rör så att vi kunde köra alla 
båtarna. Men genom en snabb kontakt med Ericsson så fick jag hyra ett rör kvickt och till en 
mycket rimlig kostnad. De var mycket tillmötesgående och de gjorde vad de kunde för att hjälpa 
oss i vår svåra situation. Okey, Ericsson är dyrare än Saab Aerotech, men jag tror att Ericsson 
kan lämna mer kvalitet än de. Ericsson har tillgång till andra kunder och till en större kaka helt 
enkelt. De har ju även en annan kontakt till sina underleverantörer [...]. Vad gäller end-of-life 
bevakning på reservdelar hos Ericssons underleverantörer, så ringer ju inte de till Saab Aerotech 
och talar om att nu håller de här komponenterna på att ta slut på marknaden. De har ju ingen 
anledning att göra det.  

 
      (Intervju med KR6, FM) 
 
Ett problem som FMV möter när en ny produkt skall upphandlas, är att de funktionella kraven 
finns på en ganska hög nivå (intervju med KR3). Det är tekniska funktioner som skall 
specificeras för leverantören och de kommande användarna vet kanske inte exakt hur de 
kommer att använda materielen och det krävs nästan ett färdigt system för att kunna ge 
synpunkter på utformning och funktionalitet, främst vid framtagandet av MMI. Ericsson 
tillmötesgår den tekniska kompetensen, men det är svårare för FM och FMV att beskriva 
användargränssnittet, vilket måste genomföras i flera steg och som även sker idag.  
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Jag ska säga så här att, jag tror inte att vi är klara och tydliggör våra användarbehov för 
Ericsson. Jag tror att vi inte riktigt mäktar med det och det gäller nog med andra leverantörer 
också i systemhusvärlden. Det är inte Ericssons fel utan snarare vårt eget fel. Vi vet att vi måste 
göra något åt det, för det finns ett behov men jag vet inte riktigt hur.  

 
                        (Intervju med KR3, FMV)  

 
 
 
5.4 Värdeskapande 

Betydelsen av begreppet värde kan vanligen mätas i pengar men kan även har en abstrakt 
innebörd, som syftar till en mer subjektiv form av uppskattning genom en persons tolkningar. 
Detta avsnitt beskriver inledningsvis på vilka sätt Ericsson tillsammans med kunden har 
bidragit till att hjälpa kunden att skapa sina egna värden, därefter skildras värdet av att ha 
Ericsson som leverantör samt slutligen kundens samlade upplevelse av leverantören. Allt 
framställt genom respondenternas ”glasögon”. 
 

Framförallt under de tidiga utvecklingsfaserna i ett projekt diskuteras möjligheter och då har man 
väldigt stor nytta av varandra”. Ericsson ser vart FM är på väg och vilka önskemål som finns och 
under dialog ser vi i gengäld vad Ericsson kan bidra med. Ericsson kan fungera som bollplank till 
oss och ha synpunkter på verksamheten. Vi ser Ericsson inte bara som en radarleverantör, för de 
har ju även kunskap om andra system som vi kan få del av och på så sätt får vi stöd att skapa våra 
egna värden. Ericsson kan informera oss om hur andra kunder använder sina system och vad de 
har för kravbild.  

                        (Intervju med KR3, FMV) 
 
KR4 från TeK V har en likartad uppfattning och menar att FM: s behov och krav på ett sätt 
har tvingat industrin till att utveckla sina produkter vidare. I gengäld har den teknologi och de 
förmågor som Ericsson kunnat erbjuda FM varit positiv och bidragit till att öka värdet för 
insatsförbanden genom att de fått en helt annan förmåga än tidigare. ”I dagsläget, då Ericsson 
är med så långt fram i teknologiutvecklingen, så kan de säga att ’de här möjligheterna har vi 
att ge er en taktisk operativ förmåga, är den intressant?’” (intervju med KR4). ”Sådant som vi 
har antaget är svårt och inte har gått att implementera på materielen, har Ericsson uttryckt att 
’om tre till fem år kan vi uppnå den teknologin och därmed kan ni få den här förmågan’” 
(ibid.). Det krävs då att FMV och Ericsson har täta kontakter och att Ericsson verkligen släpps 
in på banan så att de kan vara med och diskutera, även tidigt i projekten (intervju med KR3). 
Traditionellt kostar leverantörers verksamhet även i det här skedet, men Ericsson uppfattas 
som ganska öppna. KR3 på FMV menar att Ericsson kan ställa upp och arbeta utan 
finansiering för att det även gagnar dem själva. Medan många andra företag vill ha pengarna i 
handen innan de sätter sig och diskuterar. ”Det är något som vi tycker är trevligt med 
Ericsson, de tar betalt men de är också beredda att ställa upp för att få information, så att de 
kan styra sin egen utveckling” (ibid.).  
 

I priset till kunden så räknas, nästan undantagslöst alltid, värdet av eventuella kommande 
transaktioner in som ett led i en investering, i en relation som skapar framtida inkomster  
 

       (Intervju med SR1, Ericsson) 
 
KR1 från FMV menar att Ericsson i det här tillgänglighetsåtagandet har hjälpt kunden att 
skapa egna värden, genom att påtala vad de kan ställa upp med (intervju med KR1). ”De har 
fortlöpande givit oss lite vinkar och hjälpt oss på vägen” (ibid.). Ericssons idéer och tankar 
tvingar FM att fundera i nya banor på ett positivt sätt (intervju med KR4). Kunden har på 
motsvarande sätt informerat leverantören om FM: s behov, vilket drivit kundens värdeprocess 
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framåt (intervju med KR2). Ericssons nuvarande tjänsteerbjudande utgår i huvudsak från 
tanken av att kunna frigöra resurser för FM genom skickligare hantering av materielen, 
minskad anskaffning av utbytesenheter och reservdelar, förbättrade processer samt 
avskaffande av dubblerad eller tredubbel kompetens (intervju med SR1). ”[…] dessa 
rationaliseringar skall kunna frigöra pengar för materielanskaffning och vidareutveckling av 
tidigare inskaffade system. Genom detta skapar vi kundvärde i flera led” (ibid.). Ericsson har 
hittills främst inriktat sig på att befria kunden från vissa uppgifter och att avlägsna denne från 
dubbel- och trippelarbete med därtill hörande kompetenser. 
 

Vad vi strävar efter är att tillsammans med kundens resurser kunna möjliggöra en mer snabbfotad 
process än tidigare, som i sin tur ökar kundens flexibilitet. Något som vi idag ibland upplever det 
finns mindre av. Vi utgår även ifrån att vi kan medge möjligheter till koordinerad och samordnad 
funktionalitetsutveckling mellan FM och andra kunder och där vi kan dra nytta av 
systemkompetens och resurser inom FM. 
 

                  (Intervju med SR1, Ericsson) 
 
 
Värdet av relationen till Ericsson 

Det finns enligt kunden ett stort värde av att ha Ericsson som leverantör på flera sätt. Vinsten 
för FM är att Ericsson har varit en bra strategisk samarbetspartner, då de har kunnat erbjuda 
försvaret förmågor som de annars inte hade haft i många fall (intervju med KR4; KR6). Det 
tydliga mervärdet för FM har skett under delen som rör tekniskt systemstöd, dvs. tekniska 
anpassningar och modifieringar. Ericsson har t.ex. kunnat erbjuda FM ”vi kan ge er UndE 23 
möjlighet att upptäcka artillerigranater”, vilket har kunnat skapa ett stort värde av den produkt 
försvaret har i dagsläget. Ericsson har den yttersta detaljkunskapen av den utrustning som de 
har levererat och har förutsättningarna för att göra förändringar, men det kräver att Ericsson 
får vara delaktiga i kundens verksamhet (intervju med KR6). Emellertid har FM inte tackat ja 
till så många delar där Ericsson har erbjudit förmågor avseende materielunderhåll.  
 

Sen har Ericsson, i och med det här tillgänglighetsåtagandet, uttryckt att de kan ta en större del av 
kakan även avseende materielunderhållsdelen, men då måste vi först utvärdera om det ger det 
tydliga värdet för oss eller om vi bara byter leverantör, utan något direkt mervärde. 

 
     (Intervju med KR4, FM)  
 
Ett stort värde som kunden upplever, av att ha Ericsson som leverantör, är informationsutbytet 
och kunskapsuppbyggnaden (intervju med KR3; KR5; KR6). Mervärdet består i att det är de 
som har konstruerat radarsystemen och har kunskap om marknaden, t.ex. ”[…] det är väldigt 
svårt för oss själva att bevaka end-of-life bekymmer och liknande” (intervju med KR6). Men 
även i att den utrustning som de levererar är väldigt bra, eftersom de överlämnar den senaste 
tekniken.  
 

Kundens medverkan, i detta fall FMV, att tillsammans med Ericsson skapa produkter och tjänster 
får ett dubbelt ökat värde, genom att produktens och tjänstens värde ökar både i realiteten och 
imaginärt.  
 

(Intervju med KR6, FM)  
 
Det reella värdet är att det skapas en bra produkt, genom att produkten eller tjänsten anpassas 
efter kundens egna behov och önskemål, då kunden är med och påverkar och det imaginära 
värdet består i att kunden kan uppskatta produkten eller tjänsten på ett annat sätt, genom att ha 
varit med och utvecklat den (intervju med KR6). ”Jag ser då produkten med lite guldglans, så 



 

 114

med andra ord så blir det även ett imaginärt värde. Jag tror att leverantören tjänar dubbelt av 
att ha med kunden under hela processen på det viset” (ibid.). KR6 från TeK Fartyg menar 
vidare att värdet för kunden skulle öka om Ericsson inledde ett samarbete på de lägre nivåerna 
i FM, med TeK, för att erhålla en större miljökunskap.    
 

Det finns säkert vissa specifika krav från FM som är ’skall krav’, men sen har FMV som jag 
upplever det ganska fria tyglar att inom den ramen och bibehållande av vissa ’skall-krav’, ta fram 
produkten. Det är där jag är intresserade av att ha täta kontakter med leverantören tillsammans 
med tekniker hos oss, så att leverantören har så mycket i ryggsäcken så att han vet vårt behov 
tillräckligt mycket och känner till vår miljö. Överhuvudtaget de här sakerna som vi talar om nu 
med industrins ökande inblandning ’hör man talas om', men jag har aldrig sett något reellt 
påtagligt förslag på hur det skulle kunna se ut mer än nu i ditt uppsatsarbete. 

 
 (Intervju med KR6, FM)    

 
”Alla kontakter med Ericsson ger väldigt mycket, inte minst för att vi känner företaget och har 
ett kontinuerligt förtroende för dem” (intervju med KR3). ”En bonuseffekt är att jag vet att de 
som jag vid behov behöver tala med finns tillgängliga på Ericsson” (intervju med KR1). 
Vidare finns det med Ericssons hjälp möjlighet för FMV att utbyta tjänster på ett mer 
informellt vis, t.ex. att få hjälp med en svår fråga utan att gå den normala gången med att göra 
en beställning (intervju med KR2). ”Samarbetet sker smidigare genom att det är möjligt att 
göra saker” (ibid.). Det finns även ett stort värde i att Ericsson kan samordna mycket av FMV: 
s verksamhet. ”Den största fördelen med ett sådant här tillgänglighetsåtagande är att 
användbarheten av systemen blir bättre” (intervju med KR6). Flera av projekten mot Ericsson 
idag, har i många fall samma teknik, funktioner och i flera fall samma problem. 
 

En stor fördel med att projekten är likadana och att vi har Ericsson som leverantör, gör att vi kan 
samordna oss och få ner kostnaden för varje enskilt projekt”. Tidigare har projekten genomförts 
’stuprörsvis’, utan att kunden gjort några samordningsvinster. Idén till samordningen av projekten 
kommer från Ericsson.  
 
                           (Intervju med KR2, FMV) 

 
I relationen mellan FM och Ericsson har kontakterna ökat mellan TeK V och Ericsson, på 
grund av nya levererade system (intervju med KR1). Värdet består i att TeK V kan ringa och 
få hjälp och stöd och det är ingen som ”slår på taxametern”. Det är ofta lite ge och ta och båda 
parter är betjänta av den här typen av verksamhet. Ericsson vill ofta låna materiel i de fall de 
skall ut på en demonstration eller mässa och då ställer FM upp med materiel gratis. Ericsson 
är en svensk försvarsindustri och genom att FM har personal som har gått över dit finns det 
nära relationer till vissa på företaget menar KR7 från HKV. Det i sin tur ger möjligheter att 
kunna föra diskussioner och samtal som kanske gynnar Ericsson i första steget, för att det ger 
dem en bra produkt, men som även gagnar FM genom att de får en produkt som de vill ha. De 
här relationerna som FM får med Ericsson, just för att det är en inhemsk industri och att FM 
har de här nära banden till personalen, skapar ett nätverk som hänger ihop och är till nytta för 
båda parter.  
 

Det här kan vi aldrig få med en utländsk industri och det beror på personkännedom. Man får ett 
större utbyte av att utveckla med sitt eget land, med en nationell industri än med en utländsk. Jag 
upplever också att i och med att de har den här relationen till oss, så kanske vi kan få ett utbyte av 
deras erfarenheter på ett annat sätt än vad andra länder får.  

 
      (Intervju med KR7, FM) 
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Närheten geografiskt till Ericsson är också ett värde, anser KR7, då det inte är så långt mellan 
luftvärnsregementet i Halmstad till Mölndal. Genom att ha radarkompetensen i landet, har 
försvaret möjlighet att utveckla sig själv, t.ex. är kanske Totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI) skickliga på radar för att Ericsson finns och är det så att FOI är duktiga på radar, kan 
det leda till att Försvarshögskolan (FHS) och FM: s tekniska skola (FMTS) lägger sina kurser 
där, vilket medför att radarkompetensen kommer in i FM: s system. Kompetensen i landet 
bidrar till att intresset och viljan att lära ökar och det i sin tur ger ett brett kunnande. ”Det 
smittar nog av sig inom organisationen att försvaret är tekniskt intresserat, för att vi tycker att 
det är rätt så kul med inhemsk industri” (ibid.). Det är vidare en stor vinst för FM att Ericsson 
har många utländska kunder, vars erfarenheter det svenska försvaret kan få ta del av, 
framförallt i kommande system men även i förslag som rör REMO: s som Ericsson har gjort 
mot annan kund (intervju med KR6).  
 

Man skulle kunna tänka sig att om FM ska på ett uppdrag till ett specifikt klimat, så är det möjligt 
att ställa frågan till Ericsson, ’bör vi anpassa vår materiel på något speciellt sätt för att den ska 
klara det här klimatet bättre’, mot bakgrund av att Ericsson kanske har levererat produkter till 
andra kunder, som har verkat i samma typ av klimat tidigare. Sedan kan sådana erfarenheter vara 
svåra att föra över från Ericsson till FM, då det finns sekretess mellan leverantör och köpare. 

 
      (Intervju med KR6, FM) 
 
På frågan om respondenterna kan se några kostnadsfördelar eller inkomstfördelar i sin relation 
med Ericsson blir svaren lite olika. KR2 och KR6 har svårt att se några överhuvudtaget. KR3 
menar att de kostnadsfördelar som FM kan nå genom Ericssons tillgänglighetsåtagande är 
samordningsvinster över hela FM. ”Då tror jag att man samtidigt tänker sig att kunna 
samordna utvecklingen och då får Ericsson ta ledartröjan för det” (ibid.). Tidigare 
kostnadsfördelar som FM har kunnat göra, ligger i förhållandet att FM har haft två jämbördiga 
underhållsleverantörer på den absolut bakre nivån, varav Ericsson har varit och är den ena 
leverantören, som har kunnat konkurrera med varandra, vilket medfört att FM kortsiktigt och 
ekonomiskt har kunnat spara pengar (intervju med KR4). Nu måste FM bestämma sig och tala 
om vad de förväntar sig i slutändan av ett avtal och därmed bli en bättre kravställare. ”[…] 
vill vi ha en leverantör som kan försörja oss med teknisk anpassningsverksamhet och 
modifieringsverksamhet i huvudsak eller vill vi ha en leverantör som kan försörja oss med 
hela konceptet?” (ibid.). I nuläget har FM sagt att de vill konkurrensutsätta C-
verkstadsavtalet, utan att detaljspecificera vad det innehåller. KR4 menar att FM är på väg in i 
ett nytänkande, då försvaret inte i lika hög utsträckning kan köpa in nya system utan tvingas 
utveckla de system som redan finns, vilket medför att FM måste upprätta helt andra typer av 
avtal än de som funnits tidigare, för att kunna försörja de behov som finns nu. 
 
Vad avser inkomstfördelar så ”[…] talar vi om den verksamhet som insatsförbanden 
genomför så har vi definitivt dragit nytta av Ericssons teknologi i den verksamheten” (intervju 
med KR4). FM har fått en helt annan förmåga att leda sina luftvärnsförband med hjälp av 
Ericssons teknologi, där försvaret hade en mer begränsad förmåga tidigare kontra den 
förmåga som Ericsson levererar till FM: s radarstationer i nuläget. ”Om vi betecknar den 
verksamheten som kärnverksamhet, så har vi tydligt nått fördelar” (ibid.).  
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Samlad upplevelse 

Det är egentligen bara att önska så får vi det. Ericsson är beredd att göra allt, det är snarare vi 
som är fantasilösa. Till skillnad från andra leverantörer som, så fort man försöker beställa något 
så är det svårt och besvärligt. Man kan undra vad de leverantörerna egentligen sysslar med, om 
det står still!  

                        
                       (Intervju med KR3, FMV) 

 
Kundens samlade upplevelse av Ericsson är bl.a. att ”Ericsson är mån om relationen till FM 
och värdet av kunden” (intervju med KR7). ”Jag ser inte några problem med Ericsson som 
leverantör idag. Jag tycker att de är både kompetenta och seriösa och ligger på en hög teknisk 
nivå på sin utrustning” (intervju med KR6). KR6 menar att mot bakgrund av det framtida 
förslaget från Ericsson skulle det troligtvis kunna bli ännu bättre än vad det är idag, vilket kan 
gynna båda. ”Samarbetet generellt är gott och de är tekniskt kompetenta och affärsmässiga” 
(intervju med KR1). ”Ericsson ställer upp med det som vi vill ha och de försöker i alla fall att 
erbjuda någonting till skillnad från andra” (ibid.). De eventuella brister som har funnits med 
Ericsson har troligen berott på beställaren och framförallt beställarens förmåga att specificera 
det han/hon vill ha och inte leverantören. FM behöver bli en bättre kund och en bättre 
kravställare (intervju med KR6). Idag bygger det rent generellt lite för mycket på, att 
leverantören är en ”van” leverantör till FM och många av behoven anses därför vara 
underförstådda eller självklara från kundens sida. Men allting kostar pengar och om parterna 
kommer till en punkt där avtalet ställs på sin juridiska och ekonomiska spets, kommer 
leverantören inte att leverera det som inte finns med i kontraktet. Försvaret får då hoppas på 
leverantörens önskan att vilja lämna en nöjd kund efter sig och att de kanske levererar det 
ändå till en viss grad. En annan uppfattning är att de generellt är dyra och ekonomiskt inte 
konkurrenskraftiga (intervju med KR2). ”Min uppfattning om detta erbjudande från Ericsson 
är att det är ekonomiskt ofördelaktigt och har en osäker tillgänglighet” (ibid.). Men 
tillgängligheten går säker att bygga bort genom avtal och att FM får insyn i Ericssons 
verksamhet.  
 

Tyvärr så de gånger som vi har konkurrensutsatt ett vidmakthållandeavtal, så har Ericsson haft en 
benägenhet att vara för dyra i jämförelse med andra leverantörer. Jag upplever inte att det är 
några problem annars, utan är det något som vi önskar eller vill ha hjälp med så ställer de upp. 
Ericsson kommer ofta hit och talar om hur vi kan göra saker och jag tycker det är positivt att vi 
får inputs. Ericsson har mycket erfarenheter eftersom de har kunder över hela världen och kan 
dela med sig av dessa till oss. Ericsson har berättat för oss hur engelsmännen upplevde det här 
med att köpa tillgänglighet och det har ju fungerat jättebra. Men de är ju i lite annan situation 
därnere, engelsmännen är ju i krig. 

 
                           (Intervju med KR1, FMV) 
 
”FM har extremt många Ericsson-produkter och därmed så har vi generellt sätt haft ett ganska 
gott samarbete mot Ericsson. Min uppfattning är att de produkter som Ericsson har levererat 
har varit i världsklass” (intervju med KR4). Helhetsintrycket av Ericsson är nästan odelat 
positivt. ”Det finns en sådan kompetens hos dem och trots att de är ett aktiebolag som ska 
generera pengar, så har de i de flesta kontakter visat en ödmjuk inställning och en vilja att 
hjälpa till” (ibid.). ”I många fall kommer de med nya och bättre lösningar än de som 
efterfrågas” (intervju med KR5). ”Sen att man kanske inte alltid får det stödet utan att man 
betalar, men det får man ha en förståelse för i ett vinstdrivande företag” (intervju med KR4). 
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6 Analys 

 
Efter att ha beskrivit relationen och samverkan mellan kund och säljare samt skildrat kundens 
uppfattning till leverantörens utökade åtagande följer en analys utifrån det teoretiska 
ramverket. Analysens uppbyggnad kommer i stort att följa mönstret i enlighet med tidigare 
empiriavsnitt.   
 
 
 
6.1 Ett relationsinriktat synsätt till interaktion 

 
Olika typer av beroendeförhållande 

En affärsrelation förutsätter att det finns minst två parter som samverkar över tiden i syfte att 
skapa önskat resultat (Gummesson, 1995; Håkansson & Snehota, 1995). Relationerna är alla 
speciella till sitt innehåll och hur parterna påverkar varandra. På liknande sätt kan 
resonemanget tillämpas på relationen mellan FM och Ericsson. Förhållandet har pågått sedan 
mitten av 50-talet och kan ses som unikt i sitt slag då försvarsdelen av Ericsson i sin 
uppbyggnad finansierades av FM och de båda företagen har fortlöpande, på olika sätt, dragit 
nytta av varandras kompetenser (intervju med KR4; www.jxta.org, 2006-04-05). Borys och 
Jemison (1989) beskriver tre skilda typer av beroendeförhållanden med hjälp av Thompsons 
(1967) begreppsstruktur teknologisk interdependens för att visa på olika former av relationer: 
poolsamverkan, följdsamverkan samt ömsesidig samverkan. Olika former av 
beroendeförhållanden som ger olika värdeskapande möjligheter. Respondenternas skildringar 
av aktiviteter mellan kund och Ericsson gör att två typer av samverkansformer kan urskiljas 
mellan parterna, följdsamverkan samt ömsesidig samverkan.  
 
