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Sammanfattning 

 

Titel:  Avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten – en studie om konkurrens och förändrade 
marknadsförutsättning. 
 
Seminariedatum: Torsdagen, den 4 juni 2009 
 
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng 
 
Författare: Jörgen Brandt, Emma Hevlund, Hampus Roslin 
 
Handledare: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 
 
Nyckelord: monopol, avreglering, konkurrens, Porters femkraftsmodell, SWOT-analys 
 
Syfte: Att genomföra en analys avseende den förmodade avregleringen för tillhandahållandet 
av lokal flygtrafiktjänst, samt de förändrade förutsättningarna denna avreglering innebär för 
nuvarande monopolisten, LFV/ATA. 
 
Metod: Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningsansatsen. Inom ramarna för 
denna ansats har semistrukturerade intervjuer utformats vilket utgör vårt empiriska material, 
tillsammans med en benchmarking analys. Dessa har sedan analyserats utifrån vårt teoretiska 
perspektiv. 
 
Teoretiska perspektiv: Det analytiska ramverket består av Michael E. Porters 
femkraftsmodell som behandlar externa och interna krafter utifrån det egna företagets 
perspektiv. Den interna kraften omfattar konkurrensen mellan det befintliga företaget och 
andra aktörer i den berörda branschen och marknaden. Ett företag med en monopolistställning 
saknar dock konkurrens från andra aktörer. För att beakta detta har vi tillämpat en SWOT-
analys på vårt studieobjekt för att på ett strukturerat sätt identifiera styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot.  
 
Empiri: Det empiriska underlaget består av semistrukturerade intervjuer med respondenter 
från studieobjektet LFV/ATA samt dess kunder, det vill säga flygplatser. Vidare har även en 
potentiell konkurrent intervjuats för att öka helhetsperspektivet. Som komplement till 
intervjuerna har även en benchmarking analys utförts. 
 
Resultat: Den nuvarande leverantören av lokal flygtrafiktjänst, LFV/ATA, har under 
nuvarande marknadsförutsättningar en monopolställning på marknaden. Huruvida dessa 
förutsättningar kommer att förändras beror på om regeringen i höst beslutar om en ändring av 
luftfartslagen. En ändring som i så fal innebär en avreglering av denna tjänst. Vi har funnit att 
leverantörens kunder gärna ser en framtida avreglering för att öka deras 
förhandlingsmöjligheter samt att det finns ett missnöje med den kommunikation som finns 
mellan nuvarande leverantör och de intervjuade kunderna. Vi har även funnit att trots att 
osäkerheten kring avregleringen är hög bör leverantören utgå ifrån en försiktighetsprincip och 
förbereda för en avreglering genom till exempel strategiutveckling och 
marknadsföringsarbete. Avslutningsvis har vi identifierat potentiella nyetablerare som kan ha 
ett intresse för den nya avvecklade marknaden. 
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Summary 
 

Titel: The deregulation of terminal air traffic service – a study on competion and market 
development  
 
Date of Seminar: Thursday, the 4th of June 2009 
 
Course: FEKK01, Bachelor thesis in Business Administration, (15 ECTS) 
 
Authors: Jörgen Brandt, Emma Hevlund, Hampus Roslin 
 
Advisors: Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 
 
Key Words: monopoly, deregulation, competition, Porter’s five forces model, SWOT-
analysis 
 
Purpose: The purpose of this paper is to perform an analysis concerning the presumed 
deregulation of terminal ATS, air traffic services, as well as the changing conditions 
associated with the deregulation and what these mean for the current monopolist, LFV/ATA. 
 
Methodology: The methodology has it’s starting point in the field of empiric qualitativ 
research. The empirical data, consisting of a benschmaring analysis as well as semistructured 
interviews, have been constructed within the framework of this approach. This data in turn 
has been analyzed within our theoretical perspektiv. 
 
Theoretical perspectives: The analythical framework is based on the Five Forces model 
constructed by Micael E. Porter. This model incorates both external and internal forces 
driving competition from a business perspektiv. The internal perspektive describes existing 
rivalry between suppliers which in the case of a monopoly is non-existent. For this reason we 
have also incorporated a SWOT-analysis in the theoretical perspektiv to assess  and evaluate 
LFV/ATA’s  strengths, weaknesses, opportunites and threats. 
 
Empirical foundation: The empirical findings consist of semistructured interviews with 
respondents from LFV/ATA as well as their clients, namely airports. Furthermore, a potentiell 
competitor has been interviewed in order to improve the overall perspektive and gain 
reliability. The empirical data has also been complemented with a benchmarking analysis. 
  
 
Conclusions: The current swedish provider of terminal ATS, LFV/ATA, has a monopoly 
position under the prevailing market och legal conditions. Whether these conditions will 
undergo changes depends on whether the swedish government decides on implementing 
changes in the legislation regarding air transport. The proposed changes concern the matter of 
deregulation of  terminal air trafic services. During the course of our work we have found that 
the interviewed clients are behind a deregulation in the future in order to increase their 
bargaining power. Clients also showed some dissmae over the communication and 
negotiationprocess with their provider. Overall we have concluded that since the future is 
unsure regarding the legal changes, LFV/ATA should  the situation carefully and prepare for 
a deregulation through further strategy development and marketing research. In conclusion 
this study has aimed at shedding light over the deregulation process and posibilities as well as 
identifying potential competitors that could have an interest in a new deregulated market.  
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1 Inledning 

 

Detta inledande kapitel börjar med en bakgrund till avregleringsföreteelsen av den lokala 

flygtrafiktjänsten. Detta mynnar ut i en problemdiskussion som leder till uppsatsens 

problemformulering och syfte. Vidare presenteras även uppsatsens avgränsningar, målgrupp 

och diposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Ett medlemskap i EU innebär en viss europeisk samordning och ökad standardisering länder 

emellan. Syftet med samordningen är en harmonisering inom särskilda rättsliga ramar som 

verkar för att förbättra branscheffektivitet. Under 2004 infördes en lagstiftning inom EU för 

att effektivisera det europeiska luftrummet. För flygbranschen innebär harmoniseringen 

förutom en förhöjd branscheffektivitet, en optimerad kapacitetsnivå och en förbättring av de 

nuvarande säkerhetsstandarderna inom Europa (Rapport 2007:8 s 25). Utvecklingen inom EU 

har således pekat åt ett ökat samarbete över nationsgränser såväl som ett integrerat luftrum, 

genom bland annat inrättandet av Single European Sky, hädanefter SES, ett EU-projekt som 

ämnar skapa ett gemensamt europeiskt luftutrymme. Arbetet för ett europeiskt luftrum är 

således ett pågående projekt som omfattar samtliga medlemsstater.  

 

I Sverige är det statliga affärsverket LFV, tidigare Luftfartsverket, som ”… ansvarar för drift 

och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart, flygtrafiktjänst för civil och militär 

luftfart.” (SFS 2007:1156). Vad gäller harmonisering och samarbetet över nationsgränserna är 

LFV redan involverad i ett flertal samarbeten med de övriga nordiska länderna som ska bidra 

till att reducera kostnader, effektivisera resursutnyttjande och utveckla gemensamma och 

mera kundanpassade servicesystem (Rapport 2007:8 s.26). 

 

LFV är idag en organisation bestående av tre divisioner varav två är avsedda för 

flygplatsägande, Division Stockholm och Division Flygplatsgruppen, och en är avsedd för 

flygtrafiktjänst, Division ANS, Air Navigation Services. Division ANS bedriver all 

flygtrafiktjänst på samtliga kontrollerade flygplatser i Sverige; statliga, kommunala, privata 

och militära. Med kontrollerad menas att flygtrafiken på och i närheten av flygplatsen 

övervakas och separeras inbördes. I begreppet flygtrafiktjänst ingår verksamheter som 
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flygtrafikledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, flygteletjänst och 

flygräddningstjänst. I denna uppsats beskrivs den tjänst som saluförs som flygtrafiktjänst och 

det arbete som rent praktiskt utförs som flygtrafikledning (J. Forsman, LFV, personlig 

kommunikation, maj 2009). 

 

Flygtrafikledning, Air Traffic Services, fortsättningsvis ATS, är i Sverige idag, och har så 

varit historiskt, en statligt reglerad verksamhet vilket gör ANS till monopolist i svenskt 

luftrum. Till ANS hör affärsområdet ATA (Business Area Tower and Approach), som 

innefattar samtliga svenska flygtrafikledningstorn, med i vissa fall tillhörande 

inflygningskontrolltjänst, på de cirka 35 flygplatser som är kontrollerade (J. Forsman, 

personlig kommunikation, maj 2009). Den flygtrafiktjänst som bedrivs i detta affärsområde 

benämns hädanefter lokal flygtrafiktjänst och är kärnan i denna uppsats. Just nu behandlar den 

svenska regeringen frågan om en avreglering av denna tjänst och frågan om vad detta i 

praktiken kan innebära för Sverige, är således utgångspunkten i vårt arbete.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts har ANS historiskt sett haft monopol på flygtrafiktjänst. Marknaden för 

flygtrafikledning har således varit reglerad. Denna reglering har dock med tiden kommit att 

ifrågasättas från olika håll. En viktig aktör i det avseendet har varit SKL (Sveriges Kommuner 

och Landsting) som genom sina medlemskommuner äger ett antal flygplatser i Sverige. Inom 

SKL finns SRFF (Sveriges Regionala FlygplatsFörbund) som är en intresseorganisation för 

35 icke-statliga flygplatser från Pajala i norr till Kristianstad i söder (2009a). SRFF gör till 

exempel gemensamma upphandlingar åt medlemsflygplatserna för att sänka deras kostnader 

och organisationen har också varit mycket aktiv när det gäller att arbeta för en avreglering av 

lokal flygtrafiktjänst. En huvudsaklig anledning till detta har inte varit ett missnöje med 

kvaliteten på den tjänst ANS erbjuder, utan att regleringen gör att organisationens medlemmar 

inte har möjlighet att bedöma huruvida de betalar rätt pris för tjänsten eller inte. 

Flygtrafiktjänst är en av de absolut största kostnaderna för en mindre flygplats och kan man 

sänka den kostnaden möjliggör det för små flygplatser att klara sig bättre än idag. Då kan 

avreglering vara en väg att gå (F. Jaresved, personlig kommunikation, maj 2009).  

Med bakgrund i dessa strömningar ålade regeringen år 2006 den svenska myndigheten 

Luftfartsstyrelsen att ”utreda konsekvenserna av att möjliggöra för andra operatörer än 
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Luftfartsverket (LFV) att tillhandahålla flygtrafiktjänster vid icke-statliga flygplatser på 

annan grund än genom uppdrag från LFV” (Rapport 2006:4). 

Luftfartsstyrelsen kom i denna utredning fram till att luftrummets utformning på och runt 

Sveriges flygplatser inte är beroende av vem som utför flygtrafiktjänsten i området. 

Myndigheten ansåg också att det till flygplatsen närliggande luftrummet skulle handhavas av 

den leverantör som bedriver flygtrafiktjänst vid flygplatsen.  

I anslutning till Luftfartsstyrelsens utredning gav regeringen den före detta generaldirektören 

Christina Rogestam uppdraget att utreda det framtida flygplatssystemets utformning samt 

LFV:s bolagsform. Den 3 oktober 2007 lämnade Rogestam sitt betänkande till regeringen. I 

det föreslog hon att LFV skulle delas upp i två statliga aktiebolag; ett för flygplatsägande och 

ett för flygtrafiktjänst (SOU 2007:70). Vidare föreslog hon att flygtrafiktjänsten skulle delas 

upp i två delar. Detta eftersom hon förutsatte att lokal flygtrafiktjänst skulle avregleras inom 

kort. Hon menade att det var viktigt med en uppdelning för att uppnå transparens och 

möjlighet till insyn i den verksamhet som kommer att verka på en konkurrensutsatt marknad. 

Det skulle förhindra eventuell korssubventionering från enroute1 till lokal flygtrafiktjänst, 

eftersom en sådan skulle kunna snedvrida konkurrensen genom prisdumpning. Som 

ytterligare stöd till sitt förslag om uppdelning angav Rogestam att enroute är en internationellt 

reglerad verksamhet medan lokal flygtrafiktjänst är en nationell angelägenhet.  

 

Ovanstående utredningar väntas medföra att regeringen i augusti 2009 tar ett beslut om en 

avreglering av lokal flygtrafiktjänst. För LFV innebär detta att affärsområdet ATA kommer 

att konkurrensutsättas och för att möta denna konkurrens behandlar nu LFV vilken 

organisationsform som skulle passa ATA bäst. (J. Forsman, personlig kommunikation, maj 

2009). 

 

Frågor som uppstår i och med detta är bland annat huruvida det finns förutsättningar för att en 

ny marknad ska skapas. Skulle en ny marknad skapas är det intressant att undersöka möjliga 

intressenter för denna marknad. Det är också intressant att resonera kring vilka effekter en 

avreglering i en bransch ger med beaktande att nuvarande monopolist i princip äger all 

utbildning och personal. En omstrukturering av branschen kan således förefalla nödvändig för 

att främja en konkurrensmarknad. I ett vidare perspektiv kan det vara tänkbart att intressenter 

                                                 
1 Med enroute avses den fas av en flygning som utförs från att ett luftfartyg lämnar luftrummet 
runt sin startflygplats, till att luftfartyget inträder i luftrummet runt sin landningsfygplats. 
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från den övriga europeiska marknaden visar ett intresse för den nya avreglerade marknaden 

beroende på marknadens omfattning, lönsamhetsmarginaler och utvecklingspotential.  

 

För den nuvarande monopolisten skapar avregleringen incitament att se över och kritiskt 

granska den interna verksamheten och dess kostnader. Avregleringen skulle utifrån detta 

kunna betraktas som en katalysator i effektiviseringen av flygtrafikbranschen i Sverige. Det är 

dock fullt möjligt att utländska leverantörer skulle vara mera, eller mindre, kostnadseffektiva 

än nuvarande leverantör. Det återstår dock att se huruvida en avreglering verkligen leder till 

en effektivisering med lägre kostnader, något som i slutändan skulle kunna gynna 

flygresenärerna. 

 

1.3 Problemformulering 

Den eventuella konkurrensutsättningen kan beskrivas ur flera perspektiv. För att besvara vårt 

problem har vi valt att beakta olika perspektiv, såsom leverantörens, kundens, konkurrentens 

och flygresenärens. Följande frågeställningar har vi hanterat för att belysa samtliga 

perspektiv: 

1. Hur kan den svenska marknaden för lokal trafiktjänst se ut efter en eventuell 

avreglering? 

2. Vilka styrkor och svagheter kan identifieras hos den nuvarande monopolisten och hur 

kan dessa påverka företaget vid en konkurrensutsättning? 

3. Leder den eventuella avregleringen till att nuvarande monopolistens strategier måste 

revideras?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en analys avseende avregleringen för 

tillhandahållandet av lokal flygtrafiktjänst, samt de förändrade förutsättningarna denna 

avreglering innebär för ATA.  

 

1.5 Tidigare forskning 

Vad gäller tidigare forskning är det svårt att finna underlag som berör avreglering av lokal 

flygtrafiktjänst på andra marknader i Europa.  De marknader i Europa som är avreglerade har 
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aldrig genomgått en lagstiftad förändring vilket gör Sveriges situation tämligen unik. Det 

finns dock möjligheter att jämföra avregleringsföreteelsen med de avregleringar som har 

gjorts i andra branscher.  Dessa paralleller, branscher emellan, kan öka förståelsen för 

avregleringsföreteelsen trots att slutsatserna blir svåra att jämföra.  Forskning som berör den 

svenska avregleringen av lokal flygtrafiktjänst har i synnerhet gjorts efter 2005. Detta på 

grund av den dåvarande lagstiftningen och den tolkning som en del aktörer på marknaden 

gjorde. Dessa aktörer såg en eventuell avreglering i antågande och påbörjade upphandlingar 

med externa aktörer. Dessa upphandlingar ogiltigförklarades emellertid av regeringen men 

resulterade i ett ökat intresse hos både regeringen och LFV att undersöka företeelsen och dess 

konsekvenser. Detta intresse har mynnat ut i ett antal rapporter som har utförts av 

Luftfartsstyrelsen, numera Transportstyrelsen, på beställning av regeringen och LFV. 

Rapporterna i fråga berör bland annat förutsättningarna för en rättvis konkurrens, tillträde till 

infrastrukturen och konsekvenserna av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänsten.  

 

1.6 Avgränsningar 

Avregleringsföreteelsen är väldigt omfattande och kan belysas utifrån flera håll beroende på 

infallsvinkel. Till exempel kan de olika förordningar som tillsammans utgör SES studeras 

separat, vilket hade inneburit en uppsats av juridisk karaktär. En annan infallsvinkel skulle 

kunna vara att studera samhällseffekterna av avregleringen, vilket hade resultat i ett 

nationalekonomiskt arbete. På grund av vårt företagsekonomiska perspektiv har vi dock valt 

bort att studera den eventuella avregleringen utifrån ovanstående synvinklar. Det bör dock 

beaktas att dessa perspektiv hade gett uppsatsen ett större djup i förståelsen av företeelsen i 

fråga. 

 

1.7 Målgrupp 

Uppsatsens målgrupp är bred i bemärkelsen att den både riktar sig till studenter inom 

högskoleväsendet och till företag och andra intressenter med en anknytning till flygbranschen 

i Sverige. Vi riktar oss främst till de studenter som har för avsikt att lära sig mer om 

avregleringsföreteelsen av det svenska luftrummet ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  Ur 

ett företagsperspektiv är avsikten att bistå nuvarande monopolist och andra intressenter med 

överväganden och olika resonemang angående den eventuella konkurrensutsättningen.  
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1.8 Disposition 

Inledning. I detta inledande kapitel får läsaren ta del av uppsatsens problematisering samt 

särskilda frågeställningar i samband med syfteformuleringen.  

 

Metod. Detta kapitel redogör för vårt tillvägagångssätt samt för de metodiska val som 

tillsammans utgör uppsatsens research design. Avsnittet avslutas med de bedömningskriterier 

vi ansett vara relevanta för uppsatsens trovärdighet. 

 

Grundläggande förutsättningar & Branschinformation. Det tredje kapitlet är tänkt att ge 

läsaren en möjlighet att bekanta sig med bland annat de historiska drivkrafter som lett till den 

aktuella utvecklingen. Kapitlet innehåller redogörelser som inte kan klassificeras som 

teoretiska eller empiriska, men som likväl är relevanta för den kommande analysen och för en 

djupare förståelse av avregleringsföreteelsen.   

  

Teoretisk referensram. I teorikapitlet presenterar de teorier som tillsammans med empirin 

och annat underlag utgör ramarna för analysen. 

 

Empiri. I detta kapitel presenteras vårt insamlande material som består av intervjuer med 

bland annat flygplatschefer, representanter för den nuvarande monopolisten samt potentiella 

konkurrenter. 

 

Analys. I det sjätte kapitlet analyseras det insamlade materialet med hjälp av det som bildar 

vår analytiska referensram. 

  

Scenarier & Slutdiskussion. Här exemplifieras våra slutsatser i tre möjliga framtida 

scenarier. Dessa scenarier har kompletterats med föreslagna handlingsåtgärder. En 

slutdiskussion sammanfattar uppsatsens främsta slutsatser. 

 

Reflektioner. Uppsatsen avslutas med våra egna reflektioner vad gäller metodologiska och 

teoriska överväganden och de begräsningar som vi har stött på under uppsatsens gång. Sist 

redogörs för förslag till vidare forskning.  
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2 Metod 

 

Kapitlet avser redogöra för de metodiska val och överväganden som ligger till grund för 

rapportens analys. Syftet är att klargöra för uppsatsens övergripande angreppssätt samt för 

undersökningens tillvägagångssätt. Avslutningsvis har vi valt att ägna ett avsnitt åt att 

redogöra för de kvalitetsbedömningar som vi anser har stor påverkan på rapportens resultat. 

 

2.1 Undersökningens syfte 

Som framhållits under tidigare problemdiskussion och bakgrund, står den svenska 

flygbranschen för närvarande inför en oklar framtid. De lagförändringar (ännu ej publicerade) 

som har föreslagits och som med stor sannolikhet kommer att träda i kraft senare i år, 

representerar nya företeelser inom flygbranschen i Sverige. Dessa förändringar kan komma att 

påverka den nuvarande branschsammansättningen på ett idag okänt sätt. Osäkerhetsaspekten 

är i hög grad framträdande även i denna rapport vilket är varför vi har valt att problematisera 

och belysa ett antal scenarier som vi anser potentiellt möjliga inom den svenska 

flygbranschen. Som underlag för dessa eventuella utfall har vi utgått ifrån empiriskt 

insamlade data, en teoretisk referensram samt relevanta rapporter med avsikt att strukturera 

upp, öka förståelse och bistå berörda aktörer med nykunskap. Vi ämnar bistå med 

överväganden och handlingsstrategier för de olika scenarier som vi har skapat med den 

informationstillgång som finns idag.  

