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SAMMANFATTNING 

Det finns olika sätt att öka kapaciteten hos en flygledare. En av de är att göra samordningar 
mer effektiva. Samordningar sker idag via datalänk eller verbalt, då genom telefonsamordning 
eller face-to-face. Det finns även icke verbala samordningar där bara kroppsspråk står för en 
del av kommunikationen. På en kontrollcentral utförs många samordningar och 
informationsdelningar mellan flygledare. Detta görs för att kunna hålla en hög säkerhet men 
ändå arbeta på ett effektivt sätt. 
 
Östgöta kontrollcentral, ÖKC, har undersökts för att se om informationsdelningen kan bli 
effektivare samt om en flygledarassistent kan stötta två flygledare samtidigt. Med hjälp av en 
teoretisk referensram och litteraturstudie har det visat sig att bland annat Lean production kan 
appliceras på området för att utvärdera ÖKC. Författarna har observerat den operativa 
verksamheten på ÖKC och samlat data som i sin tur ligger till grund för de mätningar som 
gjorts. Därefter har ett alternativt ÖKC tagits fram med förankring i teorin om hur 
kontrollcentraler bör se ut för en bra social samverkan och teamwork.  
 
Utifrån data från observationen är informationssträckan som information inne på ÖKC måste 
färdas 150,8 meter. Detta mätetal är undersökningens viktigaste mätetal och visar att 
alternativet har motsvarande 130,5 meter informationssträcka, vilket ger en minskning med 
20,3 meter. 
 
 



 
 

 

ABSTRACT 
There are different ways to increase the capacity of an air traffic controller. One of these is to 
make co-ordinations more efficient. Co-ordinations are carried out nowadays via data link or 
verbally, by telephone or face-to-face. There are also non-verbal co-ordinations where body 
language is used only. At a control center, numerous of co-ordinations and sharing of 
information come together to keep safety at a high level and to work in an efficient manner. 
 
The Östgöta control, ÖKC, central has been studied to see if information sharing can be more 
effective and also if one air traffic control assistant can support two air traffic controllers 
simultaneously. Using theoretical references and literature studied shows that Lean 
production can be applied in this field to evaluate ÖKC. The authors have observed the 
operations of ÖKC and collected data, which in turns form the basis of the measurements 
made. Subsequently an alternative ÖKC was developed with roots in the theory of how 
control centers should look for a good social interaction and teamwork. 
 
Based on data from the observation, the total distance information must travel on ÖKC was 
summarized to 150,8 meters. This metric is the most important for this case study and shows 
in the alternative ÖKC a corresponding value of 130,5 meters, giving a reduction of 20,3 
meters. 
 



 
 

 

BEGREPP OCH DEFINITIONER 
Flygledare – Arbetar antingen i ett torn eller på en kontrollcentral och separerar flygplan så 
att de inte kolliderar. 
Flygledarassistent – Assisterar flygledare med bland annat information om flygningar, 
strippar och samordningar. 
Flygnivå – Den nivå ett flygplan flyger på i förhållande till ett standardiserat lufttryck. 
Färdplan – Pilotens förslag på hur denne vill flyga, innehåller även tider för start och 
landning. 
INFO – Flygledarposition på Östgöta kontrollcentral 
Klarering – Ger piloten rätt att utföra en handling relaterat till flygningen. 
Korda – Den räta linje som sammanbinder två punkter på en cirkelbåge eller böjd linje 
Samordning – En flygledare eller flygledarassistent framför information, som är direkt 
kopplat till det operativa arbetet, till en annan flygledare eller flygledarassistent. 
Stripp – En fysisk pappersremsa som flygledaren har som hjälpmedel där det står angivet 
information om ett specifikt flygplan till exempel, typ av flygplan, startflygplats, 
landningsflygplats, flygväg, etc. 
TA – Flygledarposition på Östgöta kontrollcentral 
Taxi – Detta är då flygplan transporteras från gate till rullbanan eller tvärtom. 
TMA – Terminal control area är en benämning på luftrum där in-och utflygning från 
flygplatser sker. 
Topsky – Ett datasystem inom flygtrafikledning som ger information till flygledaren om 
flygningar som berör luftrummet och även om några ändringar görs för dennes berörda 
flygningar. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel presenteras problembakgrunden, syfte, frågeställningar, avgränsningar och 
avslutningsvis en punktlista över rapportens struktur. 

1.1 Problembakgrund 

Antalet flygningar ökar årligen vilket medför att luftrum blir tungt belastade och ibland också 
överbelastade. Flygledarna är en av begräsningarna för hur mycket trafik ett luftrum kan klara 
av. För att kunna öka kapaciteten hos varje flygledare så uppfinns och implementeras 
teknologiska hjälpmedel som ska öka situationsmedvetenheten och effektiviteten hos 
flygledarna. En annan aspekt är att öka effektiviteten för samordningar eller 
informationsdelningen mellan flygledare (Eurocontrol, 2002). Samordningar sker på olika sätt 
beroende på vilken kontrollcentral eller flygtorn man befinner sig i. Det finns dels direkt 
kommunikation där man samtalar med andra flygledare över telefon eller frekvens och dels 
face-to-face om man sitter i nära anslutning till varandra. Det finns även indirekt 
kommunikation där man har kontakt med varandra via datalänk. Att koordinera uppgifter och 
information mellan flygledare är en viktig del för att kunna bedriva flygledning på ett 
effektivt sätt och ändå följa de föreskrivna säkerhetskraven som finns stadgade för berörd 
kontrollcentral eller torn (Eurocontrol, 2008). 
 
Östgöta kontrollcentral (ÖKC) är placerad vid Norrköpings flygplats och bedriver 
civilinflygningstjänst till Nyköpings Skavsta, Norrköpings Kungsängen, både civil och 
militärtrafik till Linköping City Airport (SAAB) samt ren militärtrafik till Malmen. ÖKC har 
för närvarande sex arbetspositioner som bemannas av flygledare eller flygledarassistenter. De 
sex arbetspositionerna utför olika typer av arbetsuppgifter relaterade till flygledning och är 
bemannade efter hur trafiksituationen ser ut. Om trafikmängden är liten kan man stänga 
positioner så att färre flygledare sitter i position, däremot kan positionerna öppna igen om 
flygtrafiken skulle öka. I november 2014 introducerades en ny position, INFO, på ÖKC. 
Denna arbetsposition har i första hand en assistentfunktion som hjälper till med färdplaner, 
strippar, hantering av TopSky, vissa samordningar och ankomstberäkningar till tornen. I andra 
hand har INFO en skiftledarroll som i samråd med tornen och operativ personal ska planera 
och koordinera verksamheten inom Östgöta Terminal Control Area (TMA). Detta har medfört 
att arbetsbelastningen för INFO positionen under vissa perioder kan bli hög och detta 
resulterar i att vissa arbetsuppgifter inte hinner utföras. Därför har LFV gett ÖKC i uppdrag 
att utvärdera möjliga förbättringar och effektiviseringsmöjligheter i det operativa rummet 
(OP-rummet). 
 