Följdsamverkan, som går ut på att en part ger till en annan, liknas av de intervjuade vid en 
styrd relation, som motsvaras av den kontraktsmässiga delen av förhållandet när FMV lägger 
ut en kravspecifikation till industrin och som till stor del består av materielanskaffning 
(intervju med KR1; KR2; KR3). Den allt snabbare teknikutvecklingen, Ericssons övergång 
från produkt- till tjänsteleverantör samt FM: s omstrukturering, har bidragit till att närheten 
till Ericsson på ett märkbart sätt har ökat och att relationen alltmer gått från följdsamverkan 
till ömsesidig samverkan. En utveckling som kanske inte kunden i alla led är riktigt beredd 
inför. Ömsesidigheten innebär att parterna utbyter information och det finns ett behov av att 
lära från varandra (Borys & Jemison, 1989). Det ömsesidiga samspelet och 
informationsutbytet, pågår kontinuerligt i relationen mellan FM/FMV och Ericsson. Det visar 
sig i diskussioner avseende utveckling och modifieringar av system och tjänster, vid 
skapandet av kravspecifikationen till produkten då FM i dialog med leverantören tittar på vad 
försvaret har för behov, under uppföljningsmöten då FMV och Ericsson informerar varandra 
om pågående verksamhet, vidare när Ericsson vill veta hur ett levererat system fungerar samt 
när FM tar kontakt vid uppkomna problem (intervju med KR1; KR2; KR3; KR5; KR6). 
Borys och Jemison (1989) menar vidare att en ömsesidig interaktion även ger utrymme för en 
vidare form av samverkan än följdsamverkan, som har en mera tydlig struktur. Det kan 
exemplifieras med prov och försök liksom FOT-studier för den framtida utvecklingen som 
bedrivs gemensamt mellan FMV, TeK och Ericsson, men inte alltid formaliserat och reglerat i 
avtal. Det finns ett gemensamt kunskapsutbyte mellan varandra som möjliggör för parterna att 
finna nya problemlösningar och en bättre användning av sina resurser. FM är t.ex. något av en 
”provbänk” för svensk försvarsindustri, vilket har utvecklat FM och Ericsson vidare och 
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resulterat i att försvaret har en mycket bra materiel. Ett ytterligare exempel på den ömsesidiga 
interaktionen är det informella utbytet mellan parterna, vilket illustreras i citatet nedan.   
 

TeK V kan ringa och få hjälp och stöd och det är ingen som ’slår på taxametern’. Det är ofta lite 
ge och ta och båda parter är betjänta av den här typen av verksamhet. Ericsson vill ofta låna 
materiel för de kanske ska ut på en demonstration eller mässa och då ställer FM upp med materiel 
gratis.  
 
                           (Intervju med KR1, FMV) 

 
Samverkansformerna mellan TeK V och TeK Fartyg gentemot Ericsson skiljer sig något åt 
vilket, enligt KR6, troligtvis har att göra med när radarsystemen har levererats från 
leverantören eller att handläggarna från olika VO på FMV, har avvikande syn på i vilket 
skede som TeK skall blandas in. TeK sporadiska kontakt och utbyte med Ericsson bottnar 
även i att det formella kund- och leverantörsförhållandet finns mellan FMV och Ericsson. 
FM: s C-verkstadsavtal med annan underhållsleverantör än tillverkaren, bidrar också till att 
enheten inte får någon naturlig knytning och nära relation till Ericsson, vilket gör att FM 
mister mycket av utveckling och historiken bakom produkten (intervju med KR6). LOU 
begränsar också möjligheterna till att ha ett fungerande utbyte och nära samverkan med 
Ericsson utanför ett avtal (intervju med KR5; KR7).  
 
 
Interaktionssynsättet 

Interaktionssynsättet utgår från att de flesta affärsköp involverar två aktiva parter med ett 
komplext interaktionsmönster och där köpare och säljare strävar efter långsiktighet, som i sin 
tur kan bidra till att rollerna i förhållandet blir institutionaliserade (Bjerhammar, 2000; Ford et 
al., 1998; Ford et al., 2004; Gadde & Persson, 2005). I en företagsdyad är de båda företagens 
resurser och aktiviteter ihopkopplade och parterna skapar tillsammans något de inte kan 
uppnå på egen hand. Kontakterna mellan FM och Ericsson sker ömsesidigt, men av 
varierande grad beroende på verksamhet. Både FM och Ericsson har en uppfattning om vad 
de vill få ut av relationen och hur pass viktig den är för parterna. FM använder sig av 
Ericssons världsledande radarteknologi och expertis och Ericsson nyttjar bl.a. kundens behov 
och krav för att kunna utveckla sina produkter vidare. FMV betonar långsiktighet och 
personbundna kontakter i relationen till Ericsson som mycket viktig, trots att detta inte 
speglas i uppdragen från FM då åtaganden mot leverantören oftast är korta (intervju med 
KR1; KR2; KR3). Frånvaron av att inte ha haft Ericsson som befintlig underhållsleverantör, 
utan främst som produkttillverkare, har resulterat i att interaktionen mellan FM och leverantör 
inte varit så omfattande. Ericsson har som produktleverantör arbetat på ett liknande sätt mot 
FM under flera år, ett institutionaliserat förhållande med aktiviteter inom ramen för ett 
typserviceavtal, vilket främst inneburit utvecklings- och framtidsstudier (intervju med SR1). 
Förhållandet kan uppfattas som ett inrotat tillstånd som kan komma att påverka kundens 
förändringsbenägenhet till att nyttja Ericsson som tjänsteleverantör för ett 
tillgänglighetsåtagande.  
 
Utvecklingen kring affärsköp har under de senaste årtiondena kommit att fokusera kring olika 
aspekter av försörjningskedjor, vilket medfört en betydande ökning av samarbete mellan 
leverantör och kund (Grönroos, 2002). I många fall är det leverantören som utarbetar och 
formar sitt erbjudande för att möta kundens krav och behov. Tjänsteforskningen visar att en 
fungerande eftermarknad kräver en organisation hos leverantören, som planerar och 
samordnar verksamheten på lång sikt och som är aktiv och tar initiativ före kunden, för att 
kunna bli en långsiktig utvecklingspartner till kunden (Melan, 1993). Ericssons verksamhet 
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har främst bedrivits inom ramen för produkttillverkning, men de senaste åren alltmer kommit 
att fokusera på att ta ett helhetsansvar för kundens försörjningssystem avseende ett antal 
system. Helhetsåtagandet syftar till att möta FM: s krav på en effektivare 
materielförsörjningsprocess och kommer att medföra en betydande ökning av aktiviteter 
mellan försvaret och Ericsson. I flera fall går Ericsson före sina kunder och tar initiativ till att 
utarbeta anbudsförslag, utan att vara tillfrågad, vilket även har varit fallet med det beskrivna 
åtagandet i avsnitt 2.3. ”Ericsson vill hela tiden utveckla och gå framåt […] Ericsson är ofta 
här och talar om vilka förbättringar man skulle kunna göra […]” (intervju med KR2). ”[…] 
Ericsson har varit här och presenterat en färdig lösning. De har kommit hit på eget initiativ 
[…]” (intervju med KR1). SR1 menar att många kunder lever kvar i ett äldre tänkande, som 
grundar sig på traditionen att de själva måste tillhandahålla olika typer av tilläggstjänster med 
sin egen organisation.  
 
 
Anpassningar, investeringar och ömsesidiga beroendeförhållanden 

Avsikten med att tillämpa interaktionssynsättet på FM, FMV och Ericsson är att ta reda på 
parternas interaktionsmönster. Synsättet menar att allteftersom parterna börjar göra affärer 
med varandra och förtroendet ökar, har kund och leverantör en tendens att göra vissa 
anpassningar, i syfte att underlätta för samverkan (Ford et al., 1998; Gadde & Persson, 2005; 
Håkansson & Prenkert, 2005). Företagets resurser kan på olika sätt anpassas till motpartens 
krav och en hög grad av anpassning är en gemensam utveckling av kundspecifika produkter. 
Vidare investerar företagen i förhållandet i form av bl.a. sin expertis, genom utveckling av 
nya produkter och personliga förhållanden, vilket gör det möjligt att dra fördel av varandras 
förmågor samtidigt som affärskostnader kan sänkas och skapa rationalitet. Olika anpassningar 
över tiden tillsammans med nivån av inblandning framkallar ömsesidiga 
beroendeförhållanden.  
 
De anpassningar som FM har behövt göra mot Ericsson har, med stöd av intervjuerna, visat 
sig vara få (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5). En anledning till det kan vara att FM 
under en längre tid varit en mycket stor kund. En annan kan vara att, då parterna haft en 
relation under en längre tid har anpassningar skett kontinuerligt, men betraktas numera som 
normalförfarande. En tredje orsak kan vara att Ericsson agerat som produktleverantör och 
legat i framkant vad avser kundens behov och önskemål, men inte varit märkbart integrerad i 
FM: s underhållsverksamhet vilken hanterats av annan leverantör. Få anpassningar kan likväl 
ha stor betydelse. Då produktutvecklingsprocessen i stor utsträckning sker gemensamt mellan 
FMV och Ericsson och kunskaper och kompetenser byggs in i varandras verksamheter, kan en 
förhållandevis hög grad av anpassning uppfattas mellan leverantör och kund. I första hand i 
form av FOT-verksamhet och forskningsprojekt, som bedrivs tillsammans i samarbete med 
andra länder samt under projekt för nyutveckling och vidareutveckling av materiel (intervju 
med KR2; KR3; KR4). TeK och Ericsson anpassar sig till varandra avseende mindre 
modifieringsåtgärder av materielen. Vidare bidrar Ericsson med att samordna sina resurser 
gentemot FM: s VO Sjö, Mark och Flyg i syfte att effektivisera kundens produktutveckling. 
De mer enkelriktade anpassningarna som har skett, har handlat om att låta leverantören göra 
komplexa reparationer och felsökningar som inte kunden haft kunskap om (intervju med 
KR3). Det skulle sannolikt kosta FM för mycket att ha en exklusiv resurs för att hålla den typ 
av specialkompetens uppe och genom att låta industrin ta hand om det kan samtidigt 
leverantörens kompetens bihållas. FM har även gjort vissa ekonomiska tillpassningar mot 
Ericsson genom fördyrade projekt (intervju med KR2). Ett tillgänglighetsåtagande med 
Ericssons skulle medge en mer anpassad funktionsutveckling av produkter och underlätta för 
en ökad FOT-verksamhet, men även skapa gynnsammare förutsättningar för att bedriva en 
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gemensam utveckling för flera systemtyper inom FM, i syfte att spara kostnader. Ericsson 
skulle även kunna ha en stor roll i att samordna FM: s materielutveckling med andra kunder 
utanför Sverige. En konsekvens och naturlig del av ett utökat åtagande skulle innebära att 
Ericsson arbetade mycket tätare mot förband och TeK. En högre grad av anpassning mellan 
leverantör och kund skulle även kunna bli verklighet genom årliga uppföljningsmöten mellan 
leverantör, TeK, förband, HKV och FMV och där förändringar, krav och ekonomiska 
förutsättningar kunde ventileras mellan de olika kompetenserna (intervju med KR6). Det 
skulle kunna ge leverantören bättre villkor att skapa en bra produkt och få förståelse för 
kundens situation och på liknande sätt ge kunden en insikt om leverantörens förutsättningar. 
Båda parter kan på det viset nå tidsbesparingar och göra kostnadsminskningar.  
 
Investeringarna i förhållandet till Ericsson har emellertid varit fler och främst varit av 
ekonomisk natur i form av materielbeställningar (intervju med KR1; KR3; KR5, KR6). FM 
har vidare investerat i kompetens, industristöd samt personliga kontakter (intervju med KR1; 
KR2). ”Alla kontakter med Ericsson ger väldigt mycket, inte minst för att vi känner företaget 
och har ett kontinuerligt förtroende för dem” (intervju med KR3). Personliga relationer med 
leverantören som upparbetats under lång tid har gjort det möjligt för FMV att utbyta tjänster 
på ett mer informellt vis och t.ex. få hjälp med en svår fråga, utan att gå den normala gången 
med att göra en beställning (intervju med KR1; KR2). På så vis har den formella 
beställningsprocessen kunnat undvikas och i vissa fall kostnadsbesparingar kunnat göras. FM 
har även personal som har gått över till Ericsson, vilket fört med sig att det finns nära 
relationer till vissa på företaget (intervju med KR7). Det i sin tur ger möjlighet att föra 
diskussioner som gynnar både Ericsson, för att det ger dem en bra produkt att sälja och FM 
genom att de får en produkt som de vill ha. Relationerna som FM får med Ericsson, dels för 
att det är en inhemsk industri och dels för att FM har de här nära banden till personalen, 
skapar ett nätverk som hänger ihop och ett utbyte av information som gagnar båda parter. 
Respondenterna från TeK V anser att det är svårt att bygga personliga relationer när en stor 
del av upphandlingen är konkurrensutsatt genom LOU och ingen part får gynnas (intervju 
med KR4; KR5). Sammantaget har investeringarna till leverantören varit få till antal, vilket 
troligtvis beror på att FM kunnat konkurrensutsätta en stor del av arméns och marinens 
verksamhet.  
 
De ömsesidiga beroendeförhållandena finns på flera plan mellan kund och leverantör. Då FM 
i vissa avseenden utgör en stor kund hos Ericsson påverkas företaget till del av FM: s 
begränsade ekonomiska förutsättningar och ominriktning till ett mindre, mer effektiviserat 
försvar, genom behovet av utveckling av en ökad andel tjänsteleveranser. Kundens förändrade 
materielförsörjningsstrategi för med sig att Ericsson utvecklar och skapar nya 
produkterbjudanden och tjänster i syfte att motsvara FM: s krav på rationaliseringar. På 
liknande sätt är Ericssons utformning av sin serviceorganisation avhängigt vilka tjänster som 
FM kommer att beställa och kundens funderingar om t.ex. systemmodifieringar, lagerhållning 
av kompletta system och utbildning kommer med säkerhet att påverka dess utformning 
(intervju med SR1). FM har ett stort beroendeförhållande mot Ericsson avseende 
materielutveckling, t.ex. vid utvecklandet av en ny produkt eller avseende vidareutveckling av 
befintlig materiel då denna verksamhet kräver gemensamma beslut, men även då t.ex. 
tekniska problem hos leverantören automatiskt blir problem som styr FM: s och FMV: s 
verksamhet (intervju med KR1; KR3). Likaledes leder FM: s långa beslutskedjor och 
försenade beslut till dröjsmål och fördyrade projekt inom Ericssons verksamhet. 
Ömsesidigheten speglas även i kundens miljöanvändning av materielen vilken kan driva 
systemutvecklingen hos Ericsson framåt (intervju med KR2; KR3; KR7). FM: s behov kan 
leda till att FMV lägger ut FOT-uppdrag på Ericsson, i syfte att få en utvecklad produkt. 
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Följdsamverkan åt andra hållet sker när leverantören genomför studier och FM blir beroende 
av vad Ericsson kan bidra med. En fortsättning av resonemanget finns i att Ericsson även kan 
dra nytta av produktutvecklingen hos FM, till andra kunder utomlands. På samma sätt kan den 
svenska FM dra nytta av Ericssons kunder och deras önskan av funktionalitetsutveckling av 
materielen. Ericssons resurser att stötta utländska kunder vid internationella missioner har 
även bidragit till leverantörens ökade kompetens om tilläggstjänster, vilket nu FM kan ta del 
av.  
 
Grönroos (2002) samt Gadde och Snehota (2000) menar att kundvärde skapas genom det 
samspel som uppstår i olika aktiviteter mellan kund och leverantör och att anpassningar och 
investeringar står i relation till långsiktiga relationer, partnerskap samt ömsesidigt förtroende. 
Uppfattningarna stämmer endast till del in på relationen mellan FM/FMV och Ericsson. I de 
aktiviteter som FM bedriver gentemot Ericsson framkommer få men relativt höga 
anpassningar främst inom utvecklings- och utredningsuppdrag av materiel, få investeringar 
men med en betoning på materielinvesteringar och personliga relationer samt ett flertal 
ömsesidiga beroendeförhållanden. Personliga relationer och kompetens- och 
informationsutbyte framstår som tydliga kundvärden, då dessa möjliggör att finna nya vägar 
för problemlösning och besparingsalternativ, vilket kan effektivisera kundprocessen på flera 
olika sätt. En tolkning av Gadde och Snehotas (2000) resonemang är att långsiktiga relationer 
står i relation till många eller komplexa anpassningar och investeringar. Emellertid stämmer 
detta inte så tydligt in på relationen mellan FM/FMV och Ericsson, då de anpassningar och 
investeringar som har gjorts och som enligt tidigare forskning borde ha varit fler eller av mer 
omfattande natur inte är i proportion till den långvariga relationen som finns mellan kund och 
leverantör. LOU har troligtvis hindrat den utvecklingen på gott och ont. Kunden har fått den 
mest ekonomiskt fördelaktiga tjänsten, men till hur mycket förmånligare pris på bekostnad av 
andra värden som endast nära och långvarigt samarbete kan ge upphov till? Sannolikt 
uppväger kundens känsla av att ha känt leverantören sedan en lång tid tillbaka, ett 
kontinuerligt förtroende för säljarens verksamhet samt att Ericsson är en inhemsk industri, en 
eventuellt bristande jämvikt av få anpassningar och få investeringar. Företag kan ha olika 
nytta av sina leverantörsrelationer beroende på vilken typ av affärsverksamhet de opererar i 
(Gadde & Snehota, 2000). Ericsson har visat sig vara viktig för FM, dels genom den stora 
volymen materiel som de representerar hos köparen och dels då de påverkar kundens framtid 
genom den teknologiutveckling och kompetens som de besitter. FM bidrar till Ericssons 
materielutveckling och den långvariga relationen präglas stundtals av informella 
tjänsteutbyten. Då Ericsson till antalet anställda är ett litet företag i försvarsindustrin samt att 
de med stor sannolikhet inte har så många personer som arbetar med samma arbetsuppgifter, 
blir det troligtvis enklare att upparbeta förtroliga kontakter och genomföra dessa utbyten. Den 
inverkan som Ericsson förfogar över beror även på hur väl de passar in i FM: s verksamhet, 
vilket för med sig att värdet och betydelsen av företagsdyaden inte endast kan värderas utifrån 
produkt- och tjänsteinnehåll. Ericssons värde för FM kommer att återupptas under analysen 
om kundfokus och värdeskapande i avsnitt 6.3 samt 6.4. 
 
 
 
6.1.1 Leverantörsrelationer mot partnerskap 

Alltfler företag tenderar att ”outsourca” sina försörjnings- och underhållsfunktioner i syfte att 
kunna fokusera på sin kärnverksamhet (Gadde & Snehota, 2000; Nordin, 2005). Det medför 
att många företag ökar samarbetet mot leverantören och låter dem ta en mer aktiv roll i 
företagets aktiviteter. Leverantörsrelationer kan spela en viktig roll i att effektivisera kundens 
verksamhet, t.ex. genom kompletta underhållslösningar och istället för att hålla leverantören 
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på en armslängds avstånd betonas nyttan av nära relationer med säljaren. På liknande sätt 
bygger förnyelsen av FM på att den skall kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet och 
lägga ut de verksamheter som går att lösas av försvarsindustrin (HKV 25 100:60814; SOU, 
2005:96). Som en konsekvens av FM: s ominriktning påverkas den tekniska tjänsten inom 
försvaret, då det ställs förändrade krav på materielförsörjningen och aktörerna inom denna. 
Den framtida tekniska tjänsten behöver tillgodose en väsentligt högre grad av flexibilitet än 
dagens organisation medger, för att kunna skapa förutsättningar för handlingsfrihet beroende 
på FM: s verksamhet. Genom att teckna tillgänglighetsavtal med leverantören, skapas 
förutsättningar att, genom skalfördelar inom industrin, få en mer rationell produktions- och 
underhållsstruktur. En förhoppning hos kunden, av att leverantören får ett ökat 
ansvarstagande, är att det skapas möjligheter till rationaliseringar och synergier som kan leda 
till kostnadsminskningar, vilket överensstämmer med tidigare tjänsteforskning av Gadde och 
Snehota (2000). Ericsson har utvecklat sitt senaste produkterbjudande till att motsvara FM: s 
krav på effektivitet och lönsamhet avseende förnödenhetsförsörjning. I sitt 
tillgänglighetsåtagande tar de, som systemleverantör, ett helhetsansvar för att kundens 
försörjningssystem fungerar avseende teknisk integration, systemuppföljning, teknisk 
rådgivning och samordning av löpande drift och underhåll (intervju med SR1). Kundens 
underhållsstrategi kan vara ett resultat av lösningar som uppstått i samverkan med 
leverantören och inte alltid ett resultat av kundledningens strategiska beslut (Gadde & 
Snehota, 2000; Nordin, 2005). Ericsson är övertygad om att FM: s aktuella underhållsstrategi 
är ett resultat av det studiearbete som FMV genomförde i samverkan med Ericsson 2004, då 
flera aktörer från kundsidan var inblandade (intervju med SR1).  
 
Partnerskap och ”outsourcing” är inte alltid den bästa lösningen och kan endast motiveras om 
vinsterna av ett partnerskap blir större, än att ha en traditionell köpar-säljarrelation (Gadde & 
Snehota, 2000). I olika försvarsmaktsskrivelser samt i FFU: n från Försvarsdepartementet går 
att läsa hur en förskjutning av FM: s underhållsverksamhet till industrin innebär ett närmare 
och nytt samarbete mellan dem båda och för att uppnå detta krävs ett utökat och mer 
långtgående samarbete baserat på partnerskap (HKV 25 100:60814; HKV 09 833:70581; 
SOU 2005:96). Inom FM och FMV finns en medvetenhet om att Ericsson kan spela en viktig 
roll i att effektivisera verksamheten, men även osäkerheter kring om den potentiellt ökade 
kostnaden som samarbetet medför kan motivera nyttan av en komplett underhållslösning för 
ett eller flera system av leverantören (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR7). I 
enlighet med Gadde och Snehota (2000) som framhåller att kunden kritiskt bör granska 
behållningen av ett fördjupat samarbete med leverantören, utforskar FM på liknande sätt 
vinsterna med ett eventuellt partnerskap. Genom försvarsmaktsprojektet X granskas hur 
materielförsörjningsprocessen kan rationaliseras på bästa sätt och hur samverkan med 
leverantören bör fortgå (HKV 25 100:60814; intervju med KR7).  
 