 

Vi anser att vi kan nå störst framgång genom att uppfylla syftet med ett företagsekonomiskt 

perspektiv och tillämpning av företagsekonomiska modeller och teorier. Detta har vi valt att 

komplettera med empiriskt underlag samlat under intervjuer och genom personlig 

kommunikation hos vårt främsta studieobjekt, LFV/ATA, samt deras kunder. Genom detta 

vill vi öka förståelse och tillföra nykunskap vid en eventuell konkurrensutsättning inom 

svensk flygtrafik. Utgångspunkten för undersökningen syfte kan därför beskrivas som dels 

deskriptiv och dels förklarande (Bell & Bryman 2005: s297). 
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2.2 Övergripande angreppssätt 

Undersökningen som vi har genomfört har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningen, 

närmare bestämt i den tolkningsbaserade ansatsen. Holme och Solvang (2006: 79) förespråkar 

den kvalitativa metodansatsen när syftet är att skapa en ökad förståelse för sociala processer 

och sammanhang. Författarna menar att denna ansats har sin styrka i att den visar på en 

totalsituation, en helhetsbild, genom en förening av system- och aktörsperspektivet. 

Systemperspektivet ger en förståelse för det stora sammanhanget samtidigt som den öppnar 

upp för en bättre uppfattning av fenomen och företeelser på enskilda aktörsnivåer. Vi anser att 

dessa perspektiv ska bidra till att belysa problemområdet vi har definierat samt skapa 

underlag för den rapportens analys. 

 

Vidare finner vi stöd för denna forskningsansats i den hermeneutiska metoden som betonar 

betydelsen av delar i förhållande till helheten för en ökad förståelse av företeelser (Alvesson 

& Sköldberg 2007: 53).  För oss innebär detta att vi endast genom ett helhetsperspektiv över 

den nuvarande bransch och konkurrenssituationen inom svenskt luftrum kommer att kunna 

skaffa oss en bild över hur och vilka möjliga utfall som kan uppstå. Vi tror även att vårt 

studieobjekt gynnas av en helhetsbedömning, dvs. ett systemperspektiv, för att kunna 

applicera och ta lärdom och därefter agera på aktörsnivån.  Eftersom den hermeneutiska 

ansatsen har sitt ursprung i betydelsen av tolkningsramar i förhållande till verkligheten, godtar 

vi antagandet om subjektivitet hos våra intervjupersoner, i denna undersökning. Vi menar att 

den enskildes subjektiva uppfattning kan bidra till att ge en djupare förståelse till de 

förväntningar som återfinns hos vårt studieobjekt och andra intressenter. Samarbetet med 

studieobjektet är därför av vitalt intresse för ett genomförande, och rättvisande, konkurrens 

och branschanalys.  

 

2.2.1 Val av studieobjekt 

Vårt främsta studieobjekt faller naturligt på LFV med fokus på ANS/ATA som i dagsläget är 

den enda aktören som bedriver den typen av flygtrafiktjänst som berörs av 

avregleringsförslaget. För att få en realistisk bild över den nuvarande situationen och fånga de 

förväntningar som återfinns på marknaden har vi även varit i kontakt med flertalet flygplatser 

som har LFV/ATA som nuvarande leverantör. Utöver dessa kontakter har vi belyst externa 

aktörer som kan tänkas bli konkurrenskraftiga gentemot LFV vid en avreglering. Vi har då 
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lyckats komma i kontakt med svenska ACR (Aviation Capacity Resources AB) som har visat 

ett särskit intresse för den berörda marknaden. 

 

2.2.2 Val av teoretisk referensram 

För att bäst tjäna undersökningens syfte har vi valt att tillämpa Michael Porters modell Five 

forces of competition framework. Porters modell är allmänt vedertagen inom 

företagsekonomisk forskning och ett användbart verktyg vid utförande av bransch- och 

konkurrensanalyser. Modellens styrka är att de gemensamma krafterna bidrar med både ett 

aktörs- och systemperspektiv.  

 

Som modell anser vi Porters femkraftsmodell uppfyller de utav Holme och Solvang (2006:34) 

uppställda kraven på modeller. Kraven varierar beroende på metoduppfattning men kan 

principiellt sammanfattas i kraven på enkelhet, fruktbarhet och oförutsägbarhet.   

Förutom att Porters modell är okomplicerad och entydig, belyser den flera dimensioner och 

aktörsperspektiv vilket främjar arbetets kreativa process.  Med detta menar vi att växlande 

mellan de olika perspektiven har varit betydelsefullt för oss i våra tolkningar. Att anta olika 

perspektiv har gjort att vi har belyst ett större område än vad vi annars hade gjort och på så 

sätt tvingat oss att tänka oss i aktörernas olika roller. Vidare uppfyller modellen 

fruktbarhetskravet i den bemärkelsen att ger en vidgad förståelse av den företeelsen vi arbetar 

med.   

Vi anser att Porters modell är tillräcklig för att teoretiskt sett förklara den branschanalytiska 

delen av undersökningen med dess externa perspektiv och fokus på företagsexterna faktorer. 

För att sätta Porters modell i relation till ett internt perspektiv kommer vi använda oss av en 

intern, redan befintlig SWOT-analys inom ATA. Det kan bli aktuellt att denna SWOT-analys 

revideras i och med avregleringen 

 

2.2.3 Val av intervjumetod 

Syftet med intervjuerna var att insamla olika perspektiv och synpunkter angående den 

eventuella konkurrensutsättningen. För att inte begränsa informationsflödet valde vi att arbeta 

med öppna frågor i ett försök att begränsa respondenten till i förväg bestämda svar. Den 

huvudsakliga fördelen med denna metod är att informationen som kommuniceras i intervjun 
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ofta blir mera djupgående, till skillnad från ytlig information av faktakaraktär (Bell & Bryman 

2005: 364 -365)  

 

Med denna utgångspunkt föreföll det naturligt att använda semikonstruerade intervjuer vid 

möte och intervjutillfällena med de olika respondenterna. Den halvstrukturerade intervjun 

kännetecknas av att den innehåller i förväg bestämda ämnesområden och frågor som önskas 

behandlas under intervjun. Metoden ger emellertid en viss flexibilitet då intervjuerna i 

förhand inte är helt standardiserade. Det finns därmed en möjlighet att ställa följdfrågor så att 

intervjun får en samtalskaraktär. Vi menar att rejäla och alltför direkta utfrågningar kan 

hämma respondentens samarbetsvilja, särskilt om det rör sig om attitydfrågor (Bell & Bryman 

2005:157).  

 

2.2.4 Utformning av intervjuer 

Inledningsvis har de utförda intervjuerna inletts med att kort presentation av de problem som 

uppsatsen behandlar samt att frågorna har skickats ut i förväg. Detta, tror vi, har ökat 

medverkandefrekvensen och respondenternas vilja att bli intervjuade. Telefonintervjuerna har 

varierat mellan 20 och 30 minuter beroende på respondentens svar. Frågorna i sig har på 

förhand strukturerats för att säkerställa att rätt information och frågor framförts till 

respondenten. Detta har även gjort att intervjuerna har flutit på utan avbrott.  

 

Förutom de semistrukturerade intervjuerna har vi haft möjlighet att träffa särskida 

kontaktpersoner inom LFV. Dessa möten har resulterat i informationsinsamlingar som 

närmast kan kategoriseras som personlig kommunikation. De har således varit av en mera 

öppen karaktär för att främja en produktiv atmosfär för meningsutbyten. Mötena med dessa 

kontaktpersoner har skett på företagets huvudkontor i Norrköping. Annan kommunikation har 

skett öppet via e-post.  

 

2.2.5 Urval 

Vårt urval har skett i två steg. Det första steget har berört urvalet av flygplatser och det andra 

steget har gått ut på att finna lämpliga respondenter. Då avregleringen berör alla flygplatser 

har vi varit tvungna att definiera ett hanterbart urval av flygplatser. I första hand delade vi upp 

flygplatserna beroende på om dessa var statligt ägda eller ej. De icke-statliga flygplatserna 
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hittade vi genom SRFF, som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser, som 

inom ramen för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) verkar för att utveckla flygtrafiken 

och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner (2009b). SRFF har för närvarande 35 

medlemsflygplatser runtom i Sverige. Genom SRFF:s statistiska rangordning av de största 

flygplatserna utifrån passagerarantal från mars månad 2009 begränsades urvalet från 35 

flygplatser till att endast omfatta 10 (2009c). Denna rangordning utgjorde grunden för vårt 

urval av icke-statliga flygplatser. På grund av arbetets omfattning valde vi att begränsa 

undersökningen ytterligare till att endast omfatta tre av de fem största flygplatserna utifrån 

rangordningen. Detta resulterade i valet av följande flygplatser: 

  

 SKL:  Göteborg City Airport 

  Norrköping Flygplats 

Stockholm-Skavsta Airport 

     

 LFV:  Malmö Airport  

Stockholm-Arlanda Airport 

   

 

Dessa flygplatser tillsammans utgör vårt totala flygplatsurval. Urvalet anser vi är tillräckliga 

för att representera de statliga och icke-statliga förväntningarna och perspektiven. Vi har 

genom detta urval även fångat in mindre flygplatser som till exempel Norrköping Flygplats 

som skilja sig i fråga om behov och förväntningar i jämförelse med större flygplatser såsom 

Stockholm-Skavsta Airport. Tidsaspekten har också varit ett framträdande kriterium när det 

gäller flygplatsurvalet.  

 

Ytterligare urval har skett i samband med urvalet av intervjuobjekt. Här har vi valt att inrikta 

oss på personer på ledningspositioner som vi antar är mest insatta i de diskuterade 

förändringarna. De personer vi har haft kontakt med befinner sig på högre positioner på 

antingen operativ, taktisk eller den strategisk nivå. 

Förutom de statliga och kommunala flygplatserna har vi varit i kontakt med ACR och samt en 

respondent från SKL.   
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2.2.6 Empiriskt och övrigt underlag 

Som underlag för uppsatsen har vi, förutom teoretiska bidrag, haft tillgång till följande 

material: 

 

- Rapport Luftfartsstyrelsen: Flygtrafiktjänst i Sverige – en utredande och jämförande 

studie om förutsättningar för konkurrensutsättning 

- Rapport Luftfartsstyrelsen: Flygtrafiktjänst – bara i statens regi? 

- Rapport Luftfartsstyrelsen: Tillträde till infrastrukturen 

- Rapport Öhrlings PricewaterhouseCoopers: Artikel 1.5  i kommissionens förordning 

om ett gemensamt  avgiftssystem för flygtrafiktjänster 

- Affärsplan 2009-2013 ANS/ATA: Affärsområde Tower Approach 

- Rapport Luftfartsstyrelsen: Uppdrag att analysera konsekvenserna av olika 

handlingsalternativ vid tillämpning av kommissionens förordning (EG) 1794/2006 om 

ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster 

 

Det skriftliga underlaget har vi kompletterat med uppgifter lämnade av: 

- John Bennet, SKL  

- Björn Berglund, senior ATM advisor, LFV/ANS 

- Lennart Björk, flygplatschef, Malmö Airport 

- Jonas Forsman, strategikoordinator, LFV/ANS 

- Per Högberg, affärsområdeschef, LFV/ATA 

- Fredrik Jaresved, strukturutvecklingschef, LFV/Division Stockholm 

- Pia Johansson, marknadschef,  LFV/ATA 

- Michael Klevbrant, flygplatschef, Göteborg City Airport 

- Anders Ledin, chef Airside, LFV, Stockholm-Arlanda Airport 

- Joakim Lindholm, operativ chef, Stockholm-Skavsta Airport 

- Dan Lundvall, direktör, Koncernstaben LFV 

- Goran Ristov, controller, LFV/ATA 

- Lars Rörick, kvalitetschef 

- Mari Torstensson, flygplatschef Norrköping Flygplats 

- Wilhelm Wohlfart, tf VD  
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2.3 Data 

Enligt Holme och Solvang (2006) kan data kategoriseras genom dess ursprungsbestämning, 

det vill säga utifrån vilken närhet eller avstånd källan har till det den åsyftar eller beskriver. 

Den insamlade data som ligger till grund för uppsatsens analys har därför kategoriserats i 

primär- respektive sekundärdata. 

 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata är material som utredaren själv har insamlat (Lundahl & Skärvad 1996).  I enighet 

med vår kvalitativa och beskrivande forskningsansats har vi valt att utföra ett anta intervjuer. 

Avsikten med dessa har varit att tillföra djup åt vår utredning.  För att få ut så mycket utav 

intervjuerna som möjligt har vi valt utföra såväl semistrukturerade som öppna intervjuer vid 

ett antal olika tillfällen.  Resultaten av dessa möten har i efterhand skriftligen sammanställts 

som underlag för kommande analyser.  

 

2.3.2 Sekundärdata 

Våra sekundärdata kan delas in i olika kategorier. Djupare insikt i problemområdet har vi fått 

från myndigheters hemsidor, rapporter samt branschrelaterade analyser. Dessa, tillsammans 

med interna rapporter som ATA har försett oss med, har gett oss en reliabel och värdefull 

grund. De rapporter, reviderade av säkerhetsskäl, som vi har fått tillgång till gäller en 

affärsplan för ANS/ATA 2009-2013, en årsrapport från 2008 samt ATA Handboken. Dessa 

interna rapporter och dokument har gett oss en sammanställning och överblick över ATA:s 

verksamhet. Andra sekundärkällor har hämtats från Luftfartsstyrelsen, Konkurrensverket, 

Eurocontrol, LFV och SRFF. 

 

2.3.3 Avgränsningar 

Arbetet med att avgränsa problemområdet har bedrivits kontinuerligt i takt med 

undersökningens research design.  Avgränsningen av problemområdet har varit nödvändig för 

att få till en relevant och hanterbar omfattning på uppsatsarbetet. En del överväganden och 

beslut som har format arbetet har grundats på tidsaspekten, då uppsatsen ska motsvara en halv 

termins studier på heltid.  
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Andra avgränsningar är sådana som är direkt hänförbara till rapportens syfteförklaring. I 

syftet och problemdiskussionen framgår det att LFV/ATA är utgångspunkten för rapporten.  

Detta har blivit en naturlig avgränsning för oss när vi har studerat LFV. Arbetet som har 

utförts har därför fokuserat på ATA:s verksamhet och utesluter till stor del resterande enheter 

inom LFV om dessa inte har varit gynnat uppsatsen.  

 

Ytterligare avgränsningar har varit av naturlig karaktär vad gäller våra intervjuobjekt. Om en 

respondent har varit otillgänglig har vi fått möjligheten att intervjua andra representanter från 

flygplatserna. Respondenter vi har riktat oss till befinner sig på ledningsnivåer, då vi har 

antagit att dessa är bäst insatta i den undersöka företeelsen. Vi har medvetet uteslutit 

medarbetare på de lägre hierarkiska nivåerna dels på grund tidsbegränsningen men för att ett 

alltför omfattande medarbetarperspektiv hade förändrat uppsatsens karaktär och syfte. 

 

2.4 Kvalitetskriterier och representation 

Synen på vad som kännetecknar gott forskningsresultat varierar starkt och så gör även 

kvalitetskraven som ställs på forskningen. Dessa krav varierar beroende på forskningens 

karaktär och riktning (Ryen 2004: 136). De fyra positivistiska kriterier som vanligen ställs på 

konventionella undersökningar är enligt Ryen sanningsvärde, tillämplighet (intern och extern 

validitet), konsistens (reliabilitet) och neutralitet (objektivitet). 

 

Vid utförandet av denna uppsats har vi främst beaktat kraven på reliabilitet och validitet vid 

bedömningen av det insamlade materialet och våra slutsatser. Frågan om reliabilitet, hos 

kvalitativa undersökningar, avser att ställa krav på pålitlighet. Detta ställer krav på såväl 

genomförandet av intervjuerna, det empiriska materialet som på vår egen förmåga att tolka 

information och dra lämpliga slutsatser. En hög grad av reliabilitet har varit eftersträvansvärd 

vilket har medfört ett aktivt samarbete med handledare och kontaktpersoner. Vi har på så sätt 

kunnat säkerställa att informationshanteringen har varit korrekt. Frågan om reliabilitet väcktes 

även i samband vid bedömningen av uppsatsens resultat och slutsatser. I detta avseende vill vi 

framhålla att dessa är resultaten av en mängd subjektiva bedömningar, dels respondenterna i 

förhållande till frågorna och företeelsen som dessa behandlade, men även till oss i våra 

tolkningar.  
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Det andra bedömningskriteriet som vi har applicerat på denna undersökning avser validitet, 

som kan förstås genom intern och extern validitet. Den interna validiteten mäter i vad mån 

valda indikatorer mäter det som de facto mäts. För att säkerställa en hög intern validitet har 

intervjuerna utformats på så sätt att möjligheten till kontrollfrågor och följdfrågor finns. 

Extern validitet kan sägas vara ett mått på forskningsresultatens generaliserbarhet. Det finns 

således en hög extern validitet om ett visst orsakssamband gäller i andra miljöer än det strikt 

undersökta.  Inom den kvalitativa forskningen är syftet sällan att komma fram till 

generaliserbara slutsatser. Avregleringsföreteelsen och våra, i uppsatsen, förda resonemang är 

specifika för just flygbranschen i Sverige och kan därmed sägas ha låg generaliserbarhet för 

andra branscher. Däremot anser vi att utvecklingen och avregleringsföreteelsen i Sverige ändå 

ska kunna jämföras med andra länder som har genomgått en avreglering i sina flygbranscher. 
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3 Grundförutsättningar & Branschinformation 

 

I detta kapitel redogörs för det underlag som inte specifikt är empiriskt. Syftet är att detta 

kapitel ska presentera de rapporter och annat underlag som leder till en avstamp i var 

avregleringsprocessen befinner sig idag. Läsaren ska efter att ha läst kapitlet fått god 

kännedom om de nuvarande förutsättningarna, drivande orsaker till förändringarna samt 

allmän kunskap om flygbranschen och internationella aktörer.  

 

3.1 Eurocontrol och det gemensamma luftrummet 

Eurocontrol, en organisation för att effektivisera den europeiska flygtrafikledningen med 

bibehållen flygsäkerhet skapades i slutet av 1950-talet. Samtidigt hade kommersiella flyg 

introducerats på den europeiska marknaden vilket ökade flygtrafiken och innebar ökade 

påfrestningar för flygbranschen i Europa. 1960 inrättades den Internationella 

Eurocontrolkonventionen med syftet att skapa ett gemensamt luftrum för de dåvarande sex 

stater som tillsammans utgjorde medlemsstaterna. Samarbetet skulle verka för en säkrare 

flygtrafiktjänst och omfattade undertecknade, det vill säga Belgien, Frankrike, dåvarande 

Västtyskland, Luxemburg, Nederländerna och England. Konventionen trädde i kraft tre år 

senare (2009d).  

 

Sedan 1963 har Eurocontrol expanderat genom sitt medlemsantal vilket har präglat den egna 

verksamheten och organisationens utformning. 1988 ändrades den ursprungliga konventionen 

för att passa den växande organisationen och dess mål. Den senaste revisionen gjordes 1997 

vilket också är den sista revisionen som har gjorts. Den grundläggande visionen är trots 

revisionerna densamma, att skapa ett gemensamt europeiskt luftrum. Denna vision förstärktes 

ytterligare bildandet av Single Sky Committee, vars arbete går ut på att effektivera det 

gemensamma europeiska luftrummet.  

 

3.1.1 Single European Sky 

SES-initiativet består av fyra förordningar (2009e): 

- Nr. 549/2004 om ramen för inrättande av ett gemensamt europeiskt luftrum  
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- Nr 550/2004  om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma 

europeiska luftrummet 

- Nr. 551/2004 om planering och användning av det gemensamma europeiska 

luftrummet 

- Nr. 552/2004 om driftskompabiliteten hos det europeiska nätet för 

flygtrafikledningstjänst 

 

Målen för projektet, som finns i ramförordningen (Nr. 549/2004), är att förbättra säkerheten 

och den övergripande effektiviteten för flygtrafik i Europa. Projekten ämnar optimera 

flygkapaciteten och minimera förseningarna genom ett ökat samarbete, effektivare 

flygtrafikledning och kommunikation. Vidare ska SES bidra till att enhetligtgöra principer för 

transparens och insyn i kostnadsbasen hos leverantörer av flygtrafiktjänst samt verkliga 

visionen om ett gemensamt luftrum (2009f). Genom de ökade påfrestningarna inom 

trafiktillväxten har behovet av ett effektivare system vuxit fram. Detta har resulterat i SES och 

även SESAR (Single European Sky ATM Research); ett europeiskt projekt som syftar till att 

införa nya tekniska system och metoder inom flygtrafiktjänsten (2009g). 

 

Drivkrafterna till denna utveckling bottnar i en strävan att effektivisera flygbranschen i 

enighet med EU:s grundläggande lagstiftning om fri konkurrens. Ineffektiviteten kostar och 

skulle de förslagna SES reformerna antas i Europa skulle detta leda till långsiktiga 

besparingar. 

 

2009 är medlemsstaterna 38 till antalet med det svenska tillträdet år 2005. Arbetet inom 

Eurocontrol består fortfarande av att utveckla, effektivisera och säkerställa flygtrafikledning 

och säkerheten i samband med denna. Effektiviseringskravet har vuxit fram genom den 

ökande flygtrafiken. Prognoser tyder på en fördubbling av flygtrafiken till 2020 vilket ställer 

allt högre krav på kapaciteten av flygtjänster och flygsäkerhet (2009h).  

