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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl vision och strategier förmedlas från 
divisionsnivå till underliggande affärsområdesnivå med avseende på det balanserade 
styrkortets utformning. 
Undersökningen genomfördes på division ANS och två av ANS underliggande affärsområden 
AER och ATA vid svenska Luftfartsverket. ANS ansvarar för flygtrafiktjänsten i Sverige 
vilket sköts av AER och ATA. Flygtrafiktjänst innebär bland annat att övervaka och dirigera 
flygplan inom tilldelat luftrummet, detta för att kunna bedriva flygtrafik på ett säkert sätt.  
 
Det balanserade styrkortet presenterades för första gången i början av 1990-talet av 
upphovsmännen Robert S. Kaplan och David P. Norton. Det balanserade styrkortet tar inte 
bara hänsyn till finansiella mått utan även icke finansiella mått vilket ger en mer balanserade 
syn på verksamheten. Luftfartsverket och division ANS började arbeta relativt tidigt med det 
balanserade styrkortet. I ett samarbete med ett konsultbolag i mitten av 1990-talet utformades 
ett balanserat styrkort för LFV som än idag arbetas efter.  
 
Under årens lopp har Kaplan och Norton utvecklat styrkortet, speciellt med avseende på att 
kommunicera budskap ut i organisationen med hjälp av styrkortet. Det senaste komplementet 
till styrkortet är Strategikartan som utgörs av ett enskilt dokument och har som uppgift att 
förklara en strategi. Detta genom att visa och förklara hur ett enskilt uppsatt mål bidrar till 
helheten i en organisation. 
 
För att få en uppfattning om hur ANS förmedlar vision och strategier till de underliggande 
affärsområdena AER och ATA och hur budskapet uppfattas av medarbetarna har intervjuer 
och en enkätundersökning genomförts. 
 
För att förmedla vision och strategier upprättar ANS en affärsplan för hela divisionen. ANS 
affärsplan ligger sedan till grund för de affärsplaner som upprättas för respektive 
affärsområde. Divisionens och affärsområdenas affärsplaner är snarlika varandra och är 
uppbyggda på en struktur enlig konceptet med det balanserade styrkortet. 
 
Resultatet som har framkommit i undersökningen är att kommunikationen av vision och 
strategier från divisionsledning till ledning för affärsområde ATA och AER fungerar bra med 
det balanserades styrkortets nuvarande utformning. 
 
Däremot så finns det brister i kommunikationen av vision och strategier från 
affärsområdesledning ut till de underliggande produktionsenheterna. 
På dessa underliggande organisatoriska enheter så upplevs inte nuvarande styrkortskonceptet 
fungera i samma utsträckning med avseende på uppgiften att förmedla vision och strategier. 
 
Tillämpningen av styrkortskonceptet skiljer sig dock mellan produktionsenheterna i 
affärsområdena. Detta exemplifieras av då ATCC-enheten i Stockholm har utvecklat 
styrkortkonceptet med en strategikarta och där upplevs kommunikationen ha förbättras. 
Konceptet med strategikarta skulle mycket väl kunna vara applicerbart på andra enheter och 
till och med för hela divisionens verksamhet. Genom att nyttja den kompetens och kontakter 
som idag finns inom verksamheten finns det stora möjligheter för utbildning och utveckling 
av styrkortskonceptet för division ANS.
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ABSTRACT 
The purpose of this essay is to investigate how well vision and strategies communicates from 
division level to underlying business unit levels with focus on the Balanced Scorecard 
Concept. The investigation was carried out within the ANS division and two of its underlying 
business units at the LFV Group (Swedish Airports and Air Navigation Services). ANS is 
responsible for the air navigation services in Sweden and the production of the services is 
carried out of the business units AER (En Route) and ATA (Tower and Approach). With Air 
Navigation Services means supervision and conducting air traffic mainly within national air 
space. The purpose of the services is to insure that air traffic could be carried out in a safe 
way. 
 
The Balanced Scorecard was introduced for the first time in the beginning of the 1990´s. The 
authors behind the concept were Robert S. Kaplan and David P. Norton. The Balanced 
Scorecard, as a management tool, considers not only financial targets but take into account 
non financial targets as well because they have also a great influence on an organizations 
performance. The purpose of the scorecard concept is to deliver a balanced picture of 
organizations performance indicators, which gives information of key elements today, 
tomorrow and in the future. The LFV Group and its division ANS implemented the scorecard 
concept in the middle 1990´s and today the scorecard is a corn stone in the business process. 
 
During several years Kaplan and Norton have developed the scorecard concept, especially 
with a focus to communicate a clear message throughout the organization. The latest 
compliment to the Balanced Scorecard is the Strategy Map. The Strategy Map is a single 
document and it has a main objective to explain the strategy. To do that the Strategy Map 
describe how local defined targets are connected to and contributes to the overall target for the 
organization. 
 
To establish a picture of how ANS mediates vision and strategies to the underlying business 
units AER and ATA and how the message will be understood by the employees the authors of 
this essay have done several interviews and one opinion poll. 
 
To communicate vision and strategies ANS establish a business plan for the whole division. 
ANS business plan is then a guiding star when the business units establish their business 
plans. The division and the business unit’s business plans are therefore very similar to each 
other and the structure is based on the Balanced Scorecard concept. 
 
We have found out in this investigation that the communication of vision and strategies works 
well between division management and the underlying business units and its management 
with today’s application of the Balanced Scorecard. On the other hand the communication of 
vision and strategies with the scorecard concept to all employees is unsatisfactory. Workforce 
on underlying units below the management level have an unclear picture of the Balanced 
Scorecards function in the management process with purpose to send a clear message of 
vision on strategies. 
The application of the scorecard concept is not similar for all units within the ANS. One unit 
for example has developed a Strategy Map to explain the strategy focus for the employees, 
other unit’s works more conventional with the basic concept of the scorecard. A more similar 
leadership could give a more positive effect and send a clear view to all employees. Through 
competence and contacts within the organization there are opportunities for education and 
development of the scorecard concept for the ANS division.
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FÖRORD 
Arbetet med uppsatsen har fungerat på ett tillfredställande sätt. Problem och frågor som 
uppkommit under arbetets gång har kunnat lösas med hjälp av goda kontakter med personal 
på Luftfartsverket. 
 
Vi vill tacka representater på interjuade enheter för trevligt bemötande och intressant 
informationsutbyte. Vi tackar även övriga som har varit behjälpliga under arbetets gång. 
 
Ett särskilt tack vill vi rikta till vår kontaktperson Urban Trygg som har gjort det möjligt att 
genomföra denna uppsats på division Flygtrafiktjänsten vid Luftfartsverket.  
 
 
 
Södertälje 
2006-06-01 
 
 
 
 
 
 

Fredrik Gustafsson   Fredrik Trygg 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Generellt beskrivs företags uppgifter som att utveckla, producera och marknadsföra produkter 
(varor och/eller tjänster) på utvalda marknader. Företagens verkställande ledningar ansvarar 
främst inför företagens ägare att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt som är förenligt 
med de för verksamheten formulerade målen. Ägarna formulerar affärsverksamhetens 
inriktning i samförstånd med styrelse och den verkställande ledningen. (Samuelsson, L. 2001, 
s.21) 
 
För att vara säker på att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt används olika typer av 
styrmedel, detta för att påverka verksamheten i rätt riktning. Arbetet med ekonomisk styrning 
för att guida verksamhetsutvecklingen i rätt riktning blir en uppgift för företagens 
verkställande ledning. Till sin hjälp har ledningen controllerfunktionen som har till uppgift att 
stödja ledningen i dess utformning och användning av olika styrmedel. (Samuelsson, L. 2001, 
s.22) 
 
Ledning av företags eller organisationers verksamheter ställer ofta krav på möjligheter som 
kommunikation och kontroll. Ekonomisk styrning syftar till att påverka verksamheten och 
dess beslutsfattare att agera i en gemensam riktning för att uppnå verksamhetens 
gemensamma mål. Dessa mål skall återspegla organisationens vision för hur företaget vill bli 
uppfattat av intressenterna i framtiden. (Ax, Johansson & Kullvén 2003, s.65) 
 
Historiskt fokuserar ekonomisk styrning på företagens lönsamhet och andra finansiella 
nyckeltal som mäter företagens prestationer. En anledning till de finansiella måttens ställning 
i företagsvärden är tillgängligheten på finansiell information. Tillgängligheten har sin grund i 
lagstiftning gällande redovisning av näringsverksamhet. Accepterade mått på effektivitet har 
därför växt i takt med företags och marknadsutveckling. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 
de finansiella måtten kan måla upp en förskönad bild av en verksamhet. Vilket sätt man 
använt för att värdera tillgångar och vilken politik företaget har anammat vad gäller 
avskrivningar har betydelse för flera av de finansiella nyckeltalen. (Brown & Laverick 1994, 
s.89-91)  
 
Globalisering och ökad konkurrens ställer också allt högre krav på företagens verksamheter. 
Idag är det inte tillräckligt att endast mäta strikt finansiella nyckeltal för att strategiskt planera 
och analysera verksamheten. Produktkvalité, leveranssäkerhet, leveranstillförlitlighet, 
eftermarknadsservice och support är exempel på mål av icke finansiell karaktär som har blivit 
allt mer centrala. (Drury, C. 2000, s.929) 
 
Det står klart att ekonomistyrning inte endast kan förlita sig på finansiella nyckeltal. För att 
åskådliggöra en organisations prestationer krävs en mix av olika indikatorer, både finansiella 
och icke finansiella. Detta för att ge en mer balanserad syn på företagets prestationer och 
framtida utsikter. Flera olika modeller för att uppnå den här typen av balanserad syn har under 
åren presenterats. Den modell som har blivit mest framgångsrik och populär är Balanserat 
Styrkort (Balanced Scorecard) vilken introducerades i början av 1990-talet av professorerna 
Robert S. Kaplan och David P. Norton. (Smith, M. 2005, s.27) 
 
Det balanserade styrkortet var ursprungligen avsett för att fungera som en modell för att mäta 
en organisations prestationer med avseende på finansiella och icke finansiella aspekter. Detta 
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för att ge en mer balanserad, rikare och relevant information av organisationens prestationer. 
Utvecklingen av styrkortet har utvidgat dess betydelse genom att styrkortet också används för 
att förmedla en organisations vision och strategier till samtliga intressenter. Betydelsen av 
styrkortet utvecklades även till att bli både ett system för mätning av prestationer och ett 
system för strategisk utveckling. (Cobbold, Lawrie & Marshall 2004, s.354-355) 
 
Att förmedla vision och strategier till organisationens olika delar kräver en förmåga att bryta 
ned övergripande mål för organisationen till underliggande mål och uppgifter för 
organisationens delar. Detta är en utmaning för företagens ledning. Företagsledare med 
arbetsuppgifter inom management i organisationer av betydande storlek har ofta svårt att 
bryta ned de övergripande strategierna till mål och riktlinjer för undernivåer i organisationen. 
Mål på managementnivå saknar ofta tydliga kopplingar till de underliggande mål som de 
anställda har att arbeta efter vilket kan skapa problem. (Davis, T. 1996, s.14-18) 
 

1.2  Problembakgrund 
Betydelsen av att samtliga involverade parter i en organisation arbetar emot samma mål är av 
stor betydelse för organisationens effektivitet. För att företag ska kunna drivas enligt dess 
ägares direktiv krävs det att företagets ledning tydligt kan förmedla ett entydigt budskap till 
verksamhetens delar. Processen att styra och leda verksamheten kräver olika former av 
styrverktyg. Balanserat styrkort är ett exempel på ett lämpligt styrverktyg som blivit allt mer 
accepterat i företagsvärlden sedan introduktionen i början av 1990-talet. 
 
Företagets ledning ansvarar för styrning av verksamheten och rapportering till ägarna. Syftet 
är att företagsledningen ska påverka organisationen i rätt riktning så att verksamheten ständigt 
anpassar sig till den föränderliga omvärlden och de krav som marknaden och eller 
omgivningen ställer på företaget. 
 
Vid tydliga differenser mellan företagsledningens direktiv och underordnade organisatoriska 
enheters agerande skapas problem för verksamheten. Ägarna ser inte de resultat som de 
förväntar sig och företaget kan i en förlängning hamna i kriser som kan leda till 
verksamhetens undergång. Därför ses ekonomisk styrning och styrverktyg som något centralt 
och nödvändigt för att ett företag ska kunna fortskrida med sin verksamhet. 
 
När det gäller det balanserade styrkortet är det av stor betydelse att det finns ett tydligt 
samband mellan mål, målformuleringar och handlingsplaner mellan olika organisatoriska 
nivåer. Genom att få företagets delar att agera tillsammans likt en helhet ökar möjligheten att 
de företagsgemensamma målen och visionen i en framtid uppfylls. I större företag och 
organisationer är detta scenario inte något självklart. Verksamheter av komplexa slag består 
ofta av olika delar med betydande skillnader i sina respektive delverksamheter. I dessa företag 
kan det därför vara svårt att förmedla en tydlig koppling mellan den operativa verksamheten 
och organisationens gemensamma vision och strategier. Detta kan leda till 
kommunikationsbrister som i slutändan kan påverka företaget i negativ riktning. 
Luftfartsverket och division Flygtrafiktjänsten är ett tydligt exempel på en komplex 
verksamhet där problemet att förmedla ett entydigt budskap i form av vision och strategier för 
verksamhetens delar är en aktuell fråga.  
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1.3 Problemformulering 
Fungerar det balanserade styrkortet som kommunikationskanal med avseende på att förmedla 
divisionens övergripande vision och strategier till underliggande affärsområden? 
 

1.4 Syfte 
Uppsatsen syfte är att undersöka hur väl divisionen för flygtrafiktjänst (ANS) vid svenska 
Luftfartsverket (LFV) lyckas att förmedla vision och strategier till de underliggande 
affärsområdena Tower Approach (ATA) och En Route (AER) med avseende på det 
balanserade styrkortets utformning. 
 

1.5 Definitioner 
 
AER Affärsområde En Route 
 
ANS Air Navigation Services, (Flygtrafiktjänsten) 
 
ATA Affärsområde Tower Approach 
 
ATS Air Traffic Services 
 
ATCC Air Traffic Control Centre 
 
BSC Balanced Scorecard 
 
EMS Executive Management Support 
 
FPC Flight Planning Centre 
 
ICAO  International Civil Aviation Organization 
 
LFV Luftfartsverket 
 
SES Single European Sky 
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2 METOD 

2.1 Forskningsstrategi 
Denna uppsats har som syfte att undersöka hur vision och strategier med hjälp av det 
balanserade styrkortet förmedlas ut i organisation inom division ANS på Luftfartsverket. 
Eftersom studien inriktar sig på att endast behandla division ANS och två av ANS 
underliggande affärsområden, AER och ATA, så faller sig det naturligt att använda sig av 
fallstudie som forskningsstrategi.  
 
Det finns många olika forskningsstrategier att välja mellan men det är endast ett fåtal 
strategier som är lämpliga att använda för ett specifikt problem. Att använda sig av fallstudie 
som forskningsstrategi är bäst lämpat vid småskaliga undersökningar som sker på ett eller ett 
fåtal undersökningsområden. (Denscombe, M. 2000, s.41-44)  
Att kunna studera studieobjektet på djupet och få förståelse om problemområdet är av stor 
vikt i denna undersökning eftersom Luftfartverket och divisionen ANS är en invecklad och 
komplex organisation. Fallstudie som forskningsstrategi är därför en nödvändighet att få en 
förståelse för hur det balanserade styrkortet idag används och hur vision och strategier 
förmedlas ut till de olika organisatoriska nivåerna.  
En annan fördel med användning av fallstudie är att denna forskningsstrategi tillåter en mängd 
av olika källor och forskningsmetoder. Det ger möjlighet till att kombinera observationer med 
insamlande av dokument från möten och informella intervjuer. (Denscombe, M. 2000, s.43) 
Detta är en fördel i den här undersökningen eftersom en del av den data som används kommer 
ifrån intern data och informella intervjuer. 
 

2.2 Forskningsansats 
Den deduktiva forskningsansatsen har använts i den här uppsatsen eftersom undersökning inte 
har som mål att presentera nya utsagor eller teorier.  
H. Andersen (1994, s.33) nämner att utgångspunkten i en deduktiv ansats är en fast 
förståelseram som ska användas för att tolka konkreta upplevelser eller förutsägelser ur ett 
visst förhållande. Ur förståelseramen ska hypoteser och frågeställningar härledas för att sedan 
användas i den empiriska undersökningen. Förståelseram i den här uppsatsen är uppbyggd 
kring befintliga teorier om det balanserade styrkortet och dess utveckling vilket presenteras i 
teorikapitlet. Teorikapitlet ligger sedan som grund till den teoretiska referensramens 
uppbyggnad som i sin tur ligger till grund för de intervjufrågor som har genomförts på de 
undersökta affärsområdena inom Luftfartsverket. 
 

2.3 Forskningsmetod 
H. Nørreklit (2000, s 70f) diskuterar orsak-verkan samband mellan mål i det balanserade 
styrkortet. Orsak och verkan ses som centralt för det balanserade styrkortet. Nørreklit menar 
dock att Kaplan och Norton är något oklara i sin definition av orsak-verkan samband. För att 
det ska råda ett orsak-verkan samband måste det existera ett empiriskt etablerat samband 
mellan de olika aktiviteterna.  
 
I en studie av Jan Olof Müller som behandlar balanserat styrkort i statliga myndigheter 
diskuterar Müller olika forskares, författares och konsulters ställningstagande till orsak-
verkan samband. Två samband framställs som centrala orsak-verkan samband och logiska 
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samband. Ett logiskt samband kan exemplifieras med att nöjda kunder ger ökad lönsamhet. 
Vilken typ av samband som är bäst går inte att förutspå. (Müller, J-O. 2005, s.58f) 
 
Det kan dock finnas undantag för dessa logiska samband, då mindre lönsamma kunder 
mycket väl kan vara de mest nöjda. Detta kan illustreras med flyget och biljettpriset för en 
resa Stockholm- New York tur och retur. Biljetterna för en affärsresenär som reser i business 
class och en privatperson som reser i ekonomiklass skiljer sig väsentligt i pris. 
Affärsresenären betalar ett betydligt högre pris för resan och bidrar därför i större grad till 
flygbolagets lönsamhet. Samtidigt kan mycket väl privatpersonen vara den resenär som är 
mest nöjd med resan. (Gummesson, E. 2002, s.269f) 
 
Genom att se på samband likt Schlesinger och Halowells ”Service Profit Chain”, god intern 
servicekvalitet  nöjd personal  personalen stannar  god extern servicekvalitet  nöjda 
kunder  kunderna stannar  god lönsamhet, skapas en begriplig logik men giltigheten kan 
givetvis ifrågasättas. (Gummesson, E. 2002, s.269) 
 
Även om det finns undantag så existerar ingen entydig tolkning av vilka samband som ska 
råda. Författarna till den här uppsatsen har därför för avsikt att se till korrelation framför 
kausalitet. För att kunna beskriva detta kommer fokus att ligga på kvalitativ metod, som har 
till syfte att beskriva och förstå det undersökta objektet. För att finna utökat stöd avser 
författarna att komplettera undersökningen med kvantitativa data i form av en enkät.  
 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vid genomförande av en undersökning är det stora mängder data som ska bearbetas och 
analyseras. Dessa data kan delas in i två huvudgrupper; primärdata och sekundärdata. 
 