Försvarsdepartementet och FM har påtalat vikten av ett närmare och mer långtgående 
samarbete med industrin baserat på partnerskap (HKV 25 100:60814; HKV 09 833:70581; 
SOU 2005:96). Partnerskap innebär någon form av nära relation och för att få en tydligare 
innebörd av vad ”nära” innebär, kan graden av inblandning mellan kund och leverantör 
uttryckas mer påtagligt genom samordningar av aktiviteter samt interaktioner mellan personer 
(Ford et al., 2004; Gadde & Snehota, 2000; Nordin 2005). En hög grad av samordning mellan 
leverantör och kund, liknas vid ett integrerat leveranssystem utvecklat i syfte att minska 
kundens kostnader (Gadde & Snehota, 2000). Den samordning av aktiviteter som förekommer 
mellan FMV och Ericsson har visat sig vara liten och sker främst vid utveckling och under 
framtagning av materiel, i form av t.ex. driftsättningar, verifieringar samt utvärdering av 
testverksamhet (intervju med KR2; KR3). Dessa aktiviteter hör till kontrakterad verksamhet 
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och kan inte ses minska kundens kostnader på något direkt sätt. I framtiden ser FMV att 
verksamhetsaktiviteterna med Ericsson, i och med ett tillgänglighetsåtagande, till viss del kan 
komma att öka. Om Ericsson tar ansvar för att samordna en gemensam utveckling av sin 
materiel, både hos FM och tillsammans med andra kunder, kan FM: s kostnader rationaliseras. 
Intervjuerna med FMV visar att verksamheterna mellan FM och Ericsson framöver kommer 
att se olika ut avtalsmässigt inom VO Mark och Sjö, då avtalen inom VO på FMV skiljer sig 
åt, från support- till vidmakthållandeavtal. Det kommer att medföra skillnader i hur nära 
leverantör och kund kommer att arbeta mot varandra samt olika grad av samordning av 
aktiviteter framöver. Skillnaden i avtal kan vara ett resultat av den ominriktning som för 
närvarande pågår mellan olika försvarsmaktsorganisationer, där brist på styrning från HKV 
och inom FMV skapar oreda och oklara förhållanden. TeK kan idag inte se någon tydlig 
samordning av verksamhet med Ericsson, vilket med stor sannolikhet bottnar i att det riktiga 
kund-leverantörsförhållandet ligger mellan FMV och Ericsson. Samtliga respondenter från 
TeK betonar den stora bonus som skulle finnas av att ha med den tekniska personalen i ett 
tidigare skede av materielprocessen, redan vid kravspecificeringen till FMV (intervju med 
KR4, KR5; KR6). De ser tillsammans med KR3 från FMV VO Sjö en ökad omfattning av 
samordning av aktiviteter, avseende verksamhet som rör underhåll och vidmakthållande av 
materiel, som naturlig i och med ett tillgänglighetsåtagande med Ericsson. En ytterligare 
samordning av aktiviteter som behöver utvecklas mellan kund och leverantör, rör 
informationssystem, då det är viktigt för FM och FMV att veta var materielen befinner sig. 
Generellt behövs en kundkravställd gränsyta mellan IT-system samt ett integrerat 
leveranssystem som både leverantör, FMV och TeK kan ha tillgång till och där parterna direkt 
kan förfoga över t.ex. felrapporter (intervju med KR2; KR3; KR4; KR5; KR6; KR8). Vidare 
fordras ett utvecklat materieluppföljningssystem mellan leverantör, FMV och TeK, för att 
samtliga parter skall kunna följa upp leveransen av ny materiel, vilket skulle generera en 
bättre uppföljning. Slutsatsen blir att Ericsson i kommande verksamhet kan bidra till en 
väsentligt högre grad av samordning med kunden genom utvecklandet av logistiklösningar, 
där flödet av materielen effektiviseras, t.ex. genom utformandet av gemensamma och 
integrerade informationssystem. 
 
Individerna hos kund och leverantör kan välja att interagera olika mycket och en nära 
samverkan skapar ett ömsesidigt beroende som påverkar förtroendet och leder till ytterligare 
anpassningar (Gadde & Snehota, 2000). Interaktioner mellan personer hos Ericsson och 
kunden sker i olika omfattning, men främst mellan FMV och Ericsson och är som störst under 
det att FMV specificerar FM: s krav, både före och efter upphandling (intervju med KR3). 
När materielen väl är levererad minskar samröret, då vidmakthållandeavtalet finns hos annan 
underhållsleverantör. Det är inte förrän någonting havererar på materielen och som befintlig 
underhållsleverantör inte kan reparera, som samspel sker mellan kund, dvs. FMV och FM 
samt Ericsson. TeK: s interaktion sker främst under utvecklingsprojekt, som stöd till FMV, i 
form av granskningsmöten och underhållsanalyser (intervju med KR4). I annat fall 
förekommer den i mycket liten omfattning (intervju med KR6). Som nämnts tidigare påverkas 
möjligheten till nära samverkan, utanför avtalstiden, märkbart av LOU (intervju med KR4; 
KR5; KR7). Personbundna kontakter, som grundar sig på den långvariga relation som finns 
mellan kund och leverantör samt att f.d. försvarsmaktspersonal arbetar på Ericsson, 
kompenserar troligtvis det eventuellt minskade förtroende en periodvis tunn interaktion kan 
medföra. Relationen beskrivs av FMV VO Mark, företrädesvis inom olika projekt, som 
affärsmässig. Byte av nyckelpersonal har påverkat projekten negativt tillsammans med 
försenade beslut från FM, oenigheter kring avtalstolkning samt osäkra uppdrag mot 
leverantören, av vilket det kan anas en brist på tillit från båda parter sett utifrån kundens 
synvinkel. Respondenterna hos kunden menar att ett tillgänglighetsåtagande med Ericsson 
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skulle resultera i mycket tätare kontakter och en större öppenhet, där parterna skulle komma 
närmare varandra med ett tilltagande förtroende som följd (intervju med KR1; KR3; KR7). 
Gadde och Snehota (2000) beskrev tidigare i avsnittet att nära samverkan skapar ett 
ömsesidigt beroende som i sin tur leder till ytterligare anpassningar. Resonemanget stämmer 
således överens med interaktionen mellan FM och Ericsson, vilken har visat sig vara som 
störst före och efter inköp av materiel. Den täta interaktionen framkallar ett ömsesidigt 
beroende mellan parterna, ett beroende som i analysen framkommit som störst under 
materielutvecklingen. Genom tillgänglighetsåtagandet från Ericsson kommer samverkan att 
ske inom många fler områden och i sin tur generera ett ännu större beroende och anpassningar 
på flera plan.  
 
För att få en mer ingående uppfattning om hur stor grad av inblandning som finns mellan FM 
och Ericsson har kundens och leverantörens samordning av aktiviteter samt interaktioner 
mellan personer granskats. Det har tidigare i analysen visat sig att kunden har få anpassningar 
mot leverantören, men av relativt hög grad avseende produktutveckling och framtidsstudier 
samt få investeringar. En därtill förhållandevis låg grad av samordning av aktiviteter samt 
olika omfattning av interaktioner mellan personer beroende på vilken typ av verksamhet som 
bedrivs, visar sammantaget på en tämligen liten omfattning av inblandning mellan parterna, 
men en relation som likväl alstrar närhet och fortlöpande förtroende. FMV: s respondenter har 
skapat nära relationer med vissa anställda på Ericsson, samtidigt som affärsmässighet styr 
många av utvecklingsprojekten. Det kan konstateras att det med andra ord förkommer flera 
typer av leverantörsrelationer inom samma företag med varierande förtrolighet. IMP Group 
forskningen (Ford et al., 2004; Gadde & Snehota, 2000) uttalar sig allmänt om partnerskap 
syftande till att öka kundens effektivitet, vilket åstadkoms genom att kunden låter 
leverantören ta en aktiv roll i kundens aktiviteter och tar inte upp etablering av partnerskap i 
samband med statliga företag i sina resonemang. Det finns således en brist i diskussionen för 
statsägda företag, i synnerhet för försvarsmakter, som i grunden prioriterar 
kostnadseffektivitet före andra lösningar och som inte entydigt passar in i mallen om 
partnerskap och en omfattande inblandning av leverantören. En statlig myndighet som FM 
skiljer sig åt från andra statliga myndigheter på grund av sin verksamhet och då de i hög 
utsträckning är beroende av kvalificerad tjänsteverksamhet. För ett företag som FM, är ett 
partnerskap med leverantören sannolikt endast möjligt att etablera inom ramen för ett avtal. 
 
 
 
6.1.2 Risker och farhågor 

Det är inte alltid att partnerskap, i vilken relationen mellan företagen tar plats, leder till någon 
form av gyllene tillstånd (Ford et al., 2004). Nära samarbete behöver inte alltid vara av godo. 
Relationer kan innebära nackdelar som kan uppväga fördelarna och de kan medföra skillnader 
i målsättning och förståelse, vilket kan leda till konflikter såväl som samarbete. Många 
problem kan uppstå som en konsekvens av denna förändring. På liknande sätt ger Ericssons 
erbjudande om ett helhetsåtagande, som omfattar vidmakthållande av en hel funktion av 
kundens verksamhet för ett antal system, upphov till oroligheter hos kunden. Ericssons 
utökade tjänsteåtagande mot FM påverkar den långvariga relationen som finns mellan kund 
och leverantör. Systemförsäljning omfattar en situation där säljaren redan har en position mot 
kunden som leverantören försöker att förändra (Hammarkvist et al., 1995). Hinder i form av 
riskuppfattningar samt farhågor i köparens organisation, kan hämma köpets utveckling, som 
en konsekvens av att säljaren tar över befintliga arbetsuppgifter från kunden. Ford et al. 
(2004) samt Håkansson och Prenkert (2005) gör gällande att leverantörens kontakter hos 
kunden kan vara viktiga när säljaren försöker att förändra sin affärsrelation, men även utgöra 
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begränsningar för att nå de här förändringarna då kunden vill behålla sitt gamla sätt att arbeta. 
Resonemanget blir påfallande när det tillämpas på de inom försvaret ingående 
myndighetsorganisationerna, FM och FMV, vitala kontakter för Ericsson att föra dialog med 
men som emellertid kan utgöra hinder i dubbel bemärkelse inför en förändrad utveckling. Då 
resursutbytet med FM främst rört utveckling och försäljning är det även möjligt att Ericsson 
nu till del lider av att inte ha varit någon utvecklad tjänsteleverantör. KR2 och KR7 menar att 
FM och FMV är lite bakåtsträvare och inte så förändringsbenägna. ”[…] i våran värld så är vi 
stela, långsamma, en elefant som man måste ta tid att vända” (intervju med KR2). Ericssons 
val att konfrontera FM: s vedertagna sätt att arbeta på istället för att anpassa sig till ett 
inarbetat system, leder till konflikt hos kunden som också kan möjliggöra för relationen att 
utvecklas vidare. 
 
Ett flertal risker i samband med Ericssons ”tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst” kan tydligt 
urskiljas från intervjuerna med kunden. Dessa är utan inbördes rangordning: 1) prioritering av 
större kunder kontra tillgänglighet, 2) minskad kompetens, 3) för beroende av en leverantör, 
4) kostnadsfaktorn, 5) implementeringen av Ericssons åtagande, 6) Ericsson tar över rollen 
som kund, 7) ”russinen ur kakan”, 8) Ericsson och kombattantstatus samt 9) sårbarhet. Ett 
försök har gjorts att härröra de risker och farhågor, även att benämna hinder, som kunderna 
uppfattar i samband med erbjudandet, till partnerskap respektive systemförsäljning eller till 
dem båda (se figur 6.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    Figur 6.1: Egen figur över potentiella risker och farhågor som kunden urskiljer i samband med,  
                    utökade relationer med Ericsson samt beskrivet tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Den mest uppenbara följden av att utveckla en nära relation med en annan part, innebär att ett 
visst mått av frihet måste ges upp och istället för att agera efter den egna viljan, måste 
parterna anpassa sig efter den andre partens handlingar (Gadde & Snehota, 2000). KR4 och 
KR7 menar att det arbetet kan försvåras av att FM och industrin har olika målsättningar då 
FM: s verksamhet syftar till att bibehålla fred och stabilitet, medan industrin har ekonomiska 
mål med sin verksamhet, vilket kan leda till motsättningar. Riskerna för försvaret är 
människoliv och för Ericsson är det förlorat kapital. Ericssons tillgänglighetsavtal innebär att 
FM lägger stora delar av sin tekniska tjänst på en leverantör. Det leder till ett nära samarbete 
och många gemensamma aktiviteter mellan FM och Ericsson avseende kundens 
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materielunderhållstjänst, men kan få stora konsekvenser om Ericsson i vinstsyfte väljer att 
prioritera en annan kund före FM (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR7). Detta 
gäller i synnerhet om Ericsson har valt att effektivisera sin organisation så att resurserna är 
precisa. Det ger efterverkningar på FM: s möjligheter att operera, då tillgängligheten på 
försvarets materiel minskar. I ett sådant läge står FM utan kapacitet av underhållsleverantör. 
Partnerskap är förenat med resursintensitet och kan endast berättigas om kostnaderna 
överskrider nyttan med relationen (Gadde & Snehota, 2000; Nordin, 2005). På samma sätt 
kan leverantören kompensera för ökat risktagande i samband med systemförsäljning, vilket 
bidrar till att erbjudandet inte blir konkurrenskraftigt (Hammarkvist et al., 1995). Det 
framkommer även tydligt i kundens resonemang att kostnadsfaktorn är en annan farhåga som 
FM och FMV har, då kunden tror att det kan komma att bli dyrare för FM att gå in i ett utökat 
samarbete med Ericsson (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR6). I kundens 
antagande, FM beställer en viss tillgänglighet för sin materiel av Ericsson, finns i avtalet ett 
riskkalkylerande från säljarens sida för att säkerställa att denne ekonomiskt inte förlorar i 
affärer. Risker som leverantören i förväg tar ut för ekonomiskt. I kundens hypotes kommer 
även ett ökat beroende av Ericssons kunskaper att generera ökade kostnader, då kompetensen 
inte längre finns hos FM. Köparens tankegångar kan ställas i relation till leverantörens 
ståndpunkt, som poängterar transparens och få gränsytor i syfte att tydliggöra förhållanden 
och förenkla för kunden att verka (intervju med SR1). I tillgänglighetsåtagandet från Ericsson 
skall FM och Ericsson gemensamt finna former för en upp- respektive nedtrappning av FM: s 
verksamhet. Verksamheten skall dimensioneras enligt en fördefinierad rutin samt mot 
kommunicerade kostnader, så att FM skall veta vad det kostar att genomföra olika typer av 
insatser med ett visst materielsystem. Internationella insatser samt incidentberedskap sker i 
form av ett tilläggsåtagande, där storlek och omfattning för detta kortsiktiga åtagande helt är 
beroende av behoven hos FM. Det medför att FM har stora möjligheter att över tiden hantera 
föränderliga behov samt att inte betala för mer än vad som krävs för aktuell verksamhet. 
Kostnadseffektiviteten är vidare något som FM måste utforska genom att genomlysa sin egen 
och FMV: s organisation, syftande till ett bättre resursutnyttjande, för att kunna göra en 
bedömning av leverantörens erbjudande. Kostnadshindren kan även underlättas av att 
leverantören bidrar med ökad insyn och öppenhet kring de frågor och oro som kunden 
uppfattar i samband med riskkompensationen i erbjudandet. Gadde och Snehota (2000) menar 
att partnerskap syftar till ett nära utbyte av resurser och aktiviteter och en hög grad av 
samordning exemplifieras med ett integrerat informationssystem. Men ett nära samarbete kan 
likväl medföra sårbarhet då känslig information blir mer lättillgänglig. Ett utbyte mellan FM 
och Ericsson kan innebära säkerhetsrisker, då delar av FM: s verksamhet är hemlig vilket 
respondenterna nämner som en farhåga (intervju med KR3; KR7). Begränsningarna ligger i 
gemensamma informationssystem som kan medföra intrång, vilket leder till att sårbarheter i 
FM: s informationsnätverk letas fram. 
 
Ett helhetsåtagande av en leverantör, som en systemförsäljning innebär, medför förändrade 
relationer mellan kund och leverantör som en följd av att säljaren tar över befintliga 
arbetsuppgifter från kunden (Håkansson et al., 1995). Omställningarna från en 
systemförsäljning och ett partnerskap kan få långtgående inverkan på kundens uppgifter och 
åtaganden. En följd av att delar av FM: s tekniska tjänst läggs över på Ericsson, är att 
kompetensen blir svår att ta tillbaka om någon part skulle vilja bryta avtalet (intervju med 
KR2; KR3; KR4; KR5; KR6; KR7; KR8). Ett partnerskap med Ericsson för med sig att det 
endast blir ett företag som svarar för kapaciteten att kunna hålla tillgängligheten på materielen 
på en bakre nivå och som bygger upp en kunskaps- och erfarenhetsbank kring systemen. En 
bidragande faktor med helhetsåtagandet, som påverkar kundens farhågor avseende förlorad 
kompetens, är hur stor del av FM: s underhållsverksamhet som leverantören avser att ta över. 
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SR1 betonar att kundens behov är styrande och leverantören är flexibel beroende på kundens 
önskemål. Grundtanken i Ericssons erbjudande är att gränsdragningen för avtalet går vid en 
bakre underhållsnivå i form av C-verkstad och således inte att Ericsson skall ta över 
markverkstädernas funktion som är försvarets egna verkstäder, vilket är en återkommande 
farhåga hos respondenterna. Detta är något som leverantören, på flera nivåer inom kundens 
organisation, måste poängtera att så inte är fallet och är troligtvis en följd av att flera säljare 
inom försvarsindustrin har uppgett denna möjlighet och även att verka på en främre nivå. 
Gadde och Snehota (2000) samt Nordin (2005) menar att outsourcing av vissa funktioner 
medför att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det som inte nämns av forskarna 
inom IMP Group (Ford et al., 2004; Gadde & Snehota, 2000) men som respondenterna tar 
upp, är risken ifall leverantören tar över för mycket av kundens verksamhet. Om Ericsson tar 
över för stor del av FM: s funktioner tappar försvaret förmågan till att genomföra sin 
kärnverksamhet avseende teknisk tjänst, som är att inneha en egen specifik förmåga att 
understödja en insats i insatsområdet (intervju med KR4; KR7). FM mister till del även 
dugligheten att ställa korrekta krav gentemot leverantören. En bidragande och trolig 
konsekvens av att försvaret kan hjälpa leverantören att utveckla och vidareutveckla 
materielen, är att försvarsmaktspersonalen har stor kunskap på detaljnivå, vilket i sin tur beror 
på närheten till Ericsson och att leverantören är placerad i Sverige. Kunden ser en ytterligare 
risk i och med att Ericsson, i ett tillgänglighetsåtagande, tar över ansvar och arbetsuppgifter 
som kunden har idag, då vissa av uppgifterna kommer i konflikt med rollen som kund 
(intervju med KR6; KR8). Det är viktigt att se över förhållanden så att inte Ericsson agerar 
som både kund och leverantör parallellt, vilket ger ett orent affärsmässigt förhållande.  
 
Alltfler företag tenderar att outsourca viss typ av verksamhet till leverantören i syfte att öka 
effektiviteten i företaget (Gadde & Snehota, 2000; Nordin, 2005). Det är då angeläget att 
leverantören kan möta det behovet och utforma sitt erbjudande till att ta de delar som kunden 
vill bli av med och inte endast plocka ”russinen ur kakan”. För att FM skall kunna 
effektivisera sin tekniska tjänst måste de kunna göra sig av med stora delar, då det inte är 
önskvärt att försvaret har kostnader för flera åtagandedefintioner från olika leverantörer och 
en ytterligare kostnad från FMLOG, för vad det kostar att underhålla de delar som 
leverantörerna inte vill ta (intervju med KR1; KR4). Det skulle sammantaget kunna bli ett 
dyrare alternativ än vad FM har idag, vilket gör det än mer viktigt att FM genomlyser sin egen 
verksamhet, så att försvaret vet vad den egna kompetensen skall bestå av och vilka funktioner 
som skall lämnas över till en leverantör. FM måste även betänka vid beslut om outsourcing av 
en funktion, att industrin ges rätt möjligheter att lösa sin uppgift så att inte FM bakbinder 
leverantören genom att endast lämna ut vissa delar (intervju med KR7). En annan risk, i 
samband med att leverantören övertar arbetsuppgifter från FM, ligger i att implementeringen 
av Ericssons åtagande avseende förnödenhetsförsörjning, sker på ett sådant sätt att 
tillgängligheten på materielen minskar. Vissa arbetsuppgifter inom FM sker otvivelaktigt 
under speciella förhållanden som en civil industri kan ha svårigheter att anpassa sig till av 
förståeliga skäl, t.ex. att arbetsuppgifterna utförs under ofred. Det är inom försvarstaktiken 
allmänt känt att fiendens svagaste länk är motståndarens logistikkedjor. Respondenterna 
undrar om Ericsson är beredd att ta del av riskfyllda operationer som en följd av att de tar 
ansvar för en del av den tekniska tjänsten (intervju med KR1; KR4; KR5; KR7; KR8)? I FM 
har samtlig personal kombattantstatus, vilket inte Ericsson har och som till del möjligen kan 
begränsa samarbetet med leverantören, då denne inte kan stödja med sina tilläggstjänster fullt 
ut i alla situationer i försörjningskedjan. I jämförelse har Ericsson med ett av sina system 
erfarenhet av att stötta ett flertal kunder i krigsdrabbade områden (intervju med KR1). 
Åtagandet har vid vissa tillfällen krävt att Ericssonpersonal behövt vara på plats i närheten av 
krigszonen, på en bakre nivå, vilket har fungerat mycket bra. Men vad händer när det inte gör 
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det? Möjligen är det inte forskarens roll att ge svar på frågor om hur företagen skall hantera 
praktiska svårigheter, men problemet torde kunna lösas på flera sätt. En utväg är en kort 
soldatutbildning, liknande den som FMLOG: s personal genomgår, då flertalet av dem är 
civilanställda alternativt att Ericsson har möjlighet att ur sin personalstyrka välja ut före detta 
värnpliktiga eller reservofficerare som ställer upp som en fältresurs vid en viss tidpunkt, under 
en viss period. En ytterligare konsekvens av att nyttja industripersonal i internationella 
missioner kan vara att FM inte har full kontroll över vilka personer från leverantören som åker 
iväg. Vilka kriterier skall gälla för uttagning av civil personal? Personer som FM sedan skall 
ha ansvar för i ett ofredat område. 
 
I många fall anpassar leverantören sitt erbjudande för att möta kundens krav och behov och 
beroende på vilken grad av inblandning som avses mellan parterna, erbjuder säljaren olika 
typer av nyttor och uppoffringar (Ford et al., 2004; Gadde & Persson, 2005). Att köpa något 
kan ses som en aktivitet fylld av risker och osäkerhet. Det kan vara komplicerat för en säljare 
att svara upp till alla de risker som kunden ser, dels då det är svårt att förutse framtiden och 
dels då kunden kan vara svår att övertyga om att vissa farhågor är grundlösa. Har FM råd att 
ta risker när människoliv är inblandade? Fördelar skall vägas mot nackdelar, nyttor med 
uppoffringar, risker med möjligheter. Att FM kan bli för beroende av en leverantör, få en 
dyrare leverantör, uppbära en minskad kompetens samt riskera att bli nedprioriterad som 
kund, skall vägas mot en leverantör som genererar en hög kvalitet, innehar hög teknisk 
kompetens, erfarenhet av internationella missioner, har tillgång till andra kunder, kontakter 
till egna underleverantörer, har möjlighet till end-of-life bevakning av reservdelar samt kan 
medverka till förmåge- och produktutveckling gemensamt med kunden. Listan kan göras lång 
och det är kunden som väljer att göra sina antaganden. ”[…] Man kan antingen välja att inte 
dra några växlar på detta eller att dra jättestora växlar och trots allt endast peka på de farhågor 
som finns och försöka tala om hur man vill att det inte ska bli” (intervju med KR6). 
 
 
 
6.1.3 En framtida relation 

Mot bakgrund av studiens syfte ”[…] hur förändras relationerna i ett utökat industriellt 
åtagande” kommer detta avsnitt att analysera hur en framtida relation mellan leverantör och 
kund kan komma att se ut. Det har tidigare nämnts att en köpar-säljarrelation är tvåsidig och 
att det är samverkan mellan de båda som avgör relationens resultat. FM: s ominriktning och 
Ericssons tillgänglighetsavtal teknisk tjänst kommer att påverka relationerna och rollerna 
mellan kund och leverantör. Även om det är en grannlaga uppgift att förutsäga vilken typ av 
roll FM, FMV och Ericsson kommer att förfoga över, finns det ett antal tydliga drag som 
framkommer från intervjuerna med respondenterna.  
 
