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Abstract 

 

Air traffic control and how it is organized is about to change. In Sweden, the Air Traffic 

Navigation Services (Luftfartsverket) together with SAAB have developed an alternative to 

traditional air traffic control; Remote Tower Services (RTS). RTS means that a digital tower 

with multiple cameras is placed at the airport instead of a traditional air traffic control tower. 

The air traffic controllers control the traffic via a Remote Tower Center (RTC), often situated 

several miles from the airport. 2015, as the first country in the world, the Air Traffic 

Navigation Services together with SAAB launched RTS in Sweden at Örnsköldsviks airport 

which operates from a RTC in Sundsvall. In the forthcoming years RTS is about to be 

implemented at four Swedish airports. Using Everett Rogers theory of diffusion and theories of 

public-private partnership this paper examines RTS as an innovation. The study is based on 

qualitative interviews with representatives from the Air Traffic Navigation Services, Swedavia 

and Swedish Pilot Association.  

The study shows that RTS as an innovation can be seen as a consequence of the deregulation of 

the air traffic control market in 2010 whereas digitalization is another contributing factor. The 

study also shows that the implementation of RTS can be seen as unilateral. There have been 

deliberative elements with municipalities and other actors but some of these elements have 

been symbolic.  

 

Keywords: Remote Tower Services, Implementation, Digitalization, Technological 

innovations, Theory of diffusion, New Public Management, Remote Tower Center, Airports 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens problem, syfte och frågeställningar. Därefter 

redogörs för aktuella exempel från transportsektorn med fokus på digitalisering och 

implementering. Slutligen beskrivs de avgränsningar som gjorts. 

 

Varje minut lyfter 125 flygplan från världens alla flygplatser.
1
 Oavsett vart du är på väg 

förväntar du dig att du ska komma fram snabbt och framförallt säkert. Flygkrascher med 

dödlig utgång är idag sällsynta och en anledning till detta finns närmare än du som 

passagerare kan tänka dig. På flygplatserna, oftast lokaliserade i ett torn eller på en 

kontrollcentral sitter flygledarna. Det är deras uppgift att säkerställa att flygplanen startar 

och landar säkert, och när flygplanen väl är uppe i luften ser flygledarna till att planen inte 

krockar med varandra.  

1.1 Problemformulering 

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.
2
  

Föregående mening är tagen från regeringens budgetproposition 2018 och är ett uttryck för 

den tid vi lever i. Digitaliseringen anses vara den starkaste förändringsfaktorn i samhället 

fram till 2025.
3
 Digitalisering pågår överallt, i såväl offentliga som privata verksamheter, 

och utvecklingen går fort. Digitalisering är mer än en samhällsutveckling, det innebär en 

grundläggande förändring, en slags transformering av samhället. Det förändrar vad vi gör, 

på vilket sätt vi gör det och framförallt, vad som är möjligt att göra.
4
  

Sverige är ett av de länder i OECD som har satsat mest på digitalisering vilket också har 

lönat sig. Digitaliseringen i Sverige har enligt OECD varit en av de största anledningarna till 

Sveriges positiva ekonomiska utveckling de senaste åren.
5
 Digitaliseringen för med sig 

teknologiska innovationer som implementeras med en hastighet vi inte sett sedan industriella 

                                                
1
 Flightradar, Number of flights tracked per day  

2
 Proposition 2017/18:1. utgiftsområde 22: Kommunikationer s.118 

3
 Regeringskansliet, Kansliet för strategisk analys (2014), Strategiska trender i globalt perspektiv, 2025: en 

helt annan värld? s.50 
4
 SOU 2015:91 s.59 

5
 OECD. OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden. OECD Publishing, 2018. s.18 
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revolutionen.
6
 Vid implementering av tekniska innovationer krävs det, enligt Everett Rogers 

spridningsteori, att de som ska använda sig av innovationen, har tillräcklig kunskap och är 

övertygade om innovationens förträfflighet och användbarhet.
7
 Studier har visat att en 

unilateral (eg. ensidig) implementering är att föredra vid implementeringar av förändringar 

av teknisk eller strukturell karaktär.
8
 Men är det verkligen möjligt för individer att 

tillförskaffa sig nog med kunskap när innovationer, till följd av digitaliseringen, 

implementeras i rekordfart? Har individer möjlighet att säga nej till teknologiska 

innovationer om de implementeras unilateralt? För att en implementering ska ses som 

framgångsrik argumenterar statsvetaren Lennart Lundqvist för vikten av att alla berörda 

aktörer är delaktiga och förstår, kan och vill genomföra beslutet. Förståelsen bidrar till att 

beslutet framöver uppfattas som legitimt.
9
  

Parallellt med digitalisering har nya styrningsmodeller, inspirerade av New Public 

Management (NPM), vunnit mer och mer kraft i samhället. Flertalet områden som tidigare 

förvaltades av staten har bolagiserats eller avreglerats och privatiserats. Ett av de områden 

som varit föremål för avreglering under de senaste åren är den svenska flygtrafikledningen.
10

 

Fram till den 1 september 2010 var Luftfartsverket (LFV) den enda leverantören av 

flygtrafikledning i Sverige men sen 2010 har fler aktörer dykt upp, där den största 

konkurrenten till LFV är Aviation Capacity Resources (ACR).   

Argumenten för privatiseringar lyder ofta att kvalitén på den erbjudna tjänsten kommer bli 

bättre samt att priserna på tjänsten kommer sjunka till följd av ökad konkurrens. Denna 

utveckling är något som även berört och berör svenska myndigheter där samverkan med 

aktörer utanför den offentliga sektorn lyfts fram som en välfungerande modell.
11

 Samverkan 

i form av exempelvis public-private partnerships är ett sätt som staten kan arbeta 

tillsammans med privata aktörer enligt statsvetaren Jopp Koppenjan. LFV har anammat idén 

med partnerskap och tagit det ett steg längre genom att under 2016 bilda ett aktiebolag 

                                                
6
 Westerman George, Bonnet, Didier, McAfee Andrew, Leading Digital: Turning Technology into Business 

Transformation s.2 
7
 Rogers Everett, Diffusion of innovations s.179 

8
 Waldersee Robert, Griffiths Andrew, Implementing change: matching implementation methods and change 

type s.432  
9
 Lundqvist Lennart Förvaltning, stat och samhälle s.74-76 

10
 SFS 2010:184 och SFS 2010:778 

11
Peters B Guy, Implementation structures as institutions s.132 
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tillsammans med SAAB.
12

 Vilken effekt får detta på de beslut som LFV tar? Hur sker 

implementeringen av tekniska innovationer inom LFV?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den svenska regeringen har en vision om att vara bäst på digitalisering. Samtidigt går den 

digitala utvecklingen ständigt framåt och nya teknologiska innovationer implementeras med 

en hastighet vi inte sett sen industriella revolutionen. Till följd av avregleringen av 

flygtrafikledningsmarknaden verkar LFV på en konkurrensutsatt marknad och behöver 

förhålla sig till marknadsmässiga principer.  LFV har tillsammans med SAAB, under de 

senaste åren utvecklat flygledning på distans (Remote Tower Services, RTS). Syftet med 

studien är därför att studera RTS som innovation genom att framförallt tillämpa Everett 

Rogers femstegsmodell vid teknologiska innovationer. De frågeställningar uppsatsen avser 

att svara på redovisas nedan; 

 

 

Hur kan vi förstå RTS som innovation? 

 

Hur har implementeringen av RTS upplevts bland aktörer utifrån Rogers 

femstegsmodell vid implementering av nya innovationer?   

 

  

                                                
12

SAAB, Saab and LFV Establish New Digital Remote Air Traffic Control Company. Publicerad 2016-06-29 
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1.3 Digitalisering och implementering inom transportsektorn 

1.3.1 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket ansvarar för att utveckla sjöfarts- och transportpolitiken baserat på vad 

riksdag och regering beslutar. Myndigheten står på två ben: sjö- och flygräddningscentralen 

(JRCC) och Vessel Traffic Service (VTS). VTS huvudsakliga syfte är att hantera trafiken 

och förhindra kollisioner mellan fartyg. På 1970-talet fanns det cirka 20 centraler och antalet 

har genom åren ständigt minskat till följd av teknikutvecklingen. Idag finns från fyra VTS-

centraler som arbetar på distans. 2009 fanns det planer på att slå ihop dessa fyra centraler till 

en för att öka effektiviteten ytterligare. Detta blev dock inte verklighet då flera myndigheter 

och även sjöfartsnäringen hade invändningar. På grund av redundans och säkerhetsskäl är 

varje VTS-central idag egna enheter som inte är beroende av de andra. Sjöfartsverket är idag 

inne i en intensiv implementeringsfas av ett nytt VTS-system, VTS 2020, som ska bidra till 

en mer effektiv delning av information.
13

 

1.3.2 Avinor 

Avinor ansvarar för att driva och förvalta norska flygplatser (motsv. Swedavia AB). I en 

studie rörande organisationsförändringar hos Avinor från 2011 diskuteras hur 

implementering av en ny organisationsmodell uppfattas bland olika aktörer. 