Ytterligare en position, TA, har till uppgift att assistera flygledaren som bedriver flygledning 
för militära flygningar. Dennes arbetsuppgifter liknar INFO positionens med skillnaden att 
denna inte har någon skiftledarroll. Kapitel 6.3 beskriver mer ingående hur ÖKC positioner 
och arbetsroller är fördelade. Ett förslag från ÖKC:s sida var att utvärdera möjligheten till att 
TA ska kunna assistera två flygledare samtidigt. Detta skulle kunna medföra att de nuvarande 
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arbetspositionerna flyttas så att informationsdelningen inne på ÖKC blir mer effektiv samt att 
TA placeras strategiskt så att denna kan assistera två flygledare samtidigt. 

1.2 Syfte 

Syftet är att placera TA-positionen så att den kan assistera två flygledare samtidigt samt att 
effektivisera den operativa informationsdelningen inom ÖKC. 

1.3 Frågeställning 

Rapporten är baserad på följande tre frågeställningar:  
 

1. Hur ser informationsflödet och placeringen av arbetspositioner ut idag på Östgöta 
kontrollcentral? 

2. Kan en omplacering av arbetspositionerna underlätta för TA positionen att stötta två 
flygledare samtidigt, samt effektivisera informationsdelningen mellan samtliga 
positioner? 

3. Vilka fördelar och nackdelar får den nya placeringen av arbetspositionerna? 

1.4 Avgränsningar 

Endast ett alternativ kommer presenteras med den nuvarande kontrollcentralens utrymme som 
utgångspunkt. Ingången till det operativa rummet samt fönstren kommer inte kunna flyttas 
eller modifieras. Vidare kommer alternativet endast att fokusera på informationsflödet samt 
placeringen av arbetspositionerna, men däremot inte ta hänsyn till teknologiska hinder eller 
arbetsergonomi. 

1.5 Rapportstruktur 

Rapportens kapitel presenteras nedan med en kort sammanfattning om dess innehåll. 
 

• Kapitel 1 presenterar problembakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. 

• Kapitel 2 beskriver de metoder som författarna har valt att arbeta efter och även hur 
genomförandet av denna studie gick tillväga. 

• Kapitel 3 är undersökningens teoretiska bakgrund. Där förklaras begreppet logistik 
ihop med Lean production, teori kring kontrollrumsdesign samt flödeskartor 
presenteras också. 

• Kapitel 4 presenterar en litteraturstudie som fokuserar på komplexiteten för en 
flygledare och då speciellt samordningar. Flödesproblem och transportsträckor tas 
även upp i detta kapitel. 

• Kapitel 5 presenterar studiens valda mätetal. 

• Kapitel 6 beskriver en nulägesanalys av ÖKC som det ser ut och bedrivs idag, en 
ingående förklaring av arbetspositionerna och deras uppgifter. Kapitlet kommer även 
att ta upp de mätetal som beskrivits i kapitel 5. 
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• Kapitel 7 går igenom den alternativa lösningen på ÖKC med en inledning, beskrivning 
av det operativa rummet, de nya positionernas arbetsuppgifter samt en ny mätning av 
de mätområden som beskrivits i kapitel 5. 

• Kapitel 8 presenterar en analys av studiens resultat. 

• Kapitel 9 diskuterar kring studiens resultat ur ett mer subjektivt perspektiv. Författarna 
diskuterar också kring studiens sårbarhet. 

• Kapitel 10 presenterar en slutsats med svaren på frågeställningar som finns i kapitel 
1.3. 
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2 METOD 

Detta kapitel avser att beskriva vilken metod fallstudien har arbetat utifrån. Begrepp och 
definitioner presenteras och även hur arbetet har genomförts. 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie definieras ofta som en undersökning som utförs på ett mindre avgränsat objekt 
såsom en person, en organisation, ett system eller en specifik situation. En fallstudie kan med 
fördel användas för att granska processer och förändringar (Patel m.fl., 2011, Jensen m.fl., 
2016). 
 
Enligt Denscombe (2016) kännetecknas en fallstudie av att fokus riktas mot endast en 
undersökning, vilket även är grundprincipen för vår studie. Dock kan en studie av denna sort 
mötas av skepsis då dess data kan tendera att produceras subjektivt. Dessutom riskerar 
metoderna som används inom en fallstudie att tolkas olika och fallstudien kan således bli 
fördomsfull. Ytterligare en risk i samband med fallstudier är då författaren inte tillåts få 
tillgång till alla viktiga dokument eller miljöer (Denscombe, 2009). 
 
Däremot påpekar Ejvegård (2009) att en representation av verkligheten utifrån ett enskilt fall 
är svårt och risken för felaktighet ökar. Därför understryker Ejvegård att en fallstudie snarare 
ska tydas som en fingervisning än ett bevis. Vidare påstår han att en forskningsmetod som 
kommer fram till samma resultat skulle kunna förstärka trovärdigheten i fallstudien. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

För att kunna systematisera och bearbeta data på ett enkelt sätt, när en studie görs, används 
två metoder, kvalitativ och kvantitativ (Patel m.fl., 2011). En av skillnaderna mellan de två 
metoderna är vilken data de refererar till, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att båda 
kan ha samma källa. Exempelvis ska kvalitativ dataundersökning skrivas ner, då kvalitativa 
data oftast erhålls via text eller bild. Däremot kan samma undersökning leda till kvantitativ 
statistik (Merriam, 2009). 
 
En kvantitativ studie är nära kopplad till statistik och samlade data presenteras ofta i siffror. 
En analys av sådana data görs via statistiska metoder, vilket är effektivt men beroende av den 
insamlade data (Denscombe, 2009). 
 