 
FMV: s roll 

FMV fungerar idag som sammanhållande för underhållsavtalen och är den naturliga parten för 
teknikspecifika frågor (intervju med KR1; KR7). Men det finns en inriktning att FMV skall 
arbeta på högre systemnivåer och bli mer kommersiella och affärsinriktade i sitt sätt att agera 
(intervju med KR1; KR2). Det innebär att FMV troligtvis kommer att behålla sin 
beställarkompetens, men i ännu högre grad inrikta sig på att bli en skicklig upphandlare 
(intervju med KR1; KR7). I och med ett tillgänglighetsåtagande kommer tyngdpunkten att 
flyttas från FMV, då vidmakthållandeansvaret av FM: s materiel tillsammans med 
teknikkompetensen troligtvis kommer att försvinna från myndigheten. FMV: s funktion 
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kommer i större utsträckning att innebära att bygga upp något nytt, t.ex. att initialanskaffa C-
verkstadsavtal och att skriva kravspecifikationer (intervju med KR2). Efter att 
underhållsavtalen är skrivna och C-verkstaden har kommit igång kommer ansvaret för det 
tekniska systemstödet antingen att tas över av industrin eller föras över till TeK (intervju med 
KR1; KR2; KR7). I dagsläget är det TeK som initierar mycket av det tekniska systemstödet i 
samverkan med C-verkstaden och med ekonomiskt stöd av FMV (intervju med KR3). Likaså 
de avdelningar som hanterar underhållsfrågor på FMV kommer sannolikt att försvinna och 
istället läggas över på TeK och FMLOG. FMV kommer troligtvis att ha kvar en mindre del av 
uppföljningsansvar för att säkerställa att ingått avtal har uppfyllts inom ramen för ett 
tillgänglighetsavtal (intervju med KR1; KR3). FMV genomför även en form av 
kontrollverksamhet av industrins levererade materiel, för att tillse att denna överensstämmer 
med de utlovade kraven (intervju med KR1; KR2). Denna form av testverksamhet kan istället 
komma att bedrivas av leverantören själv alternativt att säljaren medger ökad öppenhet och 
presenterar sitt eget arbetsunderlag för kunden. I samband med intervjuerna om framtida 
roller och ett ökat ansvarstagande av industrin tydliggörs vikten av att FMV och FM har insyn 
i industrins verksamhet, vilket kommer att kräva att leverantör och kund kommer varandra 
närmare och arbetar mer integrerat (intervju med KR1; KR2; KR3; KR7). Insynen och 
uppföljningen av leverantörens verksamhet blir mycket viktig, då FMV kommer att tappa en 
stor del av kontrollen och den opartiska funktion som myndigheten innehar (intervju med 
KR2). Emellertid kommer det samtidigt att ställas större krav på TeK avseende den 
kommersiella sidan av verksamheten. På samma sätt kan den form av uppföljning som FMV 
sköter avseende C-verkstaden komma att läggas över på TeK och reservmaterielhanteringen 
och tilläggsanskaffningar att överföras på industrin (intervju med KR1). Icke desto mindre 
med tillägget att FMV har någon form av bevakningsfunktion för att kunna tillmötesgå HKV: 
s behov på uppföljning (intervju med KR3). KR1 och KR3 från FMV menar att det finns en 
smärtgräns för vilken detaljnivå som FMV och leverantören skall förfoga över. Om FMV 
skall vara trovärdig och kunna kravställa produkterna till en viss nivå, måste FMV ha viss 
kunskap om de lägre systemnivåerna, eftersom det i annat fall blir svårt att kontrollera att FM 
får det som de har beställt. FMV skall kunna ställa funktionella krav och ha tillräcklig 
kunskap om kundkraven och prestandakraven, men inte ha detaljkunskapen om 
konstruktionen. KR2 menar att det i annat fall måste innebära ett omtänk i skrivandet av 
kravspecifikationer och att detta i större utsträckning sker med industrins hjälp, vilket kräver 
en väldigt stor inblick i säljarens verksamhet. KR3 menar att det finns vissa utmärkande 
kännetecken i FMV: s verksamhet, nämligen att det är FMV som har produktansvar och 
systemsäkerhetsansvar. Det innebär att varken leverantören eller förbandet kan göra större 
förändringar i materielsystemet, vilket skall hanteras av FMV. Emellertid är det TeK som 
skall presentera behovet och förankra detta hos HKV som i sin tur beslutar att FMV skall 
genomföra insatserna. I enlighet med Ericssons tillgänglighetsavtal samt föreliggande 
ansvarsfördelning, anser KR3 att åtagandet är fullt möjligt att genomföra men mot bakgrund 
av ovanstående resonemang.  
 
 
TeK: s roll 

Ett tillgänglighetsåtagande kommer i högre grad att medföra en relation mellan TeK-
organisationen och aktuell leverantör (intervju med KR1; KR4; KR5; KR6). KR4, KR5 och 
KR6 från TeK menar att om industrin tar ett utökat åtagande för den tekniska tjänsten och 
FMV skall gå mot högre systemnivåer, kommer TeK att få en utökad ansvarsroll i att skriva 
underhållsavtal. Respondenterna drar likheter inom Flygvapnet och TeK 39 som administrerar 
underhållsavtalen mot sina leverantörer. Samtidigt krävs det att TeK får den 
kompetenshöjning som behövs för att överta den rollen (intervju med KR5). Det är också 
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troligt att TeK får en roll i att vara länken mellan förbanden och industrin, istället för FMV. 
KR7 från HKV diskuterar TeK: s framtida uppgifter med avseende på ansvar för 
underhållsfrågor och med stor tonvikt på teknikkompetens istället för skrivandet av 
underhållsavtal. 
 
 
Ericsson 

Industrin kommer att ta hand om de lägre systemnivåerna i funktionen som systemhus och det 
i sin tur kommer att medföra ett mycket tätare samarbete och dialoger mellan Ericsson och 
TeK, men förhoppningsvis även med användarna på förbanden (intervju med KR1; KR6; 
KR7). På samma sätt om leverantören skall fortsätta att ha FM som sin fortsatta 
utvecklingspartner kommer det att behöva föras tätare dialoger mellan TeK och industrin, 
vilket FM tidigare bedrivit mot FMV. Ericsson kommer att få bredare kontaktytor på de 
arbetande nivåerna med förband, FMTS samt FMLOG (intervju med SR1). KR3 är kritisk till 
benämningen systemhus, men menar att det är tydligt att leverantören måste finnas med 
väsentligt mycket tidigare i verksamheten, redan vid framtagning av TTEM. En del av 
teknikkompetensen som idag ligger på FMV kommer att läggas över på industrin. 
Respondenterna från TeK anser det fullt tänkbart att Ericsson tar ett tillgänglighetsavtal för 
sin materiel, i synnerhet den nya materielen, på den bakre nivån som C-verkstad. Om Ericsson 
tar hand om C-verkstadsnivån blir denna en tung aktör i att ge förslag på förändringar 
(intervju med KR4; KR5; KR6). På liknande sätt menar KR7 från HKV att Ericsson kan ta ett 
större ansvar för förnödenhetsförsörjningen och tekniskt systemstöd. KR4 gör gällande att FM 
skulle gynnas av att Ericsson tog ansvar för tekniskt systemstöd generellt, men framförallt 
teknisk anpassning och modifiering av huvuddelen av FM: s materielsystem. Emellertid måste 
materielunderhållet förbli under FM: s ram på ett eller annat sätt (intervju med KR4; KR6). 
KR6 ställer sig, i anslutning till Ericssons ansvarsuppdelning avseende materielunderhåll, 
positiv till t.ex. materieluppföljning, men inte till framtagning av ändrade nyttjandedirektiv 
vilket FM bör hålla i själva.  
 
Sammantaget är det möjligt att urskilja en tyngdpunktsförskjutning mellan de i 
försvarsfamiljen ingående myndigheterna gentemot industrin. Generellt sett finns det en 
allmän uppfattning hos kunden att interaktionen mellan Ericsson och FM kommer att öka och 
medge ett tätare samarbete. Denna uppfattning framkom även under analysavsnittet om 
interaktionssynsättet och leverantörsrelationer mot partnerskap. TeK liksom i viss mån även 
FMLOG kommer att ta ett större ansvar för att vara länken till Ericsson avseende tekniskt 
systemstöd och underhållsfrågor, något som idag ligger under FMV: s ledning. TeK kommer 
sannolikt att få bära mycket av den kompetensen som försvinner från FMV. FMV: s roll blir 
troligen främst att agera som professionell upphandlare med tillhörande uppföljningsansvar 
gentemot industrin. Det blir även tydligt att Ericsson av allt att döma kommer att få en 
avsevärt större roll i att ansvara för de lägre systemnivåerna på den bakre nivån med tätare 
dialoger med de arbetande nivåerna, framförallt TeK, FMLOG och förband. 
 
 
 
6.2 Tjänstebegreppet 

Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i uppfattningen att industrisamhället successivt 
minskar till förmån för tjänstesamhället (Anselmsson, 2001; Ivarsson, 2005; Normann, 2000). 
Framförallt inom den tillverkande industrin har tjänsteinnehållet för olika produkter under de 
senaste åren ökat (Edvardsson et al., 2000). Det kan ses som en konsekvens av en allt hårdare 
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konkurrens mellan företag inom produktions- och tjänsteindustrin och med en betydande 
ökning av outsourcing av nyckelaktiviteter, vilket har fått företag att fokusera kraftigt på att 
stärka relationerna med existerande kunder (Elfring, 1989; Lovelock & Wirtz, 2004; Hutt & 
Speh, 2004; Normann, 2001). Till följd av detta skiftas företagens kompetens från produktion 
till att alltmer kunna hantera kundrelationer (Normann, 2001). På liknande sätt har Ericsson 
känt av en skiftning från produkt- till tjänsteförsäljning och identifierade år 2000 en presumtiv 
ökning av behovet av tilläggstjänster som komplement till sin försäljning av radarsystem 
(intervju med SR1). Företaget har till del utvecklat sin tjänsteförsäljning på grund av 
utländska kunders behov av stöd vid ett flertal internationella missioner och den satsningen 
ligger nu till grund för det erbjudande som Ericsson erbjuder alla sina kunder. Det är därför 
troligt att anta att Ericssons investering i tilläggstjänster både beror på ökad konkurrens från 
andra leverantörer och på kundens ökade behov av service. Många företag kombinerar sin 
kärnverksamhet med stödtjänster och service av olika slag, då produkterna är av sådant slag 
att det blir nödvändigt att erbjuda denna kringservice (Ivarsson, 2005). Likaledes kräver 
Ericssons produkter olika typer av tjänster i samband med köp, men detta är något som 
företaget tidigare avhänt sig möjligheten till då fokus legat på utveckling och försäljning. 
Ericssons kompetens har därmed till del kommit att skifta från att avse produktion till att 
alltmer hantera kundrelationer. Hutt och Speh (2004) menar att tjänster kan delas in i två 
grupper, produkter som stöds av tjänster och rena tjänster. De menar att mängden olika 
tjänsteelement är lika viktiga som de tekniska lösningar som själva produkten erbjuder. 
Traditionellt har Ericsson erbjudit enklare tjänster, dels inom området produkter som stöds av 
tjänster och dels inom området rena tjänster (intervju med SR1). Inom den första kategorin 
har kunderna erbjudits försäljning av reservdelar, reparationer samt i viss mån utbildning och 
inom den andra gruppen, konsulttjänster för analyser och studier av olika slag (FOT). Tidigare 
uppfattningar, som särskiljde produkter från tjänster genom motsatsförhållanden, har tonats 
ned till förmån för uppfattningar som gör gällande att det råder ett samförstånd mellan dem 
båda (Abiala, 2000; Ivarsson, 2005). Resonemanget delas av SR1 som menar att Ericsson 
börjar komma till insikt om att det inte längre går att särskilja systemet och de tillhörande 
tjänsterna åt, då kunderna kräver att köpa både det ena och det andra. Den svenska kunden har 
hittills valt att särskilja på upphandlandet av en produkt och på olika inköp av tilläggstjänster, 
såsom köp av reservdelar, dokumentation samt utbildning. Även om dessa har omfattats av 
samma upphandling. Ericsson försöker numera att sälja tilläggstjänster som ett paket 
tillsammans med ytterligare tjänster för vidmakthållande av system. Leverantörens arbete med 
att sälja in sitt erbjudande mot FM har bidragit till en väsentligt ökad förståelse för kundens 
situation, organisation, inre processer och doktriner (intervju med SR1). Resonemanget är 
förenligt med tankarna inom service management forskningen som hävdar att alltfler företag 
inom tillverkningsindustrin försöker att utöka sina produkterbjudanden till erbjudanden om 
kundspecifika lösningar, vilket leder till ett nära samarbete och en ökad förståelse om kunden 
och dennes behov (Coyle et al., 2003; Nordin, 2005).  
 
 
 
6.2.1 Ett tjänsteerbjudande 

Ett erbjudande är inte endast en fysisk produkt eller en tjänst, utan består av en kombination 
av olika element som sätts samman till helhetslösningar och som svarar upp till kundens 
specifika behov (Grönroos, 2002). På samma sätt erbjuder Ericsson sina kunder ett 
tjänstepaket av nyttor och värden som inte bara involverar ett radarsystem, utan även en 
mängd olika servicerelaterade tjänster, vilket exemplifierades i avsnitt 5 figur 5.1. I ett försök 
att använda en liknande schematisering på Ericssons tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst, 
men som består av flera delar, visas, i figur 6.2 nedan, ett exempel på hur en del av 
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helhetsåtagandet, i form av förnödenhetsförsörjning med tilläggstjänster, kan se ut. 
Edvardsson et al. (2000) menar att tjänsterna utvecklas genom en process där kundens 
värdekedja utforskas och köparen spelar en viktig roll i att tydliggöra sina behov. I de 
aktiviteter som kunden inte vill ha med att göra kan leverantören hjälpa kunden att 
effektivisera verksamheten. Liknande tankegångar finns hos Ericsson, som för ett antal år 
sedan hade ett tätt samarbete med FM och FMV, för att gemensamt formulera kundens behov 
och önskemål. Men arbetet har tagit tid på grund av trögheten i kundens organisation samt 
vanan att ha arbetat på ett visst sätt, vilket har bidragit till att kunden först nu är mogen att 
föra en mer målinriktad diskussion (intervju med SR1; KR3). Ericsson känner sig inte helt 
säkra på att FM fullständigt har bottnat i vilka kärnkompetenser som kunden skall besitta och 
KR3 tror att det kommer att ta ett antal år innan ett sådant här tillgänglighetsåtagande kan bli 
verklighet. ”Stötestenen för att komma till ett tillgänglighetsavtal är att vi måste känna oss 
trygga i det beslutet och att ha goda motiv för det” (intervju med KR3). Tjänsten är, i ett 
kundperspektiv, kundens upplevelse av den värdeskapande processen (Edvardsson et al., 
2000). Ytterst är det kundens upplevelse av resurser, aktiviteter och processer som formar 
uppfattningen om tjänsten med avseende på t.ex. mervärde och kvalitet. KR6 menar på 
samma sätt att kundens medverkan får ett dubbelt ökat värde, både i realiteten och imaginärt, 
av att få vara med Ericsson i utvecklingsprocessen av produkter och tjänster, vilket även 
leverantören har en stor fördel av. ”Jag ser då produkten med lite guldglans […]” (intervju 
med KR6). Summan av interaktionen är att det, dels skapas en bra produkt eller tjänst genom 
att kunden får vara med att utforma den efter sina önskemål och dels att kunden kan uppskatta 
den på ett annat sätt genom sitt deltagande. Kunden som en medproducent i att utforma 
tjänsten ses av tjänsteforskningen som kundfokusering på högsta nivå (Hutt & Speh, 2004; 
Lovelock & Wirtz, 2004; Normann, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.2: Egen illustration över förnödenhetsförsörjning med tilläggstjänster, en del i Ericssons 
tillgänglighetsavtal. Modifierad figur efter tjänsteblomman av Lovelock & Wirtz (2004, s. 103). 
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6.2.2 Systemförsäljning 

Systemförsäljning innebär att leverantören försöker täcka ett bredare behov hos kunden och 
omfattar ett helhetsåtagande sammansatt av olika produkter och tjänster (Hammarkvist et al., 
1995). Säljaren erbjuder en kombination av produkter, tjänster samt problemlösning som 
tillsammans täcker en hel funktion eller ett delsystem av kundens verksamhet. I 
överensstämmelse med begreppsbestämningen av systemförsäljning, har Ericsson för sina 
system etablerat resurser, både tekniska och personella, för att kunna erbjuda FM ett bakre 
underhåll i form av en komplett verkstadsresurs, förnödenhetsförsörjning, materielunderhåll 
samt tekniskt systemstöd (se figur 6.3). Ett koncept som idag täcks av kunden samt en 
oberoende underhållsleverantör i tillämpliga delar. De centrala marknadsföringsproblemen i 
samband med systemförsäljning hänger ofta samman med projektens storlek samt ibland 
osäkra utformning över tiden (Ford et al., 2004; Hammarkvist et al., 1995). Några förklaringar 
till eventuella svårigheter med systemförsäljningen gentemot kunden, hänger troligtvis 
samman med att FM till stor del har varit van att lösa sin tekniska tjänst på egen hand och 
aldrig tidigare genomfört ett sådant stort projekt i samverkan med en leverantör. Ett 
erbjudande av detta slag gör FM sårbart och får ganska stora konsekvenser om kunden 
kommer fram till att relationen med leverantören inte fungerar. En annan viktig del som 
hänger ihop med ovanstående är att HKV inte fullt ut har klart för sig hur den framtida 
materielförsörjningen samt ansvarsfördelningen inom olika gränsytor skall se ut, vilket gör 
det svårare för leverantören att föra konkreta diskussioner med kunden. Det i sig bör till del 
sannolikt vara en konsekvens av att Ericsson i princip alltid ligger på förkant gentemot 
kunden. Tjänsteforskningen hävdar vidare att det i samband med systemförsäljning krävs en 
ingående kunskap om kundens gränsytor, då bindningar inom köparens eget nätverk kan vara 
svåra att bryta upp, men även om de olika delsystemens utformning samt systembestämmande 
stadier, för att bättre kunna anpassa villkoren till kundens betingelser (Ford et al., 2004; 
Hammarkvist et al., 1995). Ericsson har, i likhet med påståendena ovan, gjort en ingående 
analys över de gränsytor som kunden har i sitt nätverk samt en inriktning för indelning av 
erbjudandet med avseende på de olika gränsytorna och i enlighet med de olika resursnivåerna 
som FM nyttjar, vilket det finns exempel på i beskrivningen av Ericssons 
tillgänglighetsåtagande (se avsnitt 2.3). Om de olika delsystemen sålunda definieras som 
förnödenhetsförsörjning, materielunderhåll samt tekniskt systemstöd har Ericsson en 
detaljerad kunskap om deras utformning, med avsikt att få erbjudandet att överensstämma 
med FM: s förutsättningar. Ericsson har använt sig av FM: s processbeskrivning över teknisk 
tjänst, i syfte att få en tydlig spårbarhet samt entydighet över att de använder samma 
åtagandedefinitioner i sitt erbjudande som FM begagnar sig av. Om bestämmande för 
utformningen av ett tillgänglighetsåtagande till del kan ses som FM: s egen förmåga att kunna 
understödja insatsen i insatsområdet avseende teknisk tjänst, har Ericsson tagit hänsyn till det 
i sitt erbjudande, som endast omfattar en bakre nivå, dvs. stöd- och förstärkningsnivån. Det 
möjliggör för kunden att kunna lösa sin egen underhållstjänst på en främre nivå. Men om 
ansvar för framtagning av ändrade nyttjandedirektiv, avseende tekniskt systemstöd, är ett 
systembestämmande skede och som Ericsson anser att de skall ta över, är kunden inte inne på 
samma linje. Det kan leda till att olika leverantörer styr nyttjandet på sina respektive system, 
varvid t.ex. ett fartyg endast får använda radarn i ett visst antal timmar och ledningssystemen i 
ett annat antal timmar (intervju med KR6). Resonemanget återförs till att det bör finnas någon 
som tar ett helhetsansvar och agerar som minsta gemensamma nämnare. Slutsatsen blir att det 
är viktigt för leverantören att ha kunskap om vilka stadier eller faktorer som kunden anser är 
beslutande och avgörande för sin verksamhet.   
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Figur 6.3: Egen illustration över Ericssons systemförsäljning. Modifierad figur efter tjänsteblomman av 
Lovelock & Wirtz (2004, s. 103). 
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resultatet som utgör tjänsten och är grunden för kundtillfredsställelse (Grönroos, 2002). 
Genom att utveckla en förståelse för kundens behov, kan företaget skräddarsy sitt erbjudande 
mot de behoven. Ericsson kommer genom det beskrivna erbjudandet, att samarbeta integrerat 
med kunden i dennes tekniska tjänst, avseende förnödenhetsförsörjning, materielunderhåll 
samt tekniskt systemstöd, vilket kräver ett förnyat sätt att arbeta och där leverantören kommer 
att vara en integrerad del av FM: s underhållsverksamhet avseende vidmakthållandet av ett 
antal system. Hur ställer sig kunden till ett tillgänglighetsavtal? Nedan följer en kortfattad 
sammanfattning över kundens uppfattning av erbjudandet, som kan bidra till att främja 
kundtillfredsställelsen och påskyndandet i utförandet av tjänsteutvecklingen. 
 
Flera av kunderna ställer sig positiva till erbjudandet och beskriver det som smidigt om 
Ericsson tar ett tillgänglighetsavtal för den tekniska tjänsten, men med ett antal förbehåll 
(intervju med KR1; KR2; KR4; KR5; KR6; KR9). Avtalet bör först och främst inte sträcka 
sig längre än till en bakre nivå. Det finns en farhåga att Ericssons vinstintresse medför att de 
hela tiden måste prioritera FM som en kund bland andra kunder vilket kan leda till en lägre 
tillgänglighet och ökade kostnader för försvaret (intervju med KR2; KR5; KR7). En annan 
tänkbar nackdel är att FM: s insyn kommer att minska då leverantören övertar delar av den 
tekniska tjänsten. KR6 från TeK Fartyg menar att det är önskvärt med en huvudentreprenör 
som kan ta ett helhetsansvar och samordna behovet för hela fartyget, då det i annat fall skulle 
bli för många åtagandedefinitioner med stor risk för integrationsproblematik. 
Integrationsproblematiken skall ställas mot ett fartygs komplexitet, vilket KR3 från FMV VO 
Sjö menar gör det svårare att låta en leverantör ta ansvar för hela fartyget och är inget som 
FM sannolikt förväntar sig. Men det är givetvis en önskan att ha så få leverantörer som 
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möjligt som tar hand om ett vidmakthållande av ett system. Detta kan jämföras med 
förhållandet inom armén där vissa respondenter önskar se ett helhetsåtagande för hela 
materielsystemet och inte enbart radarn. Kunden inom VO Mark menar att det finns stora 
samordningsvinster att göra om Ericsson tar ett helhetsåtagande för en produktfamilj och 
anser vidare att diskussionen blir än mer fruktsam om erbjudandet omfattar hela 
radarsystemet (intervju med KR1; KR2). KR7 från HKV tar diskussionen ett steg längre och 
menar att om Ericsson tog ett ansvar för flera materielsystem såsom radar-, tele- och 
kommunikationssystem, i syfte att skapa ett sammanhållet underhållsystem, är det i högre 
grad aktuellt att låta leverantören ta en större del av tekniskt systemstöd. KR1, KR3 och KR7 
tar även upp samordningseffekter, i anslutning till att radarsystemen inom VO Mark och Sjö 
har samma generation hårdvara och att systemen finns hos flera av Ericssons utländska 
kunder, varvid det är möjligt att åstadkomma synergieffekter avseende uppgradering, 
utveckling samt reservdelshållning. Flera av respondenterna nämner att ett sådant här 
åtagande från industrin med ganska hög sannolikhet är oundvikligt, då det är naturligt att det 
är huvudleverantörerna som skall ta det fulla ansvaret (intervju med KR1; KR2; KR3; KR6). I 
synnerhet när personalstyrkan inom FM och FMV minskar och det blir allt färre system med 
färre tillverkningsserier, vilket gör det olönsamt att driva en oberoende C-verkstad vid sidan 
av. En fördel med åtagandet är att det blir mycket närmare till Ericssons kompetens samt att 
leverantören lättare kan hålla kvar sin sakkunskap om materielen. Då kompetensen i och med 
ett sådant här åtagande kommer att koncentreras till Ericsson, blir det vidare viktigt att 
leverantören rapporterar hur ett fel har åtgärdats, så att inte kompetensen hos FM minskar. 
Problemet har nämnts tidigare i samband med vikten av ett gemensamt digitalt 
felrapporteringssystem, som är sammankopplat mot leverantörens helpdesk-funktion och FM: 
s LIFT.  
 