Primärdata kännetecknas av att det är den data som framställs direkt av författarna och som 
är avsedd att användas till den aktuella undersökningen. (Patel & Davidsson 1991, s.56) 
 
Primärdatan i den här undersökningen har framställts genom dels intervjuer och dels en 
enkätundersökning som har genomförts på division ANS och på de två affärsområdena ATA 
och AER.  
Resultatet av dessa primärdata ska leda fram till en uppfattning om hur väl verksamhetens 
vision och strategier förmedlas ut i organisationen och hur medarbetarna upplever det 
balanserade styrkortet som kommunikationsinstrument till att förmedla budskapet. 
 
Sekundärdata är den data som andra forskare har samlats in och sammanställts för ett annat 
ändamål, men som ändå är användbar i den aktuella undersökningen. (Patel & Davidsson 
1991, s.56) 
 
Sekundärdata har använts i form av Luftfartsverkets årsredovisning, internt material samt 
divisionens och affärsområdenas balanserade styrkort och affärsplan. Med hjälp av dessa data 
har författarna skapat sig en bild om hur Luftfartsverket och divisionen ANS är uppbyggt och 
hur vision och strategier kommuniceras med hjälp av affärsplanen.  
 
Intervjuer och enkäter 
De intervjuer som har genomförts i denna undersökning har varit av ostrukturerad och 
semistrukturerad art. De ostrukturerade intervjuerna har genomförts med kontaktperson på 
Luftfartsverket, för att kunna få en bild över hur den komplexa organisationen är uppbyggd 
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och hur den fungerar i praktiken. Eftersom författarna vid början av den här undersökningen 
hade liten kunskap om hur det balanserade styrkortet användes inom Luftfartsverket var den 
ostrukturerade intervjuformen att föredra. (Denscombe, M. 2000, s.134)  
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med chefer och controllers på affärsområdena 
ATA och AER. Intervjurespondenterna kontaktades efter rekommendation av kontaktperson 
och intervjuerna genomfördes på plats vid respektive affärsområde. 
De frågor som ställdes under intervjuerna var utformade utifrån den teoretiska referensramen 
som är en sammanställning av hur teorierna ska användas för att uppnå uppsatsens syfte. De 
ställda intervjufrågorna behandlade hur personal på ledningsnivå och personal ute i respektive 
affärsområde uppfattar organisationens vision och strategier, samt hur vision och strategier 
förmedlas med hjälp av det balanserade styrkortet.   
Utöver intervjuerna har även en dialog förts mellan författarna och kontaktpersonen vid ett 
flertal tillfällen. 
 
Enkäterna skickades ut till 100 anställda på affärsområdena AER och ATA. De anställda fick 
besvara 12 frågor som berörde deras uppfattning om vision och strategier i det balanserade 
styrkortet och i affärsplanen. Frågorna var konstruerade som påstående och respondenterna 
fick fyra svarsalternativ att välja mellan för att besvara påståendena.  
 

2.5 Urval 
Luftfartsverket som studieobjekt har valts med avseende på att författarna tycker att det är en 
intressant organisation att studera det balanserade styrkortet på. Detta eftersom det 
balanserade styrkortet mycket väl kan vara ett lämpligt styrverktyg på statliga företag likväl 
som på privata företag.   
Tillgängligheten till information har också påverkat författarnas val av studieobjekt. Genom 
personliga kontakter på Luftfartsverket har tillgången till information och 
intervjurespondenter förenklats avsevärt.  
 
Författarna har i samråd med kontaktperson på LFV valt att studera division ANS och de två 
affärsområdena AER och ATA. Dessa två affärsområden valdes med tanke på att de står för 
den största delen av intäkterna till division ANS. De andra två affärsområdena (ASI och ASD) 
som ingår i divisionen ses som stödfunktioner till AER och ATA och har därför inte tagits 
med i undersökningen.  
 
Urvalet av intervjurespondenter gjordes efter rekommendationer från kontaktperson. De 
intervjuade var personer på ledande befattningar på divisions- och affärsområdesnivå. Dessa 
personer har en god insikt i hur det balanserade styrkortet fungerar inom organisationen och 
hur de anser att vision och strategier ska förmedlas vidare ut i organisationen. 
 
Vid enkätundersökningen använde författarna sig av ett slumpmässigt systematiskt urval. 
Detta genom att slumpmässigt ta fram en individ ur populationen och sen ta var tionde individ 
tills populationen är genomgången fick författarna fram de 100 individer som enkäterna 
sändes ut till. Den totala populationen bestod av anställda vid två affärsområden på 
Luftfartsverket och utgjordes av ca: 1000 personer. Enkäterna sändes ut till anställda med 
hjälp av Luftfartsverkets interna datanät samt att en påminnelse skickades ut till de 
respondenter som inte svarade inom utsatt tid. (Se bilaga 12) 
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2.6 Bortfall 
I enkätundersökningen som genomfördes skickades 100 enkäter ut till anställda på division 
ANS i affärsområdena AER och ATA. Det externa bortfallet i enkätundersökningen blev 
relativt stort, närmare bestämt 44 % i bortfall. Det stora bortfallet kan ha påverkat enkätens 
utfall men författarna anser ändå att resultatet ger en relativt rättvisande bild av medarbetarnas 
syn på vision, strategier och målstyrning. 
 
Det stora bortfallet kan ha många olika anledningar. En anledning var att cirka 15 % av dem 
som har blivit slumpmässigt utvalda att svara på enkäten vid tillfället var tjänstlediga av olika 
skäl. En annan trolig anledning till stora bortfallet är att en stor del av personalen på 
affärsområdena AER och ATA är flygledare med oregelbundna arbetstider vilket kan ha 
påverkat deras medverkan i enkäten. Ytterliggare en anledning är att många 
enkätundersökningar har skickats ut till personalen vid tidigare tillfällen vilket kan ha medfört 
att personalen har tröttnat på att medverka i enkätundersökning. Detta tror författarna kan ha 
påverkat svarsfrekvensen på enkäten i negativ riktning.   
Det interna bortfallet var däremot litet, endast en enkät fick uteslutas på grund av att 
respondenten ej svarat på påståendena.      
 

2.7 Validitet och reliabilitet 
Validiteten är ett mått på hur giltig eller relevant information är som samlas in till 
undersökningen. (Patel & Davidson 1991, s.85) 
Genom att studera artiklar och tidskrifter som är skrivna av forskare vid allmänt erkända 
skolor så anser författarna att validiteten på den insamlande informationen bör vara god. Det 
finns mycket skrivet om det balanserade styrkortet men själva teorin om styrkortet baseras på 
tre artiklar. Genom att använda dessa tre artiklar samt att söka efter nyare artiklar för att 
beskriva utvecklingen inom det balanserade styrkortet så tycker författarna att detta ger en 
relevant bild om styrkortet.  
 
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig och pålitliga mätningarna är i en undersökning. 
(Andersen, H. 1994, s.91) 
Författarna tycker att tillförlitligheten är hög på det aktuella studieobjektet men att 
generaliserbarheten inte är så hög om man jämför mellan olika studieobjekt.  
Undersökningen ska utreda hur väl vision och strategier förmedlas ut i organisationen. För att 
studera detta används både intervjuer och enkäter vilket ska bidra till att reliabiliteten på 
undersökningen ska bli hög.  
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3 TEORI 

3.1 Det balanserade styrkortets uppkomst 
Konflikten mellan traditionella redovisningsmodeller baserade på finansiella nyckeltal och 
framtida krafter för skapandet av långsiktig lönsamhet har skapat en ny syntes i det 
balanserade styrkortet. Traditionell ekonomistyrning med fokus på finansiella nyckeltal 
fungerade bra för företagen under industrisamhällets era. I det moderna samhället ställs andra 
och i många fall mer komplexa krav på företagens verksamheter. Utvecklingen i en del 
företag har gått emot att utveckla de traditionella nyckeltalen för att öka dess relevans. 
Representanter från andra organisationer menar att man kan glömma de finansiella 
nyckeltalen helt och istället använda sig av operationella nyckeltal såsom cykeltider och 
kassation. Det är inte meningen att företagsledare ska behöva välja mellan finansiella och 
operationella nyckeltal när de leder och utvecklar sina verksamheter. Mot bakgrund av detta 
har det balanserade styrkortet växt fram för att skapa balans mellan en rad olika nyckeltal 
både av finansiell och av operationell karaktär. (Kaplan & Norton 1992, s.71) 
 

3.2 Det balanserade styrkortet 
Det balanserade styrkortet är en sammanställning av finansiella mätningar som återspeglar 
historiska händelser och operationella mätningar. De operationella mätningarna utgörs av 
kundnöjdhet, interna processer och organisationens innovations och förbättringsmöjligheter 
vilka ger en bild av framtida prestationsmöjligheter. (Kaplan & Norton 1992, s.71) 
 
Det balanserade styrkortet ger en balanserad bild av verksamheten med utgångspunkt ifrån 
fyra olika perspektiv det finansiella perspektivet, interna process perspektivet, lärande 
perspektivet och kundperspektivet. Respektive perspektiv svarar sedan för fyra centrala 
frågeställningar av strategisk betydelse för aktuell verksamhet, vilket återges i figur 3.1. 
Styrkortet behandlar de mest centrala nyckeltalen för verksamheten samtidigt som det belyser 
ett bredare fokus då hänsyn tas till olika perspektiv. (Kaplan & Norton 1992, s.72-77) 
 

Kundperspektivet 
 

Finansiella 
perspektivet 

Lärande perspektivet
 

Interna 
Processperspektivet

Figur 3.1 The Balanced Scorecard Provides a Framework to Translate into Operational Terms.  
Källa: Kaplan & Norton 1996a, s.9 

VISION & 
STRATEGI

Hur uppfattas vi av ägarna? 

Hur kan vi fortsätta att skapa 
värde i framtiden? 

Hur uppfattas vi av kunderna? 

Vad ska verksamheten 
fokusera på? 
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3.2.1 Finansiella perspektivet 
Det finansiella perspektivet ska visa resultatet av de övriga perspektivens val av strategi, detta 
samtidigt som det finansiella perspektivet fastställer långsiktiga mål och spelregler för de 
övriga perspektiven. Det finansiella perspektivet uttrycker ägaren/ägarnas förväntningar på 
verksamheten i form av lönsamhet och tillväxttakt. Det är också viktigt att belysa olika 
restriktioner för verksamheten. Exempel på detta kan vara om negativt kassaflöde ska 
accepteras, investeringsstorlek och hur stora kundfodringar som tillåts. Perspektivet utgörs av 
traditionella styrmedel i form av finansiella nyckeltal. (Olve, Roy & Wetter 1997, s.6) 
 

3.2.2 Interna processperspektivet 
Det interna processperspektivet belyser vilka processer som måste genomföras för att 
verksamheten ska kunna fungera. Dessa processer ska genomföras för att kunna skapa värde 
för såväl kunder som ägare. För att studera företagets interna processer kan Porters modell 
över värdekedjan användas, se figur 3.2. Utifrån denna modell kan processer som inte direkt 
eller indirekt bidrar till ökat kundvärde lokaliseras. Syftet är att bryta ned företagets processer 
på detaljnivå och lokalisera kärnverksamheten. (Kaplan & Norton 1996a, s.92-93) 
 

 

3.2.3 Lärande perspektivet 
Det lärande perspektivet behandlar företagets förmåga att utveckla och lära sig för att klara 
omställningar i en föränderlig omvärld. Under detta perspektiv är det därför viktigt att 
vidmakthålla och utveckla den kunskap som är nödvändig för att kunna tillfredställa 
kundernas behov. Kunskap utgör en färskvara för företaget det blir därför allt viktigare att 
definiera företagets kärnkompetens, vilken verksamheten skall utvecklas kring. I traditionella 
termer värderas företaget genom analys av balansräkningen. Analysen fokuserar på det egna 
kapitalet, detta ofta genom mätning av soliditeten, det egna kapitalet i förhållande till totalt 
kapital. Genom att applicera detta tankesätt på kompetens och kompetensutveckling så kan en 
kompetensbalansräkning upprättas, se figur 3.3. Tillgångssidan utgör de förmågor och 
kompetenser som är viktiga för att lyckas. Skuldsidan visar hur dessa förmågor och 
kompetenser är finansierade. Traditionellt skulle kunskapssoliditeten vara nära 100 %, alltså 
självfinansierad i företaget. Modellen bygger på att analysera vad som är kärnkompetens på 
tillgångssidan och utifrån detta besluta hur övriga kompetensområden ska ”finansieras”. 
Genom detta kan man beräkna en typ av soliditetsmått för kunskap som efterliknar traditionell 
soliditet. (Olve, Roy & Wetter 1997, s.68-70) 
 
 
 
 
 

 
Kund 
behov   Leverera 

 
Producera    Produkt 

 
Analys 

Kund-
behov 

till- 
freds-
ställt

    ServiceFörsäljning 

Utvecklings- 
process 

Produktions- 
process 

Försäljnings- 
process 

Figur 3.2 Värdekedjan, Källa: Porter, M. 2004, s.35 



Teori 

 10

 

3.2.4 Kundperspektivet 
Kundperspektivet beskriver hur och vilka kundvärden som ska tillfredställas, men också 
varför kunden ska vara beredd att betala för dessa värden. Kundperspektivet är därför helt 
beroende av att det interna processperspektivet fungerar. Fungerar inte de interna processerna 
genom att skapa kundvärde på kort och lång sikt så genereras inte några intäkter till 
verksamheten. Det gäller därför att skapa förståelse för kunden. Vilka värderingar är centrala 
för kunden är det pris, kvalité, leveranstid, tillförlitlighet i leveranser, image, relationer etc. 
Frågor som svarar på dessa förväntningar måste hämtas från företagets kunder. Det kan därför 
vara intressant att studera marknadsandel, kundlojalitet, återköpsfrekvens, andelen nya 
kunder, kundtillfredställelse och lönsamhet per kund. (Olve, Roy & Wetter 1997, s.64-65) 
 

3.3 Balanserat styrkort som managementsystem 
Utvecklingen av det balanserade styrkortet har fortskridit sedan det lanserades 1992. Från 
början handlade konceptet om att mäta prestationer med avseende på finansiella och 
ickefinansiella mått för att skapa en balanserad syn på en verksamhets prestationer utifrån 
olika tidsaspekter. Under senare år har Kaplan och Norton utvecklat tanken med styrkortet 
tillsammans med företag som implementerat de ursprungliga idéerna. Betydelsen av styrkortet 
har växt till att i större utsträckning behandla en helhetssyn. Styrkortet kan ses som ett 
managementsystem för att förmedla och kommunicera vision och strategiska budskap. Det är 
också meningen att styrkortet ska fungera som en lärande process där strategier kan utvecklas 
i takt med nya krav från omgivningen. (Kaplan & Norton 2001, s1f) 
 
Företag som implementerar balanserat styrkort i sin verksamhet syftar inte endast till att 
utveckla nya styrtal för att mäta verksamhetens resultat. Användandet av balanserat styrkort 
kan betraktas som en hörnsten i ett större managementsystem. Styrkortets funktioner är 
uppbyggda kring fyra managementprocesser konkretisering av vision och strategi, 
kommunikation och sammankoppling, affärsplanering och slutligen strategisk feedback och 
inlärning vilket åskådliggörs i figur 3.4. (Kaplan & Norton 1996b, s.75-85)  

Försäljning 

Produktutveckling 

Service 

Produktion 

Administration 

Nätverkskompetens 

Inhyrd kompetens 

Partners 

Egen kompetens 

Kompetensbalansräkning 
      Tillgångar  Skulder 

Figur 3.3 Kompetensbalansräkning Källa: Olve, Roy & Wetter 1997, s.70 
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De tre första managementprocesserna är vitala för implementering av strategier i företagets 
verksamhet, men de ensamma är inte tillräckliga för att leva upp till kraven som en 
föränderlig omvärld ställer på styrningen av en organisation. Dessa tre processer formar ett 
single-loop learning system, vilket betyder att verksamheten styrs efter fastslagna mål. 
Ledningen uppfattar avvikelser från fastlagda riktlinjer och kan på så sätt agera. Anledningen 
till att de tre förstnämnda processerna inte utgör ett komplett system, är att de inte ifrågasätter 
de fastlagda strategierna och den vision som verksamheten arbetar efter. För att systemet ska 
bli ett komplett managementsystem krävs det en fjärde länk i form av strategisk feedback och 
inlärning. Genom den fjärde länken skapas möjligheter att ifrågasätta dagens fastlagda 
strategier och den långsiktiga visionen. Detta kan benämnas som double-loop learning vilket 
syftar till att befintliga orsak-verkan samband eller logiska samband kan ifrågasättas. På så vis 
kan strategier och vision med tiden förändras i takt med omvärlden. Genom dessa fyra 
managementprocesser kan det balanserade styrkortet klassificeras som en viktig hörnsten i ett 
fungerande managementsystem. (Kaplan & Norton 1996b, s.75-85) 
 

3.4 Implementering av styrkort i större organisationer 
Företagsledningen inom större företag har ofta svårt att översätta mål, strategier och 
prestationsmått så att de blir begripliga för berörda parter på samtliga nivåer inom 
organisationen. (Davis, T. 1996, s.14-18) 
 
Införande av ett övergripande strategisystem med det balanserade styrkortet i fokus kan vara 
en svår uppgift för företaget. Det är inte bara att kopiera styrkort på företagsnivå för att sedan 
införa det samma på lägre nivåer i organisationen. Det som krävs är istället analys av varje 
mindre enhets egenheter och bidrag till verksamhetens helhet. Detta för att styrkortet ska få 
funktionell och operativ betydelse för dessa mindre enheter. (Kaplan & Norton 2006, s.104) 
 