Syftet med en kvalitativ studie är att få en djupare kunskap i ämnet än vid en kvantitativ 
metod (Patel m.fl., 2011, Eliasson, 2013). Eliasson menar att kvalitativa metoder är 
fördelaktiga när man vill skapa sig en uppfattning om sammanhang. Ytterligare fördelar med 
kvalitativa metoder är att de är flexibla och är kompatibla med andra metoder. 
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2.3 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå och bibehålla en hög vetenskaplig nivå inom forskning måste giltighet och 
tillförlitlighet övervägas noga. De två utgör forskningens legitimitet och trovärdighet (Patel & 
Davidson, 2011, Ejvegård, 2009). 
 
När giltigheten granskas är det snarare processen än data som ska ifrågasättas. Beskriver och 
mäter forskarna det som de har för avsikt att beskriva och mäta? (Bell, 2006) Tillförlitligheten 
avser ett mätningsresultats riktighet. Exempelvis om ett objekt skulle vägas, bör detta objekt 
väga lika mycket varje gång om alla andra förhållanden är de samma. Om objektet väger olika 
mycket varje gång, bör trovärdigheten ifrågasättas. Om man skulle mäta längden på en person 
skulle skala vara ett olämpligt verktyg och giltigheten skulle då kunna ifrågasättas (Eliasson, 
2013). 
 
För att tillförlitligheten ska uppnå tillfredställande nivå, bör tillvägagångssättet för 
mätningarna beskrivas i detalj. Detta är extra viktigt då fler än en person genomför 
mätningarna och när ett objekt kan mätas på olika sätt. Dessutom bör data som samlats 
kontrolleras noga, helst flera gånger, för att säkerhetsställa att det har dokumenterats korrekt 
(Eliasson, 2013). För att kunna garantera tillräcklig giltighet måste forskaren kunna alldeles 
säkert kunna svara på frågan ”skulle denna studie leda till samma resultat om det gjordes en 
andra eller tredje gång?”. Detta förutsätter självklart att alla andra förhållanden är oförändrade 
(Denscombe, 2009). 

2.4 Datainsamling 

Enligt Patel m.fl. (2011) finns det inte belägg för att säga att en metod alltid är bättre än en 
annan, det beror på vad man vill studera. Tiden för projektet och resurserna man har att tillgå 
måste också vägas in när man väljer metod. Vilken metod som verkar kunna besvara 
frågeställningarna bäst är också en viktig aspekt vid valet. Nedan presenteras den tänka 
metoden för datainsamling för detta projekt. 
 

2.4.1 Litteraturstudie 

Studien kommer i första skedet genomföra en litteraturstudie för att se vilka mätetal som ska 
användas för att kunna utvärdera hur nulägessituationen ser ut och även den alternativa 
lösningen som projektet ämnar presentera.  
 
Syftet med en litteraturstudie är att få bred kunskap inom ett område som gör det möjligt att 
kunna fördjupa sig vidare inom detta området. För ett forskningsprojekt är det grundläggande 
att en litteraturstudie genomförs för att kunna bli klassad som akademiskt skriven (Oliver, 
2012). 
 
Ejvegård (2009) anser att allt skrivet material som kan räknas som litteratur är böcker, 
artiklar, rapporter, och uppsatser. Biblioteken på universiteten är en bra plats att hitta sådana 
källor. Enligt Ejvegård kan nyckelord som använts vid sökning i databaser vara bra att 
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anteckna samt att titta i referenslistan på den studerade litteraturen för att finna ytterligare 
litteratur kopplad till det studerade ämnet. 
 

2.4.2 Intervju 

Intervjuer kan genomföras som den huvudsakliga metoden för att samla in data i en studie, 
men det kan också kunna användas som ett komplement till andra metoder. Intervjuer kan 
delas in i tre kategorier; strukturerad, semi strukturerad eller ostrukturerad (Dalen, 2011).  
 
Strukturerade intervjuer genomförs ansikte mot ansikte med den svarande. Frågorna och 
ordningsföljden av frågorna bestäms i förväg. I vissa strukturerade intervjuer erbjuds endast 
ett begränsat antal svar. Semistrukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att vara mer flexibel 
när det gäller vilken ordning frågor ställs. Det vill säga att en uppsättning frågor och ämnen 
bestäms i förväg, men inte deras sekvens. Dessutom är det huvudsakliga syftet att få de 
svarande att utveckla sina svar på ett mer detaljerat sätt. Ostrukturerade intervjuer låter den 
svarande ha ännu mer frihet. Intervjuaren presenterar ett ämne, som de svarande diskuterar 
fritt kring (Denscombe, 2009). 
 
Patel m.fl. (2011) rekommenderar att intervjuer börjar med grundläggande frågor om 
bakgrundsinformation inom ämnet samt att i slutskedet av intervjun låta den svarande får 
uttrycka sina åsikter om själva intervjun och även tillägga något som nödvändigtvis inte tagits 
upp anses vara fördelaktigt.  
 
Ejvegård (2009) nämner att intervjuaren ska spela in intervjuerna för att underlätta 
sammanfattningen av intervjun. Han menar också att anteckningar bör skrivas så nära inpå 
intervjun som möjligt och helst under intervjun. 
 
Det är av stor betydelse att ha ett neutralt förhållningssätt till frågorna som intervjuare, detta 
för att inte påverka svaren. Frågorna bör formuleras på ett sådant sätt att inte pekar mot något 
specifikt svar (Denscombe, 2009, Ejvegård, 2009). 
 

2.4.3 Observation 

Enligt Backman (1998) ska man observera om man vill veta något om verkligheten. Beckman 
inkluderar intervjuer, frågeformulär och direkta observationer som en del av datainsamlingen. 
 
För Ejvegård (2009) är en observation när forskaren deltar i eller har inblick i ett skede eller 
en process under ett fortlöpande händelseförlopp. Tekniken lämpar sig bra vid bland annat 
observation av beslutsprocesser. Ejvegård poängterar att med fördel använda exempelvis 
protokoll och intervjuer för att få ett större vetenskapligt värde. Däremot finns det nackdelar, 
den observerande lätt bli känslomässigt involverad vilket resulterar i subjektiv utgångspunkt. 
Ytterligare kan forskarens närvaro påverka händelseförloppet som studeras (Ejvegård 2009). 
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2.5 Genomförande 

Arbetet har delats in i tre faser. Första fasen har huvudsakligen bestått av 
informationssökning, sammanställning av teori inom området samt en litteraturstudie för att 
kunna beskriva problematiken kring studien. I den andra fasen har problemområdet från fas 
ett undersökts närmare. Bland annat har en observation genomförts samt intervju med 
personal på ÖKC. Detta i sin tur har legat till grund för den data som använts vid beräkningar 
av de mätetal som valts. Den data som samlats från observationen har sedan använts för 
nulägesanalysen samt det nya alternativet för ÖKC. I fas tre har författarna fokuserat på att 
diskutera samt dra slutsatser om de fynd man har gjort i sin undersökning. Genomgående har 
projektet bedrivits som en fallstudie för att utvärdera den nuvarande placeringen av 
arbetspositionerna på ÖKC. I underrubrikerna nedan presenteras observationen, intervjun 
samt framtagningen av layoutens tillvägagångsätt mer detaljerat. 
 