  

3.1.2 Charging Scheme 

En del av SES-projektet är det så kallade Charging Scheme Det har skapats för att motverka 

den risk för överprissättning som existerar vid monopol. Inom de allra flesta länder i Europa 

är enroute nämligen fortfarande reglerat och utförs av ett statligt bolag. Charging Scheme ska 

därför säkerställa transparens i kostnadsbasen. Den som utför flygtrafiktjänst måste redogöra 
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för vilka kostnader man haft för bland annat personal, utbildning, overhead etc. Charging 

Scheme statuerar även regler för hur man ska beräkna avgifter för såväl enroute som lokal 

flygtrafiktjänst. Dock kan ett medlemsland välja att undanhålla flygplatser som har färre än 

50000 kommersiella rörelser per år, från Charging Scheme (J. Forsman, personlig 

kommunikation, maj 2009). 

  

3.2 Flygtrafiktjänst i Sverige 

Under 2000-talet har den samlade trafikvolymen i svenskt luftrum i stort sett varit oförändrad 

(Rapport 2006:4 s8). Passagerarrekordet sattes under 2005 med nästan 25 miljoner 

passagerare. Flygtrafikledningen i Sverige är idag en statligt reglerad verksamhet som utförs 

av ett helägt verk, LFV, tidigare Luftfartsverket. Som ensam leverantör har LFV således en 

monopolställning på den svenska marknaden och i svenskt luftrum. Detta ger alltså staten en 

marknadsdominerande ställning inom flygbranschen. Eftersom monopolsituationen kan sägas 

vara en följd utav kostnadsrelaterade inträdesbarriärer för konkurrenter kan marknaden 

närmast beskrivas som ett naturligt monopol (Rapport 2007:2  s8-13) 

 

Kännetecknande för naturliga monopol är de förhållanden som omöjliggör en mångfaldigad 

marknad. Genom en lagstiftad avreglering kommer den idag reglerade marknaden bli en 

öppen marknad med nya marknadsförutsättningar för konkurrens. Det naturliga monopolet 

kommer således att upphöra. Det är däremot tänkbart att det naturliga monopolet övergår till 

att bli ett faktiskt monopol, det vill säga att nya aktörer har möjlighet att utmana och ge sig in 

i den nya marknaden, men avstår. På senare tid har dock externa aktörer visat ett intresse för 

denna marknad (Rapport 2006:4).  

 

3.3 LFV:s organisation och verksamhet 

LFV är ett statligt affärsverk, som med ett antal dotter- och intressebolag bildar en koncern. 

Med affärsverk menas att LFV är ett statligt verk som har egenskaper som påminner om ett 

aktiebolag. LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt bedriva och utvecklas statens 

flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed sammanhängande verksamhet. Sammanlagt ägs 16 

flygplatser, förutom arbetet med att svara för flygtrafikledning i Sverige (2009i). 

Verksamheten styrs således enligt direktiv från regeringen och följer för närvarande inte 

aktiebolagslagen.  
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Trots att LFV är en statlig förvaltning belastas inte statsbudgeten med LFV-relaterade 

kostnader. Koncernen LFV består i första hand av en styrelse där generaldirektören ingår. 

Koncernen är uppdelad i divisioner och enheter enligt organisationsschemat nedan2.  

 

 

 

 

 

Division Stockholm, driver och utvecklar flygplatserna Stockholm-Arlanda Airport och 

Stockholm-Bromma Airport. Dess viktigaste inkomstkällor är start-/landningsavgifter, 

parkeringsintäkter och uthyrning av kommersiella ytor. Kostnader har man bland annat för 

drift och underhåll, räddningstjänst samt för flygtrafikledning.  

 

Division Flygplatsgruppen, driver och utvecklar de övriga 14 flygplatser som LFV äger 

varav de största är Göteborg-Landvetter Airport, Malmö Airport samt Luleå Airport. 

 

Division Flygtrafiktjänst, även kallad ANS (Air Navigation Services), bedriver all 

flygtrafikledning på samtliga kontrollerade flygplatser i Sverige; statliga, kommunala, privata 

och militära. Flygtrafikledning (Air Traffic Control) är i Sverige en statligt reglerad 

verksamhet och ANS är således monopolist i svenskt luftrum. 

 

 

 

                                                 
2 Figur 1. Organisationsschema över LFV koncernen 
Källa: Rapport 2007:8 s.12 
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3.3.1 Division ANS 

Divisionen ANS styrs av en chef (CANS) som bär det högsta ansvaret för samtliga fyra 

affärsområden (AER, ASD, ASI och ATA) som tillsammans bildar ANS3. Utöver dessa fyra 

affärsområden består ANS av två staber, EMS (Executive Management Support) och QSM 

(Quality Support Management). EMS-staben innehåller förutom divisionsledningen även 

kompetens inom ekonomi och juridik. QSM-staben är en enhet som ansvarar för säkerhet och 

kvalitetsledning i divisionen. ANS har sitt säte vid LFV:s huvudkontor på Vikboplan i 

Norrköping. Här arbetar huvuddelen av ASD:s personal tillsammans med ledningarna för de 

övriga affärsområdena, samt divisionsledningen. 

 

 

AER (Business Area EnRoute), innefattar de två kontrollcentralerna som är belägna på 

Malmö Airport och Stockholm-Arlanda Airport, samt en flygdatacentral som bistår 

flygbolagen med färdplanering. Med enroute avses den fas av en flygning som utförs från att 

ett luftfartyg lämnar luftrummet runt sin startflygplats, till att luftfartyget inträder i 

luftrummet runt sin landningsflygplats. Detta affärsområde består av ca 400 flygtrafikledare 

som hanterade ca 725000 flygrörelser under 2008 med en viss övervikt för centralen på 

Malmö Airport. Varje central har en driftschef som representerar centralen i AER:s 

ledningsgrupp. Den flygtrafiktjänst som bedrivs i detta affärsområde benämns enroute. 

 

ASD (Business Area Support and Development), som kan beskrivas som en stödfunktion till 

övriga affärsområden. Detta affärsområde består av ca 50 flygtrafikledare samt ca 150 andra 

medarbetare i form av bland annat ingenjörer, systemvetare, ekonomer, jurister och övriga 

                                                 
3 Figur 2. Organisationsschema över Division ANS 
Källa: LFV intranät 
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typer av administratörer. Affärsområdet utför ett stort antal uppgifter som bland annat 

omvärldsanalys, planläggning och utformning av luftrum samt kvalitets- och 

flygsäkerhetsarbete. 

 

ASI (Business Area Systems and Infrastructure), som äger och förvaltar de hjälpmedel, som 

hårdvara, mjukvara och navigationshjälpmedel, som flygtrafikledarna använder i sitt arbete. 

 

ATA (Business Area Tower and Approach), som innefattar samtliga torn, med i vissa fall 

tillhörande inflygningskontrolltjänst, på de flygplatser som är kontrollerade i Sverige. Detta 

affärsområde består av ca 150 flygtrafikledare. ATA består av ett antal grupper som 

innehåller flygtrafikledningarna på tre till fyra flygplatser i en region. ATA står för knappt 

30% av ANS intäkter (SOU 2007:70, s118). Den flygtrafiktjänst som bedrivs i detta 

affärsområde benämns lokal flygtrafiktjänst. 

 

3.3.1.1 ATA:s interna förutsättning  

I en intern SWOT-analys från ATA affärsplanen 2009-2013 redogörs för interna styrkor och 

svagheter som kan ställas mot externa hot och möjligheter. 

 

Styrkor Flygsäkerheten har högst prioritet 

 Väletablerat företag med lång branscherfarenhet 

 Medarbetarnas kompetens 

 Resultatmedvetenhet inom organisationen 

Svagheter Resursbrist 

 Begränsat produktutbud 

 Tarifflönesystemet motverkar arbetet med att bli värderingsstyrda 

 Kostnader som måste täckas direkt kan ej spridas över en längre period 

Möjligheter Vidareutveckla miljöanpassad flygtrafikledning 

 Breddat utbud av produkter 

 Allians/fusion kan ge nya utvecklingsmöjligheter  

Hot Ej påverkbara kostnadsökningar ex. ökning av sociala kostnader 

 Lågkonjunktur 

 Tillämpning av avgiftsförordningen 

 Det eventuella bolaget medges ej förutsättningar som ger ekonomisk stabilitet 
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Denna SWOT-analys har sedan riskanalyserats utifrån sannolikhet, konsekvens och riskvärde. 

I samband med dessa riskanalyser har särskilda åtgärder förslagits. Den största risken bedöms 

ligga i hotet om att ATA vid en bolagisering inte medges de ”rätta” affärsförutsättningarna 

som kan generera ekonomisk stabilitet.  Den förslagna åtgärden kopplat till denna risk är att 

tydliggöra vilka affärsförutsättningar som faktiskt behövs.  

 

ATA:s controller Goran Ristov förtydligar vad som i själva verket de rätta förutsättningarna 

är. Ristov förtydligar vikten av en uppdelning mellan ANS/ATA och utbildningsarbetet av 

flygledarna, en tydlig gränsdragning mellan AER och ATA vid en eventuell avreglering. 

Även frågan om ATA som garant påverkar ATA:s förutsättningar på en avreglerad marknad. 

Den andra risken berör möjligheten att sprida investeringskostnader över tid. Åtgärden i detta 

fall är att hitta möjligheter för att kunna hålla en jämn prisnivå.  

 

Den sista risken som presenteras gäller resursbristen som tidigare nämndes som en svaghet i 

SWOT-analysen. Åtgärden bedöms i detta fall vara att noggrant arbeta med att matcha 

tillgång och efterfrågan. 

 

Den önskade positionen i framtiden är enligt affärsplanen en bred kundbas med ett högt kund-

nöjdhets-index (KNI) som om fem år även innefattar utländska kontrakt. Tänkbara marknader 

kan enligt Ristov innefatta ett samarbete på den norska marknaden som bedriver en liknande 

verksamhet med många små torn. För att behålla sin marknadsandel och dominanta position 

på marknaden har ATA insett att nuvarande strategier måste anpassas. Detta för att kunna 

hantera den nya konkurrensutsatta marknaden.  
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3.3.2 Flygtrafikledning  

Flygtrafikledning innebär att en flygtrafikledare dirigerar och kontrollerar den trafik som 

befinner sig inom dennes ansvarsområde. Flygtrafikledaren separerar luftfartygen inbördes i 

höjd-, sid- eller längdled, enligt givna regler. Distinktionen mellan flygtrafikledarens och 

luftfartygets befälhavares ansvar kan beskrivas som att den senare har ansvar för sitt luftfartyg 

medan den tidigare har ett övergripande ansvar för samtliga luftfartyg i dennes 

ansvarsområde. Flygtrafikledaren ger således luftfartygens befälhavare direktiv om vilken 

höjd, fart, sjunk-/stighastighet, riktning etc. denne ska hålla. Flygtrafikledaren bedriver inom 

sitt ansvarsområde ett myndighetsutövande och underlåtenhet från luftfartygs befälhavare att 

följa flygtrafikledarens direktiv, beivras enligt lag. Flygtrafikledning bedrivs i tre olika faser 

enligt följande: 

 

Flygplatskontrolltjänst, TWR, som är den flygtrafikledning som avser flygtrafik på 

flygplatsen och i dess omedelbara närhet. Detta innefattar start- och landningstillstånd, 

taxiinstruktioner för luftfartyg på marken, samt dirigering av andra typer av fordon, som 

brandbilar och underhållstrafik, på flygplatsen. I Sverige bedrivs denna tjänst av 

flygledningstornet och ansvarsområdet uppgår till 450 m i höjdled, ca 30 km åt vardera håll i 

start-/landningsbanans riktning, samt ca 20 km i övriga riktningar. Detta luftpaket kallas 

kontrollzon, CTR, och flygtrafikledningen bedrivs här i första hand visuellt av 

flygtrafikledaren. 

 

Inflygningskontrolltjänst, TMC, som är den flygtrafikledning som avser luftpaketet som 

gränsar i höjd och sida till kontrollzonen. Detta luftpaket kallas terminalområde, TMA, och 

varierar i storlek beroende på flygplatsens storlek och trafikintensitet, men höjden på paketet 

varierar oftast mellan 3000 och 6000 meter. Denna typ av flygtrafikledning bedrivs i Sverige 

nästan uteslutande med hjälp radar som presenterar trafiken på en radarskärm. Luftfartyg som 

startar från en flygplats kontaktar normalt TMC direkt efter start för vidare färdtillstånd. 

Flygtrafikledarens uppgifter i detta luftpaket är dels att slussa trafik ut från flygplatsen, dels 

att leda in trafik till densamma. Vid stora flygplatser bedrivs denna verksamhet i en egen 

central, medan flygtrafikledaren vid en mindre flygplats först kan leda trafiken via en 

radarskärm för att senare själv ta över visuellt och ge landningstillstånd. 
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Områdeskontrolltjänst, ACC, som är den flygtrafikledning som innefattar all luft som inte 

definieras som TWR eller TMC. Majoriteten av flygtrafiken i denna luft är trafik på hög höjd, 

ofta över 10000 m, som förflyttar sig mellan olika terminalområden och/eller länder. I Sverige 

bedrivs denna verksamhet i två kontrollcentraler; en på Malmö Airport och en på Stockholm-

Arlanda Airport. 

 

Vid vissa mindre flygplatser bedrivs en annan typ av flygtrafiktjänst, AFIS (Aerodrome Flight 

Information Service). En AFIS-tjänsteman är inte utbildad flygtrafikledare och innehar 

således inte ett flygtrafikledningscertifikat. Denne får inte separera flygplanen inbördes utan 

lämnar endast information om väder och känd trafik vid den berörda flygplatsen (J. Forsman, 

personlig kommunikation, maj 2009). 

 

3.3.3 Utbildning 

Tillsammans med norska Avinor och danska Navirair har LFV/ANS bildat en nordisk skola, 

Entry Point North (EPN) som utbildar all personal inom flygtrafiktjänst. Skolan är belägen på 

Malmö Airport och ansvarar för ägarorganisationernas behov av utbildning.  

Nackdelen med detta vid en avreglering att är utbildningskostnaderna kommer att belasta 

LFV, samtidigt som det finns konkurrerande företag som vill stjäla personalen (Rapport 

2006:4 s 35). För en rättvis konkurrens anses det vara nödvändigt att utbildningssektorn 

avskiljs från ANS, detta för att inte belasta ANS med utbildningskostnader som gynnar andra 

leverantörer samt för att utbildningen tillgodoses på ett transparent och konkurrensneutralt 

sätt (Rapport 2005:5 s 32). Vid EPN ges även kurser för AFIS-personal. AFIS-kurser erbjuds 

också vid Lappland Aviation Academy (LAA) i Arvidsjaur, som delägs av ACR. 

 

3.3.4 Debitering 

Flygtrafikledning är i Sverige, och i de flesta andra länder, kostnadsbaserad vilket innebär att 

ANS debiterar flygbolagen för de kostnader flygtrafikledningen medför. ANS kan således inte 

vinstmaximera genom att till exempel höja avgifterna utan endast ett mindre påslag i 

debiteringen av flygbolagen, för exempelvis overheadkostnader, medges. 

 

• Lokal flygtrafiktjänst 
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En del av den lokala flygtrafiktjänsten består av luftrum som tillhör enroute och omfattas 

således av enrouteavgiften. Tornverksamheten finansieras dock genom att ANS/ATA 

debiterar flygplatsen för antal timmar flygtrafikledningen varit öppen. Flygplatsen debiterar i 

sin tur flygbolagen genom sin start-/landningsavgift (J. Forsman, personlig kommunikation, 

maj 2009). 

 

 

2.3.5 Utveckling 

Inom ANS pågår för tillfället ett antal projekt som är avsedda för effektivisering av 

verksamheten. Något som direkt berör ATA är ett projekt kallat ROT (Remotely Operated 

Tower), som går ut på att fjärrövervaka flera flygplatser från en flygtrafikledningscentral 

Jonas Forsman). Rent tekniskt övervakas flygplatserna med TV-kameror som sedan 

presenteras i en tornsimulator i centralen. Simulatorn består av en 360 graders skärm som ger 

känslan av att flygtrafikledaren verkligen sitter i det aktuella flygtrafikledningstornet. Det går 

att skifta mellan flera flygplatser på samma skärm vilket ger flygtrafikledaren möjlighet att 

övervaka flera flygplatser samtidigt. ATA är i dagsläget ensamma i Sverige om att utveckla 

denna typ av teknik (J. Forsman, personlig kommunikation, maj 2009) 

3.4 ACR 

Förutom LFV finns Aviation Capacity Resources AB (ACR) som är ett företag inom 

flygtrafiktjänst och flygplatsdrift. ACR:s affärsidé består av att kostnadseffektivt driva lokal 

flygtrafiktjänst i Sverige och internationellt (2009j). ACR:s grundare Wilhem Wohlfart 

startade företaget med visionen att effektivisera branschen. Bolagets anser sig ha ett stort antal 

fördelar jämfört med konkurrenters utbud och saknar idag motsvarighet på marknaden. Som 

ett bolag som redan etablerat sig på marknaden har ACR ett visst försprång gentemot andra 

aktörer. I framtiden vill ACR förbättra sig nuvarande marknadsposition genom drift av minst 

50 procent av den svenska ATS marknaden (2009k).  

 

3.5 Den internationella marknaden för flygtrafiktjänst  

Europeiskt sett skiljer sig tillhandahållandet av flygtrafiktjänster vad gäller ägarstruktur, 

konkurrensförutsättningar och resurser länder emellan. Vissa länder har dominerande statliga 

aktörer och andra bolagiserade monopolister. Luftfartsstyrelsen, nuvarande 
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Transportstyrelsen, har undersökt frågan om konkurrens inom flygtrafiktjänstområdet ur ett 

internationellt perspektiv för att identifiera problem förknippade med avregleringen av 

flygtrafiktjänsten och undersöka vilka lärdomar som andra länder kan ha funnit i 

avregleringsprocessen. Undersökningen omfattade ett urval av europeiska länder som kan 

komma att konkurrensutsättas med hänvisning till EG-förordningarna om det gemensamma 

luftrummet. Undersökningens analys konstaterade att en konkurrens på marknaden för 

flygtrafiktjänst vid flygplatser enbart var aktuell i Sverige. Vidare var frågan om 

gemensamma och gränsöverskridande arbetssamarbeten en möjlighet för nationella 

monopolister att stärka sina inhemska positioner. Detta resonemang fann man stöd för i det 

nordiska samarbetet genom EPN. I resterande Europa var situationen en annan; i 

Storbritannien menade myndigheter att konkurrensen inom flygbranschen har varit en faktor 

under en längre tid. Konkurrensen har möjliggjort för flygplatser att anlita externa aktörer 

eller att flygplatserna själva tagit uppgifterna under egen regi. Den största lärdomen är att 

länderna i Europa har kommit olika långt i sina avregleringsprocesser beroende på de 

konkurrensförutsättningar som finns på respektive marknad. Det är därför svårt att jämföra 

länder vad gäller avregleringen samt att de olika förutsättningarna länder emellan försvårade 

en generell jämförelse (Rapport 2006:4 s.58-59). En noggrannare analys av utvecklingen för 

varje land utifrån de inhemska förutsättningar kan dock öka förståelse för 

avregleringsföreteelsen vilket är varför kommande en mera genomgående beskrivning av 

ländernas marknader för flygtrafiktjänster har beskrivits i kommande stycken. 

 

3.5.1 Storbritannien, NATS 

I Storbritannien finns cirka 70 flygplatser varav de 14 största flygplatserna ägs av NATS, 

National Air Traffic Services. NATS är den största aktörer på marknaden för flygtrafiktjänster 

och var fram tills 2001 en del av CAA (Civil Aviation Authority), luftfartsmyndigheten i 

Storbritannien (Rapport 2006:4 s 57). Idag äger den brittiska staten 49 % av NATS vilket 

lämnar 51 % privatägt. NATS anses vara en god konkurrent genom sin välbyggda 

organisation. Inom NATS finns vidare mindre organisationer som tillhandahåller 

flygtrafiktjänster på de olika luftrummen.  

 

Förutom NATS finns även SERCO som är en brittiskregistrerad storkoncern som bedriver 

olika sorters serviceverksamhet. SERCO är idag ett av världens ledande serviceföretag som 

tillhandahåller tjänster inom allt från fängelsedrift till flygtrafiktjänst. Dess främsta kunder 
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består till 90 % av aktörer inom den offentliga sektorn. Internationellt sett är SERCO verksam 

inom övriga Europa, Mellan Östern, Nordamerika samt enstaka änder i Asien som 

tillsammans innebär 6 miljoner rörelser årligen (Rapport 2005:5, s35). 

I Storbritannien är marknaden för flygtrafikledningstjänster redan konkurrensutsatt. 

 

3.5.2 Frankrike, DGAC 

Luftfartsmyndigheten i Frankrike heter Direction Générale de l’Aviation Civile förkortat 

DGAC. Inom DGAC finns det olika enheter med specifika ansvarsområden bland annat för 

tillsyn, certifiering och regelutveckling. Ansvaret för tillhandahållande av flygtrafiktjänsterna 

bedrivs i ytterligare en enhet, DSNA. 

 

3.5.3 Finland, Finnavia 

I Finland finns Finavia som är ett statligt bolag som äger och driver 25 flygplatser förutom att 

bedriva flygtrafikledningen i det finska luftrummet. Utbildningen sker via Avia College om 

ägs och drivs av Finavia. De kommunala flygplatserna bedriver själva flygtrafiktjänst vid sina 

flygplatser med kommunalt anställda, trots att staten äger all den infrastruktur som är 

nödvändig för flygtrafiktjänst. Det anses inte vara aktuellt med en konkurrensutsättning på 

flygtrafiktjänsten på den finska marknaden. Vad gäller externa intressenter på denna marknad 

finns det inget som tyder på dessa ge sig in på den finska marknaden (Rapport 2006:4 s 55).  