Om Ericsson skall ta ansvar för förnödenhetsförsörjningen, måste ett avtal baseras på om 
materielsystemet är gammalt eller nytt (intervju med KR2; KR4; KR5). FM har en stor mängd 
ersättningsreserver till den äldre materielen, vilket gör det oekonomiskt att lägga över denna 
verksamhet på Ericsson, då kunden kan lösa detta själv till en låg kostnad. Ett liknande 
resonemang gäller för reservmaterielförsörjningen, varför ett sådant här avtal bör röra den nya 
materielen, där FM är i behov av att förlita sig på någon annan aktör för att kunna hålla en 
hög tillgänglighet. KR7 från HKV menar vidare att även om industrin tar hand om 
reservdelsförsörjningen, kan viss typ av materiel komma att bli mer konkurrensutsatt än 
annan, varvid det kan bli nödvändigt för FM att köpa in en mängd reservmateriel utöver den 
specificerade mängden. Frågan är om FM skall behöva säkerställa sin försörjning på detta 
sätt, då tanken med erbjudandet är att kunden skall slippa lösningar i form av egna 
reservdelslager. Mot bakgrund av Ericssons tillgänglighetsåtagande betonas även vikten av att 
underhållstjänsten utformas som generella lösningar, för att minimera det logistiska på plats 
under internationella åtaganden (intervju med KR7). Det får i förlängningen även effekter på 
FM: s fredsmässiga materielförsörjning, som bör vara utformad på samma sätt i fredstid som 
internationellt, för att personalen skall ha möjlighet att öva upp verksamhetsdriften. 
Emellertid har FM ett fåtal exklusiva enheter i små förband, som t.ex. ett av systemen 
levererade av Ericsson, för vilka det är användbart att teckna unika lösningar av typen 
tillgänglighetsavtal med Ericsson (intervju med KR4). En slutsats som kan dras är att 
generella lösningar är att föredra, för att inte få för många olika särlösningar för olika 
materielsystem, samtidigt som smala lösningar är nödvändigt för vissa enheter, som hos 
försvaret är att betrakta som unika och strategiskt viktiga. Följaktligen bör HKV i samråd med 
TeK skilja ut dessa unikum. 
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6.2.3 Avgörande faktorer i ett tillgänglighetsåtagande 

Att uttrycka kundvärde utan att veta vad kunden värdesätter är meningslöst. Kundanpassning 
handlar om att se på verksamheten utifrån kundens synvinkel (Grönroos, 1998; Homburg et 
al., 2000). Genom att utveckla en förståelse för kundens behov kan leverantören skräddarsy 
sitt erbjudande mot de behoven. I anslutning till studiens syfte har, i diskussioner med 
kunden, ett flertal primära behov framkommit som nödvändiga och avgörande i den här tätare 
knytningen leverantör-kund, för att ett tillgänglighetsavtal med Ericsson skall vara möjligt att 
genomföra. Dessa presenteras nedan i figur 6.4 utan inbördes rangordning. För utförligare 
beskrivning se avsnitt 5.2.1.  
 
 
 

Avgörande faktorer: 
Tillgänglighet, tydliga ramar och en kontaktyta, helhetsåtagande, kostnadsfaktorn, 
konfigurationsledning och bevakningsfunktion av reservdelar, snabbare 
beslutsvägar och kortare ledtider, kunskapsöverföring från industrin, 
kunskapsöverföring till leverantören. 

 
    Figur 6.4: Egen illustration över avgörande faktorer i ett tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Det viktigaste för FM är att kunden kan garanteras tillgängligheten på materielen (intervju 
med KR1, KR2; KR5; KR7; KR9). Det innebär att det i avtalet skall finnas tidskrav för 
skadeklassning eller mått av reparationer, ingå en snabb rättning av fel samt en effektiv 
reservdelsförsörjning. Tydliga ramar samt väl dokumenterade rutiner och kontaktvägar för hur 
informationsflöde och produktflöde formellt och informellt skall fungera, är också mycket 
viktigt så att kunden på de nivåer som behövs, vet vilka krav de kan ställa på Ericsson och 
vilken beredskap de har (intervju med KR4; KR7; KR8; KR9). För förband som sänds 
utomlands är det önskvärt att enbart ha en kontaktyta mot bakre nivå.  
 
Respondenterna från FMV VO Mark menar vidare att det krävs att Ericsson tar ett 
helhetsåtagande för hela materielsystemet och inte endast radarn, vilket är att jämföra med 
inställningen inom FMV VO Sjö som menar att det är svårt att realisera att en leverantör tar 
ansvar för ett helt fartyg, då ett fartyg är alltför komplext. Istället vill de slå ihop all 
verksamhet samt alla system som berör en leverantör, i ett avtal. I anslutning till 
resonemanget om ett helhetsåtagande, belyser KR6 från TeK Fartyg, integrationssvårigheter 
som kan uppstå mellan två leverantörer till följd av att det inte finns någon huvudentreprenör 
som kan ta det fulla ansvaret vid potentiella felyttringar.  
 
Kostnadsfaktorn är vidare ganska stor och avgörande menar kunden, ”[…] men om det nu 
kostar ett antal procent mer så kan det mycket väl vara värt det […]” (intervju med KR3). 
Vissa respondenter tror att ett tillgänglighetsåtagande kommer att innebära en ökad kostnad 
jämfört med dagens försörjningsalternativ (intervju med KR1; KR2; KR5). Andra anser att 
kostnaden endast kommer att öka inledningsvis eller att den är avhängig på ny eller gammal 
materiel (intervju med KR3; KR4). Några menar att den stora kostnadsdrivaren ligger i 
tilläggsåtagandet, avseende omfattningen av support från Ericssons helpdesk (intervju med 
KR1; KR7). Kostnaderna skall vidare dels ställas mot LOU och osäkerheten kring vilken 
säljare som får åtagandet (flera nämner det vitala med att ha en svensk leverantör) samt dels 



 

 137

tillgången till kvalitet, kontakter med underleverantörer och teknisk expertis, som endast en 
tillverkande industri kan ge. 
  
Konfigurationsledning är något som enligt KR3 på FMV VO Sjö anser måste ingå i ett avtal, 
men vars inställning inte överensstämmer med KR6 och KR8 från FM. Deras farhåga, om 
industrin tar över den uppgiften, är att Ericssons funktion blir i konflikt med rollen som FM 
har som kund. De menar att det aldrig får finnas risk för konflikt i en situation där Ericsson 
agerar som både kund och leverantör parallellt. Lika viktigt och nödvändigt i Ericssons 
erbjudande, är en bevakningsfunktion av reservdelar, utbytesenheter och end-of-life av COTS 
(intervju med KR3; KR6).  
 
En stor förväntan som kunden har på ett utökat samarbete med leverantören är möjligheten till 
snabbare beslutsvägar (intervju med KR1; KR2; KR4; KR8). Därtill ses förkortning av 
ledtider som betydelsefullt, både vad avser leverans av reservdelar, reparationer, 
implementering av nyutvecklade funktioner samt teknisk anpassning eller modifiering av 
system (intervju med KR1; KR2; KR4; KR6). Två andra viktiga beståndsdelar i ett sådant här 
avtal har visat sig vara kunskapsöverföring från och till industrin. När det gäller information 
från leverantören bör interaktionen med kunden ske på flera nivåer. Leverantören behöver 
delta i diskussioner genom studier och systemarbeten när kravbilden för t.ex. ett nytt fartyg 
utreds samt på liknande sätt vara delaktig vid underhållsuppföljningsmöten. Vidare 
tillsammans med andra leverantörer skapa en kundkravställd gränsyta för ett gemensamt 
informationssystem, där leverantören bl.a. delger vad de arbetar med, status på materiel under 
reparation samt förändringar i konfigurationen som leder till uppdateringar av 
dokumentationen och som snabbt delges till alla berörda (intervju med KR3; KR4; KR7). På 
samma sätt bör informationen till Ericsson omfatta ett nära samarbete med kunden, där även 
taktiker på förband samt TeK ingår, i syfte att redan i konstruktionsfasen av ett radarsystem 
föra över brukarkunskaper (intervju med KR3; KR4; KR6; KR7).  
 
 
 
6.2.4 Sekundära faktorer 

Flera av de sekundära behoven är underförstådda, dvs. kunden förutsätter att det finns olika 
tjänster som på ett rimligt sätt tillgodoser även de sekundära kundbehoven (Anderson & 
Narus, 2004; Coyle et al., 2003; Lovelock & Wirtz, 2004). I figur 6.5 nedan presenteras de 
sekundära behoven som framkom med kunden, utan inbördes rangordning. För utförligare 
beskrivning se avsnitt 5.2.2. 
 
 

 
Sekundära faktorer:  
Helpdesk-funktion, allmän information från leverantören, utvecklingsverksamhet, 
samordning med andra kunder, utbildning. 
 

     Figur 6.5: Egen illustration över sekundära faktorer i ett tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Ett sekundärt behov som flera av de intervjuade tar upp är en helpdesk-funktion från Ericsson 
(intervju med KR1; KR3; KR4; KR5; KR8). Beredskapen bör under fredsmässig verksamhet, 
inom utpekade perioder över året som t.ex. vid övningsverksamhet, vara 48 timmar. Vid 
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högre beredskapsnivåer som t.ex. under internationella insatser skall det finnas 24 timmars 
support. Under dessa beredskapstider skall Ericsson kunna skicka ut reparationspersonal som 
skall kunna genomföra tekniskt systemstöd på plats. Det krävs vidare att Ericsson har någon 
form av kontaktyta på verksamhetsorten. ”Sedan om verksamhetsorten är i Kongo eller 
hemma i Sverige, det kvittar men det räcker inte bara med en telefonförbindelse” (intervju 
med KR5). Ett annat behov som kunden ser är allmän information från leverantören om vad 
som är på gång i form av utveckling som skulle kunna inbegripa FM samt vilken typ av 
verksamhet som bedrivs för tillfället (intervju med KR3; KR5). Vidare behövs någon form av 
tekniskt råd där FM, leverantören och FMV samlas för att gå igenom aktuella problem, 
planering för fortsatt verksamhet samt eventuella prioriteringar för föreslagna förändringar. 
En fortsättning på kundens informationsbehov är ett informationssystem där FM kan följa en 
reservdels status hos leverantören.  
 
Flera respondenter tar upp att Ericsson bör ta ett större ansvar för kundens 
utvecklingsverksamhet i form av planering för uppgradering av system, förslag till 
modifieringar, teknisk assistans, gemensamma utvecklingssamarbeten inom FM samt 
gemensamma studier med Ericssons andra kunder (intervju med KR1; KR2; KR3; KR5; 
KR6). Samordningen med Ericssons andra kunder omnämns även inom andra områden såsom 
t.ex. gemensamt reservdelslager, samordning av transporter, leveranser samt utlåning av 
materiel (intervju med KR1; KR7). Kunden förutsätter även att Ericsson skall hjälpa till med 
teknisk utbildning i radarteknik, men åsikterna skiljer sig åt ur hänseendet vilka, som skall 
omfattas av den (intervju med KR1; KR2; KR3; KR5; KR6; KR9). Uppfattningen som 
framkommer från FM är att den verksamhet som är tätt förbandsanknuten bör kunden hålla i 
själv, medan utbildningen av den bakre nivån, avseende förebyggande och avhjälpande 
underhåll, kan ske genom Ericssons försorg.  
 
 
 
6.3 Kundfokus 

Det råder en relativt enad syn inom service management att tjänstesamhället numera 
dominerar över industrisamhället (Anselmsson, 2001; Ivarsson, 2005; Normann, 2000). 
Övergången gör gällande att företag måste ägna större intresse för kunden och dennes behov 
och önskemål, genom att försöka se på verksamheten utifrån kundens perspektiv för att kunna 
behålla lönsamheten (Grönroos, 1998). Lovelock och Wirtz (2004) betonar i sitt resonemang 
om värdeskapande, leverantörens förmåga att förstå hur kunden tänker och vill att 
förändringen skall gå till. Ericsson märkte i ett tidigt skede av kundens ökade behov av 
tjänster och kundfokuseringen har infunnit sig naturligt, inte minst genom arbetet med att 
sälja in erbjudandet till kunden, vilket, i enlighet med Grönroos (1998) resonemang, bidragit 
till en väsentligt ökande förståelse om kunden (intervju med SR1). I samband med Ericssons 
ökade kundfokus ser företaget att de inom några år kommer att ha mer än hälften av sin 
omsättning från tilläggstjänster. Kunden har på ett påtagligt sätt märkt av Ericssons försök att 
etablera mer och tydligare kontakter mot FM på alla nivåer, allt från Högkvartersnivå till TeK 
och till förband (intervju med KR4). Leverantörens möjligheter att kundanpassa sina 
erbjudanden mot FM är därtill speciell, i den meningen att Ericsson har flera f.d. 
försvarsmaktsanställda verksamma i företaget, ett förhållande som underlättar förståelsen för 
kundens verksamhet. Kännedomen om kunden skall dock inte överskattas, då flera av de 
intervjuade menar att det finns ett bästföredatum på den kunskapen (intervju med KR6; KR7). 
I utformningen av tillgänglighetsåtagandet finns flera tydliga drag av kundanpassning mot FM 
och en önskan från Ericsson att matcha kundens förändringsarbete. Till en början framställer 
Ericsson sitt erbjudande utifrån kundens egna förutsättningar och med noggranna analyser av 
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kundens verksamhet och gränsytor som utgångspunkt, finner de lösningar som kan 
effektivisera FM: s materielförsörjning, vilket utförligt beskrivits i studiens tidigare delar. I 
enlighet med HKV: s projekt X vill leverantören avlägsna dubbel och trippelkompetenser och 
förbättra processer i syfte att frigöra resurser för kunden. Leverantörens kundanpassning 
påverkar även kunden att tänka i nya banor och finna vägar för samarbete. Emellertid 
upplever KR4 från TeK V att industrin försöker komma med lösningar där de ser över hela 
den tekniska tjänsten, men inriktat mot en särskild produkt medan FM troligtvis är mest 
intresserade av att lämna ut delen som rör tekniska anpassningar och modifieringar på C-
nivån på huvuddelen av FM: s materielsystem.  Tidigare i analysavsnittet framkom flera 
faktorer som kunden uppfattar som nödvändiga att ta hänsyn till i ett tillgänglighetsåtagande 
och som Ericsson, i anslutning till diskussionen om kundfokus och i sin fortsatta 
kundorientering, måste ta under beaktande och möjligen betona i det påföljande arbetet med 
att utforma sitt erbjudande. På samma sätt gick det tydligt att urskilja ett flertal risker och 
farhågor som kunden associerar med ett partnerskap respektive systemförsäljning vilket också 
måste uppmärksammas av leverantören. I enlighet med förloppet inom kunddialogen, så 
genom att fokusera på de händelser som är av störst betydelse för kundvärdet kan Ericsson 
skapa en god grund som stärker och bekräftar relationen med kunden.  
 
Forskningen inom kundfokus associeras med närhet, samspel och förtroliga relationer, vilken 
tidigare främst bedrivits inom konsumenttjänster (Abiala, 2000; Homburg et al., 2000; 
Söderlund, 1997). Närhet och förtroliga relationer visar sig vara viktiga ingredienser även i 
samspelet mellan Ericsson och FMV och beskrivs av kunden som nödvändiga förutsättningar 
vid utbyte av informella tjänster eller när FMV lägger ut studie- eller utvecklingsuppdrag på 
Ericsson. Kunden ser det senare exemplet som ett sätt att investera i kompetens hos 
leverantören, vilket förutsätter ett förtroligt utbyte av information. Då respondenterna inom 
FMV framställer de nära relationerna med leverantören som personbundna och upparbetade 
under en längre tid, på samma gång som förhållandet beskrivs som affärsmässigt, kan 
närheten och förtroligheten till varandra inte ses som utmärkande för hela relationen. Det 
framkommer även att kunden har kunnat konkurrensutsätta mycket av Ericssons verksamhet, 
vilket har bidragit till en mera strikt relation gentemot leverantören. LOU upplevs av de flesta 
respondenter, från både FMV, HKV och FM, som hinder för att skapa ett förtroligt samspel 
utanför ett avtal. Konkurrenslagen gör det betydligt svårare för kunden att bygga upp 
kompetensen på en speciell industri och det blir på samma sätt besvärligare för leverantören 
att få information från kunden. På samma sätt, menar kunden, skall FM vara en 
kostnadseffektiv myndighet, vilket förmodligen endast kan upprätthållas om det finns en 
konkurrenssituation på den civila marknaden. Det är svårt att dra några ytterligare slutsatser 
om den inverkan LOU har på relationen, då det inte är möjligt att uttala sig om bindningar och 
samarbeten som bedrivs på personliga plan mellan kund och leverantör. Några av 
respondenterna från FMV och HKV menar att det hade underlättat om Ericsson i detta fall 
varit en utpekad industri och att politikerna uttalat att principen om konkurrensupphandling 
avser att frångås (intervju med KR3; KR7). KR3 från FMV menar att det inte är LOU som 
begränsar att få till stånd ett ”äkta” partnerskap med Ericsson, då FMV ofta använder riktad 
upphandling mot leverantören. I samband med diskussionen om närhet och 
informationsutbyte mellan kund och leverantör, har tjänstemötet en framträdande plats, då 
utfallen från mötena har visat sig få stor betydelse i att fördjupa relationen (Blomqvist et al., 
2004; Curran et al., 2003; Grönroos, 2002; Homburg et al., 2000; Normann, 2000). Ett 
liknande resonemang förs hos kunden, som betonar att samarbetena med Ericsson ger väldigt 
mycket, dels i att stärka relationerna men även beträffande förmåge- och produktutveckling. 
Ericsson menar att mötena bidrar till en väsentligt ökande förståelse för kundens situation. 
Mot bakgrund av Ericssons kompetens och ledande teknologi och deras möjligheter att i olika 
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projekt arbeta mot en krävande och kunnig kund, kan parterna tillsammans genom mötet 
utveckla överlägsenhet i sina respektive verksamheter. I studien framträder vidare olika 
former av tjänstemöten som respondenterna från FMV och FM betonar som nödvändiga att 
bedriva tillsammans med Ericsson, såvida ett utökat samarbete blir aktuellt (intervju med 
KR1; KR3; KR4; KR5; KR6). Exempel på sådana möten är uppföljnings- och 
underhållsuppföljningsmöten, granskningsmöten och tekniska råd, där parterna bl.a. skall 
kunna diskutera aktuella problem och planering för fortsatt verksamhet. Respondenternas krav 
på närhet och möten med Ericsson, illustreras även med någon form av miljöutbyte, mellan 
leverantör och kund och med att ha kontor hos varandra.  
 
 
Kunddialog och kundinblandning 

Genom kunddialogen kan nya produkter och tjänster utvecklas, som är bättre anpassade till 
kundens krav (Axelsson, 1996; Blomqvist et al., 2004). I likhet med tidigare forskning 
uppfattar respondenterna dialogen med Ericsson som mycket viktig, då den har en vital 
funktion i att tillse att både leverantören och kunden har förståelse för varandras problem och 
behov (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR6; KR7). Olika informationsflöden från 
kunden såsom, utvärdering och felrapportering av levererad materiel samt förslag till 
utveckling av materiel, har bidragit till att Ericsson har kunnat förbättra försvarets produkter. 
Kunddialogen möjliggör även för parterna att rätta till missförstånd och att kunna korrigera 
riktningen, rörande produkter, tjänster eller ekonomi, om den hamnat lite fel. ”[…] Dialogen 
är ett måste för att slutprodukten ska bli bra och vi får den produkt som vi hoppas på” 
(intervju med KR4). Men det är även mycket individuellt beroende på vem från leverantören 
som håller i den (intervju med KR2). KR6 från TeK Fartyg anser att den dialog som finns 
mellan kund och leverantör idag, inte sker på rätt sätt och att rätt aktörer inte är med i de 
samtal som finns, om vad tekniken medger och vad taktikerna/operatörerna önskar sig. 
Följaktligen, en slutsats är att det är viktigt att dialogen inte enbart bedrivs på en hög nivå hos 
kunden, utan att de huvudsakliga brukarna av materielen, som befinner sig på en lägre nivå, 
får ge uttryck för sina önskemål hos leverantören. Detta är ett resonemang som återkommer 
längre fram. 
 