2.5.1 Observation i fallstudien 

Observationen genomfördes den 28:e november 2016. Trafikmängden var av intresse då 
själva observationen planerades utefter den. Utifrån den trafikprognos som presenterades 
bestämdes att två observationer skulle genomföras, en före lunch och en efter. Trafikmängden 
mellan observationerna var så pass låg att data från den perioden inte hade representerat den 
problematiken, som till exempel resursåtgång vid hög trafikmängd, som studien ämnat att 
undersöka om det går att effektivisera via bland annat bättre informationsdelning. Slutligen 
när alla mätningar och data var samlat togs beslutet om att endast använda en timmes data, 
mellan kl.10:30 och 11:30. Timmen efter lunch togs bort från data då en av flygledarna i 
position genomgick en årlig checkning vilket försvårade observationen. 
 
Arbetspositionerna på ÖKC är uppdelat i två rader med tre positioner i varje rad. Då båda 
författarna va på plats delades observationen upp så att var och en observerade en rad med tre 
aktiva positioner. All förflyttning av material eller personal som kunde härledas till det 
operativa arbetet antecknades. Även all kommunikation internt för såväl face-to face- och 
telefonsamordningar registrerades. För all information eller kommunikation som delades, 
antecknades vem som initierat kontakten eller förflyttningen och även vart den slutade. 
Resultatet av observationen finns under bilaga 1. 
 

2.5.2 Intervju i fallstudien 

Under arbetet har Mats Törnvall intervjuats. Intervjun utfördes i semistrukturerade form och 
skedde via telefon. Författarna ställde mestadels öppna frågor rörande det operativa arbetet 
och den person som intervjuades fick då svara fritt. Frågorna samt svaren finns i bilaga 2. 
 

2.5.3 Layout för alternativet 

Layouten för alternativet har framställs utifrån den teori som presenteras i delkapitel 3.2 inom 
området för designande av kontrollcentraler. Data under observationen och ihop med de 
mätetal som valts har även det legat till grund för hur alternativet blev skapat. Ytterligare två 
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kriterier fanns med vid skapandet av den nya layouten för OP-rummet på ÖKC; 1) TA-
positionen ska kunna assistera två flygledare samtidigt, 2) att den totala sträckan 
informationen färdas ska förkortas.  
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Detta kapitel presenterar en kort teoretisk bakgrund inom ämnena logistik, flygledning samt 
flödeskartläggning. 

3.1 Logistik  

Logistik beskrivs av council of supply chain mangagement som processen för planering, 
implementering och kontrollen av flödet- och lagring av varor. Det inkluderar också 
kontrollen av informationsflödet från orderläggning till dess att kunden fått ta del av tjänsten 
eller varan. Syftet med detta är att anpassa sig efter kundens behov och krav (Council of 
supply chain management professionals, 2016). Logistik syftar till att öka produktiviteten 
eller effektivtenen för att få ett bättre resultat inom ett företag eller organisation. Variabler och 
effektivitetsmått kan användas för att analysera effektiviteten i en organisation. Utifrån dessa 
mätetal kan riktlinjer fastställas för uppföljning som är i enighet med organisationens mål. De 
variabler som visar effektiviteten inom ett företag är intäkter, kostnader, tillgångar och 
miljöpåverkan. Då variablerna kan stå i motsats till varandra ska en prioritering av dessa göras 
som överensstämmer med de mål företaget har satt upp. Logistik innefattar ett antal 
kostnadsposter. Förflyttning av material är bland annat en post som är en kostnad och kan 
relateras till personal-, drift-, och avskrivningskostnader. Ett väl fungerande 
informationssystem är även viktigt för att kunna få en bild och planera de flöden som finns 
(Jonsson m.fl. 2005). 
 
Supply chain mangagement (SCM) är ett koncept som kan härledas tillbaka till 1960-talet, 
men som fick akademiska och teoretiska underlag i början av 1990-talet. SCM konceptet har 
sedan uppkomsten implementeras inom företag och vissa har även definierat SCM som 
logistik vilket dock inte bör göras enligt Cooper m.fl. (1997). SCM sträcker sig utanför egna 
företaget och tar hänsyn till kommunikation med underleverantörer, andra mellanhänder, 
kunder och planering för alla aktiviteter som berörs för att utföra arbetet. SCM har till syfte att 
dela information mellan företag för att alla i processkedjan ska få vetskap och kunskap om 
aktuell status. SCM bör också ses som ett verktyg som involverar alla delar av ett företag. 
Ligger ansvaret för SCM under en viss avdelning i ett företag kan SCM bli premierat så att 
bara vissa delar av företaget utvecklas enligt dessa principer (Stank m.fl., 2008, Cooper m.fl., 
1997). 
 

3.1.1 Lean production 

Lean production (Lean) myntades år 1990 av Womack och Jones och härstammar från det 
japanska företaget Toyota och dess produktionsstrategi kallad Toyota production system 
(TPS). Lean kan definieras utifrån att eliminera eller minska slöseriet av resurser inom en 
organisation och istället rikta fokus på kundstyrning. För att etablera Lean fastställdes fem 
principer att utgå ifrån (Bertelsen m.fl., 2004). 
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Specificera värdet för varje produkt 

• Identifiera värdeflödet för varje produkt 

• Kontinuerligt flöde utan avbrott 

• Kundorderstyrning 

• Ständigt förbättringsarbete 
 
Den första principen inom Lean strävar efter att ha kunden i fokus. Kunder behöver inte alltid 
vara externa, inom företagen kan olika avdelningar eller produktionsenheter ses som kunder 
gentemot andra avdelningar inom samma företag. Även chefer eller företagsledningen kan se 
sina anställa som kunder. Den andra, tredje och fjärde principen inom Lean fokuserar på 
optimeringen av flödet i produktionen och även flödet mot kunden. Den sista principen 
strävar efter att alltid titta efter förbättringsmöjligheter inom produktionen (Bertelsen m.fl., 
2004). 
 