 

3.5.4 Danmark, Naviair 

I Danmark flygplatserna antingen statliga eller privatägda. Det statliga bolaget Naviair 

bedriver flygkontrolltjänst på 9 av Danmarks provinsflygplatser. Naviair bedriver även all den 

flygtrafikledning som sker i det danska luftrummet med undantag för Grönland, Färöarna och 

Bornholm. Som ett statligt ägt bolag bygger Naviair:s finansiering helt på avgifter som är 

kostnadsrelaterade. Rent konkret innebär detta att Naviair inte har några avkastningskrav på 

sig från ägaren, det finns dock å andra sidan krav på Naviair att vara kostnadseffektiva 

(Rapport 2005:5 s38).  
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3.5.5 Norge, Avinor 

I Norge tillhandahålls alla flygtrafiktjänster av Avinor som är ett statligt ägt bolag. Av de 49 

flygplatser som finns i Norge drivs 46 utav dessa av Avinor. Resterande tre flygplatser är 

privatägda och tillhandahåller AFIS-tjänster. Vid brist på kompetens och infrastruktur hyrs 

tjänster och personal in från Avinor vid behov (Rapport 2005:5 s 37).  

 

3.5.6 Tyskland, DFS 

I tyskland finns det totalt cirka 40 flygplatser varav ett antal är organiserade som självständiga 

bolag. Den tyska leverantören av flygtrafiktjänst heter Deutsche Flugischerung GmbH (DFS) 

som är ett statligt bolag. DFS har som uppgift att kontrollera all flygtrafiktjänst enroute 

genom sex kontrollcentraler. Vidare har DFS ett ansvar för torndriften på 19 flygplatser och 

ett har också ett indirekt ansvar genom överinseende på resterande flygplatser. Vad gäller 

utbildning har DFS en oberoende utbildningsenhet som ansvarar för både utbildningen av 

flygtrafikledare och flygledarassistenter. En intressant aktör inom DFS är dotterbolaget TTC 

(The Tower Company) som bildades i slutet på 2005. Intressant med TTC är att detta bolag 

skapades som ett svar på konkurrensutsättningen inom flygtrafiktjänstmarknaden genom EG-

förordningarna om det gemensamma europeiska luftrummet. Enligt ett pressmeddelande 

skriver DFS att TTC ska konkurrera som ett lågprisbolag och erbjuda konkurrenskraftigare 

priser som DFS själva inte har möjlighet att erbjuda. Genom dotterbolaget ska DFS på så sätt 

kunna ha en indirekt kraft på en konkurrensutsatt marknad (Rapport 2006:4 s 57).  

 

3.6 Om rättvis konkurrens 

Konkurrenslagen har som mål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens. 

Lagen bygger på förbudsprincipen som har en preventiv och förebyggande effekt. 

Förbudsprincipen förbjuder stora aktörer att missbruka sin dominerande ställning för att 

utnyttja marknaden och snedvrida konkurrens. Regleringar är därför viktiga medel för att 

förhindra maktmissbruk och förhindra konkurrensbegränsade åtgärder (Luftfartsstyrelsen 

2007:8). Luftfartsstyrelsens definition av rättvis konkurrens avser åtgärder för att skapa 

förutsättningar för en operatör med erforderliga tillstånd att etablera sig på marknaden 

(Rapport 2006:4 s.22).  I rapporten ”Åtgärder för en bättre konkurrens” lämnar 

Konkurrensverket fram förslag på åtgärder inom olika områden som kan minska 

snedvridningar av konkurrens. Konkurrensen i grund, är enligt Konkurrensverket, en viktig 
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förutsättning för konsumentnytta och välfärd, vilket förklarar strävan efter en fungerande 

konkurrens (2009l).  

 

För att möjliggöra en fungerande konkurrens på marknaden för flygtrafiktjänster måste 

marknadens nuvarande förutsättningar förändras. Syftet med en fungerande och rättvis 

konkurrens är att göra företagen mer effektiva, pressa priser och främja entreprenörskap samt 

att skapa goda förutsättningar för företagstillväxt (Rapport 2006:4 s.15). För konsumenter 

innebär en konkurrensutsatt marknad en större valfrihet, bättre kvalitet samt en starkare 

position gentemot tjänsteleverantörerna. När det gäller prisbilden har den generella 

utvecklingen visat att konkurrerande företag fått starkare incitament att sänka kostnader för att 

positionera sig med bättre priser på marknaden.  

 

Bland de förutsättningar som omnämns för en fungerande konkurrens är tillgången till 

infrastruktur, tillgången till kompetens och utbildning samt ett fungerande avgiftssystem.  

Just frågan om infrastruktur och utrustning är särkskilt relevant eftersom LFV idag 

kontrollerar en stor del av den infrastruktur och utrustning som andra aktörer är beroende av 

(Rapport 2007:8). 

 

3.7 Monopolmarknader i förändring 

I en rapport från Konkurrensverket, 2004:3, gjordes en analys över monopolmarknader i 

förändring. Syftet var att redogöra för utvecklingen inom fem områden som har öppnats för 

konkurrens i Sverige under 1990-talet. Rapporten redogör för utvecklingen inom 

inrikesflyget, tele-, post-, el-branschen samt järnvägstransporten. De slutsatserna som 

presenteras i rapporten 2004:3 (s. 5 -10) är följande: 

· Att konkurrensen gynnar konsumenter genom ökade valmöjligheter samt ger 

konsumenter en annan styrkeposition på marknaden. 

· Antalet företag på marknaden ökar genom att marknaden öppnas upp för konkurrens. 

För arbetstagare innebär detta en större valfrihet att välja arbetsgivare, 

arbetsmarknaden vidgas. 

· För ekonomin i samhället ger konkurrensen positiva effekter på lång sikt. Detta på 

grund av företagens ökade incitament att investera i utveckling och infrastruktur. 

Entreprenörskapet och branschutvecklingar är ytterligare positiva effekter.  
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· För tillsynen medför konkurrens ökade krav på kontroll och regleringsmyndigheter 

vilket kan betraktas som effektivitetshöjande för branschernas utveckling.  

 

Slutsatserna är genomgripande positiva vad gäller utveckling av samtliga berörda branscher. 

De generella slutsatser vad gäller prisutvecklingen på numera avreglerade marknader är att 

priserna ökat på marknader där det dominerande bolaget länge har kunnat behålla sin 

ställning. På de marknader där nya företag har kunnat öka sina marknadsandelar gäller 

däremot det omvända. I det senare fallet har prisutveckling dröjt under en längre tid då det har 

krävt en längre period för nya aktörer att etablera sig. Det har även också sig visat vara 

nödvändigt med lagmässiga regelverk och utökad tillsyn för att förhindra snedkonkurrens och 

att dominerande aktörer missbrukar sina ställningar.  
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4 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer strategiteori att presenteras utifrån Michael E. Porters kända fem 

krafts modell. Denna teori har kompletterats med en SWOT-analys som vi har valt att lägga 

under den interna kraften i Porters modell.  

 

4.1 Porters fem krafter 

Konkurrensstrategier ska helst växa fram ur en djupare förståelse för vilka grunder 

konkurrens bygger på och även se till den marknad företaget är verksam på. Externa krafter 

som potentiellt kan påverka branschen måste beaktas noga på grund av deras egenskap att 

kunna förändra förutsättningarna för samtliga aktörer på en marknad. De enskilda företagen 

bör således skapa en strategi som passar deras förtjänster och tillkortakommanden utifrån en 

analys av omgivningen och dess aktörer (Porter 1994: s25). 

 

Konkurrensläget och intensiteten på en marknad grundar sig främst i de fem 

konkurrenskrafter som är beskrivna av Porter (ibid). Dessa fem krafters sammanlagda värde 

utgör i sin tur vilken vinstpotential som föreligger för ett företag. Den sammanlagda 

vinstpotentialen mäts på lång sikt där avkastning på investerat kapital utgör referenspunkt mot 

andra företag inom branschen. Olika branscher ser ofta väldigt olika ut i fråga om vilken 

initiell potential ett företag har. Inom särskilda branscher, såsom papper och stål, finns inte 

utrymme för stora vinstmarginaler. Detta på grund av de fem krafternas olika styrkor inom 

olika branscher. Således måste även detta tas med i planeringen när långsiktiga strategier ska 

formuleras eller omformas (ibid). 

 

De faktorer som ingår i Porters modell kommer i denna del av uppsatsen att granskas närmare 

och identifieras. Målet för de enskilda företagen är att utifrån dessa faktorer finna rätt 

positionering inom den bransch man är verksam inom och därmed också hamna i en position 

där företaget bäst kan försvara sig mot externa hot, och om möjligt även dra nytta av de 

fördelar som kan uppstå utifrån de val som gjorts. Dessa fem konkurrenskrafter kan även 

appliceras på utländska marknader och områden, även om man då får ta hänsyn till 

institutionella och politiska skillnader länder emellan (Porter, 1994: s26f).  
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De fem krafterna tillsammans beaktar externa och interna krafter4.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det inre perspektivet, konkurrens och rivalitet, förklarar de interna krafterna som påverkar en 

bransch.  

De externa konkurrenskrafter som enligt Porter bör beaktas är nyetableringshot, 

substitutionshot, köpares och leverantörers förhandlingsstyrka, samt nuvarande relation till 

övriga företag inom samma bransch. Denna teori suddar ut det annars givna antagandet att det 

är de interna aktörerna på en marknad som helt dikterar villkoren för ett företags positionering 

och strategiutformning på densamma. Tanken är att man ska se på nyetableringshot, 

substitutionshot och köpare och leverantörer som rena konkurrenter. Perspektivet kräver en 

kritisk granskning av alla potentiella hot och inte bara de direkta hot från producerande 

konkurrenter som kan föreligga. Detta sätt att se på konkurrenter brukar oftast omnämnas som 

"vidgad konkurrens" (Porter, 1994: s27).   

 

De fem krafterna tillsammans utgör gemensamt ett grundläggande hot för ett företag, men ett 

företag bör främst inrikta sig på den eller de krafter som främst kan komma att avgöra 

intensiteten i branschkonkurrensen. Strategin kommer därför att till stor del att bygga på en 

adekvat analys av de branschfaktorer som anses vara de mest framstående för ett företags 

omgivning (ibid).  

 

                                                 
4 Figur 3. Porters femkraftsmodell 
Källa: Porter 1994 
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4.1.1 Konkurrens och Rivalitet  

Det här är den centrala kraften i porters femkraftersmodell. Den behandlar de interna krafter 

som påverkar en bransch. Man utgår från de redan etablerade företagen inom en bransch och 

vilka konkurrensmöjligheter de har att påverka det egna företagets möjligheter att tillskansa 

sig fördelaktigare positioner. Prisspel, ökad kundservice samt garantiåtaganden är taktiska 

metoder som företag använder sig av för att på ett fördelaktigt sätt konkurrera med andra 

aktörer inom en bransch. Många branscher är väldigt känsliga för små fluktuationer, vilket 

bidrar till att konkurrenter ofta är inbördes beroende av sina rivaler genom åtgärder kontra 

svarsåtgärder. Detta inbördes beroende kan vara bra för en bransch i stort, men kan även 

skada branschen om utspelen mellan konkurrenter trappas upp i för stor skala (Porter, 1994: 

s37f). 

 

Strukturella faktorer för den interna konkurrensen: 

 

Långsam branschtillväxt: I motsats till en bransch med snabb tillväxt, där företag kan åtnjuta 

på förhand förväntade resultat genom att vara följsam i branschtillväxten, måste företag i en 

bransch med långsam tillväxt satsa stora resurser på att överta och behålla marknadsandelar 

(Porter, 1994: s38).  

 

Ingen differentiering eller inga omställningskostnader: När priset och servicen, och inte 

produkten eller tjänsten, blir det viktigaste för kunden på grund av att varan är en 

standardprodukt eller tjänst har köparen har i detta läge inga preferenser för eller emot ett 

visst varumärke eftersom produkten eller tjänsten inte är differentierad. Vid sådana 

konkurrenssituationer är marknaden väldigt ombytlig och företag är väldigt känsliga för 

prisändringar och serviceökning hos konkurrenter (Porter, 1994: s39). 

 

Olikartade konkurrenter: Konkurrenter med olika ursprung, kapacitet, bemanningsstyrka och 

mål kan komma att ställas mot varandra oftare på grund av tolkningssvårigheter av varandra. 

Eftersom de olika företagens strategier markant skiljer sig åt kommer de inte att kunna följa 

sina konkurrenter inom branschen (ibid).  

 

Höga utträdesshinder: Utträdeshinder för företag kan bero på exempelvis statliga, 

ekonomiska eller emotionella beslut som gör ett utträde från marknaden svårt, även om det 
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innebär att konkurrera på en marknad där resultatet till och med kan vara negativt. Speciellt 

viktigt för vår uppsats är det statliga utträdeshindret som hindrar företag att lägga ned 

verksamheter i regioner där folket riskeras drabbas hårt av ett utträde (Porter, 1994: s40).             

 

4.1.1.1 SWOT analys 

SWOT-analysen är ett strategiskt analysinstrument inom den företagsekonomiska 

vetenskapen. SWOT står för: Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Målet med 

en SWOT-analys är att applicera dessa begrepp på det egna företaget för att slutgiltigt kunna 

dra slutsatser av hur man står sig mot befintliga konkurrenter. Vidare delas SWOT-analysen 

in i två delar, de externa och de interna faktorer som kan påverka företaget negativt eller 

positivt.  

Styrkor och svagheter kan sägas vara de interna faktorer som avgör hur man står sig mot 

konkurrenter, och möjligheter och hot tenderar att utgöra de externa faktorer som kan påverka 

ett företag. För att kunna dra adekvata slutsatser om styrkor och svagheter hos ett företag är 

det viktigt för analytikerna att utgå från kundens perspektiv. Möjligheter och hot utgår mer 

från möjliga framtida händelser som kan komma att spela roll för företaget i sin helhet. (Hill 

& O´Sullivan, 1999: s381).   

 

4.1.1.2 Good competitors / Strategic benefits of competitors 

Alla konkurrenter kan inte sägas vara till nackdel för ett företag. Tvärtemot kan konkurrenter 

många gånger skapa en gynnsam marknadssituation inom den gemensamma bransch man 

befinner sig. Om man befinner sig inom en bransch med konkurrenter som uppfyller kraven 

för att vara välgörande konkurrenter kan man tillsammans med dem uppfylla, enligt porter, ett 

antal kriterier som kan ge ömsesidig förtjänst till de redan etablerade företagen inom 

verksamhetsområdet. Det är detta som Porter beskriver som "good competitors" (Porter, 

1985: s212).   

 

Tillsammans kan befintliga konkurrenter exempelvis öka konkurrens fördelar på en marknad 

genom att fungera som ett externt benchmarking objekt. Genom denna jämförelse kan 

företaget ytterligare differentiera och förbättra sin produkt. Utan konkurrens har kunderna 

svårt att inse värdet på ett företags produkt eller service och utfallet blir att kunden blir mer 

pris och servicekänsliga. Men genom att mäta sin produkt relativt med andra konkurrenters 
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produkter kan man lättare och mer precist peka på sin egen produkts överlägsna kvalitet eller 

prisöverlägsenhet. Jämförelsepriser är därför gynnsamt för företaget (Porter, 1985: s203). 

 

I övrigt är det svårt att bortse ifrån de motivationsskapande faktorer som andra företag och 

konkurrenter kan bidra till enbart genom sin närvaro. En nära konkurrent kan vara utmärkt att 

benchmarka mot för att reducera kostnader, förbättra produkter samt satsa på forskning och 

utvecklingsenheter för att inte komma efter i branschens framåtskridande (Porter, 1985: 

s206).  

 

Konkurrenten fungerar även som en gemensam motståndare, och kan vara en faktor som för 

anställda och avdelningar samman. Genom att bilda ett "vi mot dem" tänk skapas ett viktigt 

psykologiskt instrument för hela organisationen att arbeta mot samma mål. Om 

målkongruensen förbättras gynnas hela organisationen. Historien har visat att företag som 

verkat som monopolister eller semimonopolister, inom en bransch, under lång tid, ofta blivit 

blinda för de branschförändringar som skett, vilket slutligen lett till att man inte kunnat 

komma med svarsåtgärder mot de hot som de ställts mot (Porter, 1985: s207). Slutgiltiga 

målet är att klara av och om möjligt förändra förutsättningarna till företagets fördel. 

 

4.1.2 Etableringshot 

Potentiella etablerare är en konkurrenskraft som, för ett redan etablerat företag, påverkar 

marknadsandelarna negativt i form av pressade priser och ökade kostnader på grund av att fler 

konkurrenter slåss om de väsentliga resurser som en marknad har att erbjuda. 

Betydelsefulla nyetableringar sker dock endast när ett antal fördelaktiga faktorer gör så att 

konkurrenter kan utgöra ett hot för de redan etablerade företagen på marknaden. Om de redan 

etablerade företagen har medel att svara på de hot de ställs inför i form av nyinvesteringar 

eller lansering av en förbättrad produkt kommer nykomlingen, alltså hotet, troligtvis slås ut 

eller marginaliseras (Porter, 1994: s28f). Hinder för nyetablering som identifieras av Porter är: 

 

1. Stordriftsfördelar: Genom att använda sig av stordriftfördelar, som oftast uppkommer vid 

stora produktionskvantiteter, kan företaget sänka styckkostnaden för en vara. Detta tack vare 

att volymen för den producerande produkten ökar per uppmätt tidsenhet. Potentiella 

etablerare drar sig ofta från att försöka hota redan etablerade företag på grund av att det 

innebär att man måste börja i stor skala vilket kräver ett stort ingångskapital. Denna fördel är 
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dock inte bara bunden till rent producerande företag, utan kan uppstå inom forskning, 

marknadsföring och även inom en serviceorganisation (Porter, 1994: s29). 

 

2. Produktdifferentiering: Detta hinder för potentiella etablerare kommer från att redan 

etablerade företag har en lojal kundkrets och ett etablerat och välkänt varumärke som kunden 

respekterar och litar på. Detta får företagen genom reklam, kundservice, produktskillnader 

men kan även bero på att man helt enkelt var det första företaget i sin bransch. Vid 

produktdifferentiering står den potentiella etableraren inför problemet att vid ingången på en 

marknad lägga stora utgifter för att överkomma tidigare skapade kundlojaliteter, samt att 

själv snabbt utveckla ett respektabelt och bestående varumärke. Att som etablerare försöka 

slå sig in på denna sorts marknad är otroligt riskabelt på grund av att ett misslyckande 

innebär att företaget i slutändan står med ett kostsamt uppbyggt varumärke utan värde 

(Porter, 1994: s30f).  

 

3. Kapitalbehov: Vid ingången av en nyinvestering eller nyetablering behövs stora 

kapitalresurser för att företaget ska kunna konkurrera på samma villkor som de redan 

etablerade. För att återgå till punkt ett och två så behövs det framför allt grundläggande 

annonsering för att få ut budskapet om den nya produkt som hamnat på marknaden, samt 

stora kapitalresurser för att kunna börja producera stort för att kunna dra nytta av de 

stordriftfördelar som kan utvinnas. Kapitalet kommer även att användas till vidare forskning 

och utveckling, men även till att täcka kundkrediter och initialförluster. I en del 

kapitalintensiva branscher idag, såsom dataindustrin, finns det väldigt små chanser för 

nyetablerare att lyckas på grund av företagsjättarnas enorma kapital och 

utvecklingsmöjligheter. Nyetableringen försvåras ytterligare av de riskpremier som måste 

erläggas på grund av de risker man tar i och med att konkurrensutsätta sig med dessa (Porter, 

1994: s31). 

 

4. Omställningskostnader: Omställningskostnader kan sägas ytterligare försvåra för 

nyetablerare. Även potentiella etablerare med bättre produkter eller villkor stöter på detta 

hinder i form av de engångskostnader som drabbar köparen i och med ett byte av leverantör. 

Detta hinder gör att den nya leverantören, eller i detta fall nyetableraren, antagligen måste 

sälja till mer förmånliga priser under bättre förutsättningar och leveranstider än föregående 

leverantör, vilket bidrar till lägre vinstmarginaler (ibid). 
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5. Statlig politik: Staten kan, om de anser det nödvändigt, antingen begränsa och, i vissa fall, 

även förbjuda etablering av nya företag inom en bransch eller område. Detta kan ske därför 

att staten anser att det finns en begränsad mängd råmaterial där fri marknadskonkurrens 

kommer att leda till en ohälsosam exploatering av området. Staten kan även begränsa 

nyetablerare inom områden som berör luft- och vattenreningsföreskrifter för att öka 

kontrollen av till exempel föroreningar och utsläpp. Nyetablerare kan vidare även få stå vid 

sidan när begränsningar införs i branscher där produktsäkerhet och produktlämplighet är 

normgivna av staten.  

En viss standard måste alltså mötas och kontrolleras innan de potentiella etablerarna kan bli 

godkända av statliga myndigheter och därmed få lov att göra ett inträde på marknaden. 

Väntetiderna som ofta uppstår vid liknande kontroller gör att kapitalkostnaden ökar avsevärt 

för företaget som vill göra ett inträde. Ytterligare nackdelar som dessa tidskrävande 

kontroller skapar för etablerarna, är att de redan etablerade företagen i god tid får öppen 

kännedom om den nya konkurrentens produkt. Det medför att de redan etablerade företagen 

kan utnyttja denna kunskap till att förbättra eller omvärdera sin egen produkt, samt revidera 

sina försvarsstrategier innan nyetablerarna får en chans att visa sig på marknaden. Statliga 

subventioner kan också ge företag permanenta fördelar inom ett område eller en bransch 

(Porter, 1994: s34).            

