DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

”Viktig kunskap för oss som befinner
oss i braschens utkant”
”SOFF:s samverkanskontor i USA har vi haft
en relation med sedan vi fick ett stort kontrakt
med den amerikanska armén 1997, men vi
blev inte medlemmar i SOFF förrän häromåret.
Jag tycker att vi redan haft stor nytta av
branschkunskapen och det faktum att SOFF har
Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint

Fakta
Utvecklar och producerar rödpunktsikte.
Var först med att lansera produkten för 40 år sedan
Antal anställda: 150
Produktion i Malmö och Gällivare, kontor i USA
Medlem sedan 2012
Kunder: jägare, sportskyttar,
militärer och poliser
www.aimpoint.com

information om viktiga utländska besök och om
svenskar som ger sig ut i världen – tillfällen då
vi kan lämna underlag för att påverka.”
”Vi är långt ifrån ett typiskt försvarsmaterielföretag eftersom
våra främsta målgrupper alltid varit jägare och sportskyttar.
Men för ungefär 20 år sedan insåg vi att våra produkter
användes i militära och polisiära sammanhang och började
bearbeta de segmenten också.

SOFF:s samverkanskontor i USA har vi haft en relation
med sedan vi fick ett stort kontrakt med den amerikanska
armén 1997, men vi blev inte medlemmar i SOFF förrän
häromåret. Jag tycker att vi redan haft stor nytta av
branschkunskapen och det faktum att SOFF har information
om viktiga utländska besök och om svenskar som ger sig ut i världen – tillfällen då vi kan
lämna underlag för att påverka.
Aimpoint är ett i sammanhanget litet företag med begränsade resurser för att vara med på
alla träffar och konferenser som erbjuds – ska jag vara ärlig så är jag helt egoistisk i den
frågan och deltar enbart i sådant som jag är säker på ger mig något som gynnar företaget
på något vis. Försvarsdagarna är ett sådant exempel: det var proffsigt och gav mig en
mycket god uppfattning om svensk försvarsindustri – bra för oss som är lite i branschens
utkant.
Aimpoint har också nyligen haft SOFF här på besök, med avsikt att sprida kunskap om
oss och om våra åsikter så att SOFF bär med sig dem i framtida kontakter. Jag upplever
det som att organisationen vet mycket om oss, tänker och påverkar å våra vägnar i de
mest skilda sammanhang.”
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”Jag lär mig hur militären tänker och
agerar”
”Just mässorna är det jag uppskattar mest för
där kan vi få träffa alla våra kunder på kort tid,
utan att jag behöver resa ihjäl mig. Dock tror jag
att man kan få ännu mer ut av SOFF om man
engagerar sig styrelsen, i olika arbetsgrupper
eller arrangemang.”
Mats Elfsberg, vd Sepson

Fakta
Konstruerar hydrauliskt drivna
vinschar för bärgning och självbärgning.
Antal anställda: 16 i Vansbro,
en i Tyskland
Kunder: Fordonsbyggare, till
största delen utländska
Medlem sedan 2004
www.sepson.se

”Den som sysslar med produkter som har militär användning
måste förstå hur militärerna och systemleverantörerna
tänker och agerar. Vad kunden förväntar sig, vilka
värderingar och ramar den har. Jag kan inte peka på någon
enskild affär vi fått tack vare mitt engagemang i SOFF, men
vår allmänbildning om marknaden har ökat betydligt och
säkerligen bidragit till affärer.

Dessutom sker den här kunskapstillförseln under väldigt
trevliga och effektiva omständigheter! Som när vi kan agera
med kraft som grupp på mässor utomlands och finnas
med tillsammans i en svensk paviljong – då vet man att
generalerna kommer på besök.
Just mässorna är det jag uppskattar mest för där kan vi få
träffa alla våra kunder på kort tid, utan att jag behöver resa ihjäl mig. Dock tror jag att man
kan få ännu mer ut av SOFF om man engagerar sig styrelsen, i olika arbetsgrupper eller
arrangemang. Där hade vi kunnat vara mer aktiva.
Jag uppskattar kontaktytorna. Om man till exempel överväger att ge sig in i något nytt
finns det alltid någon att prata med som redan gått igenom det och som kan ge värdefulla
tips och ytterligare kontakter.”