Industriell tjänsteutveckling är många gånger svårt och komplext, då erbjudanden ofta är 
sammansatta av många olika delar. Kundfokusering inom tjänsteutvecklingen innebär att låta 
kunden fungera som en medproducent till att skapa värde i tjänsten, då den som bäst kan 
tillgodose sina behov är kunden själv (Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & 
Wirtz, 2004; Normann, 2000). Genom kundinblandningen kan köparens behov och krav 
snabbare tillgodoses. På liknande sätt genomfördes den inledande utformningen av Ericssons 
tillgänglighetsåtagande gemensamt med köparen, under ett projekt för ett antal år sedan. 
Leverantören bedrev ett studiearbete tillsammans med flera aktörer från kunden, där ett tänkt 
kunderbjudande formulerades utifrån kundens behov och krav samt med hänsyn till Ericssons 
tidigare erfarenheter från internationella missioner. Ett flertal forskare hävdar att kunden har 
fått en mer central roll i och med tjänsteexpansionen, som fodrar att kunden är aktiv 
(Edvardsson et al., 2000; Ford et al., 2004; Zeithaml et al., 1990). De framhäver även vikten 
av att ha dialoger med kunden på olika nivåer inom företaget. Enligt SR1 har Ericsson fört 
kunddialoger mot olika systemnivåer inom FMV, främst mot de högre och endast mot den 
högre nivån inom FM, HKV, vilket överensstämmer med köparens uppfattning. 
Respondenterna från FMV har därefter haft möjligheter att komma med synpunkter efter att 
tillgänglighetsavtalet utarbetats av Ericsson (intervju med KR1; KR2). Efter att ha studerat på 
vilket sätt köparen varit inblandad i processen att utforma leverantörens tillgänglighetsavtal 
teknisk tjänst, framkommer en mycket liten delaktighet bland FMV: s respondenter samt en 
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obefintlig medverkan av TeK och förband (intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR6). 
Likaså har FM: s respondenter inte tidigare sett något exempel på hur ett tänkt åtagande skulle 
kunna se ut från Ericsson. Ett troligt resultat av att kunddialogen endast har bedrivits mot 
vissa nivåer hos kunden. Det blir återigen tydligt att TeK vill finnas med tidigt i skapandet av 
ett sådant här åtagande, så att det finns möjligheter att snabbt rikta in industrin på rätt saker 
(intervju med KR4; KR5; KR6). Men som tidigare nämnts medför LOU att det blir besvärligt 
att framföra behov och önskemål, då en leverantör kan komma att gynnas framför andra. Det 
har under intervjuerna med kunden även framkommit en missuppfattning alternativt en 
misstro, i form av på vilken resursnivå Ericsson avser att verka i sitt åtagande och som enligt 
kundens resonemang ovan, skulle kunna härledas till att respondenterna inom berörda 
gränsytor inte har fått tillräckligt med information, alternativt är i avsaknad av information 
från leverantören. Det i sin tur kan vara en konsekvens av att FMV ses som den formella 
kunden och det är mot denna myndighet som Ericsson i första hand har fört sin kunddialog. 
En annan tänkbar orsak kan vara att kunden blandar ihop Ericssons erbjudande med 
konkurrerande leverantörers anbud. Flera av de intervjuade hos både FMV, HKV, TeK och 
förband har haft uppfattningen att Ericsson avser verka på en främre nivå eller att de har för 
avsikt att ta över FM: s markverkstäder och låta det bakre underhållet skötas från Mölndal. Ett 
sådant antagande implicerar negativa följder för FM: s tillgänglighet och kompetens. 
Liknande missuppfattningar och spirande farhågor bör kunna undvikas genom att låta 
kunddialogen verka över olika nivåer hos köparen. Även om kommunikationen blir mestadels 
enkelriktad och främst förs från leverantörens håll, mot bakgrund av att ingen säljare får 
gynnas före en annan, vinner leverantören igengäld en mer upplyst köpare kring den tänkta 
inriktningen och en tillfredsställd kund av att känna delaktighet. En slutsats är att en 
systemförsäljning såsom Ericssons tillgänglighetsåtagande, som är mycket mer komplex än en 
vanlig tjänsteförsäljning, kräver en kunddialog på bred front och i detta fall med samtliga 
gränsytor berörda av Ericssons erbjudande.  
 
För att ha möjlighet att kundanpassa krävs det att leverantörens och köparens tekniska delar 
kommer i kontakt med varandra och att det därtill utvecklas gemensamma rutiner för att 
kunna hantera anpassningarna (Hammarkvist et al., 1995). Genom intervjuer med SR1 
framkommer att företagens tekniska delar inte är samordnade med varandra. I motsats till 
tjänsteforskningens resonemang hanteras tekniska anpassningar genom separata rutiner hos 
FM och Ericsson och SR1 menar att det är en kommande utmaning att få dessa att stämma 
överens. I gengäld medverkar leverantören i kundens utvecklingsarbete på olika sätt, men vill 
förändra sättet att kommunicera med FMV och FM, genom att kunna koordinera 
utvecklingsarbetet för flera av kundens radarsystem. Flera forskare inom kundfokus 
(Grönroos, 1992; Hammarkvist et al., 1995; Homburg et al., 2000; Hutt & Speh, 2004; 
Lovelock & Wirtz, 2004) framhåller säljarens medverkan i kundens utvecklingsverksamhet 
och gemensamma resursanpassningar som nödvändigheter i ett skräddarsytt kunderbjudande 
och som ett exempel på den yttersta formen av kundfokusering. Det går tydligt att urskilja att 
Ericsson vill gå mot detta håll, men kräver vidare att de blir insläppta i FM: s verksamhet och 
att kunden har möjlighet att bidra med sina behov och krav utan begränsningar.  
 
Forskningen inom service management gör gällande att det finns en fara med en för stor 
kundinblandning och att låta kunden ge leverantören alltför detaljerade anvisningar (Ford et 
al., 2004; Gadde & Persson, 2005). Kunden bör istället fokusera på vilket resultat som önskas. 
I intervjuerna med respondenterna framkommer att FMV har en tradition av att fokusera på 
processer och hur arbetet skall utföras, istället för vilket resultat som skall åstadkommas 
(intervju med SR1; KR1; KR4). Den omständigheten tillsammans med en stark tradition hos 
FM av att ha bedrivit sin tekniska tjänst på ett visst sätt samt en organisationsstruktur 
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bestående av långa beslutscykler, försvårar troligtvis för kund och leverantör att komma 
vidare i den omställning FM står inför. Av det går att utläsa att FM och FMV behöver bli 
bättre kravställare och från början tydliggöra för leverantören vad de vill ha ut av ett 
helhetsåtagande. Hur leverantören väljer att lösa uppgiften torde vara av mindre betydelse, då 
denne har valts på grund av sin kompetens, så länge kunden får ut det som den har beställt. En 
därtill stor insyn och medverkan i varandras verksamheter, kan medföra att kundens behov av 
detaljstyrning minskar. Ett liknande resonemang kan anas hos SR1 som menar att ett 
förändrat arbetssätt kommer att innebära ett mycket tätare samarbete med kunden, vilket i sin 
tur kommer att innebära att kunden måste röra sig uppåt i systemnivåerna och inte som idag 
ha så stort fokus på detaljnivå. 
 
 
Kundens arbete med att specificera sina behov 

Forskningen kring kundfokus innebär att köparen är delaktig i tjänsteutvecklingsprocessen 
genom att göra leverantören uppmärksam på sina behov och genom att bidra med information 
med sina delvis unika krav och beteende (Blomqvist et al., 2004; Edvardsson et al., 2000; 
Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Normann, 2000). Men för att kunden skall 
kunna medverka i leverantörens utvecklingsarbete, är det rimligt att anta att denne bör ha 
bedrivit ett eget arbete med att identifiera behov och krav för att kunna delge dessa till 
leverantören. Så har endast skett på de högre nivåerna hos kunden, men inte omfattat berörda 
gränsytor mot Ericssons tillgänglighetsåtagande. Respondenterna från FMV, TeK och 
förbanden ser gärna att de får vara delaktiga i processen i att påtala de behov som finns och 
hur ett blivande samarbete med industrin bör se ut. KR4 och KR6 menar att det möjliggör att 
snabbt rikta in leverantören på rätt saker så att leverantören kan göra ett bättre arbete med att 
koncentrera tjänsteerbjudandet åt det håll som kunden önskar. Det framkommer vidare i 
resultatet från empirin att FMV: s och FM: s arbete med att specificera sina behov och sin 
kärnkompetens till största del är förbehållet HKV. FMV bedriver ett arbete på högre nivå med 
avseende på vilka behov som kommer att finnas, i och med FM: s ominriktning, men där är 
inte respondenterna från FMV inbegripna. Ett stort problem för FMV som tydliggörs i 
studien, är att det inte finns någon långsiktig utvecklingsplan och långsiktig kravbild från FM, 
vilket försvårar för myndigheten att ge en tydlig inriktning till leverantören. På samma sätt 
finns heller ingen tydlig prioritering av pengar. De berörda kundsnitten, inom FM, TeK och 
förbanden, har vad respondenterna erfarit, inte fått någon förfrågan av HKV om vilka krav de 
har, mot bakgrund av den tänkta förskjutningen av underhållsverksamheten till industrin. 
HKV: s arbete med projekt X kommer att leda fram till den inriktning FMV och FM behöver, 
på samma sätt som industrin får ett uttalat ställningstagande kring vad kunden kräver i ett 
utökat tjänsteåtagande. Men industriell tjänsteutveckling är komplext, i synnerhet en 
systemförsäljning och nackdelen om HKV inte tar hjälp från andra nivåer i kundens 
organisation kan vara om de som fattar besluten inte har den brukarkompetens som krävs. Ett 
resonemang som framförallt stöds av respondenterna från TeK.  
 
 
Leverantörens uppfyllande av kundens krav 

Ibland förbiser företag kundens förväntningar och trots ett genuint intresse av att förstå de 
behov kunden har missar många företag det faktiska behovet och säljaren levererar det de tror 
sig veta att kunden vill ha (Grönroos, 1992; Ivarsson, 2005; Zeithaml et al., 1990). Vid en 
jämförelse med resultaten från intervjuerna anser respondenterna generellt att Ericsson 
tillmötesgår FM: s behov och mer än väl den tekniska kompetensen som krävs från kunden, 
men KR2, från FMV, menar att leverantörens vilja att gå framåt i utvecklingen bidrar till att 
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kompetensen på den äldre materielen inte alltid vidmakthålls. Åtskillnaden kan även härröras 
till brister i de avtal som FMV skriver med Ericsson och således inte till leverantören. 
Ericsson bidrar med nya lösningar och erbjuder nya strategiska förmågor, men som kunden 
inte alltid har beställt (intervju med KR2; KR4). Som tidigare antytts är FM mer intresserad 
av att Ericsson medverkar till tekniskt systemstöd än att utveckla nya funktioner. Emellertid 
menar kunden att leverantörens kompetens kan bidra till att föra utvecklingen och FM: s 
förmåga framåt, om de ekonomiska förutsättningarna och behoven finns. När det kommer till 
att lösa felbilder på befintlig materiel, samt hjälp och stöd med olika frågeställningar, har 
respondenterna mycket goda erfarenheter av Ericsson. KR6 från TeK vidgar diskussionen 
inför framtiden till att även omfatta prisbild, kvalitet samt end-of-life bevakning och menar att 
Ericsson är dyrare än andra leverantörer, men på många sätt har tillgång till en större 
marknad, möjligheter att lämna bättre kvalitet, erfarenheter från andra kunder och kontakter 
med underleverantörer som FM kan ta del av. Kunden avslutar sitt resonemang, kring 
frågeställningen om leverantören uppfyller kundens krav, med att beskriva hur det i flera fall 
kan vara besvärligt att definiera sina behov för Ericsson (intervju med KR3). Vid 
upphandlingen av en produkt är det i många fall svårt för kunden att beskriva 
användargränssnittet för leverantören, då de funktionella kraven befinner sig på en hög nivå. 
De kommande brukarna vet inte alltid hur de kommer att använda materielen, vilket gör det 
vanskligare för kunden att tydliggöra sina behov. Resonemanget inom kundfokus (Grönroos, 
1998), som tar sin utgångspunkt i konsumenttjänster och bygger på att leverantören skall 
kartlägga kundens behov genom kundinblandning, förenklar och generaliserar produkt- och 
tjänsteutvecklingen till att omfatta hela tjänstesektorn. Kvalificerad produkt- och 
tjänsteutveckling inom försvarsindustrin visar sig vara mer komplex och omfattande. 
Intervjuerna med kunden visar att en produkt kan vara integrerad i ett större materielsystem 
och en därtill alltmer komplicerad teknisk nivå, försvårar för kunden att specificera det 
han/hon vill ha (intervju med KR3; KR6). På samma sätt förvärras situationen för 
leverantören, som förväntas förstå vad behovet är. KR6, från TeK menar att utvecklingen av 
produkter och tjänster bygger mycket på att säljaren är en van leverantör till FM och kunden 
anser många av behoven vara underförstådda eller självklara. Det ställer högre krav på att 
leverantören är kunnig och väl insatt i kundens verksamhet, men framförallt på att kunden blir 
bättre på att tydliggöra sina behov. Mot denna bakgrund blir anspråk på miljöträning en viktig 
del i att generera en större förståelse, genom att parterna deltar i varandras aktiviteter. 
 
 
 
6.4 Värdeskapande 

Ingen verksamhet kan klara sig utan leverantörer och den uppsättning leverantörer som 
köparen har speglar inte bara företagets aktiviteter, utan utgör även en av företagets viktigaste 
tillgångar (Gadde & Snehota, 2000). Forskning visar att leverantörens utrymme i köparens 
verksamhet kan variera över tiden beroende på kundens behov. På samma sätt har Ericsson 
utgjort en viktig del i FM: s verksamhet som produktleverantör för försvarets radarmateriel. 
En funktion som, mot bakgrund av FM: s ominriktning, kan komma att tonas ned till förmån 
för en roll som tjänsteleverantör vilket möjliggör ett mer integrerat samarbete med kunden. 
Målet med CRM är att skapa varaktiga relationer med kunden (Anderson & Narus, 2004; 
Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; 
Storbacka & Lehtinen, 2000). Det handlar om att kund och säljare kommer varandra så nära, 
att leverantören kan hjälpa kunden att skapa sina egna värden. Resonemanget om kunden som 
en aktiv aktör i tjänsteutvecklingsprocessen tillsammans med leverantören, tydliggjordes 
under avsnittet om kundfokus och knyts i detta kapitel samman med kunden som 
värdeskapare. Begreppet värdeskapande kund handlar om kundens förmåga att skapa värde 
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(Edvardsson et al., 2000; Grönroos, 2002; Gummesson, 2002; Nordgren, 2005; Normann, 
2001). En process där kunden bidrar till att identifiera, skapa och utbyta värde med det 
säljande företaget. Från intervjuerna framkommer det att FMV och FM tillsammans med 
Ericsson, framförallt i de tidiga utvecklingsfaserna, samarbetar och diskuterar möjligheter 
med varandra (intervju med KR3). Ericsson får kännedom om FM: s inriktning och kan 
fungera som bollplank genom att tala om vad de kan bidra med eller ha synpunkter på 
verksamheten som sådan. KR3 från FMV menar att Ericsson inte bara ses som en 
radarleverantör, utan som en leverantör med helhetssyn och stor kunskap om andra system 
och kunder. Leverantörens stöd med kunskaper och erfarenheter hjälper därigenom FMV och 
FM att skapa sina egna värden. På likartat sätt kan Ericsson, mot bakgrund av att de ligger 
långt fram i sin teknologiutveckling, bidra till att kundens förmåga förändras och förbättras 
och att kunden leds framåt i sin utveckling. Systemkompetensen och informationen från 
kunden driver i sin tur Ericssons egen utveckling framåt, genom att teknologin och 
produktutbudet blir alltmer avancerat. Följaktligen skapas, genom anpassningarna, ömsesidiga 
värden som i sin tur återspeglar målbilden av CRM och där leverantör och kund förenas med 
avsikten att skapa något som de inte klarar av ensamma, liknande Borys och Jemisons (1989) 
synsätt. Forskningen inom CRM relaterar värdet för kunden, inte entydigt till produkten, utan 
till vad som äger rum efter att kunden köpt produkten. Emellertid framkommer av analysen att 
värdet för kunden inom försvarsindustrin likväl har lika stor betydelse före köpet som efter, i 
form av utvecklingsstudier av olika slag. 
 
I det nuvarande tjänsteerbjudandet från Ericsson vill leverantören rationalisera FM: s 
materielförsörjningsprocess och därigenom skapa kundvärde i flera led (intervju med SR1). 
Genom att frigöra resurser för FM, kan kunden i sin tur lösgöra pengar som sedan möjliggör 
för kunden att bedriva vidareutveckling av tidigare system samt genomföra 
materielanskaffningar. Normann (2001) hävdar att det finns två dimensioner av leverantörens 
bidrag till kundens värdeskapande, nämligen att befria kunden från vissa uppgifter eller att 
underlätta för kunden att bedriva verksamhet som tidigare inte kunnat göras. Resultatet från 
intervjuerna med SR1 visar att Ericssons bidrag till FM: s värdeskapande process, genom sitt 
tillgänglighetsavtal, är att befria kunden från vissa uppgifter och tillsammans med kundens 
resurser möjliggöra en mer snabbfotad och därigenom flexibel materielprocess än tidigare. 
Leverantören kan gemensamt med försvarets kompetens och resurser likaså medge 
möjligheter till en samordnad funktionalitetsutveckling mellan FM och andra kunder. 
Intervjuerna visar även att Ericsson kan ta en större roll i att underlätta för sin kund i dennes 
värdeskapande process, genom att i högre utsträckning och mer integrerat delta i de tidiga 
studierna i kundens projekt och tillsammans med kunden generera förslag till gemensam 
utveckling. 
 
 
Värdet av relationen till Ericsson 

Den tydliga nyttan av relationen till leverantören är att denne utgör källan till de erbjudanden 
som kunden behöver, i form av t.ex. produkter, tjänster, råd och underhåll (Ford et al., 2004). 
Vissa leverantörsrelationer kan bidra dramatiskt till kundens förmåga och utveckling. 
Uppfattningen om värde är subjektiv och kan bestämmas utifrån utbytet mellan de nyttor som 
relationen ger jämfört med de uppoffringar som behöver göras (Anderson & Narus, 2004; 
Blomqvist et al., 2004; De Chernatory et al., 2000; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 
2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000; Walter et al., 2001). Kundens 
tydliga värde av Ericsson består i informationsutbytet och kunskapsuppbyggnaden de erbjuder 
(intervju med KR1; KR3; KR4; KR5; KR6). Ericsson överlämnar den senaste teknologin och 
som tillverkare av materielen har de därmed en stor kunskap om marknaden, materielen och 
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end-of-life problem. ”I många fall kommer de med nya och bättre lösningar än de som 
efterfrågas” (intervju med KR5). Ett ytterligare stort värde som kunden upplever med 
leverantören är deras möjligheter att kunna samordna en stor del av FMV: s verksamhet, dels i 
syfte att få ned kostnader men främst för att öka användbarheten av systemen (intervju med 
KR2; KR6). I likhet med resonemanget som Ford et al. (2004) för ovan, fungerar Ericsson 
som en strategisk samarbetspartner till FM och har bidragit väsentligt till att förändra 
insatsförbandens förmåga och därigenom utveckling. Vidare anser KR6 från TeK att kundens 
deltagande, att tillsammans med Ericsson skapa eller utveckla produkter och tjänster, 
dubblerar värdet av resultatet, både reellt och imaginärt. Det här värdet, menar kunden, skulle 
kunna bli ännu större om leverantören ökade sitt samarbete med TeK och deras tekniker, för 
att lära sig mer om kundens miljö. Resonemanget kan kopplas samman med det som kunden 
tidigare nämnt, nämligen att leverantören har otillräcklig kunskap om hur systemen används i 
praktiken och genom att i större utsträckning delta i kundens verksamhet har Ericsson 
miljökunskapen med sig vid utformning av nästa system. På så vis skapas dubbelt värde även 
för leverantören, i form av en tillfredsställd kund och en bättre produkt. Uppfattningen 
stämmer väl överens med forskningen inom CRM, som hävdar att även om utvecklingen av 
en tjänst i sig är betydelsefull, tillsätts värdet genom människor och sociala processer och 
genom anpassningar till varandra kan ömsesidiga värden skapas (Anderson & Narus, 2004; 
Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; 
Storbacka & Lehtinen, 2000). Kunden framhåller likaså personliga kontakter med Ericsson 
såväl som att Ericsson är en nationell industri som ett stort värde (intervju med KR1; KR2; 
KR3; KR7). De nära relationerna ökar smidigheten, i kundens i övrigt stela organisation och 
möjliggör för parterna att föra diskussioner, utbyta informella tjänster och att bedriva viss typ 
av verksamhet kostnadsfritt, vilket gagnar båda parter. KR7 från HKV menar att närheten till 
Ericsson, genom att ha radarkompetensen i landet och det faktum att leverantören är en 
inhemsk industri, lämnar spår i försvarets totala verksamhet. Det påverkar viljan att lära och 
breddar radarkompetensen i hela organisationen. Ericssons utländska kunder för även med sig 
ett stort värde för FM, som kan ta del av erfarenheter i såväl kommande system som förslag 
till REMO som Ericsson genomfört med annan kund (intervju med KR6).  
 
Forskningen inom värdeskapande relationer gör skillnad på två typer av relationsfördelar, 
kostnadsfördelar och inkomstfördelar, som en kund kan ha med sin leverantör (Ford et al., 
2004). I resultatet från empirin framkommer två exempel på dessa hos kunden. KR3 från 
FMV nämner samordningsvinster över hela FM som en kostnadsfördel som försvaret kan nå 
genom Ericssons tillgänglighetsåtagande. Vad avser inkomstfördelar har FM på ett tydligt sätt 
dragit nytta av Ericssons teknologi, som bidragit till att FM fått en helt ny förmåga att leda 
sina luftvärnsförband (intervju med KR4). Normann (2001) menar att det går att urskilja en 
perspektivförändring i säljarens relation till kunden, som i sitt pris även räknar in värdet av 
möjliga framtida affärsuppgörelser med kunden. Resonemanget bekräftas av SR1 som menar 
att affärsuppgörelser, nästan undantagslöst alltid, ses som ett led i en investering i en 
långvarig relation. Kunden exemplifierar det med att Ericsson i vissa fall ställer upp utan 
finansiering eller deltar i projekt, som i slutändan även främjar leverantörens egen verksamhet 
(intervju med KR3). Köparen är istället mer inriktad på vad tjänsten kan uträtta i relation till 
det pris han/hon är beredd att betala och ser endast till del upphandlingen som en investering 
för framtiden Normann (2001). Resonemanget blir extra tydligt i fallet med FM, en statlig 
myndighet vars verksamhet i grunden syftar till att vara kostnadseffektiv och där 
respondenterna framhåller priset som en väsentlig faktor vid upphandling. Men på samma 
sätt, erfar KR3 och KR6, finns det andra, icke mätbara värden i utbyte mot ett högre pris och 
som längre fram i relationen kan bidra till lägre kostnader för kunden.  
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Samlad upplevelse 

Begreppet kundvärde beskrivs i litteraturen som den samlade upplevelsen för kunden att ha en 
relation med företaget, dvs. på det sätt som kunden uppfattar hela företagets erbjudande 
(Anderson & Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 
2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000). Simchi-Levi et al. (2004) menar 
att det i en alltmer kundfokuserad verksamhet varken är produkten eller tjänsten i sig som har 
mest betydelse för kunden, utan kundens uppfattade värde av hela relationen med företaget. 
Kundens samlade upplevelse av Ericsson sammanfattas väl av KR3 från FMV ”det är 
egentligen bara att önska så får vi det. Ericsson försöker till skillnad från andra leverantörer 
att erbjuda någonting (intervju med KR1; KR3). Men de har i regel en benägenhet av att vara 
dyra och inte ekonomiskt konkurrenskraftiga (intervju med KR1; KR2). KR4 och KR6 från 
TeK lyfter fram Ericsson som en kompetent och seriös leverantör och som levererar materiel 
av världsklass. Helhetsintrycket är nästan odelat positivt och trots att de är ett vinstdrivande 
företag visar de i de allra flesta kontakter en ödmjuk inställning. ”Sen att man kanske inte 
alltid får det stödet utan att man betalar, men det får man ha en förståelse för i ett 
vinstdrivande företag” menar KR4.  
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7 Slutsatser 

 
I detta sista kapitel summeras de slutsatser som framkommit i uppsatsen. Det inleds med en 
rekapitulation av syftet från studiens inledande avsnitt. Vidare diskuteras i slutet av kapitlet 
några praktiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att beskriva kundens inställning till ett 
tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst. När säljaren går in i ett utökat industriellt åtagande, vad 
förväntar sig kunden av ett samarbete, dvs. vilka faktorer ser köparen i den här tätare 
knytningen leverantör-kund är nödvändiga för att ett avtal överhuvudtaget skall vara möjligt 
att genomföra? Uppsatsen syftar vidare till att beskriva och analysera den förändrade relation 
som uppstår mellan köpare och säljare inom den försvarsindustriella sfären. För att uppnå 
studiens syfte har teorier i form av service management och industriell marknadsföring 
använts vilka bidragit till att precisera uppsatsens frågeställningar. Den första delen av syftet 
kommer att behandlas i avsnittet om tjänsteerbjudandet och den andra delen av syftet kommer 
att besvaras i avsnittet om relationer. Värt att notera är att då intervjupersonerna är få kan 
avvikande åsikter få större betydelse än de i själva verket har.  
 