Målformuleringar på managementnivå saknar ofta en direkt koppling till de mål som 
verksamheten på lägre nivåer fokuserar kring. Ofta är det finansiella mål som dominerar på 
managementnivå medan mål som produktionsvolym, kvalité och service dominerar för lägre 
nivåer inom organisationen. (Davis, T. 1996, s.14-18) 

Balanced 
Scorecard

Kommunikation 
& länkning 

 
Affärsplanering

Feedback
& strategisk 

inlärning 

Översättning
av vision 
& strategi 

Figur 3.4 Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Källa: Kaplan & Norton 
1996b, s 77 
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Tabell 3.1 Balanced scorecard measurement system GE Lightning Business Group 

 
Källa: Davis, T. 1996, s.15 
 
I en artikel i tidskriften Management Decision presenterar Tim Davis hur man inom det 
amerikanska företaget General Electrics (GE) tillämpar styrkortsarbete på olika 
organisatoriska nivåer. Det som exemplifieras är hur styrkort tas fram för olika nivåer i en 
organisation. Perspektiven ska genomsyra hela organisationen samtidigt som de övergripande 
målen formuleras om så att de passar respektive nivås uppgifter. Det centrala är att målen är 
länkade till varandra, vilket kräver god diskussion och kommunikation mellan representanter 
från olika delar i organisationen. (Davis, T. 1996, s.14-18) 
 
Tanken är att styrkortet ska kunna brytas ned till olika specificerade styrkort för respektive 
nivå i organisationen. Utformningen kan exemplifieras med GE Lighting Business Group´s 
system vilket presenteras i tabell 3.1. Där finns olika styrkort representerade från företagsnivå 
till individnivå. Avsikten är att de anställdas agerande tydligt ska generera i åtgärder för att nå 
organisationens gemensamma mål för respektive perspektiv. (Davis, T. 1996, s.14-18) 
  

3.5 Utvecklingen av styrkortet 
Det balanserade styrkortet har varit det mest framgångsrika konceptet vad gäller performance 
management under det senaste decenniet. (De Waal, A. 2003, s.30) 
 
A. De Waal (2003, s.31f) frågar Robert S Kaplan i en intervju hur Kaplan ser på det 
balanserade styrkortets framtid och utveckling. Professor Kaplan tror på en fortsatt utveckling 
och betydelse av användandet av balanserat styrkort. Enligt Kaplan går utvecklingen emot att 
flera typer av företag och organisationer implementerar och tillämpar styrkortets grundtankar. 
Till en början var det främst privata företag som införde styrkortet men idag tillämpas 
styrkortet både i kommuner, offentlig sektor och statliga myndigheter. Det visar på att 

 Customer 
satisfaction 
measures 

Financial measures Internal process 
measures 

Innovation 
learning 
measures 

Corporate 
Scorecard 

Customer satisfaction 
95 % on time; global 
expansion 

Number 1 or 2 in sales;  
Number 1 in profit 

Increase inventory turns; 
process improvement 

New product 
development 

Group 
Scorecard 

(LBG) 

Customer satisfaction 
(95 % on time); 70 % 
overseas sales 

Number 1 in sales/profit 
reduce working capital; 
total cost productivity  
>5/6 % 

Ten inventory turns; 
process improvement 

New products  
(25 % of sale last 
five years) 

Division 
Scorecard 
(NAPD) 

”Speed” in customer 
service (95 % on time) 
zero stock outs; product 
“quality” 

Total “cost” 
productivity >5/6 %; 
reduce inventory levels 

Ten inventory turns; 
process improvement  

Vitality; 25 % of 
sales in new 
products; improve 
product design 
 

Plant 
Scorecard 

(OLP) 

Speed in customer 
service (external)  
95 % on time fill rate; 
customer complaints 
(number of customer 
complaints per million) 
survey results 

Total cost productivity 
>5/6 %; per cent direct 
material yields, labour 
productivity, packing; 
reduce inventory levels 

Ten inventory turns; 
process improvement 
quality (number of defects 
per million) Materials: 
training, assembly process  
Labour: equipment 
downtime, overtime, 
production rates 

 

Frontline 
Employee 
Scorecard 

Customer service 
(internal) 95 % on time 

Reduce material costs 
(waste) and overtime, 
increase productivity 
(production rates) 

Assembly process: reduce-
number of poor solders, 
number of cracked bulbs, 
number of cracked stems 

 



Teori 

 13

styrkortet är dynamiskt. Kaplan menar också att styrkortets viktigaste bidrag är att skapa en 
länk för att förmedla vision och strategi från managementnivå till organisationens anställda. 
Han hävdar att det är den här egenskapen som styrkortet har som andra tidigare teorier om 
styrning saknar. 
 
Kaplan och Norton ser sig själva som experter på vad som ska mätas och inte hur det ska 
göras. För att komplettera det balanserade styrkortet presenterar de ”The strategy map” eller 
på svenska strategikartan. (De Waal, A. 2003, s.33f) Strategikartan syftar till att åskådliggöra 
en logisk struktur mellan de fyra olika perspektiven, detta för att tydliggöra strategier och 
vision för hela organisationen. Genom den här strukturen ska samband illustreras så att 
enskilda funktioner förstår sin del i helheten. (Irwin, D. 2002, s.645f)  
 
Kaplan ser flera intressanta inriktningar på framtida forskning inom området för det 
balanserade styrkortet, bland annat utlyser han fler studier med fokus på orsak-verkan 
samband kopplat till styrkort och strategikartor. (De Waal, A. 2003, s.33f)  
Det är flera forskare, författare och konsulter som diskuterar hur samband ska tolkas i det 
balanserade styrkortet. Jan-Olof Müller, (2005, s.55) belyser att det finns en skillnad mellan 
orsak-verkan samband och logiska samband. Han tolkar betydelsen av vilken typ av samband 
som finns i det balanserade styrkortet som oviktigt. Ett orsak-verkan samband behöver enligt 
Müller inte vara bättre än ett logiskt samband.  
Ett orsak-verkan samband eller kausalt samband definieras som att en variabel ”A” ska vara 
ett nödvändigt och tillräckligt villkor för att variabeln ”B” ska uppträda. Ett ”logiskt 
samband” eller korrelation kan uppstå när en variabel påverkar en annan, men det kan också 
finnas andra påverkande faktorer vilket skiljer korrelation från orsaksförklaring. (Rosengren 
& Arvidsson 2001, s.86)  
 
Kaplan och Nortons definition av orsak-verkan är något vag mot bakgrund av den teoretiska 
diskussionen om kausalitet och korrelation. (Nørreklit, H. 2000, s.70f) Samtidigt nämner 
Kaplan att en framtida forskningsinriktning skulle kunna vara att ytterliggare testa orsak-
verkan samband i det balanserade styrkortet. (De Waal, A. 2003, s.33)   
 

3.6 Strategikartan 
Det senaste komplementet till styrkortet utgörs av ”The strategy map” eller strategikartan. 
Arbetet med en organisations strategi är ingen enskild process. För att kunna formulera och 
utveckla strategier för en organisation krävs interaktion mellan företagets eller 
organisationens olika nivåer. Det balanserade styrkortets strategikarta utgör ett ramverk för att 
illustrera hur strategi länkar immateriella tillgångar till värdeskapande processer. (Kaplan & 
Norton 2004, s.41f) 
 
En strategikarta utgörs av ett enskilt dokument som ska kunna illustrera relationer mellan de 
olika perspektiven i det balanserade styrkortet. Insikten är att strategikartan har lika stor 
betydelse som det balanserade styrkortet i sig. För att kunna styra någonting måste detta 
kunna mätas, men du kan inte mäta något som du inte kan beskriva. Det är på detta område 
som strategikartan fyller sin funktion. (Bower, M. 2004, s.3) 
 
Strategikartan har till uppgift att förklara en strategi. Speciellt när det gäller att visa hur 
delarna i en organisation ska falla på plats för att skapa en helhet. Erfarenheter visar att det 
inte är tillräckligt att endast visa ett dokument som beskriver denna bild. Det krävs ofta större 
ansträngningar t.ex. kan företagets ledning anlita konsulter som i sin tur får till uppgift att 
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förmedla budskapet virtuellt till företagets anställda, aktieägare och övriga intressenter. 
Fördelen är dock att samma beskrivning eller karta kan användas på samtliga organisatoriska 
nivåer. (Irwin, D. 2002, s.645f) 
 
En strategikarta möjliggör för management att definiera och kommunicera de logiska orsak-
verkan samband som gör att just deras företag skapar värde. Tillsammans med strategikartan 
utgör sedan det balanserade styrkortet ett kraftfullt verktyg för att implementera och övervaka 
företagets strategi. På så vis utgör strategikartan tillsammans med det balanserade styrkortet 
ett system för att samla in och kommunicera information om hur företaget skapar värde åt sina 
intressenter. (Kaplan & Norton 2006, s.103)  
 

3.6.1 Strategi 
En organisations övergripande strategi beskriver hur värde skapas för organisationens 
intressenter. Vad som uppfattas som strategi kan variera mellan olika avdelningar och 
funktioner inom en organisation. Säljare kan ofta uppfatta strategin ur ett kundinriktat 
perspektiv med kundnöjdhet i fokus medan företagsekonomer ofta ser strategin ur ett 
ekonomiskt perspektiv med tyngdpunkten på avkastning. Få beslutsfattare ser organisationens 
strategi ur ett holistiskt perspektiv, detta eftersom det är vanligt att beslutsfattare är påverkade 
av den egna delverksamhetens fokus. (Kaplan & Norton 2004, s.3-15) 
 

3.6.2 Strategiska teman 
Kaplan och Norton (2006, s.108) diskuterar hur ett företags övergripande vision eller uppdrag 
formuleras med hjälp av s.k. ”strategic themes” eller strategiska teman. På övergripande 
organisationsnivå föreslås att mellan tre och fem strategiska teman ska formuleras med 
utgångspunkt från den övergripande strategin. Dessa teman ska sedan ligga till grund för 
målformuleringar på olika organisatoriska nivåer. Varje verksamhetsenhet kan sedan anpassa 
sin verksamhet efter dessa teman mot bakgrund av sina specifika resurser och erfarenheter. 
 
Strategiska teman som formuleras för en organisations verksamhet ska utgöra en nära 
koppling till den övergripande strategin. De processer som är organisationens kärnverksamhet 
eller utgör funktioner som är centrala för att skapa värde för intressenterna ska förmedlas via 
dessa strategiska teman. Det är av central betydelse att formulera strategiska teman som 
kompletterar varandra. Detta är viktigt för att skapa balans i den övergripande strategins 
utfall. Genom att förbättra operationella processer skapas ökad kvalité och 
kostnadsbesparingar vilket påverkar resultatet på kort sikt. Investeringar i kundrelationer ger 
förbättrat resultat på medellång sikt. Satsningar på forskning och utveckling skapar 
möjligheter för resultatförbättringar på längre sikt. Oavsätt vilken huvudstrategi en 
organisation tillämpar så måste en mix av teman som genererar ett balanserat resultat över 
tiden tillämpas. Detta är också ett krav för att aktievärdet eller företagsvärdet ska utvecklas 
med en stabil långsiktig tillväxt. (Kaplan & Norton 2004, s.12-13) 
 

3.6.3 Strategikartans utformning 
Strategikartan är baserad på fyra huvudelement som motsvarar ursprungsperspektiven i det 
balanserade styrkortet. För ett vinstdrivande företag är hierarkin ofta strukturerad enligt figur 
3.5. Ett vinstgenererande företag formulerar vanligen en vision för att sedan slå fast vilka 
finansiella mål som går i linje med visionen och investerarnas krav på verksamheten. Efter 
detta steg utreds hur kunderna ska tillfredställas för att de ekonomiska målen ska uppfyllas. 
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Bakgrunden till nöjda kunder ligger i att verksamheten kan prestera de processer som 
kunderna efterfrågar. Till sist måste de bakomliggande faktorerna för genomförandet av 
effektiva processer kartläggas. Det är avgörande att rätt kunskap, information och ledning 
finns tillgänglig. (Irwin, D. 2002, s.640f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De immateriella tillgångarnas koppling till företagets strategi illustreras i strategikartan. 
Humankapitalet beskriver arbetskraftens skicklighet och kunskap. Informationskapitalet 
beskriver informationssystem och strukturer. Organisationskapitalet beskriver kultur, 
ledarskap och samarbete i organisationen. Dessa immateriella tillgångar ska utvecklas och 
kopplas till de centrala processer som skapar värde åt organisationens intressenter. Detta 
betyder att de immateriella tillgångarna ska tillfredställa de strategiska teman som identifierats 
för verksamheten. På så sätt finns det en tydlig länk till det interna processperspektivet. 
Genom att satsningar sker på en balanserad front med fokus på rätt processer enligt valda 
strategier så skapas förutsättningar för att kunna tillgodose kundernas förväntningar. 
Kundnöjdhet uppfylls när kundernas förväntningar uppfylls. Enligt ett logiskt samband leder 
det till lojala kunder och ökad lönsamhet. På detta sätt skapar strategikartan ett ramverk för 
hur de olika perspektiven i det balanserade styrkortet är kopplade till varandra. (Kaplan & 
Norton 2004, s.29)  
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Figur 3.5 Övergripande strategikarta Källa: Kaplan & Norton 2004, s.11 
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3.7 Teoretisk referensram 
Genom att studera divisionen ANS och affärsområdena AER och ATA:s  balanserade styrkort 
och affärsplan med avseende på vision, strategier, mål, nyckeltal och handlingsplaner ska 
detta leda fram till ett svar på uppsatsens syfte.  
Ur vision, affärsidé, strategier, mål, nyckeltal och handlingsplaner har frågeställningar 
hämtats till intervjuerna och enkätundersökningen. Frågorna ska ge en bild av hur chefer, 
controllers och övrig personal på affärsområdena har för uppfattning om vision och strategier 
för divisionens verksamhet. De ska även ge svar på om de tillfrågade ser en koppling mellan 
affärsområdenas styrning och divisionens övergripande vision och strategier, enligt egen 
modell som presenteras i figur 3.6. Målsättningen är att detta skapar en bild av hur det 
balanserade styrkortet fungerar med avseende på att kommunicera och förmedla divisionens 
övergripande vision och strategier till aktörer på affärsområdesnivå. 

 

 
STRATEGY MAP 

BALANCED SCORECARD 
Division 

BALANCED SCORECARD 
Affärsområde 

BALANCED SCORECARD 
Verksamheten 

• Vision 
 
• Strategiska mål 

 
• Mål & Nyckelmått 

 
• Handlingsplaner 

 

• Vision 
 
• Strategiska mål 

 
• Mål & Nyckelmått 

 
• Handlingsplaner 

 

RESULTAT 
Förmedlas divisionens vision & övergripande strategier vidare till 

affärsområdesnivå? 

Formalia, formaliserad styrning 
Chefer & Controllers uppfattning 
Personal i kontakt med kunder 

BALANCED SCORECARD 
Företaget totalt 
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4 EMPIRI 

4.1 Luftfartsverket (LFV) 
Luftfartsverket (LFV) är en central förvaltningsmyndighet som lyder under 
Näringsdepartementet. LFV är ett av statens få affärsverk. Huvudkontoret är beläget i 
Norrköping. Verksamhet regleras via en förordning med instruktioner för LFV. Uppdraget 
från riksdag och regering består i att driva och utveckla statens flygplatser och flygtrafiktjänst 
både för civil och militär luftfart. (SFS 2004:1120)  
 
Målen med verksamheten för Luftfartsverket syftar till att samhällsekonomiskt bidra till 
transportförsörjning för medborgare och näringsliv. Detta genom att upprätthålla en säker 
luftfart där ingen dödas eller allvarligt skadas samt arbeta för att flygtransportsystemet ska 
anpassas för kraven på en god och hälsosam miljö. Det ska ske i enlighet med en positiv 
regional utveckling, vilket syftar till en utjämna geografiska skillnader. 
(Näringsdepartementet 2005/06:TU1) 
  
Luftfartsverkets vision:  ”Vår vision är att våra kunder ska lyfta fram LFV:s 

flygplatser och flygtrafiktjänster som det goda 
exemplet när det gäller kostnadseffektivitet, säkerhet 
och funktionalitet” (LFV Årsredovisning 2005, s.5) 

 
Luftfartsverkets affärsidé:  ”Skapa ett mervärde för våra kunder och främja 

flyget genom kostnadseffektiva, säkra och 
välfungerande flygplatser och flygtrafiktjänster” 
(LFV Årsredovisning 2005, s.5)  

 
LFV drivs i en form kallad affärsverk, vilket är en myndighet med bolagslika egenskaper. 
Verksamheten är inte reglerad via aktiebolagslagen utan följer liknande direktiv från 
regeringen. LFV bär sina egna kostnader och belastar således inte statsbudgeten. (SFS 
2004:1120) De totala intäkterna består till två tredjedelar av intäkter från trafikavgifter och en 
tredjedel från olika former av kommersiella aktiviteter främst på statens flygplatser. (LFV 
Årsredovisning 2005, s.3) 
 
Ägaren staten styr LFV genom att kräva ett avkastningskrav om 8 % på eget kapital, en 
soliditet på 25 %, en låneram om 8 miljarder kronor samt vissa begränsningar i möjligheten 
att höja priserna i förhållande till konsumentprisindex (KPI). Dessutom finns vissa 
restriktioner i att placera likvida medel samt att bilda dotterbolag. (Näringsdepartementet 
2005/06:TU1) 
 

4.1.1 Luftfartsverkets organisation 
Luftfartsverkets affärskoncern består av affärsverk, med dotterbolag och intressebolag. LFV 
leds av en styrelse bestående av 5-8 personer. I styrelsen ingår dessutom verkets 
generaldirektör. Luftfartsverket bestämmer självt sin organisation och struktur. (SFS 
2004:1120)  
 
Enligt förordningen (2004:1120) finns en arbetsordning för Luftfartsverket upprättad. 
Koncernen är organiserad i divisioner och resultatenheter enligt organisationsschema i figur 
4.1. (Arbetsordning LFV, 2005) 
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4.2 Division Flygtrafiktjänst (ANS) 
I Sverige har LFV och divisionen ANS (Air Navigation Services) fått i uppdrag av riksdagen 
att svara för drift och utveckling av flygtrafiktjänster i fred för civil och militär luftfart. 
Utöver detta ska den sammanhängande verksamheten också bedrivas på ett 
företagsekonomiskt sätt. I ansvaret ingår även att kunna överlåta flygtrafiktjänst till annan 
leverantör samt att utbilda flygledare. (SFS 2004:1120) 
  
ANS Vision:  ”Genom fusion är vi en respekterad och stark leverantör av 

flygtrafiktjänst” (ANS affärsplan 2006-2010) 
 
ANS Affärsidé:  ”Vi levererar säkra, flexibla och kostnadseffektiva 

flygtrafiktjänster med kunden i centrum” (ANS affärsplan 2006-
2010) 

 
Från den 1 januari 2005 övervakas verksamheten ur flygsäkerhetssynpunkt av den nyinrättade 
myndigheten Luftfartsstyrelsen. Beträffande den militära flygsäkerhetsövervakningen så sköts 
den av den militära flyginspektionen. (LFV Årsredovisning 2005) 
 
Divisionen för flygtrafiktjänst bidrar till 60 % av Luftfartsverkets totala intäkter och 
divisionens verksamhet betraktas som LFV:s kärnverksamhet. (LFV Årsredovisning 2005, 
s.3) 
  

4.2.1 Flygtrafiktjänst 
För att kunna säkerställa att luftfarten internationellt och i Sverige kan bedrivas med säkerhet, 
regularitet och effektivitet finns det en flygtrafiktjänst. Flygtrafiktjänsten är styrd av 
internationella överenskommelser som beslutas genom ett särskilt FN-organ benämnt ICAO 
(International Civil Aviation Organization).1 
 
 

                                                 
1 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Norrköping 2006-04-25 
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Figur 4.1 Organisationsschema LFV Källa: LFV Årsredovisning 2005, s.3
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Utförandet av flygtrafiktjänst kan delas in i fem olika kategorier:   
 
Flygledningstjänst innebär att planera och dirigera flygplan i luftrummet. Syftet är att 
förebygga kollisioner mellan flygplan i luften och mellan flygplan och andra fordon på 
marken. Detta sker från flygtrafikledningscentraler för luftrummet inom svenskt territorium 
samt över internationellt vatten och i tornen vid flygplatser i Sverige.  
 