Organisationsförändringens ursprungstanke var att genomföras med hjälp av deliberativa 

metoder men då detta visade sig vara ineffektivt ersattes metoden av en unilateral 

implementering, i detta fall från Avinors ledning med stöd av den norska regeringen.
14

 

Skiftet av implementeringsmetod bidrog till att förtroendet för Avinor minskade bland de 

anställda som berördes och av totalt 15 chefer på olika förvaltningsnivåer återstod endast en 

efter att det visat sig att organisationsförändringen inte gick att genomföra.
15

  

 

 

                                                
13

 Sjöfartsverket. Treårsplan för Sjöfartsverket: 2018–2020. 2017. 
14

Lövqvist Eric Arne, Doomed to Fail: A Case Study of Change Implementation Collapse In the Norwegian 

Civil Aviation Industry s.236. 
15

 Ibid s.239 
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1.3.3 Trafikverket 

Trafikverket ansvarar för byggande och underhåll av statliga järnvägar och vägar samt den 

långsiktiga planeringen av transportsystemet. Trafikverket har flera verksamhetsområden, 

detta stycke främst kommer behandla området Trafikledning. Trafikledningsverksamheten 

står inför omfattande förändringar de kommande åren. Ett nytt nationellt 

trafikledningssystem för järnvägen (NTL), är föremål för implementering inom kort. Detta 

innebär en övergång från lokalt styrda järnvägssträckor till fjärrstyrning. I praktiken innebär 

detta att tågklarerare som idag är utplacerade på lokala centraler runt om i Sverige flyttas in 

till större trafikcentraler när banorna blir fjärrstyrda. Det finns en ambition att antalet 

trafikcentraler ska minska i och med införandet av NTL men fokus ligger ändå på att behålla 

en redundans mellan trafikcentralerna.
16

  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till de flygplatser som omfattas av den avsiktsförklaring som 

Luftfartsverket och Swedavia tecknade 2016 om RTS:s införande. Det är följande; Umeå 

flygplats, Åre-Östersunds flygplats, Kiruna flygplats och Malmö flygplats.
17

 Inledningsvis 

ingick även Visby flygplats i planerna på fjärrstyrning men efter Försvarsmakten sagt nej 

togs Visby bort. LFV fick april 2018 i uppdrag av regeringen att redovisa konsekvenser för 

en utbyggd flygledning på distans.
18

 I konsekvensanalysen diskuteras konsekvenser för 

totalförsvaret och fallet Visby utförligt, av den anledningen är Visby flygplats exkluderad 

från denna studie.
19

  

                                                
16

Trafikverket, DAT-Digitalisering av tåglägestjänsten.Senast uppdaterad 2018-03-22 
17

Swedavia, LFV och Swedavia etablerar flygtrafikledning på distans vid fyra flygplatser.  

Publicerad 2017-11-23 
18

Regeringen, LFV ska redovisa konsekvenserna av flygledning på distans. Publicerad 2018-04-12  
19

Luftfartsverket, Konsekvenser vid införandet av flygtrafikledning på distans vid det statliga basutbudet av 

flygplatser Regeringsuppdrag N2018/022442/SUBT D-2018-150948 s.74-77 
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2. Teori 

I detta avsnitt presenteras uppsatsen teoretiska ramverk och de centrala begrepp som 

studien kretsar kring. Först presenteras implementering, därefter följer presentation av 

offentlig-privat samverkan och slutligen Rogers femstegsmodell.  

2.1 Implementering 

Implementering är något som ständigt sker i vårt samhälle, vid politiska beslut, 

organisatoriska förändringar eller införande av nya tekniska system. En väl utförd 

implementering är en förutsättning för att intentionen med förändringen ska motsvara den 

faktiska slutprodukten efter implementeringen. Implementeringsprocessen är på många sätt 

där politik möter förvaltning, med andra ord, där policy blir föremål för implementation.
20

 

En analys av implementationsprocessen, som denna uppsats ämnar till, kräver därför en 

förförståelse för hela policyprocessen och en förståelse av hur involverade aktörer agerar 

samt deras strategier, mål och resurser.
21

 
22

 En implementering inom en organisation är inte 

enkel bara för att det handlar om en enhetlig organisation utan det är viktigt att förstå 

organisationens struktur och sammansättning. Vid en första anblick ter sig en organisation 

eller myndighet som LFV, som homogen men för att förstå implementeringsprocessen 

behöver vi förstå organisationen på alla nivåer.
23

 Myndigheter har traditionellt sett ett 

managementmönster som är auktoritärt och kännetecknas av hierarkiska organisationer. 

Myndigheter är länkade till politiken och policy i yttersta grad. Detta kan både hindra men 

framförallt påskynda implementeringsprocessen av beslut.
24

 Vid implementering av 

förändringar som är av teknisk eller strukturell karaktär har tidigare forskning visat att en så 

kallad unilateral implementering är att föredra.
25

 En unilateral (eg. ensidig) implementering 

kännetecknas av att det är auktoriteter som initierar förändringen och därefter inför den. Det 

finns inget primärt behov att förändringen ska vinna stöd bland de som faktiskt berörs av 

                                                
20

 Hjern Benny Förvaltning och implementationsforskning s.9 
21

 Ibid s.14 
22

 Lundqvist Lennart Förvaltning, stat och samhälle s.99 
23

 Peters B Guy, Implementation structures as institutions s.133 
24

 Ibid s.134 
25

 Waldersee Robert, Griffiths Andrew, Implementing change: matching implementation methods and change 

type s.432  
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förändringen.
26

 RTS som innovation kan ses som en strukturell förändring men även en 

teknisk förändring då det innebär dels att LFV:s sätt att organisera flygledningen förändras 

samt ett nytt tekniskt system.  

2.2 Samverkan mellan det offentliga och privata 

I studien gällande Avinors organisationsförändringar används begreppet bolagisering (eng. 

corporatization). Bolagisering betyder kortfattat att delar av, eller ibland hela myndigheter 

organiseras om och drivs som privata företag. Bolagisering har blivit ett vanligare sätt för 

stater att organisera hela eller delar av sina myndigheter och i Sverige är Swedavia AB ett 

exempel på detta.
27

 Bolagisering som tillvägagångssätt är inspirerat av New Public 

Management (NPM).  Joop Koppenjan, en holländsk statsvetare, har skrivit om de 

samverkansformer som uppstått i NPM:s kölvatten mellan staten och privata företag. Den 

samarbetsform som är mest relevant för uppsatsen rör partnerskap mellan det offentliga och 

det privata (eng. public-private partnership). Koppenjan menar på att partnerskapet är 

fördelaktigt då privata företag tenderar att vara mer kostnadseffektiva än den offentliga 

sektorn. Det önskade projektet kan då genomföras till ett lägre pris, och i bästa fall även med 

en högre kvalité.
28

 I praktiken har denna teori dock motbevisats ett antal gånger.  Det finns 

exempel på när så kallade OPS-avtal (Offentlig-Privat Samverkan), har visat sig vara allt 

annat än kostnadseffektiva, där projektet Arlandabanan får ses som det mest relevanta 

exempel för denna uppsats. I Riksrevisionens rapport från 2016 skrivs det fram att den 

samhällsekonomiska nytta som var intentionen med Arlandabanan inte uppnåtts.  Rapporten 

kommer även till slutsatsen att OPS-avtalet bidrog till att nya aktörer och ny teknik 

introducerades på den svenska järnvägsmarknaden.
29

 

I vissa fall blir projekten som det offentliga och privata ägnar sig åt av den magnituden att 

benämningen megaprojekt aktualiseras. Megaprojekt beskrivs som projekt som syftar till att 

förändra strukturer i regioner, landskap och städer. Megaprojekt tar flera år att färdigställa, 

                                                
26

 Ibid s.425  
27

 Swedavia AB bildades 2010 och tog då över ansvaret att driva och förvalta tio flygplatser som tidigare 

drevs av Luftfartsverket. 
28

 Koppenjan Joop, Decision-making on mega-projects s.192 
29

 Riksrevisionen, Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan, RIR 2016: s.44-49 
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involverar ofta flera olika aktörer, offentliga som privata och har en påverkan på miljontals 

människor.
30

 Megaprojekt drivs och initieras baserat på fyra principer: teknologisk, politisk, 

ekonomisk och estetisk. Den teknologiska principen utgår ifrån att innovatörer har en 

konstant strävan efter “longest-tallest-fastest” typ av projekt. Det kan innebära det högsta 

huset, det mest avancerade tekniska systemet eller dylikt. Den politiska principen utgår från 

att politiker som grupp vill kunna uppvisa något för allmänheten och media. Den 

ekonomiska principen innebär att det tänkta megaprojektet resulterar i en ekonomisk vinning 

och arbetstillfällen. Den estetiska principen handlar om hur projektet ser ut och att känslan 

av att konstruera något stort och banbrytande är tillfredsställande.  För att ett megaprojekt 

ska anses som lyckat krävs det en samsyn mellan involverade aktörer och att ovanstående 

principer är uppfyllda.
31

 I fallet med RTS är det framförallt de tre första principerna som 

kommer diskuteras då jag inte anser att den estetiska principen är tillämpbar i samma 

utsträckning.  