 

6. Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift: Många av de redan etablerade företagen på 

en marknad kan ha stordriftsfördelar som nyetablerare inte kan dra nytta utav även om de har 

resurser till att producera stora kvantiteter per tidsenhet. Dessa kostnadsolägenheter obero-

ende av stordrift kan till exempel vara patenterad produktteknologi som gör att konkurrenter 

och nyetablerare inte kan åstadkomma samma produktivitet eller produkt. Inlärning, eller er-

farenhetskurvan, utgör också en stor del av dagens tillvägagångssätt för att skapa stordrift-

fördelar som inte kan utnyttjas av andra företag. Utbildning och kompetensskapande intern-

utbildningar är väldigt viktiga för många företag inom flertalet olika branscher. Det har även 

åskådliggjorts undersökningar inom vissa branscher där styckpriset per enhet minskat i takt 

med utbildning, inlärning och erfarenhet. Vidare kan etablerade företag ha bundit upp de at-

traktivaste källorna med råmaterial genom förmånsenliga kontrakt som ger dem ensamrätter 

under en period. (Porter, 1994: s32).  
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4.1.3 Förväntade svarsåtgärder  

Det är viktigt att använda sig av sina strategianalytiker för att på ett tidigt stadium upptäcka 

nya intressenter, för att så tidigt som möjligt vidta åtgärder mot deras förfarande (Porter, 

1985: s210). Ett presumtivt förhinder för en potentiell etablerare kan helt enkelt vara att 

nyetableraren redan förväntar sig hårt motstånd från de redan etablerade företagen i 

branschen. Detta brukar i regel komma av att det etablerade företaget har utövat presumtiva 

åtgärder förr som åtgärd för att stänga ute potentiella etablerare. Detta ger därför inget 

incitament för nyetablerare att ens ge branschen en chans (Porter, 1994: s34f). 

Stora etablerade företag med god likviditet och outnyttjade lånereserver ger heller inte 

nyetablerare intentioner till att satsa kapital i en ny bransch. Vidare vill inte 

branschintressenter heller göra ett försök inom ett verksamhetsområde som till stor del styrs 

av ett företag med långt bundna tillgångar och ett stort engagemang. Slutligen bör inte 

potentiella etablerare göra alltför stora investeringar i en bransch där tillväxten är låg och som 

följd troligen inte kan klara av ett nytt företag. Ett nytt företag kommer vid en sådan händelse 

marginaliseras av de låga förtjänsterna och samtidigt störa branschen och dess etablerade 

aktörer (ibid).       

                     

4.1.4 Substitutionsprodukter  

Nästan alla företag inom en bransch eller på en marknad konkurrerar mer eller mindre med en 

produkt som på ett eller annat sätt fungerar som ett substitut för ens egen produkt. 

Substitutprodukter gör att vinster minskar och de lägger locket på en branschs potentiella 

pristak. Ju mindre differentierade substituten inom en bransch är desto lägre kommer 

pristaken att ligga. Substituten brukar även ha den inverkan på vinsterna att de hålls nere i 

såväl lågkonjunktur som högkonjunktur (Porter, 1994: s43). 

 

För att identifiera en substitutionsprodukt ska man leta efter en produkt som har eller kan 

utföra samma funktion som den egna produkten. Detta låter mycket enklare än det reellt kan 

vara inom vissa verksamhetsområden. Till exempel kan börsmäklare ibland stå inför 

svårigheten att identifiera substitutionsprodukter till kapitalinvesteringar på aktiemarknaden. 

Investeringar kan göras i fastigheter, fonder och försäkringar (ibid). 

 

Företag inom en bransch kan, för att kunna sänka substitutets konkurrenskraft, gemensamt 

påbörja starka annonseringskampanjer för att ta bort fokus från ett substitut som minskar 
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förtjänsterna för hela affärsområdet. Detta måste dock ske i samspel mellan alla branschens 

företag för att få så stor genomslagskraft som möjligt. Om ett ensamt företag gör det är det 

enbart en reklamkampanj bland många andra. Den kollektiva kraften skall kunna, åtminstone 

på kort sikt, marginalisera substitutets marknadsandelar (ibid).  

 

Substitutprodukter som framför allt bör beaktas ur ett branschperspektiv är de produkter som 

den senaste tiden uppvisat ansatser till ett nytt och förbättrat pris samt nyttorelation till den 

egna produkten. Även substitutionsprodukter i andra branscher som har höga förtjänster bör 

uppmärksammas på grund av att om deras ursprungliga marknad visar sig förlora de höga 

förtjänster som tidigare varit, kan de snabbt påbörja en ökad konkurrens på den egna 

marknaden för att överta marknadsandelar där (ibid).  

 

Dessa punkter bör en branschanalytiker särskilt beakta när det gäller att ta ställning mot 

potentiella substitut inom andra branscher. Ska man försöka utmanövrera ett substitut 

strategiskt eller om man bör utgå ifrån att substitutet är oundvikligt och därmed måste 

förändra sin egen strategi och långsiktiga plan. Vaktbolag bör exempelvis inte försöka 

konkurrera ut elektroniska alarm, utan istället ändra utbildningens förutsättningar och 

omskola vakterna till operatörer av larm med vaktkvaliteter. Sannolikheten är att elektroniska 

alarm med tiden kommer att sjunka i kostnad i och med ny teknik och ökad 

produktionskunskap. Alltså ska vaktbolagen förändra sig med teknologin istället för att 

försöka konkurrera med den på samma villkor (ibid).  

 

4.1.5 Köparnas förhandlingsstyrka 

Köparnas förhandlingsstyrka ligger främst i att de kan pressa ned priser, kräva och förhandla 

om högre kvalitet på en produkt eller tjänst. På detta sätt kan de styra marknaden genom att 

spela ut konkurrenter mot varandra. Branschens förtjänster är alltså beroende av hur väl 

företag kan försvara och bemöta kundens krav på pris och kvalitet. De olika köpgrupper som 

finns inom en bransch har olika kännetecken för hur stark den är. 

 

Följande punkter identifierar starka köpgrupper:  

1. En stark köpgrupp är koncentrerad och inhandlar stora volymer relativt till 

leverantörens försäljning. Köpgrupper som konsumerar stora volymer får självklart en 

naturligt stark förhandlingskraft på marknaden (Porter 1994: 44).  
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2. Produkter eller tjänster som inhandlas av branschen är standardiserade eller 

odifferentierade. Om ett företag kan välja fritt på marknaden bland leverantörer, utan 

att behöva ta hänsyn till differentierade produkter, får köparen en starkare 

förhandlingskraft i och med de alternativ som erbjuds av andra leverantörer. Priser kan 

i detta fall pressas lågt och köparen har stort inflytande över branschen (ibid). 

3. Om köpgruppen har fullständig information ifråga om efterfrågan, utbud, eventuella 

marknadspriser samt även leverantörens kostnader för produkten eller tjänsten, 

försämras leverantörens möjligheter till en förmånlig förhandling avsevärt. Köpare 

kan vid detta läge även bemöta eventuellt prat om att en leverantörs överlevnad är 

hotad (Porter 1994: 45).  

4. Köpare är vanligtvis mer priskänsliga när de handlar med odifferentierade produkter 

som är dyra relativt till inkomsten. Priskänsligheten visar sig även ofta hos köpare som 

handlar med produkter där kvaliteten anses underordnad (ibid). 

4.1.6 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

I motsats till köpare kan leverantörer utöva påtryckningar på de tidigare genom att framföra 

hot om ökade priser och/eller minskad kvalitet på en produkt eller tjänst. Således kan starka 

leverantörer till viss del påverka förtjänsten inom branscher där köparna själva inte kan följa 

kostnadsökningen i form av den egna prissättningen. Således spegelvänds ett flertal av de 

punkter som bidrar till att köparna blir konkurrenskraftiga enligt punkt fyra i avsnitt 4.1.5 

(Porter 1994: 46). 

 

Följande punkter identifierar starka leverantörsgrupper: 

1. Om leverantörsgruppen domineras av ett fåtal aktörer som är mer koncentrerade och 

specifika än den bransch man handlar med. I branscher där köparna kraftigt överstiger 

leverantörerna i antal och storlek skapas utrymme för leverantörer att ta ut ökade 

priser, sänka standarden på kvaliteten och förhandla om förmånliga villkor (ibid). 

2. Om substitutprodukter eller tjänster är näst intill obefintliga ökar det leverantörers 

förmåga att kunna diktera egna villkor för försäljning inom branschen. Detta gäller 

även stora företag som levererar produkter inom en bransch. Därför är det speciellt 

viktigt för leverantörer med förebyggande åtgärder för att förhindra potentiella 

etablerare inom samma bransch (ibid). 

3. Leverantörer som säljer differentierade produkter eller som har byggt upp 

omställningskostnader, kan tillskansa sig goda förhandlingsmöjligheter på grund av 
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kundens motvillighet att råka ut för omställningskostnader. Leverantören drar fördel 

av att se till att kundernas möjligheter att spela ut leverantörer mot varandra minskar 

(Porter 1994: 47).  

4. Det finns även leverantörsgrupper som allvarligt kan hota branschens 

utvecklingsmöjligheter. Leverantörer behöver inte endast betyda att ett företag 

levererar varor eller tjänster till ett annat, utan kan även innefatta personal, oftast 

specialutbildad personal inom olika områden, som genom sin specifika kunskap kan 

förhandla sig till stora förtjänster på branschens bekostnad. För att motverka denna 

maktfaktor måste tillgången på högkvalificerad personal öka för att utjämna deras 

maktposition genom ökat utbud (ibid).  

 

Leverantörers maktposition är alltid i förändring beroende på hur branschläget ser ut. Ofta kan 

förändringar bero på förhållanden som ligger utanför leverantörens kontroll. Men genom en 

aktiv konkurrensstrategi kan företag, leverantörer samt kunder, undvika hot som uppstår inom 

en bransch (ibid).           
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5 Empiri 

 

I detta kapitel redogörs för det empiriska materialet som består av intervjuer med 

flygplatschefer, chefer på operativa nivåer, controllers samt en benchmarking analys. 

Empirin har tillsammans med teorier och annat underlag legat till grund för analysen i nästa 

kapitel.  

 

5.1 Resultat från den empiriska undersökningen 

Det empiriska materialet i denna undersökning består av intervjuer samt av en benchmarking-

analys. Intervjuerna består av svar från respondenter från statliga och icke-statliga flygplatser, 

LFV/ANS/ATA samt ACR. Resultaten från intervjuerna har vi valt att redogöra för i olika 

kategorier beroende på frågornas utformning (se bilaga X). Den första redogörelsen innehåller 

svar från representanter från flygplatserna i vårt urval. Respondenternas svar antecknades 

under samtliga telefonintervjuer och har här sammanställts. Den andra redogörelsen är en 

sammanställning av intervjuerna som genomfördes hos intervjupersoner på LFV:s 

huvudkontor i Norrköping. Den sista delen av intervjuerna består av en sammanställning av 

den telefonintervju som gjordes med ACR-representanter.  

 

Annan empiri som presenteras i detta kapitel består av en benchmarking-analys vars syfte är 

att jämföra LFV/ANS med utländska aktörer. Detta för att få en indikation om vilka 

möjligheter dessa aktörer har att bli potentiella konkurrenter vid en eventuell avreglering. Vår 

analys bygger på en rapport publicerad av Eurocontrol i maj 2008. Denna rapport är en 

djupgående kostandsanalys av ATM (Air Traffic Management) samt en benchmarking-analys 

från 2006. 
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5.1.1 De statliga och kommunala flygplatserna 

 

Respondenter:  John Bennet, Handläggare, SKL 

  Lennart Björk, Flygplatschef, Malmö Airport 

  Fredrik Jaresved, Strukturutvecklingschef, LFV 

  Michael Klevbrant, Flygplatschef, Göteborg City Airport 

  Anders Ledin, chef Airside, Stockholm-Arlanda Airport 

  Joakim Lindholm, Flygplatschef, Stockholm-Skavsta Airport 

Mari Torstensson, Flygplatschef, Norrköping Flygplat s 

 

5.1.1.1 Avreglering och påverkan 

Samtliga respondenter anser att kostnaderna förmodligen kommer att sänkas i och med en 

konkurrensutsatt marknad. Leverantörerna kommer att, på en öppen marknad, bli tvungna till 

att sänka sina priser samt möjligen även erbjuda ytterliga tjänster beroende på vilken flygplats 

som upphandlar. Michael Klevbrant, flygplatschef på Göteborg City Airport, säger att 

flygplatsen inte kommer att påverkas rent operativt av en avreglering. Det kommer inte att 

märkas alls anser han. Han tillägger även att det finns en del osäkerhet angående regelverket i 

framtiden vilket gör det än svårare att dra några slutsatser om framtiden. 

 

Anders Ledin, enhetschef för Airside på Stockholm Arlanda, anser, förutom den mer 

förmånliga prissättningen, att förändringarna till en början kommer att gå långsamt när en ny 

marknad öppnar sig. Den kommande bolagiseringen av ATA tror han inte kommer att ge de 

omedelbara effekter som många flygplatschefer hoppats på. På längre sikt ser han dock 

möjligheter till att handla på ett annat mer förmånligt vis. Han påpekar också att 

omställningen kanske inte medför den förändring som man hoppats på, i och med att man som 

konsument av dessa tjänster vill eller måste ha näst intill fullständig information av 

leverantören för att tillförlitlighet ska kunna genomlysa tjänstens utförande. Utan 

tillförlitlighet blir det troligen inga leverantörsomställningar för Arlanda flygplats. 
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Joakim Lindholm, flygplatschef på Skavsta flygplats, sammanfattar flygplatsernas påverkan: 

”Möjligheten till att upphandla tjänster kommer att öka. Prisbilden kommer att förbättras på 

en konkurrensutsatt marknad”.    

         

Alla tillfrågade anser även att de riktlinjer och regler som kommer att dras upp och 

lagstadgas, vid en harmonisering av luftrummet i Europa, inte på något sätt kommer att 

försämra kvaliteten på den tjänst som i dagsläget utförs av LFV och ATA, oberoende av vem 

som är leverantör till de olika flygplatserna i framtiden. 

Michael Klevbrant påpekar att det finns gränsvärden för till exempel hur många timmar i 

sträck en flygtrafikledare får jobba, och så länge man håller sig inom dessa gränsvärden finns 

det inga risker med en avreglering, som han ser det.  

Fredrik Jaresved, strukrurutvecklingschef Arlanda, menar att de grundläggande regler som 

redan idag existerar inom EU gör det omöjligt för en försämrad kvalitet på tjänsten.     

 

5.1.1.2 Flygbranschens utveckling 

Den generella åsikten i denna fråga är att flygbranschen gynnas tack vare den prisbild som 

kommer att tvingas fram genom en konkurrensutsatt marknad. 

Marie Torstenson, flygplatschef på Norrköpings flygplats, och Michael Klevbrant tror även 

att effektiviteten inom branschen kommer att öka. Företag på denna marknad måste vara mer 

kostnadseffektiva och det kommer att gynna kunderna, alltså flygplatserna. Marie Torstenson 

säger att det är möjligt att hela branschen och tjänstens utformning kommer att förändras. En 

leverantör kan till exempel erbjuda utökade tjänster så som administrativa tjänster bland 

annat. Leverantörer kommer troligen på detta sätt försöka differentiera sig för att ta 

marknadsandelar.  

 

5.1.1.3 Förberedelser för kommande avreglering 

Ingen av respondenterna påstår sig ha gjort någonting i dagsläget för att förbereda sig på en 

avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten.  

Marie Torstensson säger att de inte förberett sig, men att de har haft kontakt med andra 

kommunala flygplatser för att kunna avgöra hur avregleringen bäst kan komma att utnyttjas. 

Man har även under lång tid haft kontakt med ACR, men hon tillägger att ingenting mer än så 

har gjorts. Inga löften eller konkreta anbud har givits åt något håll.   
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Anders Ledin, chef för Airside på den i dagsläget LFV-ägda flygplatsen Stockholm-Arlanda 

Airport, tillägger att inga konkreta strategier har dragits fram på grund av den osäkerhet som 

råder inför den kommande avregleringen, men att LFV-koncernen gjort förberedelser genom 

att dela upp tornutrustning mellan ANS och ASI. Detta kommer enligt honom att underlätta 

en förestående transitionsprocess för Stockholm-Arlanda Airport, tack vare att man 

undkommer större omställningskostnader vid ett leverantörsbyte.    

 

5.1.1.4 LFV/ATA Svagheter  

Respondenterna är tämligen överens om vad som kan förbättras hos ATA. De anser att 

bolaget är väldigt stelt och trögt inom organisationen, mycket på grund av dess storlek, men 

även för dess monopolställning som inte ger ATA något incitament till förbättring. Dialogen 

med kunderna har också varit bristfällig anser de flesta av de intervjuade flygplatscheferna. 

De anser att priset som sätts på flygtrafiktjänsten idag knappt är diskuterbart på grund av 

bristen på konkurrens.  

 

Joakim Lindholm säger att det faktiskt inte finns några direkta svagheter hos ATA i 

utförandet av tjänsten, men att organisationen i sig kunde vara mer föränderlig och mindre 

rigid. Han anser även att organisationen, på grund av sin statliga förankring, får alldeles för 

stora overheadkostnader såsom pensionsåtaganden och liknande, vilket i huvudsak är det som 

gör dem dyra. I anslutning till detta menar Anders Ledin att ATA har en syn på administrativa 

tjänster som ytterligare ökar bolagets kostnader. Med det avser Ledin det faktum att många 

tjänster som i andra företag utförs av fackmän, såsom personalansvar och annan liknande 

administration, i onödig omfattning utförs av flygtrafikledare. Ledin menar att detta system är 

slöseri med dels pengar eftersom lönekostnaderna ökar, dels resurser eftersom det idag råder 

en brist på operativa flygtrafikledare.  

 

Lennart Björk instämmer i ovanstående kritik och tillägger att han tycker att ATA tänker 

smalt när de har flygtrafikledare på nästan alla positioner. Han menar att mångfald är bra och 

att ATA borde inse att det finns mycket kompetens i världen utanför flygtrafiktjänsten. 
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Vidare önskar Joakim Lindholm att ATA skulle arbeta mer på marknadsföringsåtgärder. På 

grund av sin monopolställning har de inte behövt marknadsföra sig vilket också lett till ökat 

missnöje bland kunder. Och Fredrik Jaresved tycker att det inom ANS och ATA finns en brist 

hos ledningen i att de inte tänker tillräckligt kreativt. Han anser att ledningen fokuserar för 

mycket på den operativa verksamheten och att den alltid gjort så. Men i och med en 

förändring av marknaden, som Jaresved menar att ledningen inom ANS och ATA har blundat 

för alltför länge, måste ATA tänka mer affärsmässigt och långsiktigt. Han tillägger dock att 

ledningen de senaste åren har gjort åtgärder för att förbättra sig, men att det inte varit 

tillräckligt.   

 

5.1.1.5  LFV/ATA Styrkor  

På denna punkt är alla tillfrågade överens om att styrkan hos LFV/ATA är dess väldiga 

kompetensbank med stor kunskap inom flygtrafikledning, genom många år som monopolist 

på marknaden. Fredrik Jaresved tillägger även att LFV/ATA kan dra nytta av sina långvariga 

relationer med kunder inom branschen. Han menar också, i motsats till de övriga 

respondenterna, att LFV/ATA ligger långt fram i sin utveckling.  

 

Anders Ledin anser att det mycket möjligt kan bli svårt för andra leverantörer att slå sig in på 

marknaden i och med ATA:s stora kunskaper inom flygtrafikledning. Kvaliteten hos ATA:s 

utförande har alltid varit hög. LFV/ATA har också hållit på med trafikflygtrafikledning både 

inom den civila och militära sektorn, där den militära flygtrafikledningen är särskilt svår och 

gör det än svårare för konkurrenter att matcha ATA:s kvaliteter.      

 

5.1.1.6 Potentiella etablerare 

Den generella meningen bland de tillfrågade flygplatscheferna är att ACR kanske är den aktör 

i dagsläget som kan utgöra ett hot mot LFV. De flesta respondenter säger även att 

internationella aktörer kan vara potentiella konkurrenter till LFV/ATA, även om ingen har 

haft någon kontakt eller hört något om den saken. Men de är överens om att marknaden nog 

kan vara intressant för internationella intressenter, huvudsakligen från Tyskland, Frankrike 

och England.  
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Fredrik Jaresved säger att ACR för några år sedan var aktuellt som en konkurrent. Han är 

dock osäker på deras lämplighet; det krävs en ekonomisk styrka som han är osäker på att de 

har Annars finns det kanske aktörer på den tyska och engelska marknaden som kan tänkas 

konkurrera på den svenska marknaden, avslutar han. 

 

John Bennet, handläggare SKL, anser inte att ACR i dagsläget kan utgöra ett konkret hot mot 

LFV och ATA. Han bygger detta på att bolaget inte har ett certifikat för flygtrafikledning som 

det ser ut nu, men han säger också att det snabbt kan förändras i och med nyrekrytering av 

licensierad personal som certifikaten kan bindas till. Utländska konkurrenter anser John 

Bennet nog ligger närmre till hands som möjliga etablerare på en avreglerad marknad. Även 

han nämner DFS och NATS.    