Flygteletjänst innebär tillhandahållande av teknisk infrastruktur för navigation, övervakning 
och kommunikation i form av radar, radio mm.  
 
Flygbriefingtjänst innebär att förmedla information till piloter före flygning. Detta sker 
numera främst via Internet. 
 
Flygvädertjänst innebär att tillhandahålla uppgifter om väderläge och prognoser. Detta utförs 
i huvudsak av SMHI. 
 
Flygräddningstjänst innebär att koordinera eftersökning och räddningsuppdrag i samband 
med haverier i Sverige. Tjänsten är samordnad mellan sjöfart och luftfart. (Flygtrafiktjänst, 
2005, s.3-4) Flygräddningstjänst är en myndighetsuppgift som fr.o.m. 2005 är överförd till 
Luftfartsstyrelsen.2 
 

4.2.2 Division ANS organisation 
ANS leds av en chef CANS, som har det övergripande ansvaret. Till hans förfogande i att leda 
divisionen finns EMS (Executive Management Support) och en särskild enhet för Säkerhets- 
och kvalitetsledning benämnd QSM (Quality Support Management). (ANS 
Divisionshandbok, 2006)  
Divisionens produktion sker i fyra affärsområden, ATA (Affärsområde Tower/Approach) och 
AER (Affärsområde En Route) samt supportfunktionerna ASD (Affärsområde Support and 
Development) och ASI (Affärsområde System and Infrastructure). Totalt har divisionen cirka 
1200 anställda och omsätter cirka 1,5 miljarder kronor årligen. ATA utför sin produktion i 35 
torn vid svenska flygplatser och AER har sin huvudproduktion i flygledningscentralerna 
belägna på Arlanda och Sturup. Divisionen är organiserad enligt organisationsschema i figur 
4.2. (ANS Divisionshandbok, 2006) 

                                                 
2 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Norrköping 2006-04-25 

Figur 4.2 Organisationsschema över ANS, Källa: ANS affärsplan 2006-2010 
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4.2.3 Kunder och marknaden  
Marknaden för flygtrafiktjänst är idag avgränsad så till vida att leverantörer av tjänsten inte 
kan expandera och söka nya marknadsandelar. Utvecklingen inom EU mot ett ”Single 
European Sky” kommer i framtiden leda till färre leverantörer på denna marknad vilket 
återspeglas i den uppsatta visionen för ANS. (LFV Årsredovisning 2005, s.19) 
 
Genom att tillämpa en särskild lagstiftning har EU markerat att branschen inte faller under de 
normala konkurrenslagar som i övrigt gäller. Marknaden för flygtrafiktjänst går således inte 
att jämföra med grundpelarna i EU-lagstiftningen som i övrigt verkar för en fri 
arbetsmarknad, fri rörlighet av kapital etc. Enligt EU:s lagstiftning kommer staterna att 
tvingas utse och certifiera leverantörer av flygtrafiktjänst i särskilda luftrumsblock. Dessa 
luftrumsblock avses också bli gränsöverskridande vilket tvingar staterna att samarbeta om 
flygtrafiktjänst i framtiden. Åtgärderna syftar således till att effektivisera verksamheten och 
antalet utförare av flygtrafiktjänst i Europa kommer att decimeras vilket kommer att leda till 
en hårdare konkurrens.3 
 
Kunderna på marknaden utgörs av flygbolag, enskilda piloter, ideella föreningar exempelvis 
flygsportklubbar, enskilda och kommunala flygplatser, statliga flygplatser inom LFV samt 
Försvarsmakten. Från 1976 är civil och militär flygtrafiktjänst integrerad vilket innebär att 
LFV utför all flygtrafikledning, även för militär luftfart. Några statliga anslag finns inte för att 
bedriva flygtrafiktjänst i Sverige. I ett vidare perspektiv är flygplatser, reseföretag, företag, 
privatpersoner alla intressenter på denna marknad och till sist är det flygpassagerarna som 
betalar för verksamheten.4 
 

4.2.4 Prissättning 
Flygtrafik är en internationell verksamhet och därför har ICAO beslutat om gemensamma 
riktlinjer som respektive stat ska följa efter att de har skrivit under den så kallade Chicago 
konventionen. Inom EU har dessa regler vidareutvecklats och det finns ett särskilt organ 
benämnt Eurocontrol som hanterar flygtrafiktjänstfrågor i Europa. Här beslutas om avgifter 
för flygning på sträcka, En Route, för 35 stater i Europa inklusive Sverige.5 
 
Principen för prissättning grundas på kostnadsbaserad prissättning eftersom marknaden 
kännetecknas av monopol. Med kostnadsbaserad prissättning avses ett pris som ska täcka de 
kostnader som producenten har inklusive skälig avkastning på nedlagt kapital. (Eurocontrol 
route charges system 2003, s.23-27) 
 
Konsultationer med kunder måste föregå varje förändring av prissättningen. Uppstår ett 
överskott betalas detta tillbaka under kommande år och uppstår ett underskott debiteras ett 
högre pris kommande år. Det är noga reglerat hur dessa konsultationer ska gå till och vilken 
typ av material som ska presenteras.6 
 
Avgifterna inom affärsområdet AER (En Route) består av en överflygningsavgift, ”en Route 
avgift”, d.v.s. en avgift per flugen sträcka. Underlaget till avgiften kalkyleras av LFV och 
efter den första januari 2005 är även myndigheten Luftfartsstyrelsen involverad i framtagning 

                                                 
3 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Norrköping 2006-04-25 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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av avgiftsunderlaget. En Route avgiften faktureras sedan av Eurocontrol och intäkterna 
förmedlas vidare till LFV som är ensam producent av detta i Sverige.  Det är 
Luftfartsstyrelsen som är Sveriges representant i Eurocontrol.7 
 
Inom affärsområdet ATA (Tower/Approach) används en annan prismodell. Här debiteras 
flygplatserna för den tid som flygtrafiktjänsten håller flygplatserna öppna. Flygplatsen tar 
sedan ut en landningsavgift mot flygbolagen. Avgiftens storlek beslutas av flygplatserna. 
Flygplatserna ersätter LFV för utförande av flygtrafiktjänst efter avtal som tecknas mellan 
parterna. På vissa mindre flygplatser tillhandahåller flygplatserna själva den lokala 
flygtrafiktjänsten i form av informationstjänst. (Luftfartsverkets hemsida 2006-04-26) 
 

4.2.5 Affärsplanering 
Processen med affärsplaneringen startar på våren då det kommer direktiv från koncernen hur 
verksamheten i stort ska bedrivas för kommande år. Dessa direktiv grundar sig på beslut 
fattade av Luftfartsverkets styrelse. Detta innebär sedan att ledningen för division ANS 
utarbetar långsiktig vision, affärsidé, strategiska formuleringar, mål och handlingsplaner för 
flygtrafiktjänstens verksamhet. Utefter detta är det tänkt att man på affärsområdesnivå ska 
genomföra en likartad process för respektive affärsområde. Affärsplanerna som utarbetas på 
affärsområdesnivå ska sedan brytas ned för verksamheter delar och mynna ut i 
verksamhetsstyrning med målsättningar och handlingsplaner för lokal nivå. Den slutliga 
processen att förmedla budskapet om visioner och strategier till medarbetarna ansvarar 
respektive verksamhetschef för. Det är viktigt att medarbetarna känner tillhörighet och 
målsättningen är att alla ska ha kännedom om verksamhetens syfte och framtida önskad 
position.8 
 
Utgångspunkten med affärsplanen är styrning enligt BSC och de perspektiv som 
Luftfartsverket har valt att applicera på sin verksamhet. Styrkortet utgör stommen i ANS:s 
affärsplan. Affärsplanens uppgift är att förmedla strategier och vision till underliggande 
affärsområden. Formalia i affärsplanerna för de olika verksamhetsnivåerna är strukturerad 
enligt de definierade perspektiven som verksamheten styrs efter vilket exemplifieras av de 
styrkort som utformats, se bilaga 8-10. Urban Trygg menar att ANS har lagt ned arbete på och 
ställer krav på att affärsplanerna med styrkort utarbetas på ett likartat sätt för att möjliggöra 
effektivare uppföljning. Samtidigt poängteras att sättet att styra den ”egna verksamheten” 
(affärsområdet) är beslut som tas av respektive affärsområdeschef/ledning. Det förekommer 
olika tillämpningar av BSC-konceptet ofta beroende av att strukturen på verksamheten 
varierar mellan affärsområdena ATA och AER.9 
 
Styrning med dagens affärsplaner och styrkort bygger på ett arbete som startade i mitten av 
1990-talet, då LFV tillsammans med Nils-Göran Olve på konsultfirman Cepro tog fram ett 
koncept för LFV. ANS har sedan inte uppdaterat konceptet i någon större utsträckning. 
Samtidigt har nya initiativ inom divisionen på senare tid tagits med avseende på BSC och 
strategikartan vilket kan vara ett tecken på nytänkande och uppfräschning. Efter en tid av 
besparingar och nyinvesteringar i nytt flygledningssystem (Eurocat 2000E) blir de strategiska 
frågorna allt mer centrala vilket ställer krav på divisionens styrning och det valda konceptet.10 
 
                                                 
7 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Norrköping 2006-04-25 
8 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Södertälje 2006-04-18 
9 Ibid 
10 Ibid 
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Samtidigt som arbetet med affärsplaneringen och konceptet att styra verksamheten mot den 
önskade visionen så arbetar divisionen för att kvalitetssäkra sin verksamhet enligt ISO-
systemet. Bakgrunden till detta är att det europeiska samarbetet inom Eurocontrol som arbetar 
för ett Single European Sky har beslutat att respektive medlemsstat skall utse eller certifiera 
leverantörer av flygtrafiktjänst. Ett grundkrav för att kunna få ett SES-certifikat krävs att man 
som leverantör av flygtrafiktjänst arbetar med kvalitetssäkring. Därför har LFV valt att införa 
ISO-systemet.11 
 

4.2.6 Medarbetarnas syn på vision, strategier och målstyrning 
I en enkätundersökning har medarbetarna vid affärsområdena AER och ATA fått ta ställning 
till olika påståenden som behandlar ledning och styrning av divisionens verksamhet. 
Områdena som behandlats rör affärsidé, vision, strategier och målstyrning med balanserat 
styrkort. (Se enkät i bilaga 12) 
 
Affärsidé 
ANS affärsidé uttrycker en kundfokuserad verksamhet som ska genomföras på ett 
kostnadseffektivt sätt. Samtliga svarande instämmer helt eller delvis till att affärsidén på ett 
bra sätt återspeglar vad ANS kärnverksamhet syftar till. Samtidigt anser 59 % av de svarande 
att affärsidén delvis fungerar som en ledstjärna i den dagliga verksamheten och 23 % av de 
svarande instämmer helt till detta påstående. Affärsidén kan också ses som relativt förankrad 
hos medarbetarna. (Bilaga 13) 
 
Vision och strategier 
Merparten av de svarande medarbetarna instämmer helt eller delvis i att vision och strategier 
är viktiga instrument för styrning och ledning av divisionens verksamhet. Samtidigt 
instämmer större delen av de svarande medarbetarna att formulerad vision stämmer bra 
överens med deras egen uppfattning om divisionens framtida verksamhet. Dock tycker de 
svarande medarbetarna att kunskapen om visionen, på den lokala arbetsplatsen, är relativt låg, 
se figur 4.3. När det gäller formulerade strategier tycker de svarande medarbetarna att de är 
förtrogna med divisionens strategier, men samtidigt uttrycker majoriteten att strategierna inte 
utgör ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. (Bilaga 13) 
 

                                                 
11 Urban Trygg Ekonomichef (EMS) ANS, Norrköping 2006-04-25 

Figur 4.3 Sammanställning av medarbetarnas kännedom om divisionens vision 

"Kunskapen om divisionens vision är känd på min arbetsplats"
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Målstyrning med det balanserade styrkortet 
Bilden av målstyrning med hjälp av det balanserade styrkortet visar en splittrad uppfattning 
bland de svarande respondenterna. Av de svarande medarbetarna instämmer 46 % helt eller 
delvis att det balanserade styrkortet är ett viktigt instrument för att förmedla ANS vision. 
Samtidigt svarar 47 % av de svarande respondenterna vet ej på påståendet om det balanserade 
styrkortets betydelse för att förmedla ANS vision, se figur 4.4. (Bilaga 13) 
 

 

Figur 4.4 Sammanställning av medarbetarnas inställning till BSC:s betydelse 
med avseende på att förmedla ANS vision. 

"BSC är ett viktigt instrument för att förmedla ANS vision"
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4.3 Affärsområde En Route (AER) 
Affärsområde AER (En Route) består av tre produktionsenheter Malmö/Sturup ATCC (Air 
Traffic Control Centre), Stockholm/Arlanda ATCC och Flygplaneringscentralen FPC. Utöver 
detta finns en ledningsfunktion placerad vid huvudkontoret i Norrköping. (Affärsplan AER, 
2006) 
 
Affärsområdets huvudsakliga verksamhet består i att leda, övervaka flygtrafik och 
luftrumsplanera för det luftrum som enheten ansvarar över. Uppgiften med avseende på att 
leda flygtrafik innefattar både flyg med destinationer i Sverige och flyg som passerar det 
luftrum som verksamheten övervakar. Aktuellt luftrum baseras på överenskommelser inom 
Eurocontrol, där de europeiska flygtrafiktjänsterna delar på ansvaret för det europeiska 
luftrummet. Varje enskild producent av flygtrafiktjänst ansvarar för ett tilldelat luftrum som 
vanligen utgår ifrån aktuellt lands territorium.12 
 

4.3.1 Styrning, ledning och kommunikation 
AER:s verksamhet fokuseras på de två stora ATCC-enheterna Stockholm/Arlanda och 
Malmö/Sturup samt FPC på Arlanda. Dessa enheter utgör tillsammans affärsområdets 
produktion. Ledningsfunktionen i Norrköping arbetar med övergripande frågor och förmedlar 
divisionens vision och strategier vidare till produktionsenheternas ledning via AER:s 
affärsplan. Affärsplanen upprättas i samarbete med representanter för olika delar av 
affärsområdets organisation.13  
 
Affärsplanen uppdateras årligen och styrning uppifrån är en förutsättning för att förmedla 
budskap om vision och strategier nedåt i organisationen. Samtidigt sitter ledningsfunktionen i 
Norrköping en bit ifrån den dagliga verksamheten vilket påverkar delaktigheten på operativ 
nivå. Enligt Åsa Rosencrantz skulle affärsplanen dock kunna användas mer som ett 
kommunikationsverktyg och idag känns uppföljningsarbetet åsidosatt då fokus ligger på 
ekonomisk uppföljning kopplat till budgetprocessen. När det gäller inriktning, målformulering 
och handlingsplaner för den operativa verksamheten eller produktionen är det viktigt att 
involvera de parter som arbetar ute i verksamheten. Därför krävs det arbete med dessa frågor 
på lokal nivå på respektive ATCC-enhet.14 Samtidigt uppstår det problem med dagens 
styrning då verksamheten styrs emot ett för stort antal mål. Därför är det viktigt att uppifrån 
definiera vilka mål som ska ses som centrala ur ett styrnings perspektiv och vilka mål som ska 
betraktas som rena nyckeltal.15 
 
Från affärsområdets ledning handlar det om att förmedla direktiv för underliggande 
produktionsenheter. Enheterna på Stockolm/Arlanda och Malmö/Sturup kan betraktas som 
medelstora företag om man ser till antalet anställda och verksamheternas ekonomi. För att 
effektivisera sina respektive verksamheter har enheterna lokalt tagit initiativ i att utveckla 
modeller för styrning. På Malmö/Sturup arbetar man mer med konventionella metoder för 
styrning medan man på Stockholm/Arlanda har tagit ett tydligare initiativ att arbeta med 
konceptet balanserat styrkort och strategikartor.16 
 
                                                 
12 Kenneth Johansson Chef AER, Norrköping 2006-05-12 
13 Åsa Rosencrantz Controller AER, Norrköping 2006-05-05 
14 Ibid 
15 Kenneth Johansson Chef AER, Norrköping 2006-05-12 
16 Ibid 
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I takt med att ANS verkar för att förbereda sig för en framtida fusion är det självklart positivt 
om verksamhetens olika delar styrs på ett likriktat sätt. Enligt Kenneth Johansson har också 
ett arbete inletts för att stärka ledningsarbetet och skapa en mer likriktad styrning. Det är 
viktigt att ett entydigt budskap förmedlas uppifrån organisationen, men det är också centralt 
att varje del eller enhet tar sitt ansvar för sin del av verksamheten. Johansson menar också att 
konceptet med det balanserade styrkortet och strategikartan kan vara ett verktyg för en mer 
enad styrning.17 
 