2.3 Rogers femstegsmodell 

Den amerikanska sociologen, Everett Rogers presenterar i boken Diffusion of Innovation en 

femstegsmodell som beskriver beslutsprocessen ur ett individperspektiv vid införandet av 

nya innovationer.
32

 Modellen är tänkt att appliceras på specifika tekniska innovationer och 

på en specifik grupp människor. Av denna anledning är denna modell applicerbar på RTS 

och de berörda aktörerna, i mitt fall, Swedavia, Luftfartsverket och Svensk Pilotförening.  

Innan femstegsmodellen presenteras ägnas tid åt att diskutera hur Rogers definierar en 

innovation och vad som krävs för att en innovation ska vinna kraft. En innovation är en idé 

eller ett utförande som individer uppfattar som ny. Förmågan och möjligheten att ta till sig 

en innovation är något som Rogers menar på är lika för alla och detta syns i den 

adaptionsteori som Rogers talar om. Adaptionsprocessen är tänkt att flyta på smidigt 

eftersom det finns ett ständigt och effektivt flöde av kommunikation och information från 

inventören till den som ska använda innovationen. I en avhandling från 2006 skriven av 

Eugene J Akers, kritiseras Rogers adaptionsteori då den anses generaliserande och för 

                                                
30

 Flyvbjerg Bent, What You Should Know About Megaprojects and Why: An Overview s.6 
31

 Ibid  s.8 
32

 Rogers Everett Diffusion of innovation s.169 
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övergripande.
33

 Kritiken är något som noteras och tas med i arbetet med studien. Rogers 

teori presenterades först i boken Diffusion of Innoations år 1962 och den senaste upplagan 

kom 2003, strax före Rogers död 2004. Digitaliseringen har bidragit med att vi har tillgång 

till väldigt mycket information och det kan därmed vara svårt för inventörer att ha ett 

effektivt informationsflöde. Vetskapen om att teorin är några decennier gammal är viktig att 

bära med sig och detta gör den ännu mer spännande att tillämpa på en ny innovation som 

RTS.  

Rogers modell utgår från fem faser; kunskap-, övertygelse-, beslut-, implementering- och 

bekräftelsefasen.  

Kunskapsfasen handlar om att individen måste tillförskaffa sig kunskap om den nya 

innovationen och förstå hur den ska användas. Det är viktigt att kunskapen är 

tillfredställande för att individen ska känna tillförlitlighet till innovationen.
34

  

Övertygelsefasen innebär att individen försöker skaffa sig en attityd till innovationen, här är 

det viktigt att attityden till innovationen blir så positiv som möjligt för att underlätta 

kommande faser. Enligt Rogers är många individer under denna fas väldigt osäkra och söker 

därför ibland stöd hos nära och kära för sin inställning till innovationen.
35

 

Beslutsfasen innebär att individen bestämmer sig för om hen vill förkasta eller acceptera 

innovationen. Om individens inställning till innovationen är positiv så accepterar hen 

innovationen och tar den till sig. Om individen däremot förkastar innovationen kan detta ske 

på två sätt, antingen genom en passiv avvisning eller genom aktiv avvisning. Den passiva 

avvisningen innebär att innovationen aldrig varit intressant för individen och en aktiv 

avvisning innebär att individen har undersökt innovationen och därefter förkastat den.  

Implementeringsfasen karaktäriseras av att det sker en handling, till skillnad från tidigare 

faser då det endast handlat om tankar på att fatta ett beslut. I denna fas använder individen 

den nya innovationen.
36

  

Bekräftelsefasen är den sista fasen och i den upprepas fas ett, kunskapssökande. Individen 

fortsätter att tillförskaffa sig kunskap om innovationen men till skillnad från fas ett så 

                                                
33

Akers Eugene J, A study of the adoption of digital government technology as public policy innovation in the 

American states s.58 
34

 Rogers Everett Diffusion of innovation s.171 
35

 Ibid s.174 
36

 Ibid s.179  
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begränsas kunskapssökandet till sådant som redan stöttar innovationen och förespråkar det 

beslut som individen tagit. Detta är särskilt tydligt i de fall där den nya innovationen, 

teknologin har inneburit en stor ekonomisk investering.
37

  

                                                
37

 Ibid s.189 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras och motiveras studiens metodval samt hur materialinsamling 

och materialbehandling gått till. Slutligen diskuteras de metodologiska överväganden som 

gjorts.  

3.1 Varför intervju? 

Syftet med studien är att undersöka RTS som innovation,  framförallt med hjälp av Rogers 

femstegsmodell. Modellen är tillämpbar på människor vilket underlättade mitt metodval. Jag 

behövde komma i kontakt med människor som var involverade i arbetet med RTS. Jag ville 

förstå hur de uppfattar RTS som innovation och förklara hur implementeringsprocessen 

fortgått. Därmed begränsades mitt metodval till en kvalitativ metod. Inledningsvis funderade 

jag på fokusgrupper för att få höra så många olika perspektiv som möjligt men på grund av 

uppsatsens omfattning beslutade jag mig för att genomföra semistrukturerade intervjuer med 

personer som representerar olika aktörer i arbetet med RTS. Användningen av 

semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för intervjupersonerna att själva få utveckla sina 

svar och ta sidospår.
38

  

3.2 Urval 

Urvalet genomfördes genom ett så kallat tvåstegsurval.
39

 De aktörer jag vill undersöka är de 

som framförallt omfattas av RTS. Dessa aktörer är LFV, Swedavia och Svensk 

Pilotförening. Luftfartsverket med motiveringen att de är de som initierat arbetet med RTS. 

Swedavia inkluderas då det är framförallt deras flygplatser som berörs av RTS. Svensk 

Pilotförening inkluderas i studien med anledning av att de som organisation har varit väldigt  

medialt framträdande och kritiska mot RTS.
 40 41

  

                                                
38

 Eriksson-Zetterqvist Ulla, Ahrne Göran, Intervjuer s.38 
39

 Ibid s.40 
40

 Svensk pilotförening (SPF) är ett fackförbund för piloter som samlar drygt 1700 medlemmar och har 

kollektivavtal med cirka 13 flygföretag.SPF har två kommittéer, flygmedicinska kommittén och 

flygsäkerhetskommittén (FSK). Den sistnämnda är den kommitté som arbetar med frågor som rör flygsäkerhet 

och har varit inblandad mycket i frågan om RTS. 
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Inledningsvis övervägde jag att inkludera LFV:s och SAAB:s gemensamma bolag Saab 

Digital Air Traffic Solutions (SDATS) i studien men valde att inte göra det. Detta på grund 

av att intervju genomfördes med LFV och det är sannolikt att SDATS och LFV har liknande 

syn på RTS, då de båda är initativtagare till innovationen.  

Arbetet i att få fram relevanta intervjupersoner från LFV var en process. Inledningsvis togs 

kontakten via mejl med LFVs pressansvarige som hänvisade mig till en RTS-specialist i 

Sundsvall. Kontakt togs med personen via telefon och det anordnades ett möte på 

kontrollcentralen (Remote Tower Center, RTC) på Sundsvalls flygplats den 6 december.  

Intervjun med RTS-specialisten var initialt tänkt som en informantintervju, dvs att få ökad 

kunskap och förståelse om forskningsfrågan men under intervjuns gång ändrades syftet och 

samtalet fokuserade mer på själva implementeringsprocessen av RTS. 
42

 

Arbetet med att få fram relevanta intervjupersoner från Swedavia gick till på liknande vis. 

Jag mejlade de flygplatschefer som är direkt berörda av RTS, dvs Umeå, Malmö, Kiruna och 

Åre/Östersund. Det genomfördes intervjuer med två flygplatschefer. Anledningen till att inte 

samtliga fyra flygplatschefer intervjuades var dels på grund av studiens begränsade 

omfattning men även på grund av en mättnad i materialet där ytterligare respondenter i form 

av flygplatschefer inte tros tillföra ny kunskap. 

Kontakt med Svensk Pilotförening togs inledningsvis via mejl där jag blev hänvisad till 

Flygsäkerhetskommittén (FSK) och dess ordförande. Kontakten togs vidare per telefon och 

därefter genomfördes intervjun på Arlanda i början av december. 

 

3.3 Intervjuupplägg 

Före intervjuerna skickades information om studien ut via mejl.
43

 Totalt genomfördes fyra 

intervjuer under november och december månad 2018. Tre av intervjuerna genomfördes 

fysiskt och en per telefon. Två intervjuer spelades in och transkriberades och vid resterande 

intervjuer togs utförliga anteckningar. Intervjuerna genomfördes hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuguiden innehöll förutom själva intervjufrågorna, teman som intervjun kretsade 

                                                                                                                                                
41

 Svensk Pilotförening, Svensk Pilotförening varnar för en alltför snabb övergång till fjärrstyrda torn. 

Publicerad 2017-12-30 
42

Nilsson Marco, Att samla in kvalitativa data – halvstrukturerade intervjuer s. 152 
43

 Se Bilaga 1.  
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kring.
44

 Arbetet med att ta fram intervjuguiden inleddes tidigt och arbetades om allt eftersom 

förståelsen och kunskapen om ämnet fördjupades.  