 

5.1.1.7 Övervägande faktorer vid leverantörsbyte 

Priset är den klart dominerande åsikten bland de svarande på den här frågan.  

Michael Klevbrant säger att det definitivt är prisbilden som styr i slutändan. Han menar att 

hans flygplats är en lågkostnadsflygplats, där vinsterna är låga vilket inte leverantören av 

flygtrafiktjänst har någon sympati för.  

Anders Ledin menar att det framförallt är kostnaderna som styr. Inte minst den senaste tiden i 

och med den allt mer explosionsartade kostnadsutvecklingen. LFV har haft en alltför 

aggressiv löneutveckling som kommit till på grund av de allt högre sociala kostnader LFV 

betalar till sina anställda. Och det är kunderna, flygplatserna, som får betala dessa kostnader. 

Han tillägger att han har börjat undra över om kvaliteten motiverar dessa kostnader. 

 

Joakim Lindholm poängterar att säkerheten inte på något sätt får bortses från. Säkerheten 

måste leva upp till de stadgar som sätts, i alla fall i dagsläget, av Transportstyrelsen. Därefter 

kommer priset att bli den avgörande faktorn. Men de är också intresserade av hur kontrakten 

och avtalen blir utformade, tillägger han.  

 

John Bennet anser också att en leverantör som kan erbjuda helhetslösningar till flygplatser i 

form av åtagande av ytterligare arbetsuppgifter, kan vara mycket intressant, framförallt för de 

mindre flygplatserna. Flygtrafikledare kan då exempelvis under perioder där flygtrafiken är 

låg, också syssla med ramphantering, biljettbokning och incheckning.  
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Detta skulle då kunna fördela kostnaderna över ett antal aktiviteter, vilket mer skulle kunna 

rättfärdiga de priser man betalar till leverantören i dagsläget.  

Tillförlitligheten måste också nästan på förhand kunna garanteras för att ett byte av leverantör 

ska vara motiverat, säger Fredrik Jaresved.  

 

5.1.1.8 Avregleringseffekter på flygresenären 

De flesta respondenter kan möjligtvis tänka sig att kunderna kan påverkas positivt i form av 

sänkta biljettpriser, om avregleringen kunde bidra till ett, för flygplatserna, gynnsamt prisläge 

på flygtrafiktjänst. Men även om det kan vara en möjlig åtgärd efter att priserna sänkts så är 

det nog inte så troligt ändå, menar Michael Klevbrant. Det är mer troligt, fortsätter han, att 

resenärerna inte alls kommer att märka av skillnaden mellan en monopolistisk och en 

avreglerad konkurrensutsatt bransch.   

 

5.1.2 LFV 

Respondenter: Jonas Forsman, strategikoordinator, ANS  

Per Högberg, affärsområdeschef, ATA 

  Dan Lundvall, direktör, Koncernstaben 

  Goran Ristov, controller, ATA 

 

5.1.2.1 Avreglering påverkan 
Per Högberg menar att det positiva med en konkurrensutsättning är att det är marknaden som 

sätter priset och inte LFV med sin nuvarande monopolställning. Han tror att det kommer bli 

lättare för kunder att förstå och acceptera de priser som sätts på en öppen avreglerad marknad. 

Tjänsterna kommer att upphandlas istället för som nu, att avtalas. När förhandlingarna av 

upphandlingen genomförs anser Per Högberg att kontrakten gärna får vara långvariga på 

grund av konkurrensen. Men initialt vid en avreglering bör avtalen vara mer kortvariga för att 

ATA ska kunna läsa av marknaden och hitta ett pris på tjänsten som passar både leverantörer 

och kunder. 
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Dan Lundvall tror även han att en avreglering av lokal flygtrafiktjänst kommer att spetsa till 

förhandlingarna. Men effekterna av en avreglerad marknad, som de kommunala och privata 

flygplatserna tror och hoppas på, anser han inte kommer att inträffa. I alla fall inte till en 

början. Och i anslutning till detta påpekar Jonas Forsman att ingen i dagsläget vet huruvida 

regeringen väljer att avreglera lokal flygtrafiktjänst vid samtliga svenska flygplatser, det vill 

säga även vid de statliga, eller endast vid de privata och kommunala.  

 

Goran Ristov, controller, menar att en konkurrensutsättning kommer att innebära en större 

press för ATA att se över sina kostnader. Man måste se över sina rutiner och processer för att 

ytterligare kunna effektivisera, med syfte att få möjlighet att skära i de kostnader som finns. 

De största kostnader ATA har är de sociala kostnaderna som företaget betalar för sina 

anställda. De uppgår till 99 procent. En annan stor kostnadspost, säger Goran Ristov, är 

utbildningskostnader för utbildandet av flygtrafikledare. En flygtrafikledare kostar cirka 2,5 

miljoner kronor att utbilda i dagsläget. ”Vi vill gärna ha avkastning på denna investering”, 

säger Per Högberg. Och kan han då inte vara säker på att de utexaminerade flygtrafikledarna 

stannar inom ATA efter konkurrensutsättningen, anser han att utbildningen bör ske på en 

statligt finansierad nivå inom Högskoleverkets ramar. Annars blir det omöjligt för ATA att 

konkurrera på samma villkor som potentiella etablerare.  

 

Vidare kommer en konkurrensutsättning att medföra en tydligare rollfördelning och betydligt 

mer affärsmässiga relationer mellan kund och leverantör. Detta tror Goran Ristov kommer att 

gagna den framtida verksamheten. Men att konkurrensutsättningen skulle medföra ökad 

transparens kan inte Ristov hålla med om. Han menar att priset redan i dagsläget är 

transparent och att det tydligt framgår var kunden betalar för. 

  

Förutom att arbeta med sina kostnader kommer ATA att behöva se över sina avtal med de 

anställda. Ristov berättar om en pågående utredning som syftar till att se över 

kostnadsfördelarna med att höja pensionsåldern från nuvarande 60 till 65. Men angående detta 

berättar Högberg att det verkar som att detta förslag inte skulle påverka kostnaderna 

nämnvärt. En högre ålder skulle medföra lönekostnader under en längre period istället, 

förklarar han. Och på Anders Ledins kritik angående onödigt höga lönekostnader inom ATA, 

svarar Högberg att han är medveten om problemet och även om kritiken.  
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Dock menar Högberg att en del av kostnaderna beror på att ATA i vissa delar jobbar mot en 

marknad, där kunderna som ett resultat av monopolsituationen, inte behövt ha djupare 

kunskaper om de regelverk och förutsättningar som styr den tjänst de köper. Då har ATA valt 

att placera ett antal flygtrafikledare, som har kännedom om denna tjänst, på de positioner som 

innebär avtalsskrivning med kunderna. 

 

Genom en framtida bolagisering av ATA kommer det att ställas större krav på organisationen 

ifråga om ytterligare avgifter och behandling av nya tillstånd med mera. Kostnader som i 

dagsläget ligger på hela koncernen LFV, förklarar Per Högberg. Genomförda analyser visar 

att det kan komma att bli cirka 20 miljoner kronor dyrare för ATA i och med ett byte av 

bolagsform.  

 

När det gäller frågan om vem som kommer att tjäna på avregleringen, tror Dan Lundvall att 

de stora vinnarna kommer att bli de mindre flygplatserna, som kommer att vara säkra på att de 

betalar rätt pris för tjänsten.  LFV kommer i sin tur att försöka dra nytta av konkurrensen och 

ser därför positivt på förändringarna.  

 

5.1.2.2 Potentiella etablerare  
Per Högberg kan tänka sig att utländska företag som bedriver lokal flygtrafiktjänst, som till 

exempel NATS och DFS, kan vara intresserade av den svenska marknaden. Dessa båda bolag 

är väldigt stora och privatiserade företag som drivs med ett klart vinstsyfte. Det kan vara 

möjligt att de vill in på den svenska marknaden, men då framförallt med syfte att känna sig 

för. Högberg påpekar dock att de största utländska rivalerna på den här marknaden faktiskt är 

dyrare och har högre lönekostnader än LFV och ATA i nuläget, vilket troligtvis gör att de får 

svårt att konkurrera med just ATA på den svenska marknaden.  

 

NATS har 14 av de största flygplatserna i England som kunder, men inga små flygplatser som 

de kommunala och privata flygplatserna i Sverige, vilket gör att de inte har någon erfarenhet 

av att sköta och leda små flygplatser. Vid beaktande av detta anser inte Per Högberg att risken 

för att behöva konkurrera med NATS vara överhängande. NATS har heller inte gjort några 

marknadsundersökningar på den svenska marknaden, vilket även kan tyda på ett svalt 

intresse. Å andra sidan har han hört talas om, av några de kommunala flygplatscheferna, att 

TTC har gjort ett antal marknadsundersökningar, genom studenter från tyska universitet, på 
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lokal flygtrafiktjänst i Sverige. TTC kan alltså tänkas vara intresserade av ett inträde på den 

nya avreglerade marknaden i Sverige.   

 

ACR är en annan möjlig konkurrent säger Per Högberg. Han säger dock att de idag inte har ett 

certifikat för att bedriva lokal flygtrafiktjänst, vilket bidrar till Pers tveksamhet kring ACR:s 

kapacitet att etablera sig som en aktör på en avreglerad marknad i det kortare tidsperspektivet. 

Å andra sidan skulle ACR med ett certifikat kunna bli konkurrenskraftiga om de differentierar 

sig genom att erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Detta skulle i så fall mest intressera de 

mindre flygplatserna förklarar Högberg. Andra bolag som kan tänkas vara intressanta är 

SERCO och Avinor. Just SERCO är redan verksamma i Sverige genom sina 

flygplatsräddningstjänster. Och Avinor kan möjligen vara intresserat av expansion. En 

variant, fortsätter Högberg, är en allians med AVINOR för att vidga marknaden.  

 

Dan Lundvall är tämligen säker på att ATA kommer att omvandlas till ett aktiebolag, som 

sedan kommer att behålla stora delar eller kanske hela marknaden efter en 

konkurrensutsättning av lokal trafikflygtjänst. Han tror också att flygplatser själva kan komma 

att försöka bli självständiga men att detta kräver tid och framförallt pengar, samt ett certifikat 

för att få bedriva lokal flygtrafiktjänst. Dessa flygplatser måste då också skapa en 

supportenhet för flygtrafiktjänster, såsom Dan Lundvall ser det, för att kunna göra löpande 

kvalitetsundersökningar och utredningar om framtida förfaranden bland annat.    

 

5.1.2.3 Förberedelser för kommande avreglering 
ROT är ett projekt som har startats av LFV och ATA, där man använder sig av ett lokalt 

flygtrafikövervakningscentrum för att leda ett antal flygplatser med hjälp av monterade 

kameror utplacerade på de olika flygplatserna, förklarar Per Högberg. Tekniken är helt ny och 

Sverige och ATA är först i världen med denna. På detta sätt kan man effektivisera 

flygtrafikledarnas arbete och priset på tjänsten kan på så sätt sjunka, vilket självklart gynnar 

kunderna. Framför allt är det troligen många mindre flygplatser som kan tänka sig att använda 

sig av ATA och ROT för att undvika höga timkostnader för de flygtrafikledare som i 

dagsläget sitter på själva flygplatsen.  
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ATA kan även, genom att leda flygplan på detta sätt, skapa en trogen kundkrets, på grund av 

de förmånliga priser som uppstår, samt att flygplatsen troligen ställs inför stora 

omställningskostnader om ett byte av leverantör anses vara i flygplatsens intresse. Detta blir 

ett nytt sätt att konkurrera med övriga leverantörer av lokal flygtrafiktjänst. Som det ser ut i 

dagsläget är det flygplatsen som äger större delen av den tekniska utrustning som används i 

trafikledartornen. I och med detta blir omställningskostnader för flygplatsen vid ett 

leverantörsbyte för flygplatsen minimala. 

 

Andra förberedelser som har gjorts berör strategiutveckling, förklarar Goran Ristov. Han 

berättar om att man i dagsläget jobbar mycket med detta samt med att bli av med de 

utbildningskostnader som belastar den nuvarande verksamheten. 

 

5.1.2.4 Angående rättvisa konkurrensförutsättningar 

Ett återkommande ämne som berörts med respondenterna är förutsättningarna för en rättvis 

konkurrens och vad en avreglering skulle medföra för strukturella förändringar i detta 

avseende.  

 

För det första berördes frågan om ATA som marknadsgarant och hur detta skulle påverka 

ATA:s förutsättningar att konkurrera på en avreglerad marknad. Per Högberg anser inte att 

detta skulle vara särskilt problematiskt, trots att det innebär att ATA inte konkurrerar utifrån 

samma förutsättningar som sina konkurrenter. Visserligen är garantpositionen förknippad med 

ökade kostnader men samtidigt finns det intäkter som härrör sig till denna position. Skulle 

ATA hamna i en garantposition är det bättre att se det som en möjlighet snarare än ett 

problem. Dan Lundvall är tveksam till att det överhuvudtaget kommer att finnas en garant på 

marknaden. Skulle behovet uppstå får ATA i sådana fall kontrakteras som vanligt. Den här 

frågan anser Lundvall är en fråga för Näringsdepartementet. Avslutningsvis menar Lundvall 

att han helst inte ser ATA som en garant då alla aktörer måste få bedriva sin verksamhet med 

lika grundförutsättningar.  

 

Att agera garant kan även bli aktuellt inom utbildningsväsendet, åtminstone under en 

övergångsperiod, säger Goran Ristov. Men på sikt hoppas han att Högskoleverket ska ta över 

ansvaret för utbildning av flygtrafikledare. Förutom att förutsättningarna för konkurrensen då 

blir rättvisa, kommer även problemet med obalansen mellan utbud och efterfrågan av 
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flygtrafikledare att jämnas ut. Som det tidigare har varit har lågkonjunkturer och 

besparingsperioder inneburit minskade budgetar för utbildningsverksamheten. Detta har 

medfört att man under besparingsperioder utbildar ett färre antal flygtrafikledare. Och när 

konjunkturläget sedan har svängt, har efterfrågan och utbudet inte hängt ihop. Detta har 

resulterat i att löneutvecklingen för flygtrafikledare har varit väldigt stor jämfört med andra 

branscher. Genom att avskilja detta ansvarsområde från nuvarande leverantör kan hela 

branschen gynnas, menar Ristov.  

 

5.1.3 Intervju med ACR 

 

Respondenter:  Lars Rörick, kvalitetschef 

Wilhelm Wohlfart, tf VD  

   

5.1.3.1 Avreglering och påverkan 

Respondenterna anser att en avreglering av lokal flygtrafiktjänst behövs för att på ett naturligt 

sätt kunna begränsa den ohejdade löneutvecklingen hos de statliga monopolisterna. 

Avregleringen har dragit ut på tiden. Marknaden har väntat på detta sedan den första 

granskningen av luftfartslagen 2005. Respondenterna menar att den utdragna processen har 

kostat marknaden och Sveriges kommuner åtskilliga miljoner i uteblivna kostnadsbesparingar. 

När de nya ändringarna i Luftfartlagen kommer till stånd under 2009 ser ACR bara positivt på 

det. En avreglering kommer att leda till konkurrens och lägre priser, anser respondenterna. 

Avgiftssystemen kommer dessutom att bli mer transparanta och rättvisande. De 

organisationer som kommer att växa fram under en fri marknad, kommer att präglas av 

effektivare driftsmodeller och ha större flexibilitet. På den nya marknaden kommer det 

troligtvis att skapas bättre kundrelationer med större kundanpassning, samt ett övergripande 

samarbete med övriga verksamheter på flygplatserna. Vidare menar respondenterna att 

kritiker gärna framhåller säkerhetsaspekten vid en eventuell avreglering. ”En jämförelse med 

flygbolagsbranchen tyder ju inte på att säkerheten äventyras av en avreglering”, framhåller 

respondenterna.  
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Under intervjun diskuteras även möjligheten att utbildningen blir fristående från ATA, på 

grund av dess ovilja att bedriva dyr utbildning där eleverna inte kan garantera fortsatt arbete 

inom bolaget efter examinering. I så fall tror också respondenterna att den ständiga brist på 

personal, som ligger till grund för den ohälsosamma löneutveckling som skett inom 

branschen, kan avhjälpas Detta tack vare en högre antagning av elever om utbildningen 

istället bedrivs i Högskoleverkets regi. Detta skulle leda till ett större utbud och en minskad 

efterfrågan. 

  

På sikt tror de även att det kan gynna flygresenärerna i form av lägre priser tack vare de 

möjliga kostnadsbesparingar som flygplatserna i första hand gör, och i andra hand även 

flygbolagen. Flygtrafiktjänster är snart de enda stora kostnadsposter som egentligen undgått 

marknadens i övrigt stora prispress, avslutar respondenterna.  

 

5.1.3.2 LFV:s styrkor och svagheter 
 
De mest uppenbara styrkorna anser ACR är den nuvarande leverantörens storlek och 

dominerande marknadsposition. Som monopolist har LFV dessutom ett stort heltäckande 

närverk samt en statlig ägare som ”håller dem om ryggen”, understryker ACR. Trots dessa 

styrkor är det ändå svagheterna som kan vara mest betydande vid en konkurrensutsättning och 

svagheterna som respondenterna nämner berör främst de stora overheadkostnaderna, samt att 

ATA har haft ett svagt kundfokus genom åren. Monopolistställningen har gjort att ATA inte 

behövt visa sig lyhört för marknaden, utan man har kunnat dominera marknaden oavsett 

kundfokus. Vad gäller kostnaderna tror ACR på en ökad transparens vilket i dagsläget saknas 

hos ATA. Även problemet med korssubventionering omnämns som en svaghet.  

 

5.1.3.3 ACR differentiering  
 
Som intressent på marknaden kommer ACR att differentiera sig mot nuvarande leverantör 

genom främst sin pris och leverans. Internt har dessutom ACR ett medarbetarfokus som 

framhålls som en differentieringspunkt. Till kunderna kommer ACR att erbjuda 

kundanpassade lösningar med säkerhet, kvalitet och service. 
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5.1.3.4 Certifiering 
 
Angående certifieringskravet som leverantörer av flygtrafiktjänster måste inneha, har ACR 

planer på att ansöka om ett certifikat så fort regeringens proposition om ändringarna i 

Luftfartslagen bekräftas och överlämnas till riksdagen för beslut. ACR-respondenterna 

nämner att denna process är igång och att frågorna om ändringarna i Luftfartslagen 

behandlades vid det senaste regeringssammanträdet (v. 21). Vad gäller certifieringsansökan 

ligger denna kvar i bolaget och kommer att lämnas in så fort tidpunkten för avregleringen är 

känd, förklarar Rörick. Det finns även en problematik med certifieringen av en leverantör av 

flygtrafikledningstjänster i ett land där det statliga affärsverket har/har haft monopol, 

fortsätter Rörick. 

 

Problemet är att monopolet har ensamrätt enligt EU regelverket i hela det svenska luftrummet 

enligt EG nr 550/2004 artikel 8. Här står det tydligt att: 

 ”medlemsstater skall se till att flygtrafikledningstjänster tillhandahålls med 

ensamrätt inom särskilda luftrumsblock avseende det luftrum som de ansvarar för. I detta 

syfte skall medlemsstaterna utnämna en leverantör av flygtrafikledningstjänster som innehar 

ett giltigt certifikat i gemenskapen”. 

 

Vad detta innebär, förklarar Rörick, är att ingen myndighet, det vill säga Transportstyrelsen, 

har ännu mandat att utnämna andra leverantörer än LFV. Regeringen har därför ytterligare 

några beslut om delegeringar och ändringar i myndighetsinstruktioner att fatta.  

Ett certifikat skulle medföra att ACR blir ACR AB och därmed det första privata bolaget på 

marknaden. Detta i sig, innebär en hel del kostnader framhåller Rörick. Just av denna 

anledning vill ACR vara säkra på att avregleringen kommer till stånd. ACR har tidigare år 

satsat nämnare 25 MSEK för att få lokal flygtrafiktjänst avreglerad och även blivit ”brända” 

genom regeringens avslag under upphandlingarna sist det var tal om en avreglering.  

 

Ett annat formellt problem som Rörick tar upp är att det kan bli att flygplatser som ska 

upphandla leverantörer i konkurrens vänder sig till, eller kan bara, vända sig till och 

kontraktera certifierade leverantörer. ”För ett företag som ACR, som är först ut, innebär detta 

att vi måste redogöra för den produktion vi ska bedriva vilket är ett myndighetskrav”, 

förklarar Rörick. Problemet anser han är att ACR kan hamna i ett slags moment 22. Trots 
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detta är ACR säkra på att myndigheten kan lösa detta, annars kommer inga nya leverantörer in 

på marknaden. Detta skulle bli en väldig begränsning för konkurrensen.  

 

5.1.3.5 Samarbetspotential  

Angående frågan om ett samarbete med externa aktörer skriver Rörick att ”alla konstellationer 

är möjliga och vi utesluter inget alternativ”. Rörick fortsätter med att förklara att det är en 

vitalisering i sig för marknaden, som inledningsvis är liten, om det finns nya leverantörer/ 

privata alternativ till de gamla monopolistorganisationerna. Avslutningsvis skriver Rörick att 

”dessa (monopolistorganisationerna, författarnas anmärkning) kommer att finnas kvar, men 

uppträder i ny skepnad efter att endast ha blivit eller planeras bli omorganiserade i 

aktiebolagsform”. 