ATCC Stockholm/Arlanda 
Ledningen på AER förmedlar vision och strategier vidare nedåt i organisationen via 
affärsplanen. För verksamheten på ATCC Stockholm uppfattas budskapet som övergripande 
riktlinjer. Utifrån dessa riktlinjer utarbetas styrkort och strategikartor för att förmedla 
budskapet vidare ut i organisationen.18 
 
Idag kan divisionens strategiska budskap uppfattas som något oklara. Strategier ska behandla 
någonting som man i framtiden vill åstadkomma. Vissa strategiska formuleringar är av 
förvaltande karaktär, det vill säga att ANS redan idag är nöjd med verksamhet som bedrivs på 
vissa områden. Det är inget fel att fortsätta med något som verksamheten redan är duktig på, 
men dessa områden ska inte behandlas som strategier. De områden som ANS är nöjda med 
och vill bibehålla ska istället uppnås genom kvalitetssäkring.19 
 
För att kommunicera budskapet om vision och strategier till medarbetarna har ATCC 
Stockholm tillsammans med anlitade konsulter tagit fram en strategikarta för att fylla 
uppgiften. Strategikartan är en del i helhetskonceptet med det balanserade styrkortet och 
strategikartan har en tydlig funktion i att just förmedla vision och strategier ut i verksamheten. 
Genom att endast koppla styrkort på olika nivåer i organisationen till varandra medför ofta 
misslyckanden då hänsyn inte tas till enskilda verksamheter. Det är lätt att bara kopiera 
styrkortet och dess mål från en organisatorisk nivå till en annan. En direkt överföring av mål 
kan medföra att verksamheten inte alls känner tillhörighet till målen och då fungerar oftast 
inte kommunikation, styrning och uppföljning på ett tillfredställande sätt. Här är strategikartan 
ett bra komplement för att åskådliggöra samband mellan olika delar i en organisation och 
bryta ned strategier och målsättningar för att de ska bli mer tydliga i den verksamhet där de 
ska tillämpas.20 
 
Utifrån division ANS övergripande vision ”Genom fusion är vi en respekterad och stark 
leverantör av flygtrafiktjänst” (ANS affärsplan 2006-2010) utarbetades strategiska teman för 
ATCC Stockholms verksamhet. I en framtid ses konkurrensen på marknaden för 
flygtrafiktjänst som den största utmaningen. Utifrån den synvinkeln är målsättningen att 
flygledningscentralen Stockholm/Arlanda ska fortskrida med sin verksamhet och verka för sin 
existens på en framtida konkurrensutsatt marknad. Mot den bakgrunden formulerades tre 
strategiska teman Kompetenscentrum, Operationell effektivitet och Kundfokus som har 
betydelse för konkurrenskraft och ökad effektivitet i produktionsverksamheten. Dessa teman 
ska utgöras av de processer som är mest centrala för att kunna utveckla och effektivisera 
verksamheten i väntan på en konkurrensutsatt marknad.21  
 

                                                 
17 Kenneth Johansson Chef AER, Norrköping 2006-05-12 
18 Tomas Ulander Controller ATCC, Stockholm 2006-05-09 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
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I figur 4.5 illustreras en övergripande strategikarta för verksamheten på ATCC Stockholm. 
För att få en ökad förståelse för strukturen på de logiska samband som presenteras i modellen 
hänvisas till bilaga 11, vilken beskriver samband för det strategiska temat ”Operationell 
effektivitet”. 
 

Enligt Tomas Ulander har införandet av strategikartan fått ett tillfredställande gensvar från 
medarbetarna och förståelsen för den enskildes uppgifter kopplade till den övergripande 
verksamheten har tydliggjorts på ett betydligt bättre sätt än tidigare. Ulander menar också att 
konceptet med strategikartan kan vara ett alternativ att använda på divisionsnivå för att 
tydligare kunna belysa vad ledningen vill uppnå i framtiden. Genom att tillämpa samma typ 
av system för styrning över hela organisationen kan det leda till en ökad acceptans för vision 
och strategier nedåt i organisationen.22 

                                                 
22 Tomas Ulander Controller ATCC, Stockholm 2006-05-09 
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4.4 Affärsområde Tower Approach (ATA) 
Affärsområde ATA (Tower Approach) omfattar torn och inflygningskontroller (ATS-enheter) 
vid 35 platser i Sverige. Bemanningen på respektive enhet varierar kraftigt mellan 1 till 70 
medarbetare per verksamhetsställe. Totalt innefattas 450 medarbetare på affärsområdet. 
Ledningen för ATA sitter på huvudkontoret i Norrköping och består av 8 personer. 
Verksamheten i stort omfattar flygledning av flygtrafik i anknytning till flygplatsernas 
närhet.23 
 
Idag är organisationen uppdelad så att 12 Group managers ansvarar för 3-4 torn eller 
inflygningskontroller benämnda ATS-enheter. Uppdelningen av verksamheten är till största 
del baserad på geografisk lokalisering. Kommunikationen med avseende att förmedla vision 
och strategier sker i allra högsta grad mellan affärsområdets ledning och ansvariga Group 
managers. Längst ut i organisationen är det sedan Group managern som har ansvaret för att 
budskapet kommer medarbetarna tillhanda.24  
 

4.4.1 Styrning, ledning och kommunikation 
Strategier och vision för verksamheten förmedlas via affärsområdets affärsplan vilken är 
uppbyggd kring det balanserade styrkortets perspektiv. Affärsplanen belyser, planerar och 
följer upp verksamheten i perspektiv. Organisationen använder perspektiven för att beskriva 
Hur arbetet ska utföras och Vilka som ska samarbeta med Vem. (ATA affärsplan 2006)  
 
Grunden till affärsplanen arbetades fram i samförstånd mellan representanter för 
affärsområdets ledning och representanter för verksamhetens delar. Innan detta arbete tog fart 
hade varje delenhet fått i uppgift att arbeta var för sig med strategiska frågor som de kunde 
identifiera med sin egen verksamhet.25 
 
I ledningen för ATA har en person utsetts som ansvarig för respektive perspektiv i det 
balanserade styrkortet. Strukturen för kommunikation nedåt i organisationen sker med hjälp 
av det balanserade styrkortet och med fokus på de perspektiv som verksamheten styrs efter. 
Var fjärde till femte vecka sker en dialog mellan ledningen och Group manager för respektive 
enhet. Denna dialog sker också den med fokus på styrkortets perspektiv.26 
 
Arbetet med nästa års affärsplan har som målsättning att involvera undernivåerna i 
organisationen på ett tydligare sätt. Målsättningen är att styrkortets perspektiv ska genomsyra 
organisationens samtliga nivåer. Det är viktigt att medarbetarna känner igen sig i 
verksamheten, men det är inte säkert att samtliga medarbetare tillfullo kan förstå vision och 
strategier.27  
På vissa enheter är förståelsen för affärsplanen och dess strategier mycket god medan 
affärsplanen på andra platser mer ses som en pappersprodukt. Ledarskapet på respektive enhet 
har stor betydelse för affärsplanens genomslagskraft. Förståelsen för budskapet är också 
givetvis kopplad till den kompetens som finns på respektive enhet. De större ATS-enheterna 
som exempelvis tornen på Arlanda och Landvetter har egna ekonomer till förfogande. Därför 
bör dessa enheter ha större möjligheter att tillgodogöra sig budskapet i affärsplanen och 
                                                 
23 Roland Sandelin Chef ATA, Norrköping 2006-05-05 
24 Ibid 
25 Nathali Asp Schneider Controller ATA, Norrköping 2006-05-04 
26 Roland Sandelin Chef ATA, Norrköping 2006-05-05 
27 Ibid 
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styrkortet i jämförelse med de mindre ATS-enheterna. Kommunikationen påverkas också av 
att organisationen är spridd över hela landet och att verksamheten tillämpar skiftgång. En 
annan svårighet att förmedla ett entydigt budskap ut i verksamheten utgörs av att 
verksamhetens inriktning varierar kraftigt beroende på vilken kund som köper tjänsten.28  
 
Det finns flera problem i verksamhetens styrning med affärsplanen. Vissa mål och nyckeltal 
som har tagits fram ”hänger lite i luften”. De är inte riktigt förankrade med det övergripande 
budskapet.29 Det beror på att det har varit svårt att identifiera bra mål och nyckeltal för 
verksamheten och hur dessa ska implementeras.30 
Ett annat problem är att affärsplanen känns väl förankrad på högre organisatorisk nivå medan 
man på undernivåer i organisationen inte känner samma förankring. På så sätt kan 
affärsplanen och dess målsättningar uppfattas som att den endast rör affärsområdets ledning. 
Ytterligare problem med affärsplanen för år 2006 är att den inte godkändes av divisionschefen 
förrän först i maj månad. Det sänder ut felaktiga signaler till verksamheten om affärsplanens 
betydelse. Det är också så att affärsplanens sammanställning idag inte är riktigt synkroniserad 
med budgetfasen. För att man ska kunna planera ute i verksamheten måste övergripande 
affärsplanering och budgetfasen vara tidsmässigt anpassade till varandra.31 
 
För att arbeta fram bra mål, mätetal och nyckeltal krävs involverade och engagerade 
medarbetare. Enligt Roland Sandelin är det viktigt att medarbetarna ute i verksamheten är 
delaktiga i att definiera hur de själva ska gå till väga för att uppnå målen. Detta kan ske 
genom att medarbetarna får identifiera kritiska faktorer i den dagliga verksamheten. Genom 
att skapa detta engagemang hos medarbetarna och visa att ledningen intressera sig för deras 
vardag så skapas ökad förståelse för verksamheten på samtliga nivåer.32     
 
 

                                                 
28 Nathali Asp Schneider Controller ATA, Norrköping 2006-05-04 
29 Roland Sandelin Chef ATA, Norrköping 2006-05-05 
30 Nathali Asp Schneider Controller ATA, Norrköping 2006-05-04 
31 Ibid 
32 Roland Sandelin Chef ATA, Norrköping 2006-05-05 
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5 ANALYS 

5.1 Affärsplan med styrkort 
Konceptet med det balanserade styrkortet har utvecklats från att i sin introduktion varit avsett 
att mäta en organisations prestationer till att användas mer likt ett komplett 
managementsystem för att förmedla vision och strategier. Det handlar om att styra 
verksamheten efter fastlagda målsättningar. ”För att kunna styra något måste detta kunna 
mätas, men du kan inte mäta något du inte kan beskriva” därför är det centralt att kunna 
förmedla ett likriktat budskap. 
 
Affärsplanen och styrkortet har en tydlig uppgift inom ANS i att förmedla divisionens vision 
och strategier ut i organisationen. Affärsplanen fungerar på så vis som direktiv till 
underliggande affärsområden. Ledningen för respektive affärsområde förmedlar dessa direktiv 
vidare till underliggande produktionsenheter i de affärsplaner som upprättas på 
affärsområdesnivå. Sedan är det upp till chefen för respektive produktionsenhet att välja 
metod för att föra budskapet vidare ut i organisationen.  
 
Arbetet med att förmedla budskapet om vision och strategier sker därför på olika sätt, på olika 
enheter och på olika organisatoriska nivåer. Det kan finnas fördelar med detta koncept 
eftersom kommunikationen kan anpassas till den lokala verksamheten och kompetensen på 
aktuell enhet. Samtidigt kan ett splittrat sätt att styra verksamheten skapa otydlighet och 
osäkerhet bland medarbetarna. Detta påvisar också denna undersökning då kommunikationen 
av strategier och vision med hjälp av det balanserade styrkortet via affärsplaner fungerar på 
ledningsnivå mellan de olika organisatoriska enheterna. Sedan ser medarbetarna på olika 
nivåer inom organisationen något splittrat på styrningskonceptet.  
 
Det är tydligt att arbetet med affärsplaneringen fungerar enligt modellen att länka olika 
styrkort för olika organisatoriska nivåer med varandra. Ur en teoretisk synvinkel är detta en 
svår uppgift. Det styrker också beteendet att styrkortet är mer accepterat på högre 
organisatorisk nivå där kompetensen är likartad och att man sedan väljer att förmedla 
budskapet på alternativa sätt längre ned i organisationen. 
 
Det är mot bakgrund av detta centralt att värdera vikten av entydighet i styrningen och till 
vilken grad den enskilde medarbetaren ska ha kännedom om divisionens och luftfartsverkets 
övergripande strategier. Finns det en ekonomisk vinning i att lägga kraft på ekonomisk 
styrning som genomsyrar hela divisionen från ledning till enskild anställd. Här finns ett 
tydligt mönster att organisationens storlek på enheterna har betydelse för valet av 
styrningskoncept och vilken kraft ledningen är villig att lägga ned. På de större 
produktionsenheterna ATCC Stockholm/Arlanda, ATCC Malmö/Sturup och FPC inom 
AER:s organisation finns det en tydlig vinning i att aktivt arbeta med styrning på lokal nivå. 
När det gäller ATA:s organisation som är spridd över hela landet och som därför består av ett 
större antal mindre enheter är förutsättningarna för styrning annorlunda. Här ses styrning på 
central nivå som nödvändig, men samtidigt är det viktigt att ifrågasätta hur och med vilka 
medel detta arbete ska genomföras med. Kommunikationen ut till produktionsenheterna inom 
ATA:s organisation sker genom olika dialoger med ansvarig chef för respektive enhet. Här 
bygger kommunikationen på uppsatta riktlinjer inom de olika perspektiven i det balanserade 
styrkortet. På så sätt används styrkortet mer som en kanal för kommunikation och man väljer 
att använda utvalda delar av konceptet. 
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5.1.1 Vision och strategier 
Robert S Kaplan menar att styrkortskonceptets viktigaste bidrag är att skapa en länk för att 
förmedla vision och strategi från managementnivå till organisationens anställda. I denna 
process är därför strategikartan en viktig resurs.  
För större företag eller organisationer kan processen att förmedla vision och strategier vara en 
stor utmaning. Vad som uppfattas som strategier kan variera mellan olika avdelningar eller 
organisatoriska enheter och få beslutsfattare ser organisationens strategi ur ett enhetligt 
perspektiv. 
 
ANS vision återspeglas av händelser i omvärlden som tyder på att branschens utveckling i en 
framtid kommer att förändras. Uppgiften att producera flygtrafiktjänst i Sverige har varit och 
är idag en uppgift för LFV och ANS. Samtidigt sker ett arbete på europeisk nivå (Single 
European Sky) som verkar för att antalet leverantörer av flygtrafiktjänst ska minskas på 
europamarknaden. Detta leder till att en speciell typ av konkurrens uppstår bland dagens 
aktörer. Utvecklingen i branschen är förankrad hos såväl ledning som medarbetare inom ANS 
organisation. Medarbetarna uppfattar den formulerade visionen som att den överensstämmer 
med deras bild av verksamhetens framtid. Dock ser svarande medarbetare att visionens 
budskap inte riktigt når ut till de lokala arbetsplatserna.  
 
På ledningsnivå för respektive affärsområden och underliggande produktionsenheter inom 
affärsområde AER är kunskapen om visionen och strategier god. Uppgiften att förmedla 
vision och strategier till ledningsfunktioner inom ANS uppfylls av styrkortet och affärsplanen 
på ett tillfredställande sätt. När det gäller att tydliggöra budskapet till andra delar av 
organisationen finns det brister. Vid ATCC Stockholm/Arlanda har man till exempel 
utvecklat ett koncept med strategikartor för att tydliggöra budskapet för sin lokala enhet. 
Enligt teorierna är strategikartan ett användbart verktyg för just uppgiften att förmedla vision 
och strategier vilket man på ATCC Stockholm/Arlanda också har upplevt i praktiken. Mot 
bakgrund av detta finns det också incitament från chefen för AER och ANS ekonomichef att 
vidare utvärdera om konceptet med strategikartan kan vara aktuellt för affärsområdesnivå och 
divisionsnivå. Detta i takt med att harmonisera styrningen, vilket också kan medföra att ett 
tydligare budskap når ut till verksamheten. 
 

5.1.2 Mål, nyckelmått och handlingsplaner 
Styrkortets uppgift är att behandla de mest centrala mål och nyckelmåtten för verksamheten. 
Dessa ska belysa ett brett fokus med hänsyn till de olika perspektiven. Samtidigt som måtten 
ska belysa ett brett fokus med avseende på att generera signaler om verksamhetens 
prestationer idag, imorgon och i framtiden så ska de vara kopplade till det övergripande målet 
eller visionen. Målformuleringar på managementnivå saknar ofta en direkt koppling till de 
mål som verksamheten på lägre nivåer fokuserar kring och som behandlas i de 
handlingsplaner som upprättas. Därför uppstår ofta problem att länka samman mål för olika 
nivåer i en organisation när verksamheten tillämpar nedbrytning av styrkort från företagsnivå 
och nedåt. För att undkomma problemet med osammanhängande mål är det en fördel att 
kunna lokalisera orsak-verkan samband, detta för att få en naturlig koppling mellan 
övergripande och underliggande målformuleringar.   
 
Generellt inom ANS upplevs att verksamheten arbetar med ett för stort antal mål och 
nyckeltal. Det påverkar styrningen i negativ riktning. Samtidigt uppfattas flera mål som om de 
”hänger lite löst” det vill säga saknar koppling till det övergripande målet eller visionen. Det 
kan bero på att verksamheten på divisions och affärsområdesnivå har arbetat och arbetar med 
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nedbrytning av styrkort och mål. Arbetet med att lokalisera orsak-verkan samband eller 
logiska samband avsaknas till viss del. Visserligen är kopplingen mellan divisionsledning och 
AER:s och ATA:s ledning stark och det råder samförstånd mellan uppsatta målsättningar på 
dessa nivåer. Problemen att se samband uppkommer i större utsträckning längre ned i 
organisationen vilket ställer höga krav på kommunikationen mellan ledningen för respektive 
affärsområde och chefer på de producerande enheterna. Att problemet finns på lägre 
organisatorisk nivå stärks av enkätundersökningen som visar att en stor del av svarande 
medarbetare saknar tilltro till målstyrning med hjälp av det balanserade styrkortet. När antalet 
mål blir för många skapas det ofta förvirring vilket kan leda till misstro mot styrningsarbetet. 
Det finns därför förbättringspotential när det gäller att utveckla och formulera målsättningar 
som samverkar med verksamhetens vision och huvuduppgift. 
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6 RESULTAT   
Uppsatsen syfte är att undersöka hur väl divisionen för flygtrafiktjänst (ANS) vid svenska 
Luftfartsverket (LFV) lyckas att förmedla vision och strategier till de underliggande 
affärsområdena Tower Approach (ATA) och En Route (AER) med avseende på det 
balanserade styrkortets utformning. 
 