Lean strävar inte efter att producera mycket på så kort tid som möjligt, utan fokuserar istället 
på att producera efter kundens behov, detta kan härledas till kundorderstyrning och 
kontinuerligt flöde. Är efterfrågan låg så sjunker även produktionshastigheten. Dock finns en 
möjlighet att snabbt öka produktionshastigheten ifall antalet order ökar.  Många företag söker 
sig till Lean för att minska sina utgifter, öka servicen och bli mer konkurrenskraftiga.  Inom 
principen för ständigt förbättringsarbete är en del att sträva efter att eliminera alla aktiviteter 
som anses som onödiga och som inte ger något värde tillbaka till företaget. Taiichi Ohno 
hävdade att ett företags framgång beror på förmågan att upptäcka och ta bort de aktiviteter 
som är onödiga. Han tog fram en lista som beskrev sju typer av slöseri inom företag; 1) fel i 
produktion, 2) överproduktion, 3) lager, 4) onödiga processer, 5) onödiga förflyttningar av 
människor 6) onödig transport av varor, 7) att anställda är sysslolösa. Genom att använda sig 
av Lean så kan man minska arbetskraften men ändå få samma resultat. Företag som använder 
denna metod behöver generellt färre varor på lager, eftersom företaget producerar varor för en 
betydligt kortare period fram i tiden jämförelsevis med företag som ägnar sig åt 
massproduktion. En annan orsak att lagren kan hållas mindre är som nämnts tidigare att 
produktionen snabbt kan anpassa sig efter en ökad efterfrågan (Goldsby m.fl., 2006). 
 
Även om Lean konceptet har sitt ursprung inom tillverkning av varor och gods har det även 
implementeras inom logistiken, produktutveckling, inköp, redovisning och även inom 
kontorsmiljö (Goldsby m.fl. 2006). 
 

3.2 Kontrollrumdesign 

Ett kontrollrum kan beskrivas som ett komplext system som innefattar både teknisk utrustning 
och kommunikation mellan människor och datorer. Detta kan ses som en enhet där operatörer 
är placerade och utför centraliserad kontroll, översyn och administrativa uppgifter inom ett 
visst område (Stanton m.fl. 2009). 
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Författarna listar även hur man bör gå tillväga för skapandet av ett kontrollrum;  
 

• Definiera vilka mål som ska uppnås med layouten. 

• Analysera vilka funktioner som utförs i kontrollrummet. 

• Länka samman funktionerna till människor eller maskiner 

• Definiera vilka krav som finns för att utföra uppgifter i kontrollrummet. 

• Sammanfatta arbetsplatsens organisation. 

• Verifiera och validera den information som erhållits. 

• Utforma ramen för det nya kontrollrummet  

• På ett mer detaljerat plan utforma layouten för kontrollrummet, arbetsstationerna, 
skärmarna, miljö och det operativa arbetet.  

• Verifiera och validera det förslagna alternativet genom simulationer och feedback från 
operatörerna som arbetar i kontrollrummet.  
 

Inom ramen för utformandet listade Sandom m.fl. (2004) generella riktlinjer för designen av 
ett kontrollrum. De skrev bland annat;  
 

• En viktig aspekt att betrakta vid skapande av en ny layout för ett kontrollrum är det 
operativa arbetet, vilka uppgifter man utför i rummet och hur layouten påverkar dessa 
och även hur många arbetspositioner som behövs. 

• Förflyttning av personal eller andra personer i kontrollrummet ska kunna ske med 
mista möjliga störande påverkan för arbetet i kontrollrummet. 

• Kommunikationslänkar, och även möjligheten att kommunicera face-to-face bör 
optimeras vid designande av kontrollrum. 

• Kontrollrum som har för mycket avstånd mellan arbetspositioner rekommenderas inte, 
utformandet bör tillåta när det är möjligt direkt verbal kommunikation utan att 
arbetspositionerna är placerade onödigt nära varandra. 

• Layouten bör vid kontrollrum som betjänas av mer än en operatör planeras för 
samarbetsmöjligheter och social samverkan. 
 

För att placera arbetspositionerna på bästa sätt inom ett kontrollrum bör analysen av vilka 
arbetsuppgifter som utförs och de operativa krav som finns ligga till grund. Layouten för 
placeringar av arbetspositionerna faller ofta under någon av kategorierna; (Sandom m.fl. 
2004).  
 

• Classroom 

• Inside arc 

• Utside arc 
 

Classroom-layouten är då arbetspositionerna alla är riktade åt samma håll och arrangerade i 
raka rader. Fördelar med denna typ av placering är om det finns en bild eller skärm som 
samtliga i rummet ska fokusera på, ofta då belägen framför främsta raden. Nackdelen är dock 
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de sociala hinder det medför att inte ha ögonkontakt med varandra. Inside arc är då 
arbetspositionerna är placerande på insidan av en böjd rad.  Fördelar med denna layout är 
social samverkan och teamwork. Nackdelen är att den inte är optimal om man har en bild eller 
skärm som delas av samtliga i rummet. Outside arc är då operatörerna sitter på utsidan av en 
böjd rad och fördelen med den är också teamwork men då med nackdelen att ljudnivån kan bli 
hög (Sandom m.fl. 2004). 
 
För att utvärdera ett kontrollrums layout bör användarnas perspektiv alltid betraktas i första 
hand snarare än fysiska hinder som kan finnas i det aktuella rummet. Att evaluera ett 
kontrollrum efter hur strukturen är gentemot de faktiska funktionella aktiviteter som råder är 
att föredra. Detta kan göras genom funktionell gruppering. Genom att göra en flödeskarta av 
rummet och de faktorer som finns och samverkar inom det kan en spegling av hur strukturen i 
kontrollrummet fungerar erhållas. Dessa faktorer sammansätts sedan till grupper efter vilken 
typ av funktion de bedriver. Grupperna är sedan betraktade ur vilken ordningsföljd de 
avvänds för att sist arrangeras i förhållande till hur frekvent grupperna används (Stanton m.fl. 
2009). 