 

5.2 Benchmarking 

En benchmarking-analys ger möjligheter att jämföra bolag emellan när det gäller till exempel 

olika typer av nyckeltal. I detta avsnitt avser benchmarkingen att visa hur utländska bolag 

förhåller sig till ATA vad gäller: 

 

• Kostnader per flygtrafikledningstimme 

• Kostnader för operativ personal relativt totala kostnader för flygtrafiktjänst 

• Operativ personal relativt administrativ personal 

• Årsarbetstid per flygtrafikledare 

 

Resultatet syftar till att ge en indikation på potentiella konkurrenters möjligheter att bedriva 

sin verksamhet under svenska förhållanden. Således har vi i vår benchmarking valt att jämföra 

ATA med ett antal närliggande länders leverantörer av flygtrafiktjänst. Bland annat är det 

intressant att undersöka hur stor del av bolagens personal som är operativ respektive 

administrativ. Det kan ge en indikation på om bolaget har stora overheadkostnader. Och av 

samma anledning är den operativa personalens del av de totala kostnaderna av intresse. 

 

Hur många timmar en flygtrafikledare arbetar per år är ett effektivitetsmått som sannolikt 

direkt avspeglar sig på kostnaden per timme. Arbetar flygtrafikledarna färre timmar per 
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anställd måste företaget ha fler flygtrafikledare på sin lönelista. Då stiger kostnaden per 

timme. 

 

Nedan följer en sammanställning av data från 2006 (ATM Cost-Effectiveness 2006 

Benchmarking Report, Eurocontrol): 

 

 

 

Figur 3. Sammanställning av benchmarking resultat 

källa: Eurocontrol ATM Cost-Effectiveness 2006 Benchmarking Report 

 

 

 

 

 

 

 

  LFV/ANS AVINOR DFS DSNA FINAVIA NATS NAVIAIR 

 

Kostnad/flygtrafikledningstimme 

(€/h) 194 274 483 336 423 460 321 

 

Kostnader operativ personal/ 

Tot. kostnader för 

flygtrafiktjänst (%) 36 33 30 24 38 25 29 

 

Operativ personal/ administrativ 

personal (%) 54 35 36 30 14 28 33 

 

Antalet timmar i tjänst per 

flygtrafikledare 

 1498 1660 1226 1344 1080 1380 1576 
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6 Analys 

I analys kapitlet analyseras det empiriska underlaget med vårt teoretiska referensram, Vi 

utgår således ifrån Porter och det material som finns i empirikapitlet. Syftet är att föra en 

analytisk diskussion via en genomgång av de fem krafter som återfinns i Porters modell.  

 

6.1 Konkurrens och Rivalitet 

6.1.1 Styrkor 

De intervjuade, leverantörer, kunder och konkurrenter, är alla eniga om att ATA:s styrkor till 

stor del ligger i deras kompetens och långa erfarenhet av flygtrafikledning. Som ensam aktör 

på en reglerad marknad sedan flygtrafikledningen tog sin början kan ATA stoltsera med en 

otrolig kunskapsbank inom branschen, som ger dem ett gediget försprång till potentiella 

etablerare med mindre erfarenhet inom branschen.     

 Vi tror, på grund av ATA:s kompetens och erfarenhet, att nya etablerare såsom ACR med 

knapp erfarenhet av flygtrafikledning kan få det svårt att ta upp konkurrensen med en så pass 

etablerad och erfaren konkurrent som ATA. Däremot finns samma styrkor, som kompetens 

och lång erfarenhet, hos utländska företag som bedriver flygtrafiktjänst, vilka då kan 

konkurrera på samma villkor som ATA på en avreglerad marknad. Dock visar vår 

benchmarking-analys att ATA har såväl ett lägre pris per flygtrafikledningstimme, som en 

årsarbetstid per flygtrafikledare som ligger högre, än nästan samtliga konkurrenter. 

Exempelvis ligger ATA:s pris per flygtrafikledningstimme mer än 50% under NATS och 

DFS, 194€ mot 460€ respektive 483€.  

 Om man ska se det ur ett kundperspektiv antar vi även att kunderna är motvilliga, baserat på 

ATA:s styrkor, att byta leverantör till förmån för ett utländskt företag om priset är det samma 

på grund av ATA:s, enligt intervjuerna, tillfredsställande operativa verksamhet.            

 

6.1.2 Svagheter 

Genom intervjuerna med ACR och flygplatscheferna på de kommunala flygplatserna har vi 

förstått att det finns ett antal svagheter hos ATA som kan förbättras vid en eventuell 

avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten. En stor del av kritiken har grundat sig i de höga 
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priser som ATA tar på grund av de stora overheadkostnader som organisationen har i form av 

utbildning och sociala kostnader.  

Per Högberg anser dock att de stora overheadkostnader ATA som organisation dras med, 

antagligen kommer att sjunka i och med en avreglering och att en uppdelning av LFV 

kommer till stånd. Framför allt har han förhoppningar om att utbildningen kan komma att 

hamna under Högskoleverkets regi vilket kommer att sänka ATA:s kostnader betydligt. I 

dagsläget kostar det nämligen cirka 2,5 till 3 miljoner kronor att utbilda en flygtrafikledare. 

 

Därmed anser vi att det kan vara rimligt att anta att ATA:s overheadkostnader kommer att 

sjunka och därmed även ha möjlighet till att sänka priserna på en upphandling av 

flygtrafiktjänst. För att ATA ska konkurrera på samma villkor som eventuella konkurrenter, 

tror vi att det är av yttersta vikt för bolaget att inte stå för alla utbildningskostnader, som det 

gör idag. Det är dock möjligt att ATA inte kan avsäga sig utbildningen vid en avreglering, 

vilket skulle försvåra en övergång från statlig monopolist till konkurrerande bolag. 

 

6.1.3 Möjligheter 

Enligt Per Högberg, chef för ATA, kan ATA tack vare sin kompetens och kostnadseffektivitet 

mycket väl vara intresserade av att själva expandera sin verksamhet utomlands där 

avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten trätt i kraft. Speciellt Norge anger han som en 

potentiell marknad. En sammanslagning med Avinor kan nog tänkas vara fördelaktig på 

många sätt, anser han. Det finns idag inga planer på en expansion, tillägger han, men det kan 

inte uteslutas.  

 

Vi utgick från början att en avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten i stort skulle vara en 

nackdel för ATA som bolag, men genom de empiriska undersökningarna har vi förstått att 

möjligheter även har öppnats för ATA. Framtiden kan innebära en expansion och/eller 

sammanslagning med utländska bolag. Hur troligt det är att ATA kommer att vilja expandera 

är svårt att säga på förhand. Det beror till stor del av hur marknaden i Sverige kommer att se 

ut efter en avreglering. 
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6.1.4 Hot 

Ett hot som Per Högberg flaggar för vid en eventuell avreglering är hotet att inte undslippa 

ansvaret för utbildningen av flygtrafikledare5. Det är inte dock säkert att ATA kan avsäga sig 

hela ansvaret för utbildningen. Detta är i dagsläget inte bestämt.  

Vi anser att ett åläggande för att ATA att ha fortsatt ekonomiskt ansvar för flygtrafikledar-

utbildningen kommer att utgöra ett naturligt hot mot ATA som framstående aktör på 

marknaden. Utbildningen är mycket kostsam och bidrar till stor del till de redan högljudda 

klagomål som framförts av kunder som anser att ATA:s overheadkostnader är oproportionellt 

stora. Konkurrensen kan inte ske på lika villkor på en avreglerad marknad om ett företag får 

stå för alla utbildningskostnader. 

 

6.2 Etableringshot 

6.2.1  Stordriftsfördelar  

ATA är i kraft av sitt monopol en mycket stor aktör på den svenska marknaden för lokal 

flygtrafiktjänst. Bolaget bedriver flygtrafiktjänst vid ca 35 statliga, kommunala, militära och 

privata flygplatser. Det innebär att en eventuell ny aktör, precis som Fredrik Jaresved säger, 

måste ha ett stort startkapital om den vill konkurrera ut ATA. Att då endast försöka ta sig in 

på en, eller ett par närliggande flygplatser, är naturligtvis ett alternativ, men frågan är då om 

en så pass stor investering kan uppnå tillfredsställande avkastning. 

 

Dessutom är det, som Jonas Forsman säger, inte självklart att de av LFV ägda flygplatserna 

kommer att omfattas av denna avreglering. Man kan tänka sig att avregleringen, åtminstone 

initialt, endast kommer att omfatta de privata och kommunala. Det skulle i så fall innebära att 

de volymmässigt stora svenska flygplatsernas flygtrafiktjänst inte är möjlig att konkurrera om. 

Om potentiella konkurrenter då endast har möjlighet att gå in och konkurrera på mindre 

flygplatser med låga marginaler, tror vi att det innebär ett reducerat hot om etablering. 

Dock är ATA, enligt bland annat Joakim Lindholm, inte speciellt långt framme när det gäller 

att marknadsföra sig. Något som en del internationella konkurrenter kan vara, vilket vi i så 

fall anser ökar hotet om etablering. 

 

                                                 
5 Här har vi gjort en distinktion i utbildningsfrågan avseende svagheter och hot.  Svagheten ligger i en 
dyr driftskostnad gentemot konkurrenter. Hotet kommer från en eventuell politisk åtgärd som 
omöjliggör en uppdelning av ATA och flygtrafikledarutbildningen.  
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6.2.2 Produktdifferentiering  

ATA får här anses ha ett försprång gentemot potentiella konkurrenter då företaget var det 

första företaget på den svenska marknaden för lokal flygtrafiktjänst. Flera av respondenterna 

framhåller också att ATA har en mycket bred kompetens inom flygtrafiktjänst. Och Anders 

Ledin menar att ATA differentierar sig bra genom att ha kompetens inom såväl civil som 

militär flygtrafiktjänst. Men om en konkurrent ger sig in på marknaden och erbjuder samma 

tjänst som ATA, kommer priset på tjänsten i grunden att vara avgörande, säger Mikael 

Klevbrant.  

Men även om Fredrik Jaresved menar att ATA kan dra nytta av sina långvariga relationer med 

sina kunder, framgår det av våra intervjuer att flera av ATA:s nuvarande kunder inte självklart 

känner en affärslojalitet gentemot bolaget endast på grund av tidigare affärsuppgörelser.  

 

Tvärtom uttrycker ett antal kunder att de upplever att kommunikationen med ATA avseende 

avtalen varit undermålig. Även om samtliga kunder betonar ATA:s höga seriositet och 

kompetens inom lokal flygtrafiktjänst, anser flera att ATA har satt priser som inte motiverats 

och som heller inte varit möjliga att ifrågasätta eller ens diskutera. Således kan man inte 

förutsätta att goda affärsrelationer med befintliga kunder är ett skydd för ATA när det gäller 

eventuella etableringshot på marknaden. 

 

Dessutom kan ATA komma att utmanas av företag som ACR genom att de företagen erbjuder 

en mer differentierad produkt. ACR har proklamerat att de avser erbjuda en lösning där 

kunden erbjuds en utökade tjänst. Wilhelm Wohlfart säger exempelvis att bolaget ska erbjuda 

kundanpassade lösningar. Kunden kan då använda flygtrafikledarna till fler uppgifter än 

endast flygtrafiktjänst. John Bennet nämner uppgifter såsom incheckning och biljettbokning. 

Det gör att kunden kan reducera sina personalkostnader på flygplatsen totalt sett och detta 

ökar naturligtvis hotet om etablering. 

 

När det gäller differentiering har dock ATA alldeles nyligen tagit fram en teknisk lösning som 

gör bolaget relativt unikt inom lokal flygtrafiktjänst. ROT-projektet möjliggör en betydligt 

effektivare utnyttjande av arbetskraften då en flygtrafikledare kan kontrollera fler än en 

flygplats under en och samma arbetspass. Som Per Högberg säger är Sverige och ATA först i 

världen med just denna övervakningsteknik. Projektet innebär således att ATA kan reducera 

sina personalkostnader och den möjligheten har inom överskådlig framtid ingen av bolagets 

potentiella konkurrenter. Detta lär minska hotet om etablering. 
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6.2.3 Kapitalbehov  

Kapitalbehovet vid etablering på en marknad som den för lokal flygtrafiktjänst får, som Dan 

Lundvall säger, anses som mycket stort. Dels måste en eventuell konkurrent lägga stora 

resurser på att bli känd hos dess potentiella kunder, dels måste bolaget ifråga besitta en 

finansiell stabilitet som ger det möjlighet att täcka kostnader som kundkrediter och 

initialförluster. 

 

Ett nytt bolag måste också, enligt Lundvall, ha en stab som innehåller bland annat H/R-, 

support- och ledningsfunktioner. Stort kapital och mycket kompetens behövs alltså, vilket 

minskar hotet om etablering. 

 

Dock anser bland annat John Bennet och Fredrik Jaresved att NATS eller DFS kan vara 

potentiella etablerare. Men om man analyserar den benchmarking vi gjort gentemot de 

bolagen, framgår det tydligt att ATA har betydligt lägre kostnader. Något som sannolikt beror 

på att bolagets flygtrafikledare har lägre löner och jobbar fler årstimmar än konkurrenternas.  

 

6.2.4 Omställningskostnader  

Något som kan reducera hotet om nyetablering är om ett byte av leverantör av lokal 

flygtrafiktjänst kommer att förenas med stora omställningskostnader. Ett exempel på det 

skulle kunna vara om den övertagande leverantören inte får möjlighet att överta den personal 

som utfört flygtrafiktjänsten åt den överlämnande leverantören. Det innebär i så fall kostnader 

för nyrekrytering och utbildning.  

 

Enligt Per Högberg ägs den största delen av den tekniska utrustningen i tornen av 

flygplatserna, vilket medför låga omställningskostnader. Men om vi ponerar att en flygplats 

som omfattas av ROT, där utrustningen ägs av ATA, skulle byta leverantör av flygtrafiktjänst, 

skulle det innebära en ökad personalstyrka och således kraftigt ökade kostnader för den 

övertagande leverantören. Omställningskostnaderna kan alltså bli stora av olika anledningar 

och det minskar i så fall hotet om etablering. 
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6.2.5 Statlig politik 

Det finns ett antal potentiella statliga interventioner som skulle kunna begränsa möjligheten 

för företag att ta sig in på den svenska marknaden för lokal flygtrafiktjänst. En sådan 

intervention vore att staten, som Jonas Forsman nämner i analysen, inte låter lokal 

flygtrafiktjänst avregleras vid samtliga flygplatser i Sverige. Att de stora statliga flygplatserna 

således inte finns med som potentiella kunder. Då minskar möjligheten att göra förtjänster och 

därmed blir incitamentet för etablering mindre. 

 

En annan intervention som kan påverka möjligheten till nyetablering åt två håll är huruvida 

någon leverantör ska stå som garant för tillhandahållandet av lokal flygtrafiktjänst vid de 

flygplatser som inte är tillräckligt attraktiva ifråga om lönsamhet. Om staten bestämmer att 

ATA ska vara en sådan garant är, som Goran Ristov säger, risken stor att det påverkar ATA:s 

lönsamhet negativt jämfört med konkurrenterna och då förstärks hotet om etablering. Och om 

vi ponerar att staten istället bestämmer sig för att subventionera ATA:s verksamhet mot att 

bolaget står som garant för lokal flygtrafiktjänst, riskerar även detta att snedvrida 

konkurrensen och därmed minska hotet om etablering. 

 

Ska man sedan se längre fram kan man ta med potentiella konkurrenters osäkerhet över vem 

som kommer att ha den politiska makten i Sverige efter riksdagsvalet 2010. En eventuell 

avreglering träder sannolikt inte i kraft förrän i slutet av 2009 eller vid årsskiftet 2009/2010. 

Redan 9 månader efter det är det teoretiskt möjligt att efterfrågan på flygmarknaden dämpas 

av till exempel skatt på flygbränsle, eftersom en sådan skatt påverkar flygbiljettpriserna. 

Dessutom kan företagen på marknaden tvingas införskaffa olika typer av miljöcertifikat. 

Dessa risker innebär att kostnadskalkylen för ett företags nyetablering på marknaden för lokal 

flygtrafiktjänst, blir dyrare. 

 

6.2.6 Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift 

ATA har en patenterad produktteknologi i form av ROT, som definitivt påverkar potentiella 

konkurrenters möjlighet till nyetablering. Om ROT faller så väl ut som ATA har 

förhoppningar om, kommer det att kraftigt öka produktiviteten och sänka lönekostnaderna. 

 

Utöver det måste man nämna den interna kompetensen och erfarenhetskurvan som finns inom 

ATA, och som bland annat Fredrik Jaresved nämner, som något som försvagar hotet om 
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nyetablering. ATA har haft monopol på marknaden under flera decennier och det ger bolaget 

en överlägsen kännedom om marknaden. Dessutom rekryterar bolaget, genom ANS 

delägande i EPN, flygtrafikledare av mycket hög internationell standard. 

Men å andra sidan kan man också räkna med att potentiella konkurrenter är mycket 

intresserade av att rekrytera flygtrafikledare och andra nyckelpersoner från ATA för att 

tillskansa sig konkurrenskraft i form av marknadskännedom och annan kompetens. 

 

6.3 Hot från substitut 

I en analys av marknaden för lokal flygtrafiktjänst är detta hot marginellt. Flygtrafiktjänst är 

produkten och det finns inga egentliga alternativ. Tjänsten är standardiserad och omfattas av 

stränga internationella och nationella regler. 

 

I och för sig finns det en mindre avancerad form av flygtrafiktjänst, AFIS, men det är något 

som endast praktiseras på mycket små och glest trafikerade flygplatser där behovet av 

separation mellan olika luftfartyg är i princip obefintligt. Denna tjänst kan således inte 

användas på de flygplatser som behandlas i denna uppsats och ingen respondent nämner 

heller AFIS som ett tänkbart alternativ. 

 

6.4 Kundernas förhandlingsstyrka 

Det finns ett antal faktorer som skulle kunna öka kundernas förhandlingsstyrka gentemot 

leverantörerna. 

 

En sådan faktor skulle kunna vara att flera flygplatser går ihop i ett bolag, som såväl Per 

Högberg som Dan Lundvall antyder, och sedan förhandlar om upphandling av lokal 

flygtrafiktjänst. I så fall skulle det bolaget kunna handla upp stora volymer som då 

motsvarade en stor del av den aktuella leverantörens intäkter. Det skulle i så fall innebära att 

flygplatsbolaget har ett visst övertag i förhandlingen och att priset därmed kan pressas nedåt. 

 

Dessutom är själva produkten lokal flygtrafiktjänst, som tidigare nämnts, än så länge relativt 

odifferentierad. Det innebär att samtliga konkurrenter på marknaden erbjuder i stort sett 

samma tjänst, precis som Mikael Klevbrant är inne på, och det ger kunderna möjlighet att 

spela ut olika leverantörer gentemot varandra. Något som också ökar kundernas 
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förhandlingsstyrka och som pressar priset nedåt. Kundernas förhandlingsstyrka kan också 

ökas av att de, vid byte av leverantör, omfattas av små omställningskostnader. Det är 

leverantörerna som måste rekrytera ny personal och dessutom utbilda densamma. Som Per 

Högberg säger tillhandahåller kunderna endast arbetsytor och infrastruktur, oberoende av vem 

som levererar tjänsten. 

 

Ytterligare en faktor som skulle kunna öka kundernas förhandlingsstyrka är att Charging 

Scheme införs. På de flygplatser som omfattas av det direktivet kan kunderna begära bättre 

insyn i leverantörernas kostnader för tjänsten. Därmed har kunderna möjlighet att pressa 

priset nedåt. 

 

6.5 Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Det finns även ett antal faktorer som skulle kunna öka leverantörernas förhandlingsstyrka. 

En sådan är om marknaden efter avregleringen fortsatt skulle bestå av en eller endast ett fåtal 

leverantörer. Något som flera respondenter tror; bland annat Dan Lundvall och Fredrik 

Jaresved. Då är kunderna kraftigt övertaliga gentemot leverantörerna, vilket innebär att de 

senare erhåller en maktposition. De kan diktera villkoren på ett annat sätt när kunderna är 

beroende av de få leverantörer som finns på marknaden. Risken för inofficiellt samarbete om 

priser och uppdelning av marknaden (oligopol, kartellbildning) tror vi också föreligger vid ett 

sådant scenario. Skulle till exempel ACR gå ihop med en annan större leverantör på sikt, finns 

risken att det bara finns en eller två aktörer på marknaden. Det skulle gynna leverantörerna 

och priset riskerar då att pressas uppåt. 

 

Om någon leverantör av lokal flygtrafiktjänst lyckas differentiera sin produkt, vilket bland 

andra Marie Torstensson tror kommer att hända, ökar det leverantörernas förhandlingsstyrka 

gentemot kunderna. Om man till exempel tar det tidigare ROT-projektet som ATA driver, 

skulle ett lyckat sådant innebära att ATA differentierar sin produkt. Om en flygplats, eller ett 

flygplatsbolag, som för tillfället köper den differentierade produkten av ATA, vill byta 

leverantör kommer det att innebära relativt stora omställningskostnader för kunden. 