Under intervjuerna presenterades uppsatsens syfte och därefter följde ett antal 

bakgrundsfrågor för att skapa en bra intervjumiljö. De huvudsakliga intervjufrågorna 

grundade sig främst på Rogers femstegsmodell där de olika faserna skrivits om till 

intervjufrågor. Kunskapsfasen skrevs om till frågan “Hur fick du vetskap om RTS?”. Genom 

att ställa frågan “Vilka argument har lyfts för att införa RTS?”, fick jag en inblick i hur 

respondenterna upplevt övertygelsefasen. Därefter följde frågor om vilket mandat som 

intervjupersonerna ansåg sig ha i processen och om det var möjligt att förkasta eller 

acceptera innovationen. Implementeringsfasen var desto mer utmanande att formulera om då 

arbetet med RTS fortfarande pågår. Frågorna behandlade därför hur aktörerna upplevde att 

deras åsikter har tagits till vara på i samråd med initiativtagaren av innovationen, LFV och 

SAAB. Bekräftelsefasen var inledningsvis något som jag inte ansåg var aktuellt vid 

intervjuerna då RTS inte införts men detta ändrades under arbetets gång. För även om inte 

RTS implementerats fullt ut kan Swedavia och framförallt LFV anses befinna sig i 

bekräftelsefasen. Utöver femstegsmodellen ställdes frågor om respektive aktörs roll i den 

digitaliserade världen och aktörernas förutsättningar att bedriva sin verksamhet.  

3.4 Kodning 

Efter att intervjuerna genomförts började arbetet med att behandla och tolka den kvalitativa 

datan som insamlats. Detta görs med hjälp av två begrepp, experience near och experience 

distant. Experience near är de ord som respondenterna själva använder för att svara på 

intervjufrågorna medan experience distant är min tolkning av de ord som de använder.
45

 

Först tas respondenternas namn bort och ersätts med bokstäver. I denna del används endast 

respondenternas ord men jag tillför mina egna reflektioner. Detta gör jag för att få fram det 

egentliga budskapet bakom det som respondenterna har svarat i intervjuerna. Därefter 

påbörjas en sortering baserat på Rogers femstegsmodell. Användandet av modellen är ett 

försök till att förenkla och förstå en process som på många vis är otroligt komplex. Rogers 

                                                
44

 Dalen Monica, Intervju som metod s.35 
45

 Ibid s.73 
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gör ingen distinktion över hur de olika faserna har sett ut, utan redogör endast för att de 

finns. Vid tillämpning och analys av modellen är det därför möjligt att problematisera de 

olika faserna och diskutera vilken eller vilka av faserna som har störst betydelse för den 

kommande processen. De intervjusvar som inte kan härledas till Rogers femstegsmodell, 

exempelvis tankar om personalförsörjning, avreglering och digitalisering, sorterades separat 

och används för att besvara frågeställningen om hur vi kan förstå RTS som innovation. 

3.5 Metodologiska överväganden 

Flygtrafikledning och flygbranschen är områden jag intresserar mig mycket stort för. Därtill 

är jag nyfiken på och fascineras av teknologiska innovationer. Med anledning av detta har 

jag därför under studiens gång aktivt funderat över min egen roll i studien och vilka 

eventuella konsekvenser mitt intresse kan få för studiens resultat. Under intervjuerna bidrog 

mitt intresse och förförståelse till att samtalet flöt på och att relevanta följdfrågor kunde 

ställas. Vid bearbetning och tolkning av materialet funderade jag återigen kring min 

subjektivitet vilket bidrog till att jag kontinuerligt diskuterade mina tolkningar med kollegor. 

Förutom intervjuerna består mina källor till stor del av offentligt tryck, vetenskapliga artiklar 

och LFV:s egen hemsida. Allt material har lästs med ett kritiskt öga, framförallt materialet 

från LFV då de vill försöka visa på innovationens förträfflighet. 

Möjligheten till generaliserbarhet inom kvalitativ forskning är något som debatteras. Min 

studie gör försök till representationell generaliserbarhet, huruvida det som framkommit 

under intervjuerna kan tänkas representera flera personers åsikter som från samma aktör.
46

 

Intersubjektivitet var något som strävades efter under arbetet med materialet, de uttalanden 

som kommit fram under intervjuerna ska också får ta plats i studien. Därför har jag valt att i 

den empiriska redogörelsen använda citat från respondenterna löpande. Vid urvalet av citat 

har en tematisk metod tillämpats dvs under varje fas i femstegsmodellen har citat valts ut 

från respondenterna som beskriver just den fasen. Citat används även från andra företrädare 

från Luftfartsverket och regeringen löpande i kommande kapitel. 

  

                                                
46

 Lewis Jane, Ritchie Jane, Ormston Rachel & Morell Gareth, Generalising from qualitative research s. 364 



15 
 

4. Hur kan vi förstå RTS som innovation? 

I följande avsnitt ges inledningsvis en bakgrund till flygtrafikledningsmarknaden. Därefter 

följer en introduktion till RTS samt en kronologisk redogörelse över hur processen hittills 

har fortlöpt. Under 4.2 presenteras, utifrån de intervjuer som genomförts, hur LFV, 

Swedavia och Svensk Pilotförening upplevt implementeringen av RTS baserat på Rogers 

femstegsmodell vid implementering av nya innovationer.  

4.1 RTS som innovation - en kronologisk redogörelse 

Flygtrafikledningen var fram till den 1 september 2010 reglerad och utfördes av 

Luftfartsverket.
4748

 I propositionen om att avreglera flygtrafikledningen skrev den dåvarande 

regeringen fram att en avreglering öppnar upp möjligheterna för nya aktörer att bedriva en 

mer effektiv och flexibel flygtrafikledning.  Den dåvarande regeringen lyfte fram fördelar i 

form av sänkta kostnader för de som upphandlar flygtrafiktjänster och en bibehållen eller till 

och med höjd kvalité.
49

 Även möjligheten till en mer allsidig användning av befintliga 

personalresurser lyftes fram. Konkurrensutsättningen av flygtrafikledning innebär att det är 

möjligt för lokala flygtrafikledningstjänster och privata aktörer att etablera sig på de 

flygplatser som inte ingår i det nationella basutbudet.
50

 Avregleringen har gjort att 

framförallt ett bolag, Aviation Capacity Resources AB (ACR), har blivit en stor aktör och 

bedriver idag flygledning på 15 flygplatser i Sverige.
51 52

  

Flygplatserna är kunder på en marknad med begränsade resurser som köper tjänsten 

flygtrafikledning. Swedavia är tvungna att köpa flygtrafikledning från LFV vilket gör att det 

                                                
47

 Proposition 2009/10:95 s.335 
48

 LFV bildades 1947 men flygtrafikledningen förstatligades redan 1939. LFV var tidigare även ansvariga för 

att förvalta och driva flera av Sveriges flygplatser. LFV är ett av tre statliga affärsverk och det som 

kännetecknar deras verksamhet är att den ska bedrivas enligt marknadsmässiga principer. Affärsverk har större 

ekonomisk rörelsefrihet än myndigheter och räknas som affärsmässigt drivna serviceföretag. 
49

 Proposition 2009/10:95 s.216 
50

 Flygplatser som ingår i nationella basutbudet och förvaltas av Swedavia AB: Kiruna, Luleå, Malmö, 

Ronneby, Stockholm Arlanda, Stockholm Bromma, Umeå, Visby och Åre/Östersund. 
51

 Aviation Capacity Resources, Om torn.  
52

 Övriga torn som drivs av ACR: Säve, Småland, Örebro, Karlstad, Stockholm-Västerås, Trollhättan-

Vänersborg, Ängelholm-Helsingborg, Kalmar-Öland, Jönköping, Norrköping, Stockholm-Skavsta, Skellefteå 

och Borlänge.  
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finns ekonomiska incitament från Swedavia att den tjänsten ska vara så billig som möjligt. 

LFV förklarar och motiverar satsningen på RTS på följande vis: 

 

“LFV är ett affärsverk som till del verkar på en konkurrensutsatt marknad. 

LFV har krav på sig, precis som alla andra flygtrafikleverantörer i Europa, att 

sänka kostnaderna för flygtrafikledning utan att det påverkar flygsäkerheten 

eller kapaciteten samt att öka effektiviteten Det förväntar sig våra kunder, 

både flygbolag och flygplatser men också EU. RTS, Remote Tower Services, är 

ett sätt att möta dessa förväntningar och krav.”
53

 

 

RTS innebär att ett digitalt flygledartorn (Remote Tower, RTWR), försett med kameror, 

monteras på flygplatser och styrs ifrån ett RTC på annan ort. Med fördel fjärrstyrs flera 

flygplatser från samma kontrollcentral för att uppnå full effektivitet. Den kontrollcentral som 

agerat huvudperson i projektets inledningsskede är RTC Sundsvall. Det är ingen slump att 

den nya kontrollcentralen placerades i Sundsvall då det fanns befintliga byggnader som fram 

till 2005 hade inhyst en kontrollcentral. Därmed krävdes det inga större ombyggnationer för 

att anpassa lokalerna för fjärrstyrning. Den 15 februari 2015 invigdes det första RTC i 

världen på Sundsvall/Timrå flygplats och intresset var stort, både nationellt och globalt.   

Vid invigningen deltog dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson (S), som uttryckte 

följande: 

 

“Fjärrstyrd flygtrafikledning är ett område där Sverige ligger i framkant. 