3.3 Flödeskartläggning 

För att lättare kunna göra en förändring i en process är det viktigt att ha insikt i vart man står i 
nuläget. Denna information är väsentlig för att senare kunna göra en bedömning om en 
alternativ lösning är bättre. Första steget i en nulägesanalys är att kartlägga material- och 
informationsflöden och på så sätt klargöra hur många aktiviteter, beslutspunkter, 
informationsflöden m.m. som ingår i hela processen (Oskarsson m.fl., 2013). Även Jonsson 
m.fl. (2005) anser att insamling av information om de olika delflöden är en viktig del innan 
man påbörjar kartläggningen. En flödeskartläggning kan göras med hjälp av ett antal 
symboler, se figur 1, i en mer eller mindre detaljerad omfattning. Att göra en väldigt 
detaljerad kartläggning tar lång tid. Därför rekommenderar Oskarsson m.fl. att en successiv 
förfining av de mest intressanta flöden är att föredra. Alltså, är en allt för detaljerad 
kartläggning från början onödig då det är viktigare att fokusera på de delar som är mest 
väsentliga. 

Pappersdokument

Datorsystem

Beslutspunkt

Aktivitet/Operation

Display

Materialflöde

Informationsflöde

 

Figur 1 – Symboler för flödeskartläggning 
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4 LITTERATURSTUDIE  

Detta kapitel presenterar i delkapitel 4.1 en litteraturstudie som berör området kommunikation 
och samordningar. Delkapitel 4.2 presenterar litteratur som inriktar sig på flöden och 
transportproblematik.  
 

4.1 Samordningar 

Inom en Air traffic service (ATS) enhet kan en arbetsposition ses som en samordningscentral 
som delar information med andra arbetspositioner. En sektor eller en arbetsposition kan 
således betraktas som en nod i ett komplext nätverk som ansvarar för samordningar gällande 
beslut och utföranden. Samordningar som inte sker via röstmeddelanden utan genom 
kroppsspråk kräver att det finns ögonkontakt mellan dessa positioner och en ändring som 
hindrar den visuella kontakten kan påverka de icke verbala samordningarna på ett negativt sätt 
(Eurocontrol 2008). 
 
Mogford m.fl. (1995) kom fram till, efter en litteraturstudie, att arbetsbelastningen för en 
flygledare är ett resultat av komplexiteten inom ett luftrum. Med detta menas att en ökning av 
komplexiteten medför att arbetsbelastningen ökar. Det finns ett flertal faktorer som kan mäta 
hur komplext ett luftrum är. Studien listade samordningar som en faktor till att öka 
arbetsbelastningen för flygledarna. Schmidt (1976) hävdade också att samordningar har en 
stor betydelse för hur komplext ett luftrum är. Vilket också styrktes av Grossberg (1989) som 
i sin studie visade på att samordningar har en direkt relation med operationella misstag som 
utförs av flygledaren. 
 
Billing m.fl. (1981) listade i sin rapport om informationsproblem inom flyget vad orsaker till 
dessa problem ursprungligen härstammar ifrån. Författarna listade tre orsaker till detta. Den 
första var att meddelandet var ofullständigt och det kunde bero på att ett telefonsamtal inte 
blev besvarat innan situationen krävde. Den andra var att samordningen i sig var byggd på 
felaktig information eller att utförandet av planen var felaktig. Den sista var att samordningar 
inte genomfördes eller att en överenskommelse inte blev nådd efter den fösta kontakten 
mellan flygledarna initierats. Studien visade också att det oftare blev misstag då en flygledare 
var ansvarig för situationen och samordningen. Det blev mindre misstag då det utfördes en 
dialog om problemet som flygledarna hade sett tillsammans. 
 
Eurocontrol (1997) menade att det finns två stora kommunikationssätt. Verbal 
kommunikation eller tal och icke verbal kommunikation eller kroppsspråk. Det personer 
främst fokuserar på när man samtalar är kroppsspråket som står för mellan 70–80 % av det 
som uppfattas av den som lyssnar medan talet eller den verbala kommunikationen endast står 
för 10–20%.  
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4.2 Flöde 

Enligt Shah m.fl. (2007) så kan Lean delas in i tio faktorer vilka är mätbara och där tre 
faktorer rör leverantörer, en fokuserar på kunden och resterande sex faktorer på problematiken 
inom företaget med hänsyn till Lean konceptet. En av dessa sex faktorer är kontinuerligt flöde 
som fås genom att etablera principer och mekanismer vilka möjliggör och förenklar flödet. 
 
Enligt en studie gjord 2010 i Portugal, baserat på ett fyrtiotal industriella Lean projekt 
uppdelat på arton företag, har man kunnat bevisa att användning av Lean har en betydelse för 
företag. Både portugisiska samt internationella företag ingick i studien med olika 
affärsområden och antal anställda. Studien visar ett antal förbättringsområden som tenderar att 
upprepas i de olika projekten. Två av de förbättringsområdena som nämns är förenkling av 
materialflödet samt minskning av förflyttningar (Alves m.fl., 2010). 
 
Karlsson m.fl. (1996) skrev att transport av varor från en punkt till en annan inom en fabrik 
inte ger något värde till produkten. Det är därför viktigt att försöka reducera eller om möjligt 
eliminera behovet av transport. Att sätta maskiner på ett sånt sätt så flödessträckan mellan 
dem minimeras är att föredra och kan ge bättre effekt än att ha en snabb transport mellan dem 
om avståndet ökar. 
 
Nuortio m.fl. (2005) har i sin undersökning, ruttplanering av avfallshämtning, kommit fram 
till att besparingar kan göras vid planering av rutterna. Studien genomfördes i Finland i 
Pieksämäki området där alla containrar i området utgjorde en punkt eller nod, 3386 stycken, i 
ett nätverk. För att förminska sträckan användes informationen om sträckan mellan noderna 
samt antalet sträckor för att kunna bestämma en optimal transport rutt. Dels genom 
ruttoptimering men även schemaoptimering av rutterna kom man fram till att på vissa ställen 
förkortades sträckan med över 45%, motsvarande cirka 2500km. 
 
Dorer m.fl. (2005) har i sin studie om transportflöden visat i deras optimeringsmodell att det 
finns en kostnadsmässig vinning av att planera och uppdatera rutterna för transportörerna 
kontinuerligt efter eventuella nya variabler som finns tillgänglig som kan påverka flödet. Efter 
att ha implementerat modellen på ett företag påvisades en minskning på sträckan för rutterna 
och en besparing kostnadsmässigt. 
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5 FALLSTUDIENS OBJEKTIVA MÄTNINGAR 
Denna fallstudie har valt mätetal utifrån den litteraturstudie som gjorts i kapitel 4 och den 
teori som presenteras i kapitel 3. 
 