 
 
7.1 Tjänsteerbjudande 

I tjänsteutvecklingsprocessen, inbegripet den kundfokuserade verksamhet som bedrivs i 
anslutning till denna, utgör kunden en viktig del i att tydliggöra sina behov för leverantören, 
vilket även lägger grunden för kundtillfredsställelse (Blomqvist et al., 2004; Edvardsson et al., 
2000; Grönroos, 1998). Emellertid är stora delar av den forskning som bedrivs kring tjänster, i 
anslutning till kundfokuserad verksamhet (ibid.), utvecklad i en annan kontext än den som 
studeras i uppsatsen. Forskningen inom service management (Abiala, 2000; Blomqvist et al., 
2004; Edvardsson et al., 2000; Grönroos, 2002; Homburg et al., 2000; Normann, 2000) tar sin 
utgångspunkt i konsumenttjänstemarknadsföring, vilket har givit en relativt förenklad och 
generaliserad bild av produkt- och tjänsteutvecklingen än vad som framkommit av denna 
studie, med en verksamhet inom business-to-business. Analysen påvisar en mer nyanserad 
bild av kundinblandningen i anslutning till tjänsteutveckling på en hög teknisk nivå. Det 
framkommer av intervjuerna med kunden att kvalificerad produkt- och tjänsteutveckling, på 
hög teknisk nivå inom försvarsindustrin, är mer komplex och omfattande vilket ofta försvårar 
för kunden att specificera det han/hon vill ha. Utvecklingen av produkter och tjänster bygger 
ofta på att säljaren är en van leverantör till FM och kunden anser många av behoven vara 
underförstådda eller självklara. Det visar att försvarsindustriell tjänsteutveckling ställer högre 
krav på kunden som måste bli bättre på att tydliggöra sina behov i nära miljösamverkan med 
leverantören.  
 
Kundinblandningen är särskilt viktig då det är deras behov och krav som leverantören skall 
tillgodose och den som bäst kan sörja för detta är kunden själv (Blomqvist et al., 2004). I 
samband med denna är det värt att notera vikten av att i en tjänsteutveckling av typen 
systemförsäljning blanda in kunden på ett tidigt stadium, omfattande berörda gränsytor på 
flera nivåer i kundens verksamhet. Resonemanget baseras på att en systemförsäljning såsom 
Ericssons tillgänglighetsåtagande, som är mycket mer komplex i sitt utförande än vanlig 
tjänsteförsäljning, kräver kommunikation på bred front, dels i syfte att generera kunskap och 
få en god förståelse för kundens krav och dels för att minimera missuppfattningar hos båda 
parter. Det här stämmer även väl överens med Edvardsson et al. (2000), Ford et al. (2004) 
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samt Zeithaml et al. (1990) som framhåller vikten av att leverantören bedriver en kunddialog 
på flera nivåer inom kundens organisation.  
 
Det har tidigare nämnts att ett alltmer avancerat tjänsteutbud kräver en aktiv kund och ett nära 
samarbete med leverantören för att de tillsammans skall kunna omdefiniera betydelsen av 
värde. Det har under intervjuerna med berörda gränsytor hos kunden varit möjligt att 
identifiera ett antal faktorer som avgörande för ett avtals genomförande, vilka Ericsson i sin 
fortsatta kundanpassning bör ta under beaktande i det påföljande arbetet att utforma sitt 
tjänsteerbjudande. Dessa presenteras nedan i figur 7.1 utan inbördes rangordning. För 
utförligare beskrivning se avsnitt 5.2.1. Synsättet värdeskapande kund i samband med 
tjänstebegreppet innebär att fokus förflyttas till kundens förmåga som värdeskapare jämfört 
med marknadsföring av produkter där fokus ligger mer på producenten (Grönroos, 2002; 
Gummesson, 2002; Nordgren, 2005; Normann, 2001). I enlighet med förloppet inom 
kundfokuserad verksamhet (Grönroos, 2002; Ivarsson, 2005), i vilken leverantören har till 
uppgift att tillmötesgå kundens krav och tillhandahålla lösningar som svarar mot kundens 
olika anspråk, så genom att fokusera på de händelser som är av störst betydelse för 
kundvärdet kan Ericsson skapa en god grund som stärker och bekräftar relationen med 
kunden.  
 
 

 
Avgörande faktorer:  
Tillgänglighet, tydliga ramar och en kontaktyta, helhetsåtagande, kostnadsfaktorn, 
konfigurationsledning och bevakningsfunktion av reservdelar, snabbare 
beslutsvägar och kortare ledtider, kunskapsöverföring från industrin, 
kunskapsöverföring till leverantören. 

 
    Figur 7.1: Egen illustration över avgörande faktorer i ett tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Om ansvaret för materielförsörjningen skall lämnas över till Ericsson är tillgängligheten på 
FM: s materiel av oerhört stor vikt, då försvaret måste kunna säkerställa att kravställd operativ 
förmåga upprätthålls för att ha möjlighet att lösa sina uppgifter. I anslutning till resonemanget 
om tillgänglighetsavtal, är det även av betydelse om den materiel som skall omfattas av 
avtalet är äldre eller modern, samt hur mycket reservmateriel som tidigare finns knuten till 
denna. Uppfattningen har stöd i majoriteten av de intervjuer som har genomförts med FMV, 
HKV, TeK och förband.  
 
Tydliga ramar, genom väl dokumenterade rutiner och ansvarsfördelning, är nödvändigt för 
hur ett avtal med Ericsson skall utformas. Det underlättar dels verksamheten för kunden som 
vet vem han/hon skall tala med, vilket kan illustreras vid gränsytefrågor avseende 
svårdefinierade tekniska problem och dels för att underhållstjänsten allmänt skall kunna 
fungera. I samband med rutiner och kontaktvägar vid internationell tjänst tydliggörs även 
vikten av att ha en kontaktyta mot bakre underhållsnivå för att slippa onödiga diskussioner på 
den främre nivån. Resonemangen styrks av respondenterna från HKV, TeK och förbanden.  
 
Ett helhetsåtagande bör vidare antingen baseras på ett åtagande som omfattar ett helt system, 
såsom t.ex. UndE 23, eller ett avtal som omfattar all verksamhet och alla system som berör en 
leverantör inom ett VO. Fördelen med att låta leverantören ta ett helhetsansvar för ett system, 
är att det alltid är en person som behöver kontaktas vid uppkomna frågor och problem och det 
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blir därtill enklare för kunden att handskas med ansvarsfrågan angående integrations- och 
gränsytefrågor för system levererade av olika leverantörer. Uppfattningen stöds av 
respondenter från FMV VO Mark och TeK Fartyg. Men för väldigt stora system som t.ex. ett 
fartyg är detta svårare att genomföra på grund av dess komplexitet, även om strävan från 
FMV VO Sjö är att ha så få leverantörer som möjligt. Emellertid är tanken att Ericsson 
framöver skall ta ansvar för sina levererade system inom ett vidmakthållandeavtal. När det har 
att göra med avtal där leverantören tar ett helhetsansvar för sina system, bör detta sannolikt 
även skapa gynnsammare förutsättningar för att kunna samordna verksamheten mellan olika 
VO inom FMV och för försvarets radarmateriel, t.ex. vad avser utveckling, modifiering och 
FOT-verksamhet. Det hade varit möjligt att göra kostnadsfördelar framförallt på 
utvecklingssidan. Samordningsvinsterna försvåras dock av FMV: s organisation som i 
praktiken har begränsad tekniksamordning på sensorsidan.  
 
För en statlig myndighet som FM är kostnadsfaktorn av stor betydelse och drivande. FM ser 
framför sig att ett ökat samarbete och partnerskap med industriella aktörer skall leda till en 
ökad kostnadseffektivitet. Nackdelarna med att gå efter priset vid upphandling av ett 
tillgänglighetsavtal, är dels osäkerhetsfaktorn kring vilken leverantör som får åtagandet och 
dels en eventuell förlust av andra värden såsom tillgång till underleverantörer, kvalitet och 
expertkompetens. Fördelen är att FM, som är en kostnadseffektiv myndighet och styrs av 
LOU, får ekonomiskt fördelaktiga anbud. Överlag finns en inställning hos kunden att 
Ericssons tillgänglighetsåtagande kommer att innebära ökade kostnader antingen initialt eller 
totalt sett, framförallt i delen som rör ett tilläggsåtagande. Vidare att kostnaden är beroende av 
om åtagandet avser ny eller äldre materiel.  
 
En ytterligare faktor som är betydande, är att Ericsson tar ansvar för konfigurationsledning. 
Det är viktigt att leverantören tydliggör för både användarna i FM och FMV hur ett system 
skall vara uppbyggt samt vilka kretskort och vilken programvara som får införlivas. 
Emellertid finns det risk för konflikt i en situation där Ericsson agerar som både kund och 
leverantör parallellt. Ett exempel på en potentiell konflikt skulle kunna illustreras med om 
leverantören levererar produkten X och att det inom systemet finns en materielgrupp av typen 
XX. Ponera att konfigurationsledningsansvaret ligger hos leverantören och kunden finner en 
billigare variant av materielgruppen XX. Då finns en viss risk att leverantören säger nej till 
den billigare varianten med motivet att de inte kan garantera systemsäkerheten med denna 
materiel. Enligt KR3 från FMV måste konfigurationsledning ingå i ett åtagande från Ericsson, 
men åsikterna går isär mellan intervjupersonerna då KR6 från TeK och KR8 från förbandet, 
kopplat till ovanstående resonemang, anser att det finns en risk för ett orent affärsmässigt 
förhållande. Det blir tydligt, i och med att Ericsson flyttar fram sina positioner hos kunden, att 
kund-leverantörsrelationerna måste klaras ut i förväg. På ett likartat sätt är en 
bevakningsfunktion av reservdelar, utbytesenheter samt end-of-life för COTS en 
nödvändighet i ett åtagande. Det är svårt för FM att som kund i tredje led, ha uppsikt över 
Ericssons underleverantörer. KR3 från FMV och KR6 från TeK ser det som av stor vikt att 
Ericsson hjälper till med denna bevakning.  
 
Ett närmare samarbete med Ericsson kan även bidra till snabbare beslutsvägar och kortare 
ledtider vilket är en annan omständighet som betonas i intervjuerna. Det kan exemplifieras 
med att det blir enklare att implementera nyutvecklade funktioner utan att behöva göra det 
normala upphandlingsförfarandet inom FM och ett minskat antal mellanhänder bidrar till att 
snabba upp processerna. Informella tjänster blir även lättare att genomföra då de ligger inom 
ramen för ett samarbetsavtal. Teknisk anpassning och modifieringsarbeten leder till 
beställningar som tar lång tid att få igenom inom FM: s egen organisation. Genom 
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avtalsskrivningar kan Ericsson bidra till att korta ned dessa ledtider. Uppfattningarna baseras 
på en majoritet av kundsnittet inom både FMV, TeK och förband.  
 
De påföljande och sista faktorerna hänger ihop med vikten av kunskapsöverföring. Ett 
kunskapsutbyte från Ericsson är mycket viktigt för kunden ifråga om t.ex. nya tekniska 
lösningar, helpdesk-ärenden, pågående verksamhet och erfarenhetsöverföring. På samma sätt 
behövs leverantören i FM: s arbete för att kunna utveckla diskussionerna kring kravbilden för 
olika försvarssystem, då Ericssons dels har mycket god kunskap om andra system och andra 
kunder och dels en spetskompetens avseende sin egen verksamhet. Informationsspridning blir 
allt viktigare då en allt större del av vidmakthållandet läggs över på industrin och då FM: s 
materiel, i ökad omfattning, blivit beroende av COTS-produkter. Kunskapsöverföringen från 
FM till Ericsson är lika viktigt framförallt ur hänseendet kring brukaranvändande och MMI-
anpassning, så att leverantören har kunskap om hur kunden nyttjar sin materiel. 
 
Huruvida ovanstående faktorer kan användas för att studera ett mer generellt problem inom 
försvarsindustrin blir svaret jakande. Samarbetet mellan Ericsson och FM liknar i stort, utifrån 
ett historiskt perspektiv, mycket av hur arbetet har bedrivits mot andra försvarsindustrier som 
t.ex. Saab AB och Volvo Aero. De faktorer som framkommit under intervjuerna med kunden 
bör sannolikt vara lika viktiga oberoende av vilken industri som kontrakteras. Faktorerna 
passar således även in på annan försvarsindustri och kanske helst på ett företag som kan ta 
ansvar för flera materielgrupper av ett materielsystem. Sedan intervjuerna genomfördes har 
Saab AB köpt upp försvarsdelen av Ericsson. Det medför att Saab, i nästan samtliga fall, kan 
ta ett helhetsåtagande för ett fartyg och likaså för ett materielsystem inom VO Mark. Det gör 
även att flera av de risker och farhågor som kunden tidigare nämnt i samband med Ericssons 
tillgänglighetsåtagande upphör.  
 
Forskningen inom värdeskapande hävdar att värdet för kunden inte entydigt är kopplat till 
produkten, utan främst bestäms av vad som äger rum efter att kunden har köpt produkten 
(Anderson & Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 
2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000). Det medför att det otvetydigt 
går att koppla eftermarknaden till en av leverantörens viktigaste funktioner i att tillfredsställa 
kundens behov och att utveckla ett tjänsteerbjudande tillsammans med kunden. Samtidigt har 
det i analysen av kundsnittet framkommit att värdeskapandet för kunden även har stor 
betydelse innan köpet äger rum, i form av bl.a. utvecklingsstudier av olika slag. En 
verksamhet som kunden vill utöka och hoppas på blir mer formaliserad i och med Ericssons 
tillgänglighetsåtagande. Det finns med andra ord en eventuell skillnad med försvarsindustrin 
som inte är i överensstämmelse med föregående undersökningar. Tidigare forskning 
(Anderson & Narus, 2004; Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 
2004; Selnes & Johnson, 2004; Storbacka & Lehtinen, 2000) förefaller inte ha behandlat den 
värdeskapande process som sker långt innan själva köpet äger rum. Det har i analysen kring 
relationen mellan kund och leverantör framkommit få anpassningar men av relativt hög grad 
och som påträffats främst under de tidiga utvecklingsfaserna, vilket delvis kan förklara den 
stora betydelse som tillskrivs de tidiga stadierna innan köp. Den påtalade skillnaden kan 
möjligen ha samband med förhållandet att FM lever med en ständigt föränderlig hotbild vilket 
medför att kunden måste utveckla sin materiel efter dessa förhållanden. Då kunden inte 
tillverkar någon materiel själv är det viktigt för FM att kunna bedriva gemensamma projekt 
och framtidsstudier i samarbete med leverantören för att kunna se in i framtiden. FM: s 
ekonomiska förutsättningar bidrar även till vikten av att framställa en produkt som ligger 
långt fram i tiden och som inte får vara gammal när den kommer ut på marknaden. Även om 
gemensamma projekt inte med säkerhet utmynnar i ett köp är det likväl viktigt för kunden att 
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samverka med leverantören på ett tidigt stadium. Emellertid köper FM även hyllvara i fall då 
de behöver produkterna snarast och med vetskap om att de får materiel som fungerar utan 
barnsjukdomar samt att det i vissa fall blir mycket billigare att köpa en färdig produkt än att 
vara med och utveckla den från början. 
 
 
 
7.2 Relationer 

Uppsatsen syftar till att beskriva den förändrade relation som uppstår mellan kund och 
leverantör i samband med ett potentiellt försvarsindustriellt utökat tjänsteåtagande. Det finns 
ingen norm för hur relationer ser ut, de är alla unika till sitt innehåll, sin dynamik, hur de 
utvecklas och hur parterna inbördes påverkar varandra (Ford et al., 2004). En stor del av 
uppsatsen har lagts på att beskriva interaktionen i den nuvarande relationen mellan FM, FMV 
och Ericsson med hjälp av bl.a. interaktionssynsättet från IMP Group, i syfte att få en 
förståelse för och kunna fastställa hur en framtida relation kan se ut. Det kan konstateras att 
interaktionssynsättet tillsammans med Thompsons (1967) begreppsstruktur teknologisk 
interdependens varit användbara för att svara på denna del av syftet. IMP Group gör gällande 
att affärsrelationer karaktäriseras av två aktiva parter med ett komplext interaktionsmönster 
och vars resurser är ihopkopplade i syfte att tillsammans skapa något som de inte kan uppnå 
på egen hand (Ford et al., 1998; Ford et al., 2004; Håkansson & Snehota, 1995; Ritter & Ford, 
2004). Detta stämmer väl överens med FM och Ericsson och tydliggörs på ett likartat sätt i 
studien kring interaktionen mellan FM/FMV och Ericsson samt i avsnittet om hur parterna 
tillsammans skapar värde. Resonemanget kan skönjas i förhållandet att Ericsson ligger långt 
fram i sitt teknologiska kunnande och bidrar till att kundens förmåga förändras och förbättras 
och att kunden leds framåt i sin utveckling. På motsvarande sätt driver systemkompetensen, 
kraven och informationen från kunden i sin tur Ericssons utveckling framåt. Ericsson har 
agerat som produktleverantör och främst verkat inom produktutvecklingsprocessen 
tillsammans med FMV, då FMV innehar rollen som kunden gentemot industrin och inte varit 
märkbart integrerad i FM: s underhållsverksamhet.  
 
Ericssons roll som tjänsteleverantör kommer, i och med försvarets ominriktning och Ericssons 
tillgänglighetsavtal, att medge ett närmare, mer omfattande samarbete och en ökad närhet till 
framförallt FM på flera olika nivåer i kundens verksamhet, vilket även stöds av intervjuerna 
med kunden. Respondenter från FMV och TeK hävdar att Ericsson/industrin behöver vara 
delaktig redan när kravbilden diskuteras och TTEM skrivs för ett materielsystem, som innebär 
olika typer av studier och systemarbeten tillsammans med HKV. Samspelet med TeK har 
hitintills begränsat sig till mindre modifieringsverksamhet, utvecklingsprojekt och till TeK: s 
roll att stödja FMV mot leverantören i bl.a. kravspecifikationer och 
konstruktionsgranskningar. Det är möjligt att urskilja en tyngdpunktsförskjutning mellan de i 
försvarsfamiljen ingående myndigheterna gentemot Ericsson, men även i förhållande till 
industrin i stort. Vidmakthållandeansvaret av FM: s materiel, såväl som teknikkompetensen, 
kommer troligtvis att försvinna från FMV. FMV: s roll blir sannolikt främst att agera som 
professionell upphandlare och att ha uppföljningsansvar gentemot industrin. Istället blir det 
TeK liksom i viss mån även FMLOG som kommer att få ta ett större ansvar för att vara 
länken till Ericsson avseende tekniskt systemstöd och underhållsfrågor. Om FM beslutar sig 
för Ericssons tillgänglighetsavtal kommer Ericsson att få en avsevärt större roll i att ansvara 
för de lägre systemnivåerna på den bakre nivån, med tätare dialoger mot de arbetande 
nivåerna, framförallt TeK, FMLOG och förband, vilket inte förekommit tidigare. 
Ovanstående resonemang stöds av intervjuerna med respondenter från FMV, HKV samt TeK. 
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Det har tidigare nämnts att en tyngdpunktsförskjutning inom kundens organisation kommer 
att påverka förhållandet inte bara till Ericsson utan till industrin i stort. En logisk följd av FM: 
s ominriktning är att det även påverkar försvarsindustrins förutsättningar att verka. Det är 
däremot svårare att generalisera en relation som bygger på personliga kontakter, kompetens, 
förtroende och varaktighet. Det faktum att Ericsson är en nationell industri och att 
försvarsdelen av Ericsson till antalet anställda är ett förhållandevis litet företag i 
försvarsindustrin sätter sin speciella särprägel på företagsdyaden. Från intervjuerna med 
kunden framkommer emellertid att flera företag erbjuder likartade erbjudanden som Ericsson, 
men med en något annorlunda inriktning. FM: s arbete med projekt X kommer att utmynna i 
en arbetsriktning där kraven mot försvarsindustrin tydliggörs och det är troligt att anta att 
generella riktlinjer för hur ett sådant arbete skall bedrivas, mellan det militära försvaret och 
civila aktörer såsom industrin, kommer att ge en generell bild av en tänkt relation. Slutsatsen 
baseras även på intervjuer genomförda med kunden, från HKV och TeK, där det framgår att 
det inte är önskvärt med för många smala lösningar, utan vilken typ av ansvar som avses 
överlämnas till industrin främst kommer att bygga på generella lösningar. 
 