Branschen genomgår en spännande utveckling där ny teknik och 

digitaliseringens möjligheter är viktiga delar för att utveckla verksamheten”
54

 

 

Ett år senare, 2016, bildade LFV och SAAB ett bolag, Saab Digital Air Traffic Solutions 

(SDATS), vars uppgift är att utveckla och exportera RTS, både nationellt och globalt. I 

                                                
53

 Luftfartsverket, Därför satsar LFV på RTS. Publicerad 2017-02-07 
54

Regeringskansliet, Anna Johansson inviger LFV:s nya central för fjärrstyrd flygtrafikledning i Sundsvall. 

Publicerad 2017-02-15 
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dagsläget äger LFV 41 % av bolaget och SAAB äger 59 %. I en reklamfilm som LFV har 

publicerat på Youtube lyfter Anders Carp, chef för traffic management på SAAB, LFVs stöd 

vid implementationen av RTS som en viktig komponent. Carp tror att LFV är nyckeln till att 

RTS kommer bli framgångsrikt och Carp beskriver SDATS som en ”innovativ 

bolagslösning”.
55

 Satsningen på RTS kan ses som ett naturligt steg i vår digitaliserade värld 

och det kan ses som ett megaprojekt. När RTS firade ett år av operativ drift yttrade LFV:s 

dåvarande generaldirektör Olle Sundin följande: 

 

“Tillsammans med Saab gjorde LFV verklighet av en vision. LFV är inte bara 

den enda aktören som har fjärrstyrd flygtrafikledning i drift, vi är också 

ensamma om att ha ett operativt godkännande. Med RTS har vi skrivit 

industrihistoria som visar att LFV driver innovation och ligger i framkant när 

det gäller fjärrstyrd flygtrafikledning,”
56

 

 

LFV och förra infrastrukturministern ser RTS som ett sätt att använda digitaliseringens 

möjligheter och hävdar att LFV:s erbjudande passar både stora och små flygplatser. LFV 

lyfter att de verkar på en konkurrensutsatt marknad och att det finns krav att sänka 

kostnaderna för sina kunder, däribland flygplatserna. Detta bekräftades ytterligare av LFV 

under studiebesöket på RTC Sundsvall.  Där fick jag veta att ett nytt flygledartorn kostar 

mellan 60-100 miljoner kronor innan det kan tas i drift medan ett digitalt flygledartorn, en 

mast med kameror kostar en bråkdel. Detta gör att RTS inte bara minskar personalkostnader 

för användarna utan även minskar driftskostnaderna väsentligt.  

Under 2016 togs ett stort steg mot en utbyggd användning av RTS. Då skrevs en 

avsiktsförklaring mellan Swedavia och LFV.
57

 Avsiktsförklaringen syftade till att parterna, 

Swedavia och LFV avsåg att genomföra en detaljerad förstudie om hur fem av Swedavias 

flygplatser hade kunnat fjärrstyras från en kontrollcentral på Arlanda, likt hur Örnsköldsviks 

flygplats fjärrstyrs från Sundsvall.  

                                                
55

 Luftfartsverket, Saab Digital Air Traffic Solutions. Publicerad 1 juli 2016, Youtube 02:08 in i videon 
56

 Luftfartsverket, RTS – One Year in Operation. Publicerad 8 mars 2016 
57

Swedavia, LFV och Swedavia etablerar flygtrafikledning på distans vid fyra flygplatser.  

Publicerad 2017-11-23 
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Förstudien tog upp bland annat operativa, tekniska och kommersiella aspekter på RTS samt 

tog även in Försvarsmaktens åsikter om den nya tekniken. I inledningen av förstudien 

betonade LFV att RTS ger Swedavia många mätbara fördelar, både finansiellt och 

operativt.
58

 Efter förstudien valde Försvarsmakten att motsätta sig införande av RTS på 

Visbys flygplats då det ur ett säkerhetsperspektiv inte ansågs lämpligt. Därmed återstod fyra 

flygplatser, Malmö, Östersund, Umeå och Kiruna. Valet att förlägga kontrollcentralen på 

Arlanda är något som har väckt debatt. LFV motiverar beslutet genom att hävda att 

flygtrafikledningen vinner synergieffekter genom att lokaliseras på en plats där det redan 

finns en befintlig kontrollcentral. Frågan som uppkommer är ifall dessa synergieffekter 

väger upp för de risker som förknippas med RTS. Ifall kontrollcentralen av någon anledning 

slås ut berör det inte bara en, utan flera flygplatser och detta innebär att flygplan varken kan 

starta eller landa. Lokaliseringen till Arlanda innebär även att cirka 40 flygledartjänster 

berörs och tvångsförflyttas till Stockholmsregionen. I ett pressmeddelande den 1 december 

2017 riktade Region Jämtland Härjedalens tre regionråd kritik gentemot LFV och menar på 

att LFV underminerar regeringens ambitioner med att omlokalisera statliga jobb från 

Stockholm. Regionrådens förhoppning var att regeringen skulle överväga att lokalisera 

kontrollcentralen till Jämtland istället för Arlanda. Drygt ett år senare, instämde 

Länsstyrelsen i Jämtland i kritiken mot lokaliseringen.
59

  

I en rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) 2017 redogörs för 

vilka referensramar anställda med statliga respektive privata arbetsgivare har. Inom privat 

verksamhet finns det ett överordnat mål om vinstmaximering medan det hos offentligt 

anställda råder ett slags offentligt etos (public service mentality).
60

  Sveriges flygledare har 

sen LFV:s grundande varit anställda av LFV men detta håller på att förändras.  

Den 1 januari 2019 tog SDATS över flygledningen i Örnsköldsvik och Sundsvall.
61

 Vad 

detta innebär i praktiken är för tidigt att spekulera kring. Det som kan sägas är att flygledare 

                                                
58

News Cision LFV och Swedavia utreder förutsättningarna för fjärrstyrd flygledning – Remote Tower 

Services. Publicerad 2016-04-08 
59

 Harning, Maria. SVT Nyheter Jämtland. Länsstyrelsen säger nej till fjärrstyrning. Publicerad 2019-09-30 
60

 Molander Per, Dags för omprövning - en ESO-rapport om styrning av offentlig verksamhet s.11 
61

 Luftfartsverket, SAAB:s och LFV:s bolag SDATS tar över världens första distansledda flygtrafikledning. 

Publicerad 2018-11-26. 
 



19 
 

som tidigare var anställda av ett statligt affärsverk kommer få en ny arbetsgivare, i form av 

ett vinstdrivande bolag. 

4.2 RTS och femstegsmodellen  

Respondent A, flygplatschef. Anställd av Swedavia. 

Respondent B, flygplatschef. Anställd av Swedavia.  

Respondent C, ordförande Flygsäkerhetskommittén. 

Respondent D, RTS-specialist vid kontrollcentralen i Sundsvall. Anställd av 

Luftfartsverket.  

4.2.1 Hur fick respondenterna information? 

Respondent A berättar om hur hen fick vetskap om RTS genom att se förra flygplatschefen i 

tv med anledning av att RTS fick mycket uppmärksamhet. Hen fortsätter med att berätta om 

ett möte som anordnades innan hen påbörjat sin tjänst som flygplatschef. Mötet var anordnat 

av Moderaterna och syftade till att få fördjupad förståelse i frågan om RTS och var öppet för 

allmänheten. Respondent A var med på ett förberedelsemöte tillsammans med SAAB, LFV 

och Swedavia där de pratade ihop sig inför frågestunden med allmänheten, vilket sågs som 

ett tillfälle att få fördjupad kunskap enligt respondenten. Under själva mötet uttrycktes det 

mycket känslor och framförallt en oro från allmänheten inför införandet av RTS. Att beslutet 

rörde upp mycket känslor beskrev respondenten som “dörröppnaren för mig”.  

Respondent B berättar att hen fick information från LFVs koncernledning redan 2009. 

Informationen var inte på något sätt förvånande utan hen visste att både SAAB och LFV var 

intresserade av tekniken.  

Respondent C berättar nedan att hen fick information om RTS genom att företrädare från 

Luftfartsverket besökte deras kansli; 

 

“[...] jag tror vi kan backa till 2011 när ett gäng från LFV var på vårat kansli 

och pratade om fjärrstyrda torn, så jag tror det var första gången vi hörde om 

det.” 
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Respondent D berättar att hen arbetade som flygledare när informationen om RTS kom. 

Respondenten blev inbjuden av Luftfartsverket att ingå i en projektgrupp tillsammans med 

tre andra flygledare och beskriver det som att de blev som “ambassadörer” för projektet. 

Rogers talar om early adopters som en viktig del vid kunskapsinhämntning av en 

innovation. Det är de som i huvudsak bidrar till att sprida innovationen genom att öppet 

förespråka den och använda den. Early adopters är de som tidigt tar till sig en innovation och 

blir som respondent D uttryckte det, “ambassadörer” för innovationen. 