Enligt Jonsson m.fl. (2005) strävar logistik att öka effektiviteten. En variabel som finns för att 
utreda effektiviteten är kostnader, och materialflöde beskrivs som en kostnadspost. Inom Lean 
beskriver Goldsby m.fl. (2012) att onödig förflyttning av personal och material kan anses som 
slöseri inom ett företag, och att dessa bör försöka minskas eller elimineras. Detta visas i Alves 
m.fl. (2010) som i studien om Lean koncept kunde se att förbättringsområden inom företag är 
just materialflödet och förflyttningar av människor. Nuortio m.fl. (2005), Dorer m.fl. (2005) 
visade i deras studier att optimering av ruttplanering kan minska transportsträckan och öka 
effektiviteten inom ett företag. 
 
Författarna till denna studie har själva flygledarstudentcertifikat och kunskap om vilken typ 
av förflyttningar som kan ske i det operativa arbetet inne på en operativ enhet. Fysiska 
förflyttningar som sker inne på en enhet i form av strippar som lämnas över från en flygledare 
till en annan. Den andra posten är förflyttning av personal som går mellan arbetspositioner för 
att lämna något fysiskt eller dela information. 
 
Mogford m.fl. (1995), Schmidt (1976) och Grossberg (1989) hävdade i sina studier över 
komplexiteten och arbetsbelastningen för flygledare att samordningar var en faktor som ökade 
dessa. Billing m.fl. (1981) i sin tur skrev att samordningar som görs via telefon ibland kan 
vara upphov till att samordningar inte blir fullständiga, detta då ena partnern inte svarar på 
samtalet i tid. 
 
Det har således även varit intressant att titta på de samordningar som görs inne på ÖKC. Detta 
för att få en flödesbild av vilka flygledare som samordnar med vilka. Samordningar och 
fysiska förflyttningar av strippar eller personal delar alla att det på något sätt vill dela 
information därför har författarna valt följande mätetal; 
 

• Sträckan som informationen måste färdas 
o Stripparnas förflytningssträcka 
o Antalet förflyttningar av personal mellan arbetspositioner 
o Antal face-to-face-samordningar 
o Antal telefonsamordningar inom ÖKC 

 

Informationssträckan är en samling av sträckan personal förflyttningar sig mellan 
arbetspositioner, stripparnas förflyttningssträcka, face-to-face-samordningar och 
telefonsamordningar. En förklaring hur dessa applicerats och använts i utvärderingen ges i 
kommande delkapitel. 
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5.1 Sträckan som informationen måste färdas 

Informationens sträcka den måste färdas är den totala sträcka som fås då sträckan personal 
förflyttar sig mellan arbetspositioner, stripparnas förflyttningssträcka, face-to-face-
samordningar och telefonsamordningar adderas ihop. 
 

5.1.1 Sträckan personal förflyttar sig mellan arbetspositioner som kan relatera till 
flygledning 

Sträckan personal förflyttar sig mellan arbetspositioner som kan relatera till flygledning har 
mätts genom att notera antalet gånger en flygledare förflyttar till en annan arbetsposition i 
kontrollrummet. Detta har sedan multiplicerats med det avstånd förflyttningen krävde. 
 

5.1.2 Stripparnas förflyttningssträcka 

Antalet strippar som förflyttar sig från en position till en annan har uppmätts genom att 
dokumentera antalet gånger en stipp förflyttat sig från en position till en annan. Med bestämda 
avstånd mellan arbetspositionerna kan man bestämma hur långt stripparna måste förflyttas 
genom att multiplicera med antalet gånger. 
 

5.1.3 Antal face-to-face-samordningar 

Genom att dokumentera antalet gånger face-to-face-samordningar skett och sedan 
multiplicera med distansen mellan arbetspositionerna som gjort samordningen fås den sträcka 
som samordningen krävt. 
 

5.1.4 Antal telefonsamordningar inom ÖKC 

På samma sätt som för face-to face samordningar registreras antalet samtal, var samtalen hade 
sitt ursprung och vilken som är mottagare. Genom att multiplicera avstånd mellan 
positionerna fås den totala sträcka som samordningarna krävt. 



Andreas Lenner     Linköpings Universitet 
Sebastian Zawadzki    Flygtrafik och logistik 
 

17 
 

6 ÖSTGÖTA KONTROLLCENTRAL 

I kapitel 6 kommer en kort introduktion till flygledning och framförallt en presentation av 
ÖKC så som det ser ut idag med arbetspositioner samt den mätdata som samlats. 

6.1 Flygledning 

Flygledning delas huvudsakligen upp i tre olika delar. Det finns flygledare som sköter trafiken 
på flygplatsen, vilket innebär allt från taxi till start klarering. De sitter ofta uppe i ett torn som 
är placerat strategiskt för att ge bästa översikt över rullbanorna (ICAO, 2007). 
 
Den andra delen är strax efter start då flygledaren, som hanterar trafiken på flygplatsen 
uppmanar piloten att byta frekvens för att ta kontakt med approachflygledaren. I slutfasen av 
en flygning berörs också flygningen av en inflygningstjänstenhet på samma sätt som efter 
start. En approachflygledare har oftast hand om ett luftrum som omsluter en eller flera 
flygplatser och detta luftrum är oftast vertikalt begränsat till en relativt låg flygnivå. 
Exempelvis går Stockholm approach upp till flygnivå 195, vilket motsvarar ungefär 6000 
meter (ICAO, 2007). 
 
Den tredje delen av flygledningen är den del av flygningen som sker på hög flygnivå. 
Flygledaren på en sådan enhet har ofta ett stort luftrum, både geografiskt och vertikalt. 
Exempelvis kan en så kallad sektor vara lika stor som hela Östersjön (ICAO, 2007). 
 
Skillnaden mellan att starta eller landa på Ängelholms flygplats, med totalt 5539 rörelser år 
2015, jämfört med Stockholm Arlanda, med 112 987 rörelser, är ganska stor 
(Transportstyrelsen, 2015). Därför är beskrivningen av flygledning ovan förenklad samt 
väldigt generaliserad då det finns diverse kombinationer av luftrum beroende på trafikmängd 
samt dess komplexitet (ICAO, 2007). 
 
I Sverige finns två stora kontrollcentraler, Malmö Sturup och Stockholm Arlanda. Malmö 
Sturup har huvudsakligen hand om trafik i södra delen av Sverige medan Stockholm Arlanda 
har hand om den norra delen. Det finns även en mindre kontrollcentral, ÖKC, som sköter 
inflygningstjänst med bas i Norrköping. ÖKC omfattar fyra flygplatser med Malmen och 
SAAB i sydväst, Norrköpings i mitten och Skavsta flygplats i nordöst (LFV, 2016). 
 