För att förmedla budskapet om hur verksamheten ska drivas upprättas det för divisionen en 
affärsplan som årligen revideras. Affärsplanen för division ANS är byggd på en struktur enligt 
konceptet med det balanserade styrkortet. Affärsplanen belyser divisionens verksamhet 
utifrån de perspektiv som Luftfartsverket och ANS har valt att applicera på sin verksamhet. 
 
Kommunikationen av vision och strategier från divisionsledning till ledningen för 
affärsområdena ATA och AER fungerar bra med avseende på det balanserade styrkortets 
utformning och koncepttanke.  
 

• Ledningsfunktionen för divisionen och affärsområdena är väl förtrogna med den 
fastlagda visionen och de strategier som utarbetats för verksamheten. På Chefs eller 
managementnivån inom organisationen är kompetensen likartad och 
informationsutbytet mellan parterna på huvudkontoret är stort. Detta gör att det råder 
samförstånd vad gäller verksamhetens övergripande riktlinjer.  

 
• Formuleringen av vision, strategier och mål kräver ingen större nedbrytning på 

ledningsnivå, detta återspeglas också av att divisionens övergripande styrkort med 
tillhörande mål är nära besläktat med affärsområdenas övergripande styrkort. På 
ledningsnivå sker kommunikationen med ett enhetligt språk vilket också medverkar 
till samförstånd vad gäller vision och strategiska formuleringar. 

  
Kommunikation av vision och strategier från respektive affärsområdes ledning till de 
underliggande produktionsenheterna skiljer sig strukturmässigt åt mellan AER och ATA med 
avseende på tillämpning av det balanserade styrkortet. Detta beror mycket av de 
organisatoriska skillnader som finns mellan de båda affärsområdena.  
 

• Styrkortskonceptet tillämpas olika för olika organisatoriska delar vilket får 
konsekvenser av olikformighet i styrningen. Medarbetarna har en splittrad uppfattning 
till målstyrning med det balanserade styrkortets. 

 
• Framtida tendenser till utveckling i branschen med följder av konkurrens mellan 

leverantörer av flygtrafiktjänst är förankrad i organisationen, både på ledningsnivå och 
hos medarbetarna. Undersökningen visar också att ANS formulerade vision upplevs 
som representativ för denna branschutveckling. Samtidigt anses inte visionen 
förmedlas ut till den lokala arbetsplatsen på ett tillfredställande sätt. 

 
• Generellt styrs verksamheten mot ett för stort antal mål och nyckelmått, vilket bidrar 

till att en oklar bild förmedlas om det övergripande målet eller visionen. Arbetet med 
att lokalisera orsak-verkan samband eller logiska samband mellan olika mål avsaknas 
till viss del. 
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Avslutningsvis kan det konstateras att tillämpningen av det balanserade styrkortet och dess 
uppgift att förmedla vision och övergripande strategier fungerar på ledningsnivå inom ANS 
med tillhörande affärsområden. När det gäller underliggande organisatoriska enheter så 
upplevs inte styrkortskonceptet fungera i samma utsträckning med avseende på uppgiften. 
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7 SLUTSATS 
För att få den ekonomiska styrningen att fungera inom en organisation finns det krav på 
likformighet vad gäller kommunikation, uppföljning och rapportering. Därför är det helt klart 
positivt att likartat styra verksamheterna på de olika affärsområdena inom ANS organisation. 
Samtidigt måste det beaktas att de olika affärsområdenas verksamheter skiljer sig åt 
väsentligt. Därför krävs det en anpassning i styrningen för de olika verksamheterna både på 
affärsområdesnivå och ute i verksamheten. Affärsområde AER med två eller tre större 
underliggande enheter som betraktas som medelstora företag har behov av en typ av styrning. 
Affärsområde ATA som består av flertalet mindre enheter och några större och som har stor 
geografisk spridning har andra behov av styrning och ledning. 
 
Med avseende på kommunikation genom BSC finns det därför möjligheter till förbättringar 
inom ANS. Det finns också förutsättningar för att lyckas med detta förbättringsarbete. 
Exempelvis har ATCC Stockholm/Arlanda utvecklat sin interna process genom att utvidga 
BSC-konceptet med en strategikarta och där upplevs kommunikationen ha förbättrats. Det här 
konceptet kan mycket väl vara applicerbart på AER:s andra enheter men också för ATA:s 
organisation på ledningsnivå och för divisionens totala verksamhet. Detta skulle öka 
likformigheten för styrningskonceptet samtidigt som möjligheter till lokal anpassning finns. 
Genom att nyttja de kompetenser och kontakter som idag finns i verksamheten så finns det 
möjligheter för utveckling, utbildning och samarbete. 
 
I takt med att arbetet på divisionen fokuserar till att skapa förståelse, delaktighet och enighet 
mellan enheter, ledning och personal för att uppnå ett gemensamt mål så är BSC-konceptet 
intressant. Dagens affärsplaner är förankrade i konceptet och kommunikationen av vision och 
strategier upplevs som klar för ledningsnivå och personal i ledande befattningar på divisionen 
och ute på affärsområdena. Samtidigt finns det brister i kommunikationen. Målsättningen med 
styrningsarbetet syftar till att samtliga medarbetare ska ha kännedom om verksamhetens syfte 
och inriktning. Medarbetarna ute i verksamheten känner en splittrad uppfattning vad gäller 
budskap som rör vision och strategiska formuleringar. Konceptet med det balanserade 
styrkortet är inte förankrat på samtliga organisatoriska nivåer och det är därför på 
medarbetarnivån som de största arbetsinsatserna krävs. 
 
 
Rekommendationer: 
 

• Utbildning, uppdatering i BSC-konceptet 
 

• Dra nytta av intresse och kompetens som finns inom organisationen 
 

• Viktigt att engagera medarbetarna för att nå resultat vad gäller målformuleringar 
 

• Centralt att Controllers på enheterna är intresserade och engagerade av BSC, annars 
faller konceptet lätt i glömska 
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8 KRITISK GRANSKNING 
Undersökning i denna uppsats bygger på intervjuer och en enkätundersökning genomförd på 
division ANS och de underliggande affärsområdena AER och ATA.  
De frågeställningar som har använts under intervjuerna har sin utgångspunkt i de variabler 
som finns i den teoretiska referensramen. Innan intervjuerna har frågorna granskats av 
kontaktperson på LFV för att säkerställa validiteten på frågorna. Intervjufrågorna skickades i 
förväg ut till intervjurespondenterna, detta för att ge respondenterna en chans att förbereda sig 
för intervjun. 
 
Enkätundersökningen skickades ut till anställda inom affärsområdena AER och ATA. Även 
frågorna till enkätundersökningen är hämtade ur den teoretiska referensramen och 
kontrollerade av kontaktperson. En del av enkätfrågorna kunde dock upplevas av de svarande 
respondenterna som övergripande och svåra att greppa om vilket har påverkat svaren i 
enkäten till viss del. Detta hade kunnats motverka med mer precisa och riktade frågor. Med 
detta i åtanke så var enkätundersökningens validitet inte så hög.  
 
De intervjuer som genomfördes var med chefer och controllers på respektive affärsområde 
samt med en controller på ATCC Stockholm/Arlanda. Respondenterna fick under intervjuerna 
frihet till att utrycka sina egna åsikter och värderingar vilket påverkar reliabiliteten i 
undersökningen i negativ riktning. Detta försökte författarna undvika genom att ställa 
likartade frågor till samtliga respondenter, så att författarna kunde jämföra svaren och se om 
svaren skiljde sig åt mot varandra. På detta sätt kan man möjliggöra för en högre reliabilitet på 
undersökningen. 
 
Undersökningen kan ha påverkats av den personliga kontakten med kontaktperson på 
Luftfartsverket, detta både i positiv och negativ bemärkelse. 
  
Det som kan diskuteras med själva intervjuundersökningen är att inga intervjuer har gjorts på 
tornet i Arlanda och vid ATCC-enheten i Malmö/Sturup. Författarna hade för avsikt att 
intervju en representant från Arlandatornet men på grund av förhinder och tidsbrist 
omöjliggjordes detta. Vad gäller ATTC Malmö/Sturup så gjordes där ingen intervju på grund 
av det stora geografiska avstånd, men här ska tilläggas att vid intervju med AER:s chef 
Kenneth Johansson så behandlades styrningen av ATCC-enheten vid Malmö/Sturup.   
 
Genom att både göra intervjuer och en enkätundersökning kan tillförlitigheten ökas på en 
undersökning. Bland de 100 enkäter som skickades ut till anställda blev bortfallet större än 
vad författarna hade väntat sig. Med ett bortfall på 44 % blir enkätundersökningens reliabilitet 
låg, vilket författarna väl är medvetna om. Dock hade de enkätsvar som kom in en bra 
spridning mellan ledning och anställda ute i de båda affärsområdena.  
 
Styrning med hjälp av det balanserade styrkortet är något som passar de flesta lite större 
företag eller organisationer. Undersökningen i den här uppsatsen omfattar endast division 
ANS och två av ANS underliggande affärsområden. På grund av att alla företag eller 
organisationer är unika så kan inte en undersökning av denna omfattning vara generaliserbar 
över hela branschen, utan resultatet kan bara sägas vara relevant för aktuellt 
undersökningsobjekt. 
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BILAGOR     
Bilaga 1: Intervju med Urban Trygg Ekonomichef ANS 

Luftfartsverket, Södertälje 2006-04-18 
 
Hur genomförs arbetet med affärsplanen? Kopplingen till perspektiven? 
Det finns en process som startar på våren då det kommer direktiv från koncernen hur man ska 
arbeta de kommande åren. Detta har att göra med vad luftfartsverkets styrelse har beslutat för 
verksamheten. Sedan är det upp till divisionen att ta till sig dessa direktiv och utifrån dessa 
formulera affärsidé, vision, strategier, mål och handlingsplaner. Utefter detta är det meningen 
att affärsområdesnivå ska göra en liknande process som sedan ska brytas ned på 
verksamhetsnivå i någon slags verksamhetsstyrning. 
  
Utgångspunkten är styrning enligt BSC. Mål och målsättningar uttrycks i affärsplanen det 
gäller att antalet mål hålls nere. Sedan kan det upplevas att antalet mål som ska inrapporteras 
upplevs som många och oklara. Detta beror på att den aggregerade nivån kräver nyckeltal för 
att få indikationer på mål på högre nivå. Verksamheten som bedrivs är relativt komplex vilket 
påverkar behovet av nyckeltal som krävs av verksamheten för att kunna följa upp de 
övergripande målet. 
Sedan finns det politiska och lagstadgade krav på olika parametrar som ska mätas i 
verksamheten vilket tar kraft från organisationen. 
   
Hur ofta revideras affärsplanen? 
Årligen, men vid vissa tillfällen genomförs ett mer gediget arbete. 
 
Hur upplever du affärsplanens uppgift och funktion? 
Både att förmedla ett budskap och att mäta prestationer i syfte att följa upp verksamheten. 
 
Hur upplever du att kommunikationen sker mellan dig och affärsområdeschefer, controllers? 
Jag kommunicerar mest med cheferna på affärsområdena vad gäller styrning. Sedan är det 
upp till varje områdeschef att nyttja sina controllers och förmedla budskapet till dessa. 
 
Idag är utformningen av affärsområdenas affärsplan mycket lika. Samtidigt måste områdena 
ta hänsyn till att deras struktur skiljer sig åt västentligt. 
 
Affärsplanerna känns väldigt övergripande på affärsområdesnivå? 
Det ställs vissa krav på affärsplanerna på områdesnivå att dessa ska vara likställda för att de 
ska gå att följa upp. Samtidigt kanske det krävs olika inriktning för de olika områdena då 
strukturen skiljer sig åt. 
  
 
Vilket arbete lägger man ner på att synkronisera styrkorten för AER, ATA med ANS 
övergripande styrkort? 
Ett projekt (ETT AER) har inletts för att skapa ett enat AER vilket i sin tur ställer krav på en 
mer harmoniserad styrning. Det beror på att styrningen sker väldigt olika på 
produktionsenheterna. 
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Hur stor frihet finns för underliggande enheter i organisationen att tillämpa 
styrverktyg? 
Friheten är stor idag vad gäller tillämpning och det är respektive chefs ansvar. 
 
Ska ANS styrkort uppfattas som direktiv för underliggande enheter i organisationen? 
Grundtanken är att målformuleringar och strategier ska ligga till grund för direktiv för 
underliggande enheter. 
 
Med avseende på vision och strategier, vilken målsättning har ANS när det gäller att 
samtliga anställda ska vara insatta i den övergripande verksamheten? 
Målsättningen är att alla ska ha kännedom om syftet med verksamheten och vilken ledstjärna 
som man ska jobba efter. 
 
Vilken kunskap finns det om konceptet med BSC inom LFV? Skulle chefer och 
medarbetare behöva utbildning, uppdatering? 
Jag tror att det skulle vara positivt att utbilda och uppdatera kompetens vad gäller styrning. 
Detta gäller på olika nivåer i organisationer. Ofta är det en kamp med vad som är styrande 
vilka system som ska användas. 
 
Ursprungligen arbetade LFV tillsammans med Nils Göran Olve (CEPRO) vid 
införandet av BSC konceptet, har detta arbete följts upp på ett riktigt sätt enligt dig? 
Vi har inte uppdaterat arbetet vilket kanske också är en brist med avseende på styrkortet. Det 
har ju kommit fram intressanta idéer om t.ex. strategikartan vilket kan vara intressant för 
framtiden. Strategikartan upplevs som lite nytändning vilket också påverkar att nya initiativ 
har tagits, exempelvis på ATCC Stockholm. Det är också så att CANS tidigare arbetat med 
Balanced scorecard collaboration och det bidrar till nya idéer. 

 
Upplever du att olika ”Kulturer” har växt fram med avseende på att tillämpa styrning 
genom BSC på olika enheter inom ANS? 
Ja man kan säga att det har växt fram olika tillämpningar av BSC beroende på individer och 
typ av verksamhet. 
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Bilaga 2: Intervju med Urban Trygg Ekonomichef ANS 
Luftfartsverket, Norrköping 2006-04-25 

 
Myndighetsuppgifter som har överförts på Luftfartsstyrelsen från ANS? 
(Flygräddningstjänst) 
 
Bestämmelser för svensk luftfart som påverkar flygtrafiktjänst 
Tillsyn 

 
Flygräddningstjänst som delvis är en produktionstjänst, denna verksamhet lyder under 
räddningslagen. Om det inträffar en händelse eller krissituation, olycka så får den här 
producerande verksamheten en myndighetsfunktion och kan på så vis beordra andra aktörer i 
samhället att ställa resurser till förfogande. Därför blev denna uppgift överförd på 
luftfartsstyrelsen som har hand om myndighetsuppgifter fr.o.m. 2005. 
  
Hur ser marknaden för flygtrafiktjänst ut, Vilka är kunderna på marknaden? 
Kommersiella flygbolag, försvarsmakten, kommunala, privata och statliga flygplatser, 
enskilda piloter, flygklubbar och balongflygare. 
 
Marknaden påverkas av europeiskt samarbete och en tradition av monopolverksamhet.  
 
Hur sätts priser för En Route & Tower/Approach verksamheter? 
(AER) Betalning per flugen sträcka. Eurocontrol fakturerar flygbolagen för flugen sträcka 
sedan får respektive leverantör av flygtrafiktjänst ersättning från Eurocontrol. Detta är en 
process som sker löpande. 
 
(ATA) ANS bemannar flygplatsernas torn och inflygningskontroller med personal. Olika 
enheter har olika öppettider vilket ställer krav på debitering per timme. Åldersstrukturen har 
också betydelse för lönekostnaderna, eftersom löneutvecklingen för flygledare baseras på ett 
tariffsystem. Prissättningen per timme harmoniseras så att samma priser gäller i Sverige 
oberoende av åldersstruktur på personalen och flygplatsens öppettider. 
   
Vilka syften och krav ligger bakom beslutet om ISO certifiering av divisionens 
verksamhet? 
Det åligger varje stat att utnämna en leverantör av flygtrafiktjänst. Denna uppgift ligger på 
luftfartsstyrelsen som har till uppgift att certifiera en leverantör enligt SES-certifiering (Single 
European Sky) För att uppfylla den här certifieringen ställs det krav på verksamheten att man 
tillämpar något slags kvalitetsstyrningssystem. ANS har därför valt att certifiera sig enligt 
ISO-9001 vilket är ett första steg för att bli utnämnd och certifierad som SES-leverantör i 
Sverige. Att bli utnämnd och certifierad skapar också möjligheter för ANS att söka uppdrag 
utanför Sveriges gränser, vilket tidigare varit en restriktion för verksamheten. 
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Bilaga 3: Intervju med Nathali Asp Schneider Controller ATA  
Luftfartsverket, Norrköping 2006-05-04 

 
Allmänna frågor 
 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
Som verksamhetscontroller syftar mitt arbete till att arbete med styrning och förmedling 
av strategiskt/taktiska frågor för affärsområde ATA. Arbetet innefattar ledning, planering, 
uppföljning, (strategisk) styrning av verksamheten. Uppgifterna är också av operativ 
karaktär med traditionellt ekonomiarbete (administrativ). Controllerfunktionen är ny på 
ATA och jag började arbetet där 2004. 
 
 
• Hur ser du på din funktion i att förmedla övergripande strategier ut i 

organisationen? 
 

o På vilket sätt förmedlar du vision och strategier? 
 
Strategier och ledning förmedlas via affärsplanen som är uppbyggd kring det 
balanserade styrkortet. Affärsplanens grund för ATA togs fram gemensamt i 
samförstånd mellan representanter från affärsområdets ledning och 
representanter från verksamhetens delar. Innan detta arbete startade hade varje 
delenhet fått till uppgift att arbeta var för sig med strategiska frågor. Detta för 
att samla in grundmaterial. 
 

o Får du någon respons på budskapet? 
 
På vissa enheter är förståelsen för affärsplanen mycket god (både ur ett lokalt 
och centralt perspektiv), medan det på andra platser ses som en 
pappersprodukt. Ledarskapet på respektive enhet är av stor betydelse för att 
etablera affärsplanen som ett effektivt styrverktyg. 
 
Effektiv uppföljning på mål och handlingsplaner för affärsområdet som helhet 
är också betydelsefullt för att skapa förtroende att budskapet är viktigt.  
 

o Känner du själv tillhörighet till budskapet? 
 
Här på ledningsnivå för affärsområdet är övergripande strategier och vision 
genom affärsplanen väl förankrat. 
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Det Balanserade styrkortet 
 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap om det balanserade styrkortet som 

styrverktyg? 
 
Jag upplever att jag har god förståelse för styrkortets syfte och tycker att det är bra 
styrverktyg för Luftfartsverkets verksamhet.  