SOFF Därför är vi medlemmar
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”Tack vare SOFF kan vi sprida en annan bild av HP”
”Genom SOFF får vi tillgång till ett nätverk
och chans att träffa myndighetspersoner,
skapa kundrelationer och marknadsföra vår
kompetens inom försvarsrelaterad IT såsom
ledningssystem, logistik, HR och cyber.”
Harri Larsson, strategichef
försvar och nationell säkerhet,
HP

Fakta
Levererar säker infrastruktur
för säker information och
kommunikation.
Antal anställda: 300 000 globalt
Försvarsdelen sysselsätter
ungefär 7 000, varav 15 i Sverige.
Kunder: Driver t.ex. två av
världens största säkra intranät
för engelska försvaret och
amerikanska marinen
Den svenska försvarsverksamheten utvecklas kontinuerligt
Medlem sedan 2014
www.hp.com

”Jag får ofta ganska ingående förklara vad jag arbetar
med eftersom HP är så tydligt förknippat med till exempel
skrivare.
Genom SOFF får vi tillgång till ett nätverk och chans att
träffa myndighetspersoner, skapa kundrelationer och
marknadsföra vår kompetens inom försvarsrelaterad IT
såsom ledningssystem, logistik, HR och cyber.
I dag krigar alla om uppmärksamhet och då gäller det att få
tid med beslutsfattarna och få dem att förstå hur vi kan bidra
med de bästa lösningarna.
Marknaden förändras på många sätt. Förr finansierade
försvarsmakten mycket forskning och utveckling, men i takt
med att anslagen minskar måste det fungera på ett annat
sätt. Försvarsmakten och FMV måste arbeta tätare med
industrin för att snabbare gå från idé till resultat.

Samtidigt befinner vi oss mitt i en informationsrevolution som medfört att mognadsgraden
är olika i försvar respektive industri. I det mötet mellan olika kulturer som är olika
snabbrörliga, olika riskbenägna, är SOFF:s kunskaper och erfarenheter viktiga, liksom den
arena för dialog som de skapar.”
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”Den mest effektivaste informationskanalen för oss ute på landet”

Christer Kjellqvist,
koncernchef T-Kartor

"Jag var med på Försvarsdagarna, där
blev det påtagligt hur tillfreds och trygga
myndighetspersoner från försvarsmakten
känner sig i det professionella arrangemang
SOFF kan erbjuda. Det blir konstruktiva
diskussioner snarare än rena föreläsningar."

Fakta
T-kartor erbjuder
kostnadseffektiva tjänster
och produkter baserade på
geografisk data. Vi bearbetar
och underhåller databaser efter
kundernas behov. Resultatet
blir värdefullt kartografiskt
beslutsunderlag åt våra kunder
och ofta deras kunder.
Kunder: Militära organisationer
samt större städer i Europa och
USA
Medlem sedan 2010
www.t-kartor.com

”Jag upplever SOFF som en organisation med stort
förtroende bland myndigheter och politiker i Stockholm, och
det är särskilt viktigt för oss som inte själva har kontor där.
SOFF samlar och sorterar information och delger oss sedan
det relevanta, nationellt såväl som internationellt.
Vi har haft att göra med Samverkanskontoret i USA i många
år och den relationen handlar mycket om att hålla varandra
uppdaterade på information.
Vi har fått ovärderlig hjälp och kunskap om upphandlingsrutiner och budgetar, och samma gäller i stort för SOFF i
Sverige. Men här tillkommer ju också nätverkandet i större
utsträck-ning, även om jag personligen ibland skulle önska
att det även fanns workshops och infodagar i söder och
väster också, inte bara i Stockholm!

Jag var med på Försvarsdagarna, där blev det påtagligt hur tillfreds och trygga
myndighetspersoner från försvarsmakten känner sig i det professionella arrangemang
SOFF kan erbjuda. Det blir konstruktiva diskussioner snarare än rena föreläsningar.”
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