Utvecklingen kring affärsköp har under den senaste tiden kommit att fokusera på olika 
aspekter av försörjningskedjor, vilket medfört en betydande ökning av samverkan och kund-
leverantörsrelationer (Gadde & Persson, 2005; Gadde & Snehota, 2000). I tidigare forskning 
av IMP Group betonas den positiva nyttan av relationer (Ford et al., 2004). Den tar även upp 
att det finns en vanföreställning om att partnerskap leder till någon form av gyllene tillstånd 
och att nära samarbete inte alltid behöver vara av godo (Gadde & Snehota, 2000). Partnerskap 
har föreslagits som en överlägsen lösning till att få ut det mesta av leverantörsrelationerna, 
men ovan nämnda forskning har inte i tillräckligt stor utsträckning behandlat de risker som 
kan uppstå till följd av partnerskap och outsourcing av nyckelaktiviteter, vilka kan bidra till 
ett avtals försvårande. Inte heller den potentiella möjligheten att outsourcing ger uttryck för en 
generell trend och dagsländeeffekt på den industriella marknaden. Relationer kan vara förenat 
med kostnader och nackdelar som kan uppväga fördelarna. Relationer kan medföra skillnader 
i målsättning och förståelse, vilket kan leda till konflikter såväl som samarbete. Ett 
resonemang som stöds av respondenterna hos kunden. Inom FM och FMV finns en 
medvetenhet om att Ericsson kan spela en viktig roll i att effektivisera verksamheten, men 
även osäkerheter kring om den potentiellt ökade kostnaden som samarbetet medför kan 
motivera nyttan av en komplett underhållslösning för ett eller flera system av leverantören 
(intervju med KR1; KR2; KR3; KR4; KR5; KR7). I enlighet med Gadde och Snehotas (2000) 
resonemang betonar kunden vikten av att kritiskt granska behållningen av ett fördjupat 
samarbete med Ericsson. Ericssons tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst omfattar 
vidmakthållande av en hel funktion av kundens verksamhet för ett antal system vilket givit 
upphov till oroligheter hos kunden. Ett förhållande som är i linje med tidigare teori om 
systemförsäljning. Interaktionssynsättet hävdar att kontakten mellan köpare och säljare ofta 
blir institutionaliserad till bestämda roller av vad parterna förväntar sig av varandra 
(Bjerhammar, 2000; Ford et al., 1998; Ford et al., 2004). De invanda rollerna som finns 
mellan Ericsson och FM/FMV har sannolikt lagt grunden till att det vid systemförsäljning blir 
svårare att förändra dessa. Systemförsäljning innefattar en situation där säljaren redan har en 
position gentemot kunden och som leverantören försöker att reformera på ett drastiskt sätt, 
vilket i sin tur medför en rad krafter som måste övervinnas (Hammarkvist et al., 1995). Olika 
hinder kan hämma köpets utveckling som en konsekvens av att leverantören tar över 
befintliga arbetsuppgifter från kunden. I samband med diskussionerna om partnerskap och 
systemförsäljning har det framkommit ett antal risker och farhågor hos kunden (se figur 7.2) 
som tillsammans med viktiga faktorer i samband med Ericssons tillgänglighetsavtal utgör en 
mycket central del i Ericssons fortsatta verksamhet att bedriva kundanpassad 
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tjänsteutveckling och som måste uppmärksammas av leverantören. För mer utförlig 
beskrivning av de risker och farhågor som kunden upplever se avsnitt 6.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                        Figur 7.2: Egen figur över potentiella risker och farhågor som kunden urskiljer i samband  
                        med, utökade relationer med Ericsson samt beskrivet tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Gadde och Snehota (2000) samt Nordin (2005) menar att outsourcing av vissa funktioner 
medför att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Det som inte behandlas av forskarna 
inom IMP Group (Ford et al., 2004; Gadde & Snehota, 2000) men som respondenterna tar 
upp, är risken ifall leverantören tar över för mycket av kundens verksamhet. Om Ericsson tar 
över för stor del av FM: s funktioner tappar kunden förmågan till att genomföra sin 
kärnverksamhet avseende teknisk tjänst, ett resonemang som även stöds av respondenterna 
hos kunden. FM mister till del även dugligheten att ställa korrekta krav gentemot 
leverantören. En bidragande och trolig konsekvens av att försvaret kan hjälpa leverantören att 
utveckla och vidareutveckla materielen, är att försvarsmaktspersonalen har stor kunskap på 
detaljnivå, vilket i sin tur beror på närheten till Ericsson och att leverantören är placerad i 
Sverige. 
 
 
 
7.2.1 Långsiktiga relationer hos en statlig kund 

I forskningens diskussioner om interaktionen mellan två parter och kundvärde har långsiktiga 
relationer och förtroende mellan leverantör och kund samband med komplexa anpassningar 
och många investeringar (Gadde & Snehota, 2000). Det har emellertid visat sig att detta inte 
tydligt stämmer in på kundrelationen mellan Ericsson och FM/FMV. Kunden har gjort få 
anpassningar och få investeringar, men har likafullt en långsiktig relation bakom sig med ett 
stort förtroende för sin leverantör. Vad är det som gör att beskrivningarna inte stämmer 
överens? Det faktum att kunden är statlig och styrs av LOU vid upphandlingar begränsar 
sannolikt utvecklingen mot en ökad interaktion med leverantören, då lagstiftningen gör att 
parterna inte kan nå den fulla förmåga som samverkan kan ge. Ett förhållande som också 
styrks av kundens respondenter. Det medför att det kan finnas en skillnad mellan säljare som 
arbetar mot statliga myndigheter och mot övriga kunder inom den privata sektorn. Som 
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ersättning för komplexa anpassningar och många investeringar framkommer istället inslag hos 
kunden såsom uppfattningen att ha arbetat mot Ericsson under en lång tid, leverantörens 
kompetens, personliga kontakter och det faktum att Ericsson är en inhemsk industri som 
bidrag till att upprätthålla en långvarig relation och som uppväger den eventuella obalans i 
relationen som LOU kan ge upphov till, då en part inte får gynnas framför en annan. På 
liknande sätt framgår en skillnad när IMP Group uttalar sig om partnerskap och att etablera 
nära relationer med leverantören i syfte att öka kundens effektivitet (Gadde & Snehota, 2000). 
Företagen kan finna många fördelar i att arbeta tillsammans och följaktligen få ett utökat 
utbyte av varandras kunskaper och expertis. Emellertid uttalar sig forskningen allmänt eller 
förefaller bortse från statliga kunder, såsom FM, i sina resonemang, som inte lättvindigt 
passar in i mallen om etablering av partnerskap då dessa kunder styrs av LOU. Det framgår av 
studien att för ett statligt företag bör sannolikt en omfattande inblandning av en leverantör 
endast kunna etableras inom ramen för ett avtal och det är värt att notera att varje ny 
upphandling om möjligt måste ske i konkurrens med andra leverantörer. Det ger kunden 
kortsiktigt det mest fördelaktiga ekonomiska alternativet, men bidrar inte till möjligheten att 
arbeta upp någon långsiktig kompetens på en särskild industri som skulle kunna ge 
kostnadseffektivitet på längre sikt. Detta är något som kunden måste fundera över, då 
ominriktningen av FM ställer nya krav på utökat samarbete, baserat på partnerskap, mellan 
FM och industriella leverantörer (HKV 25 100:60814). 
 
 
 
7.3 Praktiska implikationer 

Denna uppsats är främst inriktad på att ge kunskap som relativt snabbt kan leda till konkreta 
åtgärder, genom att fokusera på vilka element som är vitala för kunden i leverantörens 
utvecklade tjänstekoncept och hur den befintliga relationen mellan kund och leverantör 
därmed kommer att förändras. Följaktligen avser de praktiska implikationerna för företag 
inom försvarsindustrin, utifrån denna studie, företrädesvis de centrala faktorer som 
framkommit under avsnitt 7.1 som nödvändiga för ett avtals genomförande och som 
leverantören måste ta under beaktande vid en systemförsäljning och kundanpassad 
tjänsteutveckling. Till detta inryms även de risker som kunden uppfattar i samband med 
partnerskap och systemförsäljning, som leverantören noggrant måste reflektera över och 
bemöta i sin marknadsföring mot kunden. 
 
Utöver ovanstående resonemang är det centralt vid tjänsteutveckling av typen 
systemförsäljning att på ett tidigt stadium blanda in kunden på flera nivåer inom företaget, 
både i syfte att generera kunskap och få en god förståelse för kundens krav och för att 
minimera missuppfattningar. Inställningen baseras dels på Edvardsson et al. (2000) samt Ford 
et al. (2004) som hävdar att kunddialogen förenklar för leverantören att utveckla en förståelse 
för kundens behov och möjligheten att skräddarsy sitt erbjudande, dels på att en 
systemförsäljning har visat sig vara mycket mer komplex och omfattande i sitt utförande än 
vanlig tjänsteförsäljning vilket kräver en kommunikation på bred front samt att 
respondenterna hos kunden upplever delaktigheten som positiv och värdeskapande. I enlighet 
med Pham och Higgins (2005) härleder individer värde, inte endast från resultaten av de val 
de gör, utan även från själva processen genom vilka valen är gjorda. 
 
Fler praktiska implikationer för företag inom försvarsindustrin avser hanteringen av 
stödverksamhet samt information från leverantören som av kundens respondenter 
framkommer som sekundära kundbehov med utgångspunkt i Ericssons beskrivna 
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tillgänglighetsavtal. De sekundära faktorerna presenteras nedan i figur 7.3 utan inbördes 
rangordning. För utförligare beskrivning se avsnitt 5.2.2. 
 
 
 

Sekundära faktorer:  
Helpdesk-funktion, allmän information från leverantören, utvecklingsverksamhet, 
samordning med andra kunder, utbildning. 

  
    Figur 7.3: Egen illustration över sekundära faktorer i ett tillgänglighetsavtal teknisk tjänst. 
 
 
Det finns ett stort värde av att ha en helpdesk-funktion som medger en tät kontakt med 
användarna och snabba åtgärder av leverantören, vilket flera av de intervjuade från FMV, 
TeK och förband nämner som betydelsefullt. Den fredsmässiga verksamheten illustreras med 
48 timmars beredskap inom utpekade perioder och vid högre beredskapsnivåer, såsom 
exempelvis internationella insatser med 24 timmars support. Under dessa beredskapstider 
skall leverantören kunna skicka ut reparationspersonal som skall kunna genomföra tekniskt 
systemstöd på plats. Någon form av kontaktyta på verksamhetsorten, oberoende om denna är i 
Sverige eller utomlands påtalas också, emellertid är en telefonförbindelse inte tillräcklig enligt 
en respondent från TeK.  
 
Allmän information från leverantören till kunden utgör också ett värdefullt element, vilket 
inbegriper leverantörens pågående och framtida verksamhet i och utanför Sverige och som 
FM skulle kunna dra nytta av. Kunden framhåller någon form av tekniskt råd där FM, 
leverantören och FMV samlas för att gå igenom aktuella problem, planering för fortsatt 
verksamhet samt eventuella prioriteringar för föreslagna förändringar. Det finns ett behov hos 
kunden att föra en dialog kring tekniken, då Ericsson har stor teknisk kunskap och 
brukarkunskaper från andra FM: er, ett resonemang som även är möjligt att tillämpa på andra 
tillverkande försvarsindustrier. Kunden menar att det är viktigt med ett nära samarbete och 
kontakt med leverantören redan i konstruktionsfasen så att leverantören vet hur FM nyttjar sin 
materiel och att lösningar utformas i enlighet med FM: s nyttjandekrav. En fortsättning på 
kundens informationsbehov är ett informationssystem där FM har möjlighet att följa en 
reservdels status hos leverantören.  
 
Flera respondenter från FMV, TeK samt HKV nämner att Ericsson bör ta ett större ansvar för 
kundens utvecklingsverksamhet i form av planering för uppgradering av system, förslag till 
modifieringar, teknisk assistans, gemensamma utvecklingssamarbeten inom FM samt 
gemensamma studier med Ericssons andra kunder. Samordningen med Ericssons andra 
kunder omnämns även inom andra områden såsom t.ex. gemensamt reservdelslager, 
samordning av transporter, leveranser samt utlåning av materiel. Kunden förutsätter även att 
Ericsson skall hjälpa till med teknisk utbildning i radarteknik, men åsikterna skiljer sig åt ur 
hänseendet vilka, som skall omfattas av den. Uppfattningen som framkommer från FM är att 
den verksamhet som är tätt förbandsanknuten bör kunden hålla i själv, medan utbildningen av 
den bakre nivån, avseende förebyggande och avhjälpande underhåll, kan ske genom 
leverantörens försorg. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån den genomförda uppsatsen har ett antal nya frågor uppkommit. Det har i studien visat 
sig att kvalificerad produkt- och tjänsteutveckling, på hög teknisk nivå inom försvarsindustrin, 
kan vara alltför komplex och omfattande vilket försvårar för kunden att tydliggöra sina behov 
för leverantören. Det framgår av uppsatsen att utvecklingen av produkter och tjänster i 
långvariga relationer ofta bygger på att säljaren är en van leverantör till kunden och där 
många av behoven anses vara underförstådda eller självklara. Forskningen inom service 
management i anslutning kundfokus (Abiala, 2000; Blomqvist et al., 2004; Edvardsson et al., 
2000; Grönroos, 2002; Homburg et al., 2000; Normann, 2000) förefaller inte ha behandlat den 
ökande komplexitet som finns på den industriella marknaden utan generaliserar resultaten från 
konsumenttjänstemarknadsföringen till att representera hela tjänstesektorn oavsett skillnader i 
utgångspunkt. Är det möjligt att med fortsatt forskning bland industriella företag på hög 
teknisk nivå se om det ur detta går att utläsa en generell trend? 
 
Flera författare betonar inom CRM att värdet för kunden inte är entydigt kopplat till 
produkten utan främst bestäms av vad som äger rum efter köpet (Anderson & Narus, 2004; 
Blomqvist et al., 2004; Hutt & Speh, 2004; Lovelock & Wirtz, 2004; Selnes & Johnson, 2004; 
Storbacka & Lehtinen, 2000). Men av uppsatsen framgår att skapandet av kundvärde har lika 
stor betydelse långt innan köpet äger rum, i form av utvecklingsprojekt av olika slag, som 
efter. Det finns med andra ord en skillnad med företag inom försvarsindustrin eller otillräcklig 
kunskap kring den samverkan som sker mellan parterna innan upphandling. Att vidare 
utforska aktiviteter innan köp gör det möjligt att se om det är möjligt att dra några generella 
slutsatser kring värdeskapande innan köp eller om denna verksamhet främst är förenat med 
försvarsindustrin? 
 
Denna uppsats har visat att det finns begränsad forskning kring relationerna mellan 
försvarsindustrin och FM. Relationerna står i komplext förhållande till LOU, som begränsar 
samarbetet men där värden som förtroende, kunskapsutbyten och personliga kontakter får stor 
betydelse för förhållandet och blir viktiga och nödvändiga instrument i att bedriva 
försvarsindustriell verksamhet. Hur stort hinder utgör lagstiftningen för utökat samarbete med 
leverantören? Vid vilka tillfällen är det viktigt att kunna göra avsteg från LOU? Ekonomiska 
faktorer är centrala för kunden i studien. Hur stor påverkan har priset för en statlig kund i 
förhållande till andra värden såsom kvalitet, end-of-life bevakning, närhet till leverantören 
samt nära kontakter till underleverantörer? 
 
I samband med att företag outsourcar nyckelaktiviteter av sin verksamhet och leverantören 
flyttar fram sina positioner hos kunden, hur mycket ansvar kan kunden lämna över till säljaren 
utan risk för konflikt i en situation där leverantören agerar som både kund och leverantör 
parallellt? Vilka risker är förenat med partnerskap? 
 
Kunden i fokus kan ses som ett uttryck för leverantören att stärka relationerna med kunderna, 
men ett steg vidare skulle vara att titta på om långsiktiga relationer gör kunden tillfredsställd. 
Forskning inom tjänstemarknadsföring (Abiala, 2000; Blomqvist et al., 2004; Edvardsson et 
al., 2000; Grönroos, 2002; Homburg et al., 2000; Normann, 2000) utgår från att långsiktiga 
relationer är önskvärda från leverantörens synvinkel, men det är inte säkert att detta speglar 
kundens önskemål. Skiljer sig resonemanget åt för en statlig kund? Det är viktigt att 
utvecklingen av en relation ses ur båda parters perspektiv då det krävs att båda parter 
investerar i relationen. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuer med leverantören och position inom företaget 
 
SR1: Säljchef, Ericsson 
 
 
Intervjuer med kunden och position inom företaget 
 
KR1: Projektingenjör, materielansvarig luftvärnsradar, FMV 
 
KR2: Projektledare, materielansvarig luftvärnsradar, FMV 
 
KR3: Produktledare, materielansvarig fartygsburna ledningsstödsystem, FMV 
 
KR4: Processledare Vapen, TeK V, FM 
 
KR5: Materielledare luftvärn, TeK V, FM 
 
KR6: Delsystemledare inom marinen, TeK Fartyg, FM 
 
KR7: Funktionsansvarig arméns tekniska tjänst, HKV, FM 
 
KR8: Teknisk chef med underhållsansvar, Förbandsnivå, FM 
 
KR9: Teknisk officer, Förbandsnivå, FM 
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Bilaga 2 

 
Beteckningar 
 
 
AMB   Agility Multi Beam 
 
BOA   Beslut om användning 
 
C-verkstad   Central verkstad 
 
COTS   Commercial Off The Shelf 
 
CRM   Customer Relationship Management 
 
FFU   Försvarsförvaltningsutredningen 
 
FHS   Försvarshögskolan 
 
FM   Försvarsmakten 
 
FMLOG   Försvarsmaktens logistik 
 
FMTS   Försvarsmaktens tekniska skola 
 
FMV   Försvarets Materielverk 
 
FOI   Totalförsvarets forskningsinstitut 
 
FOT   Forskning och teknologiutveckling 
 
HKV   Högkvarteret 
 
IMP Group   Industrial Marketing and Purchasing Group 
 
KF   Kundföreträdare 
 
LIFT Lednings- och informationssystem för 

förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst 
 
LOU   Lagen om offentlig upphandling 
 
MMI   Man Machine Interface 
 
MTBF   Mean Time Between Failures 
 
NATO   North Atlantic Treaty Organisation 
 
NSE   National Support Element 
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OPS   Offentlig privat samverkan 
 
RESMAT   Reservmateriel 
 
SOU   Statens offentliga utredning 
 
TeK   Teknikkontor 
 
TeK V   Teknikkontor Vapen 
 
TOEM   Taktisk organisatorisk ekonomisk målsättning 
 
TTEM   Taktisk teknisk ekonomisk målsättning 
 
VHSMOD UH  Verksamhetsmodellering underhåll 
 
VO Flyg   Verksamhetsområde Flyg 
 
VO Mark   Verksamhetsområde Mark 
 
VO Sjö   Verksamhetsområde Sjö 
 
ÄF   Ägareföreträdare 
 
ÄFR   Ägareföreträdarerepresentant 
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Bilaga 3 

 
Intervjuguide 
 
Ericsson 
 
Tjänsteförsäljning 

 
1. Har ni märkt av en ökande utveckling från produktförsäljning till tjänsteförsäljning 

och i så fall på vilket sätt?  
 
2. Litteraturen skiljer på produkter som stöds av tjänster och rena tjänster. Vilken typ av 

tjänster har Ericsson erbjudit FM innan detta tillgänglighetsavtal?  
 

3. Många företag liksom Ericsson har utökat sitt produkterbjudande till att omfatta 
erbjudanden om kundspecifika lösningar, s.k. skräddarsydda tjänster, på vilket sätt har 
det förändrat samarbetet med kunden?  

 
4. Tjänster utvecklas genom en process där kundens värdekedja utforskas och köparen 

spelar ofta en viktig roll i att tydliggöra sina behov Hur har ni gått tillväga i att 
utforska Försvarsmaktens värdekedja för att kunna skapa mervärde i form av ett utökat 
tjänstekoncept?  

 
Kundfokus 
 
5. Det har skett en övergång från industrisamhälle till tjänstesamhälle och en minskad 

efterfrågan från kunden. Har det i sin tur bidragit till en ökad kundfokus och 
kundanpassning av Ericssons tjänsteerbjudanden för att kunna behålla lönsamheten? I 
så fall på vilket sätt? 

 
6. Hur har dialogen med kunden bedrivits? 
 
7. Kundinblandning är särskilt viktig då det är deras behov och krav som leverantören 

skall tillgodose och den som bäst kan sörja för detta är kunden själv. På vilka sätt har 
FMV respektive FM varit delaktig i att utforma detta tjänsteerbjudande?  

 
8. En för stor kundinblandning kan vara en fara. Hur upplevs FMV respektive FM i det 

här fallet och deras sätt att agera?  
 

9. På vilka sätt medverkar Ericsson i kundens utvecklingsarbete? Om Ericsson vill 
förändra sättet att kommunicera, hur skulle ni vilja att det såg ut? 

 
Relationer 
 
10. Hur skulle ni vilja beskriva relationen med FMV respektive FM idag?  
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Interaktioner 
 
11. Vilka anpassningar har Ericsson behövt göra med tiden mot sin kund? Vilka 

investeringar i förhållandet har behövt göras? 
 

12. De här olika anpassningarna över tiden, tillsammans med nivån av inblandning skapar 
ömsesidiga beroendeförhållanden, dvs. en viss verksamhet från en part påverkar och 
blir påverkad av den andre partens handlingar. Kan ni beskriva hur de här 
beroendeförhållandena ser ut i relationen till kunden? 

 
13. Hur ser ni att dagens relation till FMV respektive FM kan begränsa ett framtida 

utvecklat samarbete? 
 

Värdeskapande 
 
14. Räknar Ericsson in i priset till kunden, även värdet av eventuella framtida 

transaktioner, dvs. att man ser transaktionen som ett led i en investering, i en relation 
som skapar framtida inkomster? 

 
15. På vilket/vilka sätt anser ni att ni tillsammans med kunden har bidragit till att skapa 

värde för FM?  
 

16. Det finns två dimensioner av leverantörens bidrag till kundens värdeskapande process. 
Säljaren kan dels befria sina kunder från vissa uppgifter och dels kan leverantören ge 
erbjudanden som underlättar för kunden att göra saker som inte kunnat göras tidigare. 
Hur har Ericssons medverkan sett ut? 
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Bilaga 4 

 
Intervjuguide 
 
FMV/FM 
 

Tjänsteförsäljning 
 
1. Om Ericsson tar ett större ansvar för materielunderhåll, förnödenhetsförsörjning och 

tekniskt systemstöd, vilka faktorer blir viktiga för er och är nödvändiga i den här tätare 
knytningen leverantör-kund, när Ericsson väljer att utveckla sitt tjänsteerbjudande, för 
att ett avtal överhuvudtaget skall vara möjligt att genomföra?  

 
2. Om FM går in i ett utökat industriellt åtagande, vad förväntar ni er av ett utökat 

samarbete med Ericsson?  
 

3. Om industrin tar ett större ansvar för materielunderhåll, förnödenhetsförsörjning och 
tekniskt systemstöd, givet under förutsättning att FMV och FM skall gå mot de högre 
systemnivåerna, vad kommer det att innebära för förändring för FMV respektive TeK?  

 
Systemförsäljning 
 
4. Vilka farhågor och risker ser ni i det här erbjudandet respektive nära samarbetet med 

leverantören? 
 

Kunden – en nödvändig aktör 
 
5. På vilket/vilka sätt har FMV/FM varit delaktiga i processen att utforma det här 

tillgänglighetsåtagandet avseende teknisk tjänst?  
 

Kundfokus 
 
6. Anser ni att Ericsson tillmötesgår era speciella önskemål, behov och krav? På vilka 

sätt då alt. varför inte? På vilket sätt är kunddialogen viktig för er och vilken roll 
spelar den? 

 
Relationer 
 
7. Hur skulle ni beskriva relationen med Ericsson idag?  

 
Interaktioner 
 
8. Vilka anpassningar och investeringar har FMV respektive FM behövt göra med tiden, 

mot sin leverantör Ericsson? 
 

9. De här olika anpassningarna över tiden, tillsammans med nivån av inblandning skapar 
ömsesidiga beroendeförhållanden, dvs. en viss verksamhet från en part påverkar och 
blir påverkad av den andre partens handlingar. Kan ni beskriva hur de här 
beroendeförhållandena ser ut i er kundrelation till Ericsson? 
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10. Hur ser ni att dagens relation kan begränsa ett framtida utvecklat samarbete?  
 

11. Hur ser ni att relationen kommer att förändras med avseende på det här utökade 
industriella åtagandet, läs tillgänglighetsåtagande teknisk tjänst? Hur vill ni att den 
skall se ut? 

 
Leverantörsrelationer mot partnerskap 
 
12.  Hur ser er samordning av aktiviteter samt era interaktioner mellan personer ut idag 

mot Ericsson? Hur kan det se ut i framtiden med avseende på ett 
tillgänglighetsåtagande?  

 
Värdeskapande 
 
13. På vilket/vilka sätt anser ni att ni tillsammans med Ericsson har varit med och bidragit 

till att skapa ert eget värde?  
 
14. Hur skulle ni definiera värdet, den tydliga nyttan i relationen med Ericsson? Även med 

avseende på kostnadsfördelar respektive inkomstfördelar. 
 

15. Vad har ni för samlad upplevelse av Ericsson och deras erbjudanden? 
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