 
• Upplever du att personal på affärsområdet har tillräcklig kunskap om det 

balanserade styrkortet? 
 

Kompetenserna på olika nivåer och på olika platser i landet varierar givetvis. Kraven 
på gruppledare för respektive ”torn” eller grupp av torn är högt ställda. Det ska hos 
dessa individer finnas ett intresse för helheten för verksamheten för att skapa 
möjligheter för att förmedla budskap uppifrån. 
 
Verksamheterna skiljer sig åt på många sätt speciellt beroende av vilken kunden är, 
Försvarsmakten, Kommunal flygplats, Statlig flygplats detta återspeglar också 
kompetensen för ledning och förståelse för affärsplan och styrkort. 
 
De större enheterna (Arlanda, Landvetter) har egna ekonomer på sina enheter vilket 
stärker deras kompetens för området.  
 
 

Affärsplan, Vision, strategi, affärsidé och mål 
 
Affärsplanen för verksamheten är uppbyggd med fokus på det balanserade styrkortets 
perspektiv.  
 

• Vad är affärsplanens huvudbetydelse för verksamheten, enligt dig? 
 
Följa upp, utvärdera, styra och kommunicera budskap om strategier vision. 
 
Min personliga uppfattning för min yrkesroll har styrkortet och dess struktur stor 
betydelse speciellt med avseende på uppföljning av mål inom styrkortets perspektiv. 
 
Många har tyckt att styrningen genom affärsplanen inte tillräckligt tydligt visar ett 
samband med verksamhetsnivåns målsättningar och handlingsplaner och övergripande 
målsättningar. Beskrivningen i affärsplanen kan ibland uppfattas som om den endast 
rör affärsområdets ledning. 
 
Vi har haft väldigt svårt att identifiera bra nyckeltal för verksamheten och hur dessa 
ska implementeras. 
Affärsplanen/balanced scorecard är väl förankrat på högre organisatorisk nivå men 
brister finns på verksamhetsnivå speciellt vad gäller uppföljning. Ekonomiperspektivet 
fungerar givetvis bra att följa upp men det finns brister för övriga perspektiv och mål. 
Problemet ligger i att se vilka mål och nycklar som är viktiga. 
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• Tycker du det balanserat styrkort är bra och tillräckligt instrument till att 
förmedla divisionens vision och strategier ut i verksamheten? 
 
Styrkortet känns som ett representativt styrverktyg. Fungerar bra som helhet, 
någonstans måste handlingsplaner och mål formuleras på papper. 
 
Processen fungerar inte internt helt synkroniserat. Budgetering, Affärsplanering måste 
flyta tillsammans. För att man ska kunna planera ute i verksamheten måste 
övergripande affärsplanering och budgetfasen tidsmässigt vara anpassade till varandra. 
 
Affärsplanen för divisionen 2006 fick vi godkänd först i maj vilket sänder felaktiga 
signaler ut i verksamheten. Hur ska man kunna förmedla till medarbetarna att 
affärsplanen är viktig om man på ledningsnivå inte tar affärsplanen på allvar och 
godkänner den direkt i början av året.  

 
• Hur arbetar ni på affärsområdet med uppföljning/kommunikation uppåt 

respektive nedåt i organisationen? 
 
Var tredje/fjärde ledningsgruppsmöte följer vi upp och diskuterar affärsplanen dess 
innehåll. Ledningsgruppsmöte på ATA har vi en gång i veckan. 
En gång i månaden träffas vi två dagar och utvärderar arbetet med gruppchefer nedåt i 
organisationen. 
  

• Finns det en koppling/förståelse för enskilda mål och handlingsplaner till den 
övergripande visionen? Ser medarbetarna dessa samband? 
 
Ex:  Kundnöjdhet  En leverantör som rekommenderas, föredöme. 

 
Vi sitter i samma båt som övriga flygbranschen vilket medför att nöjda kunder är ett måste för 
att verksamheten ska kunna drivas i framtiden. 

 
Kostnadskontroll  Attraktiva priser, konkurrenskraftig gentemot kommande 
konkurrenter. Priser som flygbolagen känner motsvarar upplevd kvalitet. 
 
Det talas en del om konkurrensspöket, under flera år har det spekulerats om 
verksamheten ska utsättas för konkurrens och mycket har handlat om politik och 
lagstiftning. Men idag är givetvis ATA:s verksamhet i strålkastarljuset för 
konkurrens, detta eftersom det idag påverkas av beslut på europeisk nivå. 

 
• Tror du att medarbetare känner att de bidrar till helheten och att de arbetar mot 

visionen? 
Medarbetarna och då speciellt flygledarna känner nog att kraven på verksamheten 
ökar. Tidigare har det varit en relativt säker anställning som flygledare och ofta 
garanterad anställning efter utbildning, så är inte fallet idag. Genom att flyget på vissa 
platser har minskat så ökar givetvis pressen på flygledare och övrig personal på dessa 
enheter. Minskningen av försvarsmaktens köp av flygtrafiktjänst påverkar givetvis 
också. 
Dessa faktorer har definitivt påverkat medarbetarna att lyssna till ledningens budskap.
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Bilaga 4: Intervju med Roland Sandelin Chef ATA  
Luftfartsverket, Norrköping 2006-05-05  

 
Allmänna frågor 
 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 

Min uppgift är att styra och leda affärsområde ATA:s verksamhet. Till min hjälp har 
jag 8 personer som arbetar i affärsområdets ledning. Med avseende på styrkortets 
perspektiv finna ansvar fördelat på olika områden.  
 
Styrning genom måldialog. 

 
Det Balanserade styrkortet 

 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap om det balanserade styrkortet som 

styrverktyg? 
 
1999 Hur ska vi organisera oss för att möta konkurrensen, med så lite oh-kostnader 
som möjligt. Balanced Scorecard blev därför ett lämpligt styrverktyg i samband med 
en ny organisation. 
 
Jag känner att ledarskapet är i behov av utbildning av konceptet vad Balanced 
Scorecard innebär. 
 

• Upplever du att personal på affärsområdet har tillräcklig kunskap om det 
balanserade styrkortet? 
 
Kunskapen om teorin kring styrkortet finns inte nedåt i organisationen, men uttrycket 
och perspektiven är däremot kända ute i verksamheten. Sedan är förståelsen för 
konceptet relativt låg. 
 
Ledningen i affärsområde ATA är relativt centraliserad. 

 
Affärsplan, Vision, strategi, affärsidé och mål 
 
Affärsplanen för verksamheten är uppbyggd med fokus på det balanserade styrkortets 
perspektiv.  
 

• Vad är affärsplanens huvudbetydelse för verksamheten, enligt dig? 
 
Tidigare användes flertalet affärsplaner som saknade ett gemensamt utförande inom 
verksamhetsområdet. Idag är detta arbete något mer fokuserat till en affärsplan som är 
lättläst med fokus på styrkortets perspektiv. Inom ATA är organisationsstrukturen 
relativt platt därför för styrkortet en stor betydelse med avseende på kommunikation. 
Med Balanced Scorecard strukturen menar jag att vi följer perspektivens utformning 
genom hela verksamheten. 
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Nästa år ska kopplingen till undernivån i organisationen involveras mer i arbetet med 
affärsplanen. Idag används inte samma typ av styrning på verksamhetsnivå. 
Målsättningen är att styrkortets perspektiv ska genomsyra organisationens samtliga 
nivåer. Det är viktigt att känna igen sig, men jag tror inte att man kan sätta så höga mål 
att alla medarbetare kan förstå vision och strategier. 
 
Affärsplanen ska få en större genomslagskraft och jag avser att fortsätta att arbeta med 
styrkortet. 
 

• Tycker du det balanserat styrkort är bra och tillräckligt instrument till att 
förmedla divisionens vision och strategier ut i verksamheten? 
 
Hur ska vi kommunicera mellan ledning och ledningen för respektive 
produktionsenhet. Där är styrkortets perspektiv för styrning och ledning. 
 
Det finns potential i verktyget även för styrning på lägre nivåer i organisationen. 

 
 
• Är affärsområdets affärsidé kopplat till divisionens långsiktiga målsättning? 

 
Tidigare arbetade vi efter en egen definierad affärsidé men nu gäller divisionens 
affärsidé för samtliga affärsområden. 
 
Alla förstår varför vi gör vad men att återge affärsidén i ord tror jag är svårt för 
medarbetarna. 
 
 

• Hur arbetar ni på affärsområdet med uppföljning/kommunikation uppåt 
respektive nedåt i organisationen? 
 
Kommunikationen sker genom det balanserade styrkortets perspektiv, detta sker 
väldigt styrt uppifrån. Var 4:e 5:e vecka sker dialog nedåt i organisationen och detta 
sker enligt styrkortets perspektiv. 
 
Divisionens ledningsmöten använder vi oss inte av styrkortets perspektiv, på 
ledningsnivå har vi ett annat språkbruk.  

 
 

• Tror du att medarbetare känner att de bidrar till helheten och att de arbetar mot 
visionen? 
 
Vi har inte riktigt lyckats att knyta mål till övergripande budskap. Vi har vissa mål 
som hänger i luften. 
 
Detaljstyrning fungerar inte, därför är målstyrning aktuellt. Måldialoger presenterar 
mål som sedan presenteras för varje enhet i samförstånd. Dessa mål uppföljs sedan för 
att sedan komma överens om nya målsättningar. 
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Det största problemet är att koppla mål och handlingsplaner till 
strategier/affärsidé/vision. Det viktiga är att få verksamheten att själva definiera hur de 
ska gå till väga för att nå målen. Detta kan ske genom att man ber medarbetarna att 
själva identifiera kritiska faktorer. 
 
Genom att skapa detta engagemang och intressera sig för deras vardag skapas mer 
förståelse för verksamheten. 
 
Vid arbete med nyckeltal är det viktigt att medarbetarna har förståelse. Det viktiga är 
att medarbetarna själva är med att ta fram nyckeltalen. 
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Bilaga 5: Intervju med Åsa Rosencrantz Controller AER  
Luftfartsverket, Norrköping 2006-05-05 

  
 

Det Balanserade styrkortet 
 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap om det balanserade styrkortet som 

styrverktyg? 
 

Jag känner att jag har viss kunskap om konceptet och jag har förståelse att antalet mål 
inte för bli för många. Jag kan inte påstå att jag är direkt uppdaterad på området. 

 
 
Affärsplan, Vision, strategi, affärsidé och mål 
 
Affärsplanen för verksamheten är uppbyggd med fokus på det balanserade styrkortets 
perspektiv.  
 

• Vad är affärsplanens huvudbetydelse för verksamheten, enligt dig? 
 
Borde användas mer som ett kommunikationsverktyg, uppföljningsarbetet är också 
bristfälligt och vi har tidigare fokuserat mest på ekonomiska nycklar.  
 
Jag känner att jag sitter en bit ifrån den dagliga produktionen.  
 
Jag kan inte påstå att vi här i Norrköping är ute på någon turné för att förmedla ett 
budskap. Verksamhetens budskap går igenom beslutsvägarna i organisationen. 
 
Jag tror att styrningen uppifrån är en förutsättning med avseende på strategier och 
vision samtidigt som när det gäller mål och handlingsplaner så krävs det ett arbete 
nerifrån. 
 
Tidigare har vi inte känt en klar koppling i att arbeta mot mål på olika nivåer. 
Uppföljningen har tidigare känts bristfällig. 

 
 
• Känns styrkortet betydelsefullt för affärsplanen? 

 
Jag känner att det saknas kontinuitet i arbetet med affärsplanen på de olika nivåerna. 
Arbetet med att utveckla affärsplanen känns att det blir åsidosatt. 
 
Slentrianmässigt arbete med affärsplanen, liten operativ betydelse.   

 
• Är affärsområdets affärsidé kopplat till divisionens långsiktiga målsättning? 

 
Vi har en gemensam affärsidé för divisionen och dess affärsområde. 
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• Hur arbetar ni på affärsområdet med uppföljning/kommunikation uppåt 
respektive nedåt i organisationen? 

 
Uppföljning mestadels kvartalsvis, diskussioner om affärsplanen sker ungefär 2 ggr 
om året vilket lite. Det känns som styrningsarbetet ibland blir åsidosatt av annan 
verksamhet av operativ karaktär. 
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Bilaga 6: Intervju med Tomas Ulander Controller AER/ATCC 
Luftfartsverket, Stockholm Arlanda 2006-05-09 

 
Allmänna frågor: 
 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
 
Controller på affärsområde AER med lokalisering på ATCC Stockholm. 

 
• Hur ser du på din funktion i att förmedla övergripande strategier ut i 

organisationen? 
 

På vilket sätt förmedlar du vision och strategier? 
 

Vi har suttit tillsammans med teamledarna som står närmast 
medarbetarna. Uppåt har vi visat CAER hur vi har definierat 
strategier och det har också varit positiva reaktioner. 

 
Får du någon respons på budskapet? 

 
  Uteslutande positiva tongångar, nu kan man se sin del i helheten. 
 

Känner du själv tillhörighet till budskapet? 
 

Jag personligen är självklart väl medveten om övergripande 
strategier och vision.  
 
 

Det Balanserade styrkortet: 
 
• Känner du att du har tillräcklig kunskap om det balanserade styrkortet som 

styrverktyg? 
 

Jag personligen har ju involverat mig i framtagandet av styrkortet. Vi kände lokalt att 
vi behövde visst stöd för att kunna utveckla strategikartan tillämpad på vår 
verksamhet.  
 
 

• Upplever du att personal på affärsområdet har tillräcklig kunskap om det 
balanserade styrkortet? 

 
Jag upplever att teamledarna har en tydlig förståelse för konceptet med styrkort och 
strategikarta. Tidigare har arbetet med strategierna varit mer otydligt och jag tycker att 
vi idag har kommit en god bit på vägen. 
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Affärsplan, Vision, strategi, affärsidé och mål 
 
Affärsplanen för verksamheten är uppbyggd med fokus på det balanserade styrkortets 
perspektiv.  
 

• Vad är affärsplanens huvudbetydelse för verksamheten, enligt dig? 
 
Att förmedla övergripande budskap vad gäller strategier och vision till verksamhetens 
olika delar. Sedan tycker jag att respektive verksamhetsområde kan utveckla sitt 
styrkort och strategikarta på lokal nivå. 
 
 

• Tycker du det balanserat styrkort är bra och tillräckligt instrument till att 
förmedla divisionens vision och strategier ut i verksamheten? 
 
Jag känner att man bör utveckla strategikartan på divisionsnivå och att man tydligare 
belyser vad man vi uppnå i framtiden. Detta för att få ökad acceptans nedåt i 
organisationen. Sedan kan kvalitetssäkringen behandla den förvaltande biten att 
bibehålla det man idag redan uppnår. 
 
Med avseende på att förmedla strategier och vision är strategikartan ett centralt 
begrepp som är kopplat till helhetskonceptet Balanced Scorecard. 
 
Strategikartan är ett rätt så viktigt verktyg för att kunna förmedla visioner och 
strategier i ett företag, enhet, avdelning och kompletterar styrkortskonceptet. 
 
På vår enhet har vi jobbat med dessa frågor i samarbete med konsultföretaget 
Balanced Scorecard Collaborative. När vi utvecklade strategikartan för vår enhet 
arbetade vi utifrån ANS affärsplan/verksamhetsplan. 
 
Problemet som vi har haft är att Luftfartsverket är lite förvaltningsbetonat. Vi har ju en 
verksamhet som har rullat på och sätt likadan ut i flera år. Detta tillsammans med att 
branschen är kopplad till monopol. 
 
Är inte vi effektiva nog så kanske vi blir uppköpta av ”tyskar” någon större leverantör 
av flygtrafiktjänst. För att vi ska kunna vara kvar behöver vi utveckla strategier. 
 
Vår uppgift är ju att sprida de övergripande strategier och visioner till verksamheten. 
Jag tycker att strategin är ett sätt att nå det övergripande målet. Strategin ska beskriva 
ett tilläge vart vi vill komma. Luftfartsverket kanske har för mycket förvaltning, man 
ser till att bibehålla de processer man genomför idag.  
 
Personligen tycker jag att Luftfartsverket och ANS saknar fokus på förändring när det 
gäller strategi, man lägger större vikt på att bibehålla/förvalta befintliga delar när det 
gäller strategiernas utformning. Vad jag tycker är att det är lite för mycket ”behålla det 
vi har idag” när det gäller strategiutformningen. 
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Jag tror att det är viktigt för att det ska fungera på sikt är att man får utveckla sitt eget 
styrkort utifrån givna ramar uppifrån. ”Vad behöver vi göra för att nå det här som 
divisionen/koncernen vill?” 
 
Kvalitetssäkring ISO syftar till att ta hand om den förvaltande biten. I det systemet ska 
verksamheten behandla de bitar som man vill behålla ”förvalta”. 
 
Strategiska teman: 
Strategiska målsättningar att öka lönsamheten, tittar på de olika strategiska temana 
som finns i de olika perspektiven. Alla strategiska målsättningar i de olika 
perspektiven försöker man koppla ihop och då är man inne lite på att lokalisera orsak 
verkan samband. 
  

o Kompetenscentrum; Sälja konsulttjänster gällande det nya 
flygledningssystemet (vad bör man göra och vad bör man inte göra). Projekt i 
Norge där ANS vill vara med att skapa Goodwill för ANS varumärke. Sälja 
kompetens och den efterfrågas. 

 
o Operationell effektivitet; Effektivisering på daglig basis.   

 
o Ökad kundfokus;  
 
Vi började med att beskriva ”tillägen” utifrån vår vision. Utifrån det så tittade vi på 
vad behöver vi vara duktiga på för att kunna ta en plats på banan. Hur ligger vi till 
idag. Sedan definierades de strategiska temana. 

 
 

Går det att vidareutveckla BSC så att det skulle passa din verksamhet bättre? 
 

• Hur skulle du vilja se att målstyrningen utvecklas? 
 
Våran målstyrningsprocess är idag inte utvecklad till fullo. Kopplingen mellan mått 
och strategier skulle gå att förbättra betydligt. 
 
Det har inte funnits några tillräckliga direktiv uppifrån vad gäller mål i 
styrkortsarbetet. Kraven på uppföljning och rapportering har i alla fall tidigare 
fokuserat på ekonomiska termer och budgetarbete. Jag tycker att tydligare strategi 
formulering skulle möjliggöra bättre förutsättningar för att identifiera betydelsefulla 
mål. 
 
Det gäller att ledningen tar strategikartan och styrkortet på alvar (det här vill vi ha 
genomfört) och att man satsar krafter på personal som är förändringsbenägna. Det är 
viktigt att involvera hela företaget. 
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• Hur arbetar ni på affärsområdet med uppföljning/kommunikation uppåt 
respektive nedåt i organisationen? 