De fyra respondenterna fick information om innovationen på fyra olika sätt. Rogers 

resonerar kring och menar på att massmedia är ett effektivt sätt att på ett initialt plan 

informera om en innovation, likt respondent A redogör för. Om syftet med informationen 

kring innovationen är att skapa en positiv bild av innovationen är det bättre lämpat med ett 

personligt besök.
62

 Både respondent C och D har redogjort för att de fick ha personliga 

möten med representanter från Luftfartsverket i syfte att informera om innovationen. Dessa 

två grupper, flygledare och Svensk Pilotförening är de grupper som i efterhand varit mest 

kritiska till beslutet. Frågan är om det personliga mötet med LFV, tvärtemot vad Rogers 

teori säger, bidrog till att snarare förstärka den negativa bilden av RTS hos Svensk 

Pilotförening eller om motståndet hade varit lika starkt ändå? 

4.2.2 Hur övertygades de? 

Både respondent A och B berättar om de argument som LFV lyft för att införa tekniken. De 

berättar att det finns en kontiunitetsaspekt och en effektiviseringstanke som de anser ligger 

bakom beslutet. Respondent A lyfter även att hen tror att det finns en långsiktig ekonomisk 

aspekt som spelar in. LFV förlitar sig på tekniska lösningar och ser samordningsvinster 

genom en centralisering till Arlanda. Respondent A talar om digitalisering som en naturlig 

del och något Swedavia inte kan blunda för. Hen redogör för flera argument varför 

Swedavia är intresserade av RTS på sina flygplatser. Det rör sig bland annat om att säkra bra 

flygtillgänglighet för hela landet och hur detta i sin tur är en förutsättning för tillväxt. Vidare 

rör det sig om en teknisk systemuppdatering och att i framtiden undvika att behöva investera 

och renovera befintliga flygledartorn. Slutligen argumenterar Swedavia för att RTS är en 

                                                
62

 Rogers, Everett Diffusion of preventive innovations s.990 



21 
 

kostnadseffektiv flygtrafikledningstjänst och på så sätt ger detta flygplatsen i framtiden ökad 

konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. Respondent B lyfter liknande argument och menar 

på att det är en naturlig teknikutveckling som hen stödjer. Respondent A var redan innan hen 

påbörjade sin tjänst som flygplatschef en vän av digitalisering. 

 

“Digitalisering för mig, toppen på ett isberg, vi är på väg in i en digitalisering 

som kommer och förändra hela våran tillvaro, jag brukar skoja och säga att 

det är som ett fritt fall, vi har inte ens förstått all teknik som sker[...] Så jag 

tror att, Swedavia kan inte stå utanför, LFV kan inte stå utanför den här 

teknikutvecklingen.” 

 

Respondent A berättar om ett besök som hen fick göra på LFV:s kontrollcentral i Malmö där 

hen fick lära sig mer om hur flygtrafikledning i praktiken går till och hur de arbetar med 

digitalisering. Respondenten berättar även om när hen fick besöka kontrollcentralen i 

Sundsvall och hur hen fascinerades av tekniken som visades upp.  

 

“Jag är själv positiv till det [...] den här tekniken gör ju också att du får, du tar 

ju en teknik idag som den mänskliga faktorn inte behärskar” 

 

Respondent A fortsätter: 

 

“Jag hade nog en förutfattad bild av, är det ens möjligt att göra det här med 

hjälp av teknik, den här människan som finns i ett torn som har den här 

överblicken. Hur kan man göra det och hur kan man få upplösning av det 

mänskliga ögat kontra ett objektiv, där har jag fått tänka om.” 

 

Likt övriga respondenter berättar respondent C om hur hen, tillsammans med övriga i 

Flygsäkerhetskommittén (FSK), var på ett studiebesök på RTC Sundsvall under 2017 men 

delar inte fascinationen som övriga respondenter. I citatet motsvarar ”deras” LFV. 
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“Vi har fått varit där och titta, hela FSK var på RTC på ett studiebesök förra 

året. Jättetrevligt och intressant att ta del av men när det väl kommer till det vi 

nu ser har varit deras plan hela tiden.  

 

Respondenten C uttrycker en irritation över att LFV:s planer på omfattningen av införandet 

av RTS inte har varit fullt kända. Det är först i efterhand som respondenten upplever att hen 

har fått information om planerna på fjärrstyrning av Swedavias flygplatser. 

 

Respondent D pratar om hur LFV försökte övertyga och liknar det vid glädjekalkyler.  

 

“Det var glädjekalkyler för att få folk med på tåget för att få starta projektet.” 

 

Respondenten fortsätter och berättar att hen vid första anblick av tekniken var lite skeptisk 

och uttryckte följande, ”antingen hoppar man på tåget och är med på det eller så är man det 

inte”. Likt respondent A förändrades skepticismen till förundran för tekniken när hen fick se 

tekniken i operativ drift för första gången på RTC Sundsvall. 

Under övertygelsefasen försöker individen enligt Rogers skaffa sig information om 

innovationen för att senare besluta sig för vilken inställning hen ska ha till innovationen. I 

detta fall har flera av respondenterna redan från början haft en positiv inställning till 

innovationens huvudsakliga men studiebesöken, som bekostas av Swedavia och LFV, 

bidrog till att främja och i vissa fall förstärka den positiva inställningen till innovationen.  

De argument som flygplatscheferna lyfter som de tror ligger bakom satsningen på RTS, är 

till punkt och pricka de argument som Swedavia lyfter i avsiktsförklaringen från 2016 dvs 

att det handlar om en effektivisering och en kostnadsbesparing för LFV och Swedavia. Detta 

ger en indikation av att informationsflödet mellan Swedavia och flygplatscheferna har 

fungerat.  

Vikten av att det finns exempel där innovationen har varit framgångsrik är något som Rogers 

lyfter fram som centralt. Det är i övertygelsefasen viktigt att de som vill övertyga kan peka 

på att innovationen har varit framgångsrik. RTC Sundsvall har agerat ett sådant exempel 

som LFV lyft flera gånger.  
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4.2.3 Förkasta eller acceptera? 

Respondent A talar om det avtal om RTS införande som redan fanns på plats redan innan 

hen tillträdde som flygplatschef. Avtalet är något som en “[...] förhåller sig till [...]”då det 

redan är beslutat. När frågor ställdes kring hur beslutet att införa RTS mottagits bland 

anställda och allmänheten nämndes flera olika saker.  

 

[…] det okända skapar också lite oro. Förändringar är inte lätt och det här är 

en sådan stor förändring.” 

 

Respondent C uttrycker följande:  

 

“Jag tycker det är spännande, vi kan jättegärna vara först på grejer, men det 

måste ske på ett annat sätt.”  

 

Respondenten menar på att det inte är den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen 

som är problemet, utan snarare hur bestämda LFV har varit under processen.   

Respondent D resonerar kring beslutsfasen och menar på att det är en utveckling som inte 

går att hindra. Respondenten fortsätter och redogör för en inställning som hen menar 

genomsyrar Luftfartsverkets agerande. 

 

“När man väl började satsa och investera då fanns det ingen väg tillbaka för 

LFV. Vi ska hit.”
 

 

I beslutsfasen enligt Rogers väljer individen om hen vill acceptera eller förkasta 

innovationen, Rogers teori förutsätter att individen har ett val. I frågan om RTS vill jag påstå 

att individerna i fråga inte har haft ett val utan det har endast varit tal om att acceptera 

innovationen. De som har valt och förkasta innovationen, Svensk Pilotförening, de har valt 

ett aktivt avvisande av innovationen. De har sett tekniken och de har fått information men 

väljer att inte ta till sig RTS. 
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4.2.4 Implementeringsfasen 

Respondent A berättar att flygplatsen kommer att fjärrstyras från och med slutet av 2020, på 

så sätt är inte implementeringen i hamn än. Men respondenten för resonemang kring hur 

processen har upplevts hittills: 

 

“jag tycker att flexibiliteten i projektet har varit jättebra, [...]på så sätt tycker 

jag att processen är bra, det är en hög delaktighet, vi informerar vår egen 

personal regelbundet, vi pratar om det, vi har massor med människor som är 

engagerade i det. För våran del tycker jag att vi har en bra process.” 

 

Respondenten upprepar att det är en process och lyfter fram flera exempel där hen i 

egenskap av flygplatschef har fått igenom förändringar i LFVs ursprungliga plan, däribland 

gällande placering av det digitala flygledartornet. 

Respondent B instämmer i att det är en process och berättar om veckovisa 

avstämningsmöten som hen har med LFV för att få information om projektet. 

Respondent C pratar under intervjun mycket om implementeringsprocessen och nämner 

ordet implementering vid många tillfällen. I följande citat motsvarar “dom” LFV. 

 

“[…]det är ingen hejd på energin dom kör på det här tåget, dom har inte 

överhuvudtaget varit intresserade att inkludera oss i någon form av studie 

eller riskanalys.” 

 

Respondent C fortsätter och berättar om det yttrande som Svensk Pilotförening skrev med 

anledning av det regeringsuppdrag Luftfartsverket fick under våren 2018. Av yttrandet 

framgår följande skrivning: 

 

 

 

 



25 
 

“I den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA:s dokumentation på 

området beskrivs tydliga rekommendationer att ”brukarna” skall inkluderas i 

studie och riskanalys vid införandet av denna nya teknik och metodik. Vår 

uppfattning är att rekommendationen inte följs. LFV har inte inkluderat 

brukare i de eventuella flygsäkerhetsbedömningar som gjorts. 

 

Respondenten berättar och uttrycker en irritation över att LFV inte har varit intresserade av 

att inkludera Svensk Pilotförening i processen. 