Flygplatsbolaget måste då inhandla lokal flygtrafiktjänst av ett bolag som inte har tillgång till 

denna teknik. Det innebär i sin tur att kostnaden för tjänsten kommer att öka på grund av 

ökade personalkostnader hos den nya leverantören. Det anser vi ökar den befintliga 

leverantörens (i detta fall ATA) förhandlingsstyrka gentemot kunden. 
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Ett annat exempel på differentiering är den strategi som ACR, enligt deras representanter, har; 

det vill säga att bolaget erbjuder kunden en utökat tjänst i form av flygtrafikledare som utför 

fler uppgifter än flygtrafikledning. Om ett konkurrerande bolag då inte kan erbjuda 

motsvarande tjänst utan att debitera ett högre pris för tjänsten, kan det medföra att 

leverantörens (i detta fall ACR) förhandlingsstyrka gentemot kunden stärks. 

 

En annan faktor som i dagsläget definitivt ökar leverantörernas förhandlingsstyrka är det 

faktum att flygtrafikledning endast får utföras av en liten grupp certifierade flygtrafikledare. 

Denna yrkeskategori är idag, och har varit historiskt, en bristvara vilket gör att deras löner 

med svenska mått har varit höga. Något som bland annat Wilhelm Wohlfart nämner. Om 

denna brist fortsätter ökar också risken för ännu högre lönesättning och därmed ökade 

kostnader för leverantörerna. Då spelar det ingen roll om leverantörerna levererar 

differentierade eller odifferentierade tjänster. Samtliga leverantörer måste ändå anställa 

flygtrafikledare som omfattas av kollektivavtal och därmed blir priset för kunden högre 

oavsett leverantör.  
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7 Scenarier & Slutdiskussion 

I detta kapitel kommer vi att exemplifiera våra tankar om en avreglering genom tre senarier 

som vi anser potentiellt möjliga. Tanken är att scenarierna skall besvara uppsatsens centrala 

frågor.  

 

7.1 Scenario 1: Ingen avreglering 

Om regeringen beslutar att marknaden för lokal flygtrafiktjänst ska fortsätta att vara reglerad, 

innebär det att ATA fortsätter att vara monopolist. Bolaget har då inga konkurrenter och 

marknaden är begränsad. I dagsläget är det dock viktigt att beakta framtiden. Vid en eventuell 

avreglering är det viktigt att ATA är väl förberedda. Det är det positiva med alla utredningar 

som gjorts; att ATA har blivit ett mer medvetet och affärsinriktat bolag. Man har insett att 

man förr eller senare kommer att behöva möta konkurrens på en öppen marknad. 

 

Det negativa med en fortsatt sluten marknad är att kunderna, det vill säga flygplatserna, 

fortfarande inte kommer att veta om de betalar rätt pris för flygtrafiktjänst. Och de bär 

fortfarande på ett missnöje angående hur ATA kommunicerar med sina kunder. Vi ser gärna 

att ATA satsar på marknadsföringsåtgärder för att förbättra kundrelationer och övriga public 

relations. Men även om regeringen inte öppnar upp för konkurrens kan ATA ändå åläggas att 

ansluta de flygplatser de verkar vid till Charging Scheme. Det skulle då kunna medföra en 

ökad transparens i kostnadsbasen som gör att kunderna eventuellt kan kräva ytterligare sänkta 

priser. 

 

Handlingsåtgärder:  

• Fortsatt arbete mot total affärsmässighet i bolaget. Rätt man på rätt plats för att höja 

kompetensen och sänka kostnaderna. 

• Jobba hårt med att försöka slippa bedriva utbildning för flygtrafikledare, eftersom detta 

kan sänka bolagets kostnader dels genom en borttagen kostnad i dagsläget, dels genom 

en långsiktigt mer balanserad löneutveckling för flygtrafikledarna. 
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• Försöka bygga goda kundrelationer som vid en eventuell framtida avreglering kan 

komma bolaget till godo. Detta kan bland annat ske genom att ATA visar förståelse för 

kundernas verksamhet; som att kunderna vill att bolagets personal ska vara mer 

integrerade i flygplatsen i perioder under dagen då ingen flygtrafik behöver kontrolleras. 

• Kommunicera pedagogiskt internt i bolaget för att vänja flygtrafikledarna vid tanken att 

de på sikt kan komma att utföra fler uppgifter än endast flygtrafiktjänst. 

 

7.2 Scenario 2. Delvis avreglering 

Vid en delvis avreglering kommer enbart de privata och kommunala flygplatserna att 

konkurrensutsättas. Marknaden kommer då att betydligt inskränkas gentemot en fullständig 

avreglering. ATA kommer då troligen att bolagiseras och bli ett dotterbolag till ANS. Alla 

idag LFV-ägda flygplatser kommer således inte att konkurrensutsättas vilket innebär att de i 

fortsättningen måste avtala med ATA om priser för lokal flygtrafiktjänst. De kommunala 

flygplatserna kan dock bli föremål för en konkurrensutsättning av potentiella leverantörer av 

flygtrafiktjänst. 

 

På grund av att marknaden, vid en delvis avreglering, är så pass liten rent lönsamhetsmässigt 

tror vi att konkurrensen till en början kommer att vara begränsad eller obefintlig. Hoten från 

ACR och utländska intressenter minimeras kraftigt i och med de begränsningar i lönsamhet 

som finns på marknaden. De kommunala och privata kunderna står enbart för en liten av den 

totala marknaden. Vi anser dock att ATA AB måste, liksom i scenario 1, fortsätta med att 

arbeta på att förbättra sina public relations med kunder för att inte tappa några vid en möjlig 

framtida fullständig avreglering. Detta har enligt flera av de intervjuade kunderna varit en 

svaghet hos ATA under lång tid. Även om de tillägger att de anser att ATA de senaste åren 

blivit bättre på att föra en dialog med sina kunder. Vidare får ATA AB se över sina 

overheadkostnader för att kunna möjliggöra prissänkningar vid en eventuell öppen marknad. 

De kostnader som vi anser bör tas upp för granskning är kostnader för 

utbildningsverksamheten samt höga personalkostnader på grund av att man inom ATA är 

motvilliga till att outsourca särskilda arbetsuppgifter.   
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Handlingsåtgärder:  

• Arbeta på att förbättra kundrelationer - En fullständig avreglering kan inom kort bli 

en realitet. 

• Utbildningen bör beaktas och om möjligt åläggas Högskoleverket för att tidigt 

förhindra att en orättvis konkurrenssituation uppstår vid en fullständig avreglering. 

• ”Rätt man på rätt plats”-principen bör också anammas av ATA för att ytterligare 

kunna skära ner kostnaderna. HR-personal och annan administrativ personal bör tas 

in utifrån. 

 

7.3  Scenario 3.  Fullständig avreglering 

I vårt sista scenario har vi antagit att propositionen går igenom och det blir förändringar i 

Luftfartslagen som medför att monopolet upphör. Som ett svar på detta bolagiseras ATA och 

blir ett statligt aktiebolag, ett dotterbolag till ANS.  

Divisionerna Flygplatsgruppen och Stockholm kommer härefter att skiljas från ANS.  

Den nya bolagsformen kommer att innebära att den interna effektiviteten inom ATA måste 

rannsakas. Eftersom den fullständiga avregleringen innebär att en konkurrensmarknad uppstår 

blir det allt viktigare att ATA vårdar sina befintliga kundrelationer. Dialogerna mellan ATA 

och kunderna måste således förbättras.  

 

Eftersom priset är den mest avgörande faktorn vid eventuella leverantörsbyten måste ATA se 

över sina möjligheter att erbjuda kunderna bättre priser. För att kunna erbjuda förmånligare 

priser tror vi att en ökad medvetenhet om verksamhetens kostnader kan gynna ATA. Som 

tidigare nämnts är de dyraste kostnadsposterna kopplade till företagets sociala avgifter samt 

utbildningsverksamhet. Det har framkommit att de sociala avgifterna är svåra att skära ner på 

men det finns ändå förhoppningsvis möjligheter att bli av med utbildningskostnaderna. Om 

utbildningsverksamheten avskiljs kommer problemet med obalansen mellan utbud och 

efterfrågan av flygtrafikledare troligen att elimineras. Vidare kan detta ha en positiv effekt på 

den, enligt kunderna, ohälsosamma löneutvecklingen som har uppstått på grund av bristen på 

flygtrafikledare.  
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Vad gäller konkurrenter och potentiella etablerare är det troligt att den öppna marknaden 

attraherar både nationella och internationella intressenter. Den fullständiga avregleringen 

innebär att den berörda marknaden är större än den delvis avreglerade marknaden och således 

mera attraktiv för större internationella intressenter. En faktor vi anser relevant är den 

gällande valutakurseffekten och det rådande konjunkturläget. Dessa faktorer bör studeras 

närmare för en fullständig analys. 

 

Av det som framgått hos ACR finns det planer på att ansöka om certifiering så fort 

propositionen går igenom. Vi kan därmed anta att ett certifierat ACR är ett potentiellt hot för 

ATA. Även ett ocertifierat ACR kan bli ett hot om dessa ingår ett samarbete med ett annat 

certifierat bolag. Externa aktörer som framstår som mest hotfulla ur ATA:s perspektiv är DFS 

och NATS. DFS har visat ett intresse för marknaden genom sina marknadsundersökningar, 

vilket tyder på att dessa är potentiella etablerare. Vi tror, liksom Per Högberg, att även NATS 

kan vara ett hot om dessa träder in på marknaden. En möjlighet ATA bör beakta är samarbets-

möjligheten med Avinor.  

 

Under en konkurrens måste ATA lyfta fram sina styrkor och satsa på att utveckla dessa. Till 

exempel bör ROT-tekniken utvecklas ytterligare som en del av den framtida differentieringen. 

En möjlighet vi anser bör satsas på i framtiden är det fortsatta arbetet med miljöfrågor och 

miljöanpassad teknik. Det kan tänkas att harmonisering och standardiseringen inom EU 

kommer att öka kraven på företag vad gäller miljöanpassning. Om ATA ligger i framkant för 

dessa frågor kan det innebära ökade konkurrensfördelar gentemot andra leverantörer som 

saknar prioritering i dessa frågor.  

 

Vi tror inte att allt för vikt bör läggas på de forna kundrelationerna. Dessa bör ej tas för givet 

då kunderna uttryckligen sagt att den mest avgörande faktorn vid valet av leverantör är det 

faktiska priset, allt annat lika. En svaghet som bör beaktas är marknadsföringsdelen som 

leverantören i dagsläget saknar erfarenhet av.  

 

Handlingsåtgärder:  

• Kostnadseffektivisera och effektivisera verksamheten, se över personalens roller och 

avtal. 

• Revidera SWOT-analysen, de förändrade marknadsförutsättningarna kräver nya 

analyser. 
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• Arbeta för rättvisa konkurrensförutsättningar, bli av med utbildningsverksamhet och 

möjliga garantpositioner. 

 

7.4 Slutdiskussion 

Om en total eller delvis avreglering av den lokala flygtrafiktjänsten träder i kraft den första 

januari 2010, är det även fullt tänkbart att ATA kommer att behålla ett monopol på 

marknaden på grund av den svenska marknadens ringa storlek. Utländska leverantörer har 

fram till nu visat ett svalt intresse för den svenska marknaden. De har dessutom högre 

overheadkostnader än ATA har nu och kan därför inte sänka priserna på flygtrafiktjänsten 

märkbart. Inhemska konkurrenter som ACR verkar i dagsläget inte vara ett realistiskt 

alternativ till ATA, till stor del på grund av att de inte har ett certifikat för lokal 

flygtrafikledning.  

 

Genom att dra slutsatser utifrån andra branscher som avreglerats de senaste åren kan det även 

vara möjligt att priserna på flygtrafiktjänsten i början på en avreglerad marknad kommer att 

höjas, men på lång sikt sänkas i takt med att konkurrenter etablerar sig på marknaden. Det är 

alltså inte säkert att en konkurrensutsatt marknad per automatik innebär sänkta priser. 

 

Vidare utveckling tror vi dock är nödvändigt för att på lång sikt kunna konkurrera på en 

harmoniserad europeisk marknad, där utländska leverantörer möjligtvis kan utföra 

flygtrafiktjänst i Sverige från sina respektive länder. Mer resurser kan därför vara nödvändigt 

att lägga på FoU-kostnader för att följa utvecklingen för att fortsätta vara i en ledande position 

i Sverige i framtiden.    

 

På grund av att propositionen inte är inlämnad och osäkerheten i branschen, i Sverige, är hög 

blir det än svårare att göra några förutsägelser om den framtida lokala flygtrafiktjänsten. 

Det är därför viktigt att vid denna tidpunkt inte dra några för långt gående slutsatser, utan 

istället försöka strukturera upp ett antal adekvata svarsåtgärder på en eventuell avreglering av 

den lokala flygtrafiktjänsten.  
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8 Reflektioner 

I detta avslutande kapitel ämnar vi redogöra för de överväganden vad gäller metodologin 

som vi anser bör beaktas vid bedömningen av de framlagda slutsatserna och övrigt innehåll. 

Vi kommer även att diskutera de teoretiska övervägandena och begränsningar som vi anser 

relevanta för tillgodogörandet av uppsatsen innehåll. Vidare presenteras även tänkbara 

förslag till vidare forskning för den som vill fördjupa sig i den berörda 

avregleringsprocessen. 

 

8.1 Metodologiska överväganden och empiriska begränsningar  

För att uppfylla uppsatsens syfte valde vi att utgå ifrån den kvalitativa forskningen. Avsikten 

var att skapa en ökad förståelse och för att bäst göra detta har även system- och 

aktörsperspektivet antagits. Rent praktiskt har detta inneburit intervjuer med olika aktörer som 

skiljer sig i sina övertygelser. Vi har genom detta kunnat samla in information om företeelsen 

i fråga från olika håll som tillsammans har gett oss en helhetsbild av vårt problemområde. Ett 

djup och mera detaljera helhetsbild har vi kunnat få genom att utöka antalet respondenter.  

 

Under uppsatsens gång har det blivit mer och mer uppenbart att det är de små flygplatserna 

som kan gynnas av den eventuella avregleringen. Vi hade med en annan tidsram gärna lagt 

ner mera tid på att intervjua respondenter från mindre flygplatser för att få en djupare 

förståelse av deras behov och arbete på flygplatserna. Tidsbegränsningen har även gjort att vi 

har haft en begränsad möjlighet att följa upp intervjuer med kompletterande frågor. Eftersom 

vårt arbete har varit beroende av intervjumöjligheter är vi väldigt tacksamma för de intervjuer 

vi lyckats få. Vi tror att de intervjuer vi lyckats genomföra har kunnat skapa en god och 

rättvisande bild. De intervjuer som gett mest har varit de personliga intervjuerna, eftersom 

dessa har varit öppnare och mera samtalsbetonade till skillnad från telefonintervjuerna som 

har uppfattats som mera formella.  

 

Den informationstillgång vi har tillgång till är något begränsad sett ur vårt syftes perspektiv. 

Vi har dock skapat tänkbara scenarier som skulle kunna inträffa vid en avreglering. Den 

information som behandlat de utländska aktörerna har varit begränsad i den mening att vi inte 

har haft någon personlig kontakt med dessa.  
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Vi har således enbart utgått ifrån befintlig information i rapporter som behandlar de utländska 

aktörernas verksamhet. Denna information har inte varit särskilt djupgående. Det hade varit 

önskvärt att få, åtminstone ett fåtal, intervjuer med utländska aktörer för att få deras 

perspektiv på den svenska avregleringen och förhoppningsvis fånga in deras avsikter och 

förhoppningar i samband med denna.  Vi tror att detta hade gynnat uppsatsens analys. 

Validiteten anser vi, trots vissa begränsningar, ändå är god och kan tillbringa en ökad 

förståelse för den undersökta företeelsen.   

 

8.2 Teoretiska överväganden och begränsningar 

Vår teoretiska referensram har bestått av en femkraftsmodell utvecklad av Michael Porter. 

Modellen har sin styrka i att den behandlar externa och interna perspektiv i ett 

branschanalytiskt syfte. Den berör konkurrenter och drivkrafter i en bransch och ytterligare 

faktorer som kan anses påverka branschförändringar. Vid val av teori föreföll det naturligt att 

utgå ifrån Porter just av dessa anledningar. Under arbetets gång har vi dock stött på en del 

begränsningar med denna modell.  

 

En begränsning i modellen vi har funnit är att den överbetonar konkurrensens roll. Med detta 

menar vi att de externa aktörer som beaktas utifrån ett företags perspektiv, endast betraktas 

som konkurrenter. Under våra intervjuer nämndes nämligen möjligheterna till en allians och 

samarbete med externa aktörer. Denna samarbetsmöjlighet underbetonas i modellen vilket är 

varför vi under den interna kraften, konkurrens och rivalitet, även har valt att ta upp en SWOT 

analys. Denna analys tar förutom ett företags styrkor och svagheter, även upp dess 

möjligheter och potentiella hot.  

 

Ytterligare en begränsning vi har stött på under analysen av den interna kraften är just dess 

tillämplighet på en monopolmarknad. Enligt Porter är det den samlade styrkan av de fem 

krafterna som avgör vinstpotentialen för ett företag. Med tanke på monopolmarknaden och 

den styrka företaget samlar under denna kraft blir vinstpotentialen något uppblåst.  

 

Detta leder in på nästa begränsning som berör marknader under förändringar. Porters modell 

tar inte hänsyn till branschförändringar såsom i fallet med en lagstiftad förändring som 

påverkar branschens framtida förutsättningar. Porter ger insikt om drivande krafter men inte 

om mer radikala förändringar som inverkar på marknads utformning.  
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En annan faktor som varit särskilt viktig i avregleringsföreteelsen är den politiska 

dimensionen som inte är särskilt framträdande i Porters modell. Porter berör den politiska 

dimensionen enbart under kraften som behandlar etableringshot. Problemet är att den statliga 

apekten under denna kraft behandlar en annan kontext, nämligen politik intervention i 

samband med potentiella nyetablerares inträdesmöjligheter. Vidare innehåller Porter en kraft 

som behandlar substituerande produkter. Den tjänst som ATA erbjuder kan inte substitueras 

på det sätt som Porter avser. För att bedriva den verksamhet och tillhandahålla den tjänst som 

behandlas i uppsatsen, krävs det ett särskilt certifikat för att säkerställa kvalitet, service och 

säkerhetsnivåer. Ur detta perspektiv kan inte tjänsten ersättas av snarlika substitut.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

En central aspekt som präglat vårt arbete har gällt osäkerhetsaspekten som berör 

lagförändringarnas instiftande. Slutsatserna är därför högst spekulativa vilket är varför vi har 

valt att beröra olika scenarier som kan uppstå i framtiden. För att följa detta arbete skulle en 

närmare analys kunna göras efter att ändringar i Luftfartslagen går igenom.  

 

Ett intressant perspektiv på studien av en avreglering av lokal flygtrafiktjänst hade varit att 

utföra djupare och mer kvalitativa undersökningar av de utländska potentiella etablerarna på 

marknaden. Möjligtvis genom intervjuer utförda på liknande sätt som vi åstadkom med LFV 

och ACR. Det hade ytterliga lagt till en dimension i undersökningen.  

En utgångspunkt hade också kunnat vara att utgå från flygtrafikledarna och deras synpunkt på 

en eventuell avreglering. Skulle de vara intresserade av att byta arbetsgivare vid en sådan 

händelse?   
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10 Bilagor 

 

10.1 Intervjufrågor till statliga och icke-statliga flygplatser 

Hur tror du att avregleringen av den lokala flygtrafiktjänsten kommer att påverka Er 

flygplats? 

 

Tror du att flygbranschen gynnas av en konkurrensutsättning? Motivera gärna 

 

På vilka sätt har ni förberett Er på konkurrensutsättning? 

 

Vilka svagheter finner du hos Er nuvarande leverantör LFV/ATA i dagsläget? 

 

Vilka styrkor finner du hos Er nuvarande leverantör LFV/ATA i dagsläget?  

 

Vilka potentiella leverantörer anser du skulle kunna ersätta Er nuvarande leverantör? 

 

Vad skulle kunna få Er att byta leverantör?  

 

Hur tror du att flygresenärer kan påverkas (pos./neg.) av en öppen marknad? 
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10.2 Intervjufrågor till ACR 

 

Hur ser Ni på den kommande avregleringen? 

 

På vilket sätt tror Ni att flygbranschen gynnas av konkurrensutsättningen? 

 

Vad tror Ni avregleringen kommer att innebära för resenärer? 

 

Utvecklingen i Europa går mot en harmoniseringsprocess, där konkurrens förespråkas för en 

effektivare branschutveckling. Danmark har till exempel under en längre tid varit avreglerad 

men trots detta har nya aktörer inte sökt sig till den danska marknaden. Tror Ni att Sverige 

kan jämföras med Danmark i detta avseende? Kan en liknande utveckling väntas även i 

Sverige? 

 

LFV/ATA är nuvarande monopolist. Vilka styrkor och svagheter finner Ni hos dem? 

 

Har Ni övervägt ett inträde i den nya avreglerade marknaden? 

 

Som potentiell konkurrent bör man differentiera sig mot den dominerande marknadsaktören. 

Hur differentierar ni Er? 

 

Vi har förstått att ACR i dagsläget saknar certifiering att vara leverantör av 

flygtrafikledningstrafiktjänster. Finns det planer på att erhålla detta certifikat? 

 

Finns det någon problematik förknippat med möjligheten att erhålla certifiering? 

 

Vi hade en tanke på att ACR skulle kunna gå ihop med en certifierad aktör för att bedriva 

verksamhet i Sverige. Är detta tänkbart? 

 

 