 
Chefen för ATCC 

 
Team ledare 10 st är rätt väl förtrogna med styrkortets utformning. 

 
Jag tror inte på något enhetligt styrkort uppifrån och ned, styrkort uppifrån och ned i 
organisationen är inte riktigt hållbart och det skapar inte det rätta engagemanget heller. 
 
Strategikartan känner jag är en förutsättning för att kunna sprida budskapet. 
 
 

• Tror du att medarbetare känner att de bidrar till helheten och att de arbetar mot 
visionen? Finns det en koppling/förståelse för enskilda mål och handlingsplaner 
till den övergripande visionen? Ser medarbetarna dessa samband? 

 
När vi presenterade strategikartan för våra medarbetare upplevde jag att vi fick ett 
gensvar från medarbetare som kanske annars har varit negativt inställda till 
förändringar. Jag tror att medarbetarna tydligare ser sin funktion i helheten.  
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Bilaga 7: Intervju med Kenneth Johansson Chef AER  
Luftfartsverket, Norrköping 2006-05-12 

 
Finns det ett samarbete mellan ATCC Arlanda/Sturup med avseende på arbete med 
styrning genom strategikarta och styrkort? 
 
Samarbetet kunde vara mycket bättre. Vi har nyligen startat ett projekt som syftar till att dels 
stärka ledningsarbetat och dels ensa enheterna. Ska vi i framtiden kunna gå samman med en 
annan leverantör av flygtrafiktjänst är det en förutsättning att vi själva har en likformig 
verksamhet.  
 
Är projektet med strategikarta för ATCC Arlanda ett försök? 
 
Projektet var något som de startade på egen hand för att utveckla sin verksamhet. 
 
Varför har man utvecklat styrningsmodellen vid ATCC Arlanda ”på egen hand”? 
 
Det har växt underifrån det mesta och vad vi vill är att det ska komma mer uppifrån och ned 
för att få större likformighet. Samtidigt är det viktigt att suga upp bra idéer underifrån. Jag är 
lite sugen på att använda den har typen av arbetsmetodik för hela affärsområdet. 
 
Sen måste man koncentrera sig på den del eller ruta som man är satt att sköta. Direktiv ska 
komma uppifrån men på lokal nivå ska man anpassa arbetet så att det passar just den enheten. 
 
Varje ATCC är ju egentligen lika stora som ett medelstort företag vilket givetvis leder till att 
de arbetar för att förbättra sin organisation. 
 
Kan det vara aktuellt att implementera konceptet strategikarta och styrkort på flera 
enheter i organisationen? 
 
Jag tror att det skulle kunna gå att införa konceptet för hela affärsområdet och kanske också 
för hela divisionen. 
 
Hur arbetar man med styrning för att förmedla vision och strategier vid ATCC Sturup? 
 
På Sturup arbetar man mer konventionellt 
 
Varför tror du att man inte tillämpar ett likformigt styrningskoncept inom hela ANS? 
 
Har ni tillsammans med divisionsledningen diskuterat att utöka arbetet med 
strategikarta/styrkort för att lösa strategiförmedling som rör ledning av divisionen? 
 
Kvalitetssäkring 
Vi arbetar med kvalitetssäkring i form av ISO-certifiering. Detta för att kunna arbeta mot ett 
standardiserat sätt. ISO-certifieringen är en del av det gemensamma projektet single européen 
sky.  
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Hur förmedlar du budskapet om vision och strategier? 
För att kunna förmedla vision och strategi neråt i organisationen förmedlar jag direktiv till 
chefer på respektive ATCC-enhet som får till uppgift att förmedla vidare. Vad jag känner att 
vi är duktiga på är att planera men sämre på att följa upp mätetal och mål. 
 
Jag tycker att vi har för många olika styrvariabler. Man ska kunna vakna på natten och kunna 
säga vad vi har för mål. För många mål och det blir omöjligt att bryta ner på lägre nivåer i 
organisationen. Istället ska man välja färre mål som är mer relevanta och kan leda till 
någonting.  
Allt som rör vision och strategier ska kanske inte förmedlas ända ut till frontpersonalen. Utan 
här får man bryta ned informationen för att konkretisera budskapet till frontpersonalen. 
 
Vill ha mer kontakt med medarbetarna. Detta genom att minska de olika nivåerna i 
organisationen alltså få bort mellanchefer. Den första linjens chefer är de viktigaste, där är där 
kärnaktiviteterna utförs. Genom att stärka första linjens chefer så kan man ta bort en 
chefsnivå. Färre nivåer leder till bättre kommunikation. 
 
 



Bilagor 

(Bilaga 8 sida 1:1)      
      

Bilaga 8: Balanserat Styrkort ANS 
 

LFV  2005-1029-051

V is io n

S trateg isk  p o sitio n

P ersp ektiv : K u n d  &  M a rkn ad V e rks am h et M ed arb e ta re E k o n o m i

S trateg iska m ål/p o sitio n er
O m  vi når vår vis ion, hur k om m er
det att  vara då?

F ram g ån g sfakto rer
V ilk a är de avgörande fram gångs -
fak torerna för att nå de s trategis k a
m ålen?

N yckelm ått
V ilk a är de k rit is k a ny c k elm åtten
s om  vis ar att vi når de s trategis k a
m ålen?

M ål
Långs ik t igt  (2010)
K orts ik t igt  (2006)
Nuläge

P lan  / Aktiv ite ter
V ilk en verk s am hets plan s k a vi ha för
att  ly c k as ? V ad s k a vi göra?

AN S  h ar e tab lerat N U AC  o ch  u tvecklat p artn erskap  m ed  an d ra  AN S -leveran tö rer

Gen o m  fu sio n  är v i en  resp ekterad  o ch  stark  leveran tö r av  flyg trafik tjän ster

V år k os tnads effek tiva 
produk t ion s k apar  ett  
m ervärde för k underna oc h 
m öter deras  förväntningar

V i bidrar t ill at t  fly get uppfattas  
s om  ett  s äk ert  oc h 
m iljöanpas s at trans portm edel. 

Rätt  antal m edarbetare m ed rätt  
k om petens  oc h en god arbets m iljö

Nöjda k under.
V årt varum ärk e är välk änt 
oc h res pek terat.

P roak t ivt fly gs äk erhets arbete
E ffek t iva fly gtrafik t jäns ter
P roc es s orienterat arbets s ätt
B eak tar m iljöeffek ter i bes lut

Inform erade, delak t iga, oc h 
engagerade c hefer/m edarbetare. 
G od företags ins ik t  o värderingar
Utvec k lade ans tällnings villk or

K undnöjdhet
K apac itet
E n Route, unite rate

A ntal oly c k or oc h allvarliga 
inc identer
K valitet  oc h k apac itet i 
produk tionen

M edarbetarindex
S juk frånvaro
K om petens förs örjnnings m odell

Nöjda k under (index  85-85)
Rörels er/ t im m e på A rlanda 
(80-90)
Unite rate (35,94 euro - 41,24 
euro)

Inga oly c k or oc h allvarliga 
inc identer.  S E S -c ert ifierad IS O  
9001- c ert ifierad
Tek nis k a fel s om  s ätter ner 
k apac iteten m ax im eras  (4-4)

M edarbetarindex  (67)
S juk frånvaro (2,5/6,0-2,5/5,0)
Im plem enterad k om petens -
förs örjnings m odell (100% )

Fördjupa k unds am verk an
Res urs optim era y tterliggare
Ö vers y n av c entralerna
Förbereder för avreglering

S M S  handbok
Cerifiering
Im plem enterings plan/O CD 
Å tgärder efter m iljörevis ion

K om petens förs örjnings plan
A rbets m iljöplan
Jäm s tälldhets - oc h m ångfalds plan

Når res ultat,  håller k os tnaderna, 
fullföljer åtgärds program m et, 
utny tt jar m öjligheter t ill intäk ter 
s am t överväger inves teringar.

G enom för åtgärds program m et
Utny tt jar s am ordnings vins ter
Reduc erar ris k ex ponering
K onk urrens k raft iga pris er

Res ultat efter finans netto
K os tnads tak  E n Route
Inves terings voly m
Driftk os tnad/Å rs arbetare

Res  e fin (40-34 M k r)
K os tnads tak  E /R (1088-1189 M k r)
B es paringar 180 M k r t .o.m . 2006
Inves terings voly m  (142-63 M k r)

B udget
Å tgärds program
Inves terings plan
Utbildning E A /P A
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Bilaga 9: Balanserat styrkort AER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AERs ATC-verksamhet tillhör en provider med Norden som 
ansvarsområde 

- FPC har en betydande roll i den nordiska providern 
Strategisk position 

2015 

Strategier 

Aktiviteter/ 
Handlingsplaner 

Framgångsfaktorer

Nyckelmått 

Perspektiv Medarbetare Verksamhet Kund Ekonomi 

Skapa delaktighet, samhörighet och företagskänsla genom förbättrad kommunikation och ett tydligt ledarskap 
Inom AER verka för att skapa goda förutsättningar för NUAC 
Arbeta aktivt med att klara av de krav som ställs på oss i Single European Sky 
Renodla och utveckla vår roll som provider 
Genom målstyrning få AER att fungera som EN effektiv enhet. 
Kvalitetssäkra och processtyra för att säkerställa flygsäkerhet, kapacitet och kostnadseffektivitet 
Utveckla våra relationer med kunder, leverantörer och partners i samverkan inom ANS 

Kapacitet 
Konkurrenskraft unit rate 
Kompetens 
Flexibilitet 

Flygsäkerhet 
Medarbetarna 
Arbetsmetodik 
Systemen 

Professionella 
Aktiva 
Ansvarstagande 
ETT AER 

Kostnadskontroll 
Kostnadseffektivitet 

Pris/SU 
Förseningar 

Antal incidens 
Kosn/FL-timme 
Flygtid/FL-timme 

Medarbetarsamtal 
Medarbetarindex 
Värderingar 

Driftkostnader 

Luftrumsutv./sektorisering 
ISO-certifiering 
Certifierade provider SES 
ATCC Sweden 
Uppdaterad miljöutredning 

Åtgärdsprogrammet Värderingsarbete 
Kommunikationsstrategi 
”ETT AER” 

Samordna marknadsakt. 
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Bilaga 10: Balanserat styrkort ATA 
 

Nordic ATA har bildats 2010 
Vi är marknadsledande i Norden med minst 3 länders bas 2015 

ATA förbereder sig fram till 2010 genom att utveckla: 
VI är LEDANDE i BRANSCHEN för ett effektivt flyg 

Perspektiv Kund/Marknad Verksamhet Medarbetare Ekonomi 

Strategi Starkt varumärke 
Affärsmässiga 

Erkända för hög flygsäkerhet
Effektiv produktion bekräftad 

av myndigheten 

Rätt kompetens på rätt plats i 
en god arbetsmiljö 

Långsiktiga affärer med 
lönsamhet 

Framgångs- 
faktorer 

Kundsamverkan 
Marknadsföring 

Kvalitet och Flexibilitet 

Flygsäkerhetsarbete har 
prioritet 1 

Processorientering 

God företagsinsikt 
ATA värderingar 

Kompetensutveckling 
 

Bra rutiner 
Samordning 
Kompetens 

Kostnadskontroll 

Nyckelmått Marknadsandelar 
Vinst/avtal 

Kundnöjdhet 

Debiteringsgrad Medarbetarindex 
I procent % 

Kostnad/ såld timme 
Kostnad/ rörelse 

Handlings- 
planer 

ATA Marknadsplan 
Produktkatalog 

Ny marknadsorg 
Förhandlingskompetens 

Utveckla SMS lokalt 
PU-standard 

Kompetensutvecklingscykeln
Förtroende LS 

ATA värderingar 
Ny org ATA 2005 
HR-Processerna 
Kvinnliga Chefer 

Utveckla rutiner 
Förändra kollektivavtal 

Avtalsöversyn 
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Bilaga 11: Strategiskt tema ATCC 
 

Tema: 
Operationell effektivitet 

 

Lärande  

Utveckla mark-
personalen 

Finansiellt 

Mer kunder Använda färre 
plan 

Öka lönsamheten 

Lägsta pris Avgångar i tid

Kund 

Snabb vändning 
av flygplan 

Internt 

Vad är det som ökar operationell effektivitet? 
 

Mer passagerare i färre plan 

Hur åstadkommer vi detta? 
 

Genom att attrahera kundsegment som uppskattar lågt pris 
och punktliga avgångar 

Vad måste vi fokusera på internt? 
 

Snabb vändning av flygplan på marken 

Kommer personalen att göra detta? 
 

Utbilda och belöna markpersonalen för att  
bidra till genomförandet av strategin 

Aktieägarprogram för personalen 

ATCC STOCKHOLM 
Utbildningsmaterial, Strategikarta 
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Bilaga 12: Enkät 
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Bilaga 13: Sammanställning enkätundersökning 
1. Affärsidén är väl känd och förankrad hos alla medarbetare 

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 11 19,6% (+/-) 10,4%
2 Instämmer delvis 34 60,7% (+/-) 12,8%

3 Instämmer inte alls 10 17,9% (+/-) 10,0%
4 Vet ej 1 1,8% (+/-) 3,5%

Antal Respondenter 56
Medel 2
Standard avvikelse 0,7

2. Affärsidén fungerar som en ledstjärna i det dagliga arbetet

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 13 23,2% (+/-) 11,1%
2 Instämmer delvis 33 58,9% (+/-) 12,9%

3 Instämmer inte alls 10 17,9% (+/-) 10,0%
4 Vet ej 0 0,0% (+/-) 0,0%

Antal Respondenter 56
Medel 1,9
Standard avvikelse 0,6

3. Affärsidén uttrycker på ett bra sätt vad vår 
kärnverksamhet syftar till

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 29 51,8% (+/-) 13,1%
2 Instämmer delvis 27 48,2% (+/-) 13,1%

3 Instämmer inte alls 0 0,0% (+/-) 0,0%
4 Vet ej 0 0,0% (+/-) 0,0%

Antal Respondenter 56
Medel 1,5
Standard avvikelse 0,5

4. Vision och strategier är viktiga instrument
i styrning av ANS

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 21 37,5% (+/-) 12,7%
2 Instämmer delvis 24 42,9% (+/-) 13,0%

3 Instämmer inte alls 2 3,6% (+/-) 4,9%
4 Vet ej 9 16,1% (+/-) 9,6%

Antal Respondenter 56
Medel 2
Standard avvikelse 1
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5. Visionen stämmer väl med min egen uppfattning
om divisionens framtid

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 18 32,1% (+/-) 12,2%
2 Instämmer delvis 32 57,1% (+/-) 13,0%

3 Instämmer inte alls 4 7,1% (+/-) 6,7%
4 Vet ej 2 3,6% (+/-) 4,9%

Antal Respondenter 56
Medel 1,8
Standard avvikelse 0,7

6. Kunskapen om divisionens vision är kännd
på min arbetsplats

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 5 8,9% (+/-) 7,5%
2 Instämmer delvis 27 48,2% (+/-) 13,1%

3 Instämmer inte alls 15 26,8% (+/-) 11,6%
4 Vet ej 9 16,1% (+/-) 9,6%

Antal Respondenter 56
Medel 2,5
Standard avvikelse 0,9

7. Jag är väl förtrogen med divisionens strategier

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 13 23,2% (+/-) 11,1%
2 Instämmer delvis 31 55,4% (+/-) 13,0%

3 Instämmer inte alls 11 19,6% (+/-) 10,4%
4 Vet ej 1 1,8% (+/-) 3,5%

Antal Respondenter 56
Medel 2
Standard avvikelse 0,7

8. Strategierna är ett hjälpmedel i mitt dagliga arbete

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 9 16,1% (+/-) 9,6%
2 Instämmer delvis 24 42,9% (+/-) 13,0%

3 Instämmer inte alls 23 41,1% (+/-) 12,9%
4 Vet ej 0 0,0% (+/-) 0,0%

Antal Respondenter 56
Medel 2,2
Standard avvikelse 0,7
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9. Målstyrning med BSC passar bra i min verksamhet

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 4 7,1% (+/-) 6,7%
2 Instämmer delvis 15 26,8% (+/-) 11,6%

3 Instämmer inte alls 13 23,2% (+/-) 11,1%
4 Vet ej 24 42,9% (+/-) 13,0%

Antal Respondenter 56
Medel 3
Standard avvikelse 1

10. Vi diskuterar strategier ich målsättningar på min arbetsplats

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 4 7,1% (+/-) 6,7%
2 Instämmer delvis 38 67,9% (+/-) 12,2%

3 Instämmer inte alls 12 21,4% (+/-) 6,9%
4 Vet ej 2 3,6% (+/-) 13,2%

Antal Respondenter 56
Medel 2,2
Standard avvikelse 0,6

11. BSC är ett viktigt instrument för att förmedla ANS vision

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 6 10,9% (+/-) 8,2%
2 Instämmer delvis 19 34,5% (+/-) 12,6%

3 Instämmer inte alls 4 7,3% (+/-) 6,9%
4 Vet ej 26 47,3% (+/-) 13,2%

Antal Respondenter 55 * tekniskt bortfall på en respondent
Medel 2,9
Standard avvikelse 1,1

12. Inom ANS finns en bra balans mellan de olika perspektiven

Antal Respondenter Procent % Konf Int

1 Instämmer helt 5 8,9% (+/-) 7,5%
2 Instämmer delvis 22 39,3% (+/-) 12,8%

3 Instämmer inte alls 6 10,7% (+/-) 8,1%
4 Vet ej 23 41,1% (+/-) 12,9%

Antal Respondenter 56
Medel 2,8
Standard avvikelse 1,1
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"Affärsidén är väl förankrad hos alla medarbetare"
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"Affärsidén fungerar som en ledstjärna i den dagliga verksamheten"
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"Affärsidén uttrycker på ett bra sätt vad vår kärnverksamhet syftar till"
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"Vision och strategier är viktiga instrument i styrning av ANS"
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"Visionen stämmer väl med min egen uppfattning av divisionens 
framtid
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"Kunskapen om divisionens vision är känd på min arbetsplats"
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"Jag är väl förtrogen med divisionens strategier"
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"Strategierna är ett hjälpmeden i mitt dagliga arbete
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"Målstyrning med BSC passar bra i min verksamhet"
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"Vi diskuterar strategier och målsättningar på min arbetsplats"
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"BSC är ett viktigt instrument för att förmedla ANS vision"
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"Inom ANS finns en bra balans mellan de olika perspektiven"
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