 

Respondent D talar om processen ur sitt perspektiv som RTS-specialist och berättar om 

workshops som flygledarna i projektgruppen haft med ingenjörer från SAAB.  

 

“[...] Processen var bra, SAAB var bra, få vara med och styra och bestämma. 

Ska det bli en bra produkt måste vi vara med.” 

 

Hen lyfter särskilt fram ett exempel där SAABs ingenjörer hade tagit fram ett tekniskt 

system där de kamerorna på de digitala flygledartornen levererade bilder med en hastighet 

av 20fps (frames per second). Detta ansåg flygledarna inte var tillräckligt då bilderna blev 

hackiga och flygsäkerheten riskerades. Flygledarna förespråkade en lösning där de 

kamerorna levererade bilder i 30fps. Detta motsatte sig SAAB med anledning av att det blev 

för dyrt, men ändrade sig efter att flygledarna krävt 30fps. Respondent D lyfter även vissa 

problem med projektet, framförallt att det tagit mycket längre tid än vad LFV initialt tänkt 

sig. Framförallt är det handläggningstiden hos Transportstyrelsen som fördröjt 

implementeringsprocessen.
63

  

 

Implementeringsfasen karaktäriseras enligt Rogers av att det sker en handling, till skillnad 

från tidigare faser då det endast handlat om tankar på att fatta ett beslut. I denna fas använder 

individen den nya innovationen. I samband med studiebesöken på RTC som redogjordes för 

under 4.2.2 har respondenterna kunnat testa på tekniken men inte i skarpt läge. 
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Respondenterna har i begränsad omfattning använt sig av innovationen då den inte är 

implementerad fullt ut på Swedavias berörda flygplatser.  

 

4.2.5 Bekräftelsefasen 

Bekräftelsefasen är den sista fasen och i den upprepas fas ett, dvs kunskap. Individen 

fortsätter och söka information om innovationen men till skillnad från fas ett så begränsas 

sökandet till sådant som redan stöttar innovationen och det beslut som individen har tagit. 

Detta är särskilt tydligt i de fall där den nya innovationen, teknologin har inneburit en stor 

ekonomisk investering. Under intervjuerna var bekräftelsefasen den fas som ägnades minst 

tid då respondenterna inte ännu implementerat tekniken fullt ut. Däremot befinner sig 

Swedavia och framförallt LFV i bekräftelsefasen då mycket tid och fokus läggs på att 

förklara och legitimera RTS, bland annat i konsekvensanalysen av en utbyggd flygledning 

på distans. Detta utvecklas i nästa kapitel.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultaten är indelade i två delar där del ett 

diskuterar hur vi kan förstå uppkomsten av RTS. Del två behandlar hur 

implementeringsprocessen har upplevts bland aktörer.  

5.1 Hur kan vi förstå uppkomsten av RTS? 

Arbetet med RTS initierades för flera år sedan av LFV och SAAB. För att förstå 

innovationen behöver vi förstå dess förutsättningar. Jag anser att avregleringen av 

flygtrafikledningsmarknaden får stå för den främsta förklaringen men även digitaliseringen 

spelar in, dessa resonemang utvecklas nedan. 

När flygtrafikledningen avreglerades 2010 var detta en i raden av avregleringar. Sen 1990-

talet och framåt har bland annat Bilprovningen, Apoteket och skolväsendet avreglerats och 

öppnats upp för nya aktörer. Argumenten lyder ofta att kvalitén på den erbjudna tjänsten 

kommer bli bättre och att priserna på tjänsten kommer sjunka till följd av ökad konkurrens. 

Idag är det flygplatserna som agerar kunder på en marknad som ska köpa tjänsten 

flygtrafikledning och deras resurser är begränsade. Swedavias uppdrag är att äga, driva och 

utveckla flygplatser för att de ska bli så attraktiva som möjligt för sina kunder där kunderna 

är både är flygbolag och passagerare. I en tid där priserna konstant pressas på flygbiljetter, 

där passagerare ser flygplatsen som snarare en del av resan än som ett resmål i sig, är det en 

utmaning för flygplatser hur de ska bli lönsamma. Denna utveckling kan ses på i princip 

vilken som helst av Swedavias tio flygplatser idag. De kommersiella inslagen har ökat och 

betydelsen av exempelvis biluthyrning, kaféer och restauranger för flygplatsens ekonomiska 

resultat lyftes under intervjuerna. Detta bidrar till att Swedavia ständigt letar efter 

möjligheter att effektivisera och dra ner på kostnader, därmed finns det ekonomiska 

incitament från Swedavia att flygtrafikledningen är så billig som möjligt. 

Flygtrafikledningen är en nödvändighet och en tjänst där kostnaden har varit konstant under 

lång tid. Swedavia köper tjänsten flygtrafikledning från LFV. Detta för att säkerställa 

driftsäkerheten för de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet. Swedavia som bolag 

har ingen rätt att lägga ner en flygplats inom det nationella basutbudet även om den går med 

förlust. Ett sådant nedläggningsbeslut måste i så fall fattas av riksdagen. Avregleringen 
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2010, med resultatet att fler aktörer etablerade sig på marknaden fungerade som en 

katalysator för LFV och arbetet med RTS intensifierades. RTS är som tidigare nämnt en mer 

kostnadseffektiv lösning än traditionell flygledning. Men kan det finnas fler anledningar till 

varför ett statligt affärsverk ger sig in i denna typ av projekt tillsammans med ett privat 

företag? Koppenjams teori om samverkan mellan det offentliga och privata kan förklara en 

del. Koppenjan menar på att partnerskapet är fördelaktigt då privata företag tenderar att vara 

mer kostnadseffektiva än den offentliga sektorn. Det önskade projektet kan då genomföras 

till ett lägre pris, och i bästa fall även med en högre kvalité. Bildandet av bolaget SDATS 

kan liknas vid en utbyggd form av public-private partnership. Teorin om megaprojekt och 

statens roll i sådana projekt som Flyvbjerg talar om är något som jag anser kan tillämpas på 

RTS. Det är framförallt ett teknologiskt och politiskt projekt med ambitionen att förändra 

hur flygledning organiseras i grunden.  

Studien har visat att RTS som teknologisk innovation kan förstås med hjälp av avregleringen 

av flygtrafikledningsmarknaden men det finns andra faktorer som spelar roll. RTS är en 

konsekvens av digitaliseringen och utvecklingen med större kontrollcentraler är något som 

digitaliseringen medför. Dessa tendenser märks inte bara hos LFV, men också inom andra 

transportmyndigheter såsom Trafikverket och Sjöfartsverket.  

5.2 Hur har implementeringen av RTS upplevts bland aktörer utifrån 

Rogers femstegsmodell?   

I Rogers femstegsmodell görs ingen distinktion på hur implementeringsprocessen fortlöpt 

under de olika faserna utan redogör endast för individens beteende under processen. 

Modellen är tänkt att läsas vertikalt, fas två efter fas ett men studiens resultat visar på att 

individer kan stanna i beslutsfasen och därefter gå tillbaka till de föregående faserna. LFV 

har på ett tydligt sätt försökt informera och övertyga respondenterna om RTS och dess 

förträfflighet genom att bjuda in de till RTC Sundsvall. Detta för att visa upp tekniken och 

försöka övertyga och övertala om att det här är framtiden. Övertygelsefasen är central då den 

direkt får betydelse om individen kommer förkasta eller acceptera innovationen. RTS-

projektet beskrevs utav en av respondenterna som en glädjekalkyl och hen resonerade kring 

att detta var för att få med så många som möjligt i projektet. I beslutsfasen förutsätter Rogers 
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teori att individen har ett val. Studiens resultat visar på att respondenterna i vissa fall har haft 

möjlighet att påverka enskilda moment under processen. Exempelvis redogjorde respondent 

A att hen fick igenom en förändring i placeringen av det digitala flygledartornet och 

respondent D berättade om hur SAAB ändrade sig från 20fps till 30fps. Dessa förändringar 

förändrar dock inte innovationen eller respondenternas möjlighet att förkasta eller acceptera 

RTS. Oavsett respondenternas inställning införs innovationen och en reell möjlighet att 

förkasta innovationen har inte funnits för individer som representerar LFV och Swedavia.  

Det fjärde steget, implementeringsfasen, har upplevts som positiv av merparten av 

respondenterna. De anser att det har funnits en flexibilitet i projektet och att 

informationsflödet har fungerat bland annat genom möten och informationsträffar. 

Svensk Pilotförening hävdar att deras kritik mot RTS inte har blivit tagen på allvar av LFV 

och att de som brukare inte har blivit inkluderade i implementeringsarbetet. Detta för 

tankarna till Lundqvist som argumenterar för att alla aktörer bör inkluderas för att beslutet 

ska uppfattas som legitimt och Rogers som menar på att ett effektivt informationsflöde 

mellan inventör och brukare främjar en positiv inställning till innovationen.  

Bekräftelsefasen var inte tillämpbart på individnivå som de övriga faserna då innovationen 

inte används än av respondenterna. Studien visar istället att det var möjligt att applicera 

bekräftelsefasen på LFV som organisation. Under våren 2018 gav regeringen LFV i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att bedriva flygledning på distans. Frågor som regeringen 

ville att LFV skulle undersöka handlade bland annat om regionalpolitiska effekter av RTS, 

redundans och säkerhet.
64

 LFV som affärsverk har investerat mycket i RTS genom det 

gemensamma bolaget SDATS. Frågan om införandet av RTS på fyra flygplatser inom det 

nationella basutbudet är redan avtalat mellan Swedavia och LFV och därför bedömer jag 

sannolikheten som låg att LFV skulle ändra sin uppfattning. Svaret kom den 27 december 

2018 i form av en rapport. Rapporten innehåller som väntat en utförlig konsekvensanalys av 

RTS och landar i att RTS skapar stora utvecklingsmöjligheter för både LFV och Swedavia.
65

 

I konsekvensanalysen av RTS lyfter LFV att de under de senaste åren genomfört många 
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möten, seminarier och studiebesök för att presentera RTS men trots detta upplever LFV att 

det saknas en dialog, något som studiens intervjuer styrker. Under intervjuerna framkom det 

att LFV har genomfört samråd med berörda regioner för att ta in synpunkter och åsikter om 

RTS. Av instruktionerna till samråden går det att utläsa att LFV endast efterfrågat positiva 

effekter av RTS.
66

 Detta ser jag som problematiskt och en bidragande faktor till att det har 

uppfattats bland aktörer att LFV är fast beslutna om att införa RTS oavsett vad som 

framkommer i deliberativa processer. Rapporten var beställd av regeringen för tankarna till 

bekräftelsefasen i Rogers femstegsmodell. Bekräftelsefasen kännetecknas av att individen, i 

detta fall LFV, söker information om innovationen men sökandet begränsas till sådant som 

redan stöttar innovationen och det beslutet som individen redan tagit. Detta blir särskilt 

tydligt i de fall där den nya innovationen har inneburit en stor ekonomisk investering. 

Förutom att vara en ekonomisk investering så handlar frågan om RTS mycket om prestige 

och för tankarna till den politiska principen som initierar megaprojekt. Den politiska 

principen utgår från att makthavare och politiker vill kunna visa upp något för allmänheten 

och media. I uttalanden från LFV lyfts tekniken ofta fram som revolutionerande och att 

Sverige som land är först med tekniken. RTS ses som Sveriges nästa exportsuccé och det går 

inte att ta miste om att LFV och SAAB verkligen tror på konceptet med flygledning på 

distans. I rapporten lyfter LFV fram nästa steg av RTS som Multiple Remote Tower, vilket 

innebär att en flygledare styr flera flygplatser från samma RTC.
67

 Detta är en indikation av 

att arbetet med RTS bara är början för LFV och SDATS. 

Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har i ett dokument från 2012 slagit fast 

att RTS ska ses som ett verktyg för “small rural airports”.
68

 Vid en djupare läsning av LFV:s 

konsekvensanalys blir det tydligt att LFV har tolkat uppdraget till favör för en expansiv 

utbyggnad av RTS.  De flygplatser som LFV lyfter fram som aktuella för RTS är övriga 

flygplatser inom det nationella basutbudet. De flygplatser som tänkas bli aktuella för RTS 

utöver Malmö, Kiruna, Umeå och Åre/Östersund är bland annat Landvetter. Flera av dessa 

flygplatser anser jag inte inkluderas i begreppet “small rural airports”. Detta på grund av att 
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både Malmö, Umeå och framförallt Landvetter är flygplatser med ständigt ökande trafik och 

är viktiga ur ett redudansperspektiv. Redundans var ett återkommande ord under 

intervjuerna, men vilket värde begreppet fick skiljde sig åt. Det fanns en oro från Svensk 

Pilotförening över en minskad redundans när fyra flygplatsers flygtrafik koncentreras och 

styrs från en och samma kontrollcentral. Andra respondenter hävdade att redundansen 

däremot ökade vid införande av RTS, då den mänskliga faktorn elimineras. 

En studie från Linköpings universitet menar på att RTS är ett kostnadseffektivt alternativt 

för små flygplatser men att det fortfarande återstår en del praktiska frågor innan RTS kan 

implementeras i planerad utsträckning.
69

 Flyvbjerg hävdar att det oftast tar längre tid än vad 

som först projekteras från idé till faktisk implementering och driftsättning. Detta var något 

som kom fram under intervjuerna när Linköpings flygplats togs upp som exempel på 

fördröjning. Linköping skulle fjärrstyras redan 2016 men i skrivande stund är planerad 

driftstart 2019.  
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6. Framtid eller kraschlandning? 

Syftet med studien var att studera RTS som innovation genom frågeställningarna; ”Hur kan 

vi förstå RTS som innovation?” ”Hur har implementeringen av RTS upplevts bland aktörer 

utifrån Rogers femstegsmodell vid implementering av nya innovationer?”   

RTS har studerats genom att intervjua representanter från Swedavia, Luftfartsverket samt 

Svensk Pilotförening. Genom att tillämpa framförallt Everett Rogers femstegsmodell vid 

implementering av nya innovationer har uppkomsten av RTS och implementeringsprocessen 

analyserats. Totalt genomfördes fyra intervjuer och studiens resultat gör det möjligt till 

representationell generalisering då det är möjligt att tro att övriga berörda flygplatschefer har 

liknande inställning till RTS som de två som intervjuats i den här studien.  

Studiens primära resultat visar på att implementeringen av RTS varit unilateral, med vissa 

deliberativa inslag. De deliberativa inslagen har varit uppskattade enligt LFV och Swedavia 

men de har av aktörer utifrån, exempelvis Svensk Pilotförening och Länsstyrelsen Jämtland, 

setts som symboliska då det ibland endast efterlysts fördelar med RTS. Det har inte funnits 

någon reell möjlighet att säga nej till tekniken då det redan har investerats så mycket tid, 

prestige och framförallt pengar i det här projektet. Beslutsfasen har därmed inte tillämpats 

som Rogers förutsätter. Femstegsmodellen är tänkt att appliceras på individer men då detta 

inte ansågs möjligt under arbetet med bekräftelsefasen tillämpades fasen istället på LFV som 

visade att LFV, likt Rogers teori, begränsar sitt kunskapssökande till sådant som förstärker 

den egna positiva bilden av innovationen. Studien har därmed bidragit till viss 

teoriutveckling genom att visa att Rogers femstegsmodell inte bara är applicerbar på 

individer som Rogers tänkte 1962 men även på statliga affärsverk 2019. 

Studiens sekundära resultat är att RTS som innovation kan förstås främst av avregleringen 

av flygtrafikledningsmarknaden. Avregleringen har även möjliggjort för SDATS att ta över 

flygtrafikledningen i Örnsköldsvik och Sundsvall från och med 2019. RTS förstås även med 

hjälp av digitaliseringsvågen som Sverige tillsammans med världen befinner sig i.  

RTS är en innovation som initierades för flera år sedan. Projektet har hittills resulterat i 

bildandet av ett nytt bolag, en omorgansering av hur flygledare är anställda och en alltmer 

expansiv marknadsföring av RTS. Det slutgiltiga resultatet av vad den här tekniken praktiskt 

innebär för människor och för samhället kommer inte vara möjligt att analysera förrän om 
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flera år. Baserat på uppsatsens slutsatser hade det varit intressant att studera vilka yrken och 

verksamheter som bör ses som ett offentligt åtagande i framtiden samt huruvida 

omorganiseringen av flygledare till en privat arbetsgivare får konsekvenser för hur 

flygledare ser på och utför sitt arbete. 

 

”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”.  Citatet från 

den inledande problemformuleringen sätter fingret på den vision som även har visats sig 

genomsyra LFV:s agerande. RTS är ett sätt för Luftfartsverket att använda de möjligheter 

som digitaliseringen ger. RTS innebär en kostnadsbesparing för LFV och Swedavia och är 

ett sätt att effektivisera flygtrafikledningen, men det som är innovativt och kostnadseffektivt 

behöver nödvändigtvis inte vara bäst för Sverige. 
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Bilagor 

Information inför intervjuer 

 

Syftet med min studie är att undersöka implementeringen av fjärrstyrd flygledning (RTS) på 

fyra svenska flygplatser. Det insamlade materialet kommer att användas till min C-uppsats i 

statsvetenskap vid Umeå Universitet. Uppsatsen kommer att presenteras i samband med 

opponering i januari vid Umeå universitet. 

  

För att minimera missförstånd vill jag lämna information så att du är införstådd med 

förutsättningarna för samtalet, vilket kallas informerat samtycke. Ditt deltagande  är frivilligt 

och du väljer själv om du inte vill svara på frågorna och kan även senare meddela att du inte 

längre vill delta i studien. 

Om du samtycker,  spelar jag gärna in vårt samtal för att underlätta kommande arbete.  

Inspelat material kommer endast vara tillgängligt för mig och materialet kommer att raderas 

när uppsatsen blivit godkänd. 

 

Vid frågor om uppsatsen är du varmt välkommen att kontakta mig eller min handledare Rolf 

Hugoson vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet. Hans kontaktuppgifter 

är: 090-786 71 34 eller rolf.hugoson@umu.se.  

  

Vänligen, 

Sofia Olsson 

 

Kontaktuppgifter: 

sool0057@student.umu.se eller 0737-828334 
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