6.2 Östgöta kontrollcentral 

ÖKC är Sveriges tredje största kontrollcentral sett till antal arbetspositioner och är stationerad 
vid Norrköpings flygplats i anslutning till flygledartornet. ÖKC har årligen ca 60 000 rörelser 
inom Östgöta TMA. Luftrummet kan bli trångt då det pågår militära flygövningar i både 
försvarsmaktens och SAAB:s regi, civil reguljärtrafik och flygsportverksamhet. Vid sådana 
tillfällen är alla sex positioner på kontrollcentralen operativa samtidigt. ÖKC har i dag 17 
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stycken medarbetare som ska driva flygtrafiktjänst varje dag året runt från klockan 06:00–
24:00. 
 
I följande delkapitel kommer ÖKC beskrivas utifrån de mätetal som kapitel 5 presenterar samt 
en beskrivning av de sex positionerna som finns idag. 
 
Mätetalen som presenteras är baserade på den observation som gjordes i samband med ett 
besök på ÖKC den 28 november 2016. Observationen utfördes under en timmes tid mellan 
kl.10:30 och 11:30 då trafikmängden var hög och militärövningar var igång. Denna timme 
kan enligt Törnvall (2016) representera en normal timme när det gäller antalet flygningar och 
samarbetet inne på ÖKC för en månad som november. Denna dagen hade totalt 135 rörelser 
medans den mest trafikerade dagen i november 2016 uppmättes till 213 rörelser, vilket 
motsvarar cirka 63% mer trafik. November månad ingår i den period då flera flygbolag flyger 
enligt vintertidtabell vilket innebär minskad trafikmängd. Under sommarhalvåret ökar trafiken 
ytterligare med allmänflyg vid de diverse flygklubbarna som berör ÖKCs luftrum. 

6.3 ÖKC operativa rum 

Det operativa rummet på ÖKC består av sex arbetspositioner med två rader á tre positioner i 
varje, se figur 2. Avståndet mellan de olika positionerna presenteras i figur 3 samt tabell 1 
nedan. OP-rummets storlek är uppmätt till 8,3 x 8,3 meter. Dock är figurerna inte skalenliga. 
 

T3 P3TA

TC INFOPX

Ingång

Stor rektangel = 
Arbetsposition/arbetsbord

Liten rektangel = 
Arbetsstol

Fönster

Fönster

Fönster

 

Figur 2 – Layout över ÖKC operativa rum 
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T3 P3TA

TC INFOPX

1,5m 1,8m

1,7m 1,5m

3,5m
3,8m

3,9m 3,9m4,8m

3,8m

 

Figur 3 – Avstånd mellan arbetspositioner 

 

Tabell 1 – Distans mellan arbetspositioner 
Positioner/avstånd(m) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 1,5 3,3 3,5 3,8 4,8 
T3 1,5 0 1,8 3,9 3,5 3,8 
P3 3,3 1,8 0 4,8 3,9 3,5 
PX 3,5 3,9 4,8 0 1,7 3.2 
TC 3,8 3,5 3,9 1,7 0 1,5 
INFO 4,8 3,8 3,5 3,2 1,5 0 
 

6.3.1 TC 

TC är ÖKC:s huvudposition och ansvarar för flygledning då kontrollcentralen har öppet. På 
morgonen och på kvällen samt delar av helgen är ÖKC enmansbetjänat vilket innebär att 
denna position har ansvar för alla arbetsuppgifter (Törnvall, 2016a). 
 
Då T3 är bemannad ansvarar TC för inflygningskontrolltjänsten till Norrköping/Kungsängen 
och Nyköping/Skavsta (Törnvall, 2016a). 
 

6.3.2 INFO 

INFO positionen har dubbla roller och är bemannad 08:15 – 16:00 måndag till fredag samt på 
helgen sommartid. Den primära uppgifter för INFO är att assistera TC med färdplaner, 
strippar, hantering av TopSky, vissa samordningar och ankomst beräkningar till tornen inom 
Östgöta TMA (Törnvall, 2016a). 
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I andra hand ansvarar INFO för koordinering av verksamheten inom Östgöta TMA. INFO 
sköter då bland annat briefing, skiftbemanning, felanmälan och stöttning av operativa 
positioner vid händelser, rättning av publikationer, samordningar gällande militär 
skjutverksamhet och tekniska kontroller. Då INFO positionen är stängd vidarekopplas den till 
TC positionen (Törnvall, 2016a). 
 

6.3.3 T3 

T3 positionen är under militärövningar ansvarig för inflygningskontrolltjänsten till 
Linköping/SAAB och Linköping/Malmen. Under sommaren är den öppen måndag-torsdag 
klockan 8:30-16:00 samt fredag klockan 8:30-13:00, för vintertid är den öppen måndag-
onsdag klockan 8:30-16:00, torsdag klockan 8:30-22:00 samt fredag klockan 8:30-13:00. 
Dock kan positionen bemannas utöver dessa tider vid utökad flygövningstid. Rent tekniskt 
sker delningen av luftrummet via en linje på radarskärmen som representerar T3:s och TC:s 
ansvarsgräns (Törnvall, 2016a).  
 

6.3.4 TA 

TA har likt INFO positionen en assisterande funktion mot flygledaren på T3, men har inga 
administrativa uppgifter. Huvuduppgifterna är att assistera med färdplaner, strippar, hantering 
av TopSky, vissa samordningar och ankomstberäkningar till tornen på SAAB och Malmen. 
Denna position är bemannad då T3 är bemannad (Törnvall, 2016a). 
 

6.3.5 P3 och PX 

P3 och PX är positioner som vid hög trafikmängd hjälper T3 med inflygningskontrolltjänst 
den sista biten av inflygningen, även kallade ”director”. Vid behov kan PX stötta TC som en 
”director” (Törnvall, 2016a). 

6.4 Flödeskarta ÖKC 

En flödeskarta har gjorts för att få en mer övergripande bild av hur information- och 
strippflödet ser ut på ÖKC. I figur 4 presenteras dessa med olika tjocklekar på pilarna, som 
motsvarar mängden i flödet. Då både informations- och strippflödet, streckad linje respektive 
heldragen i flödeskartan mellan rektanglarna, utgör ett komplext nätverk har pilarna markerats 
i olika färger samt mellanrummet mellan positionerna utökats för att göra kartan tydligare. 
Distansvärdena i kartan finns sammanställda i tabell 2 och 3 nedan i delkapitel 6.5. 
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T3 P3TA

TC INFOPX

31,2m

10,5m 3,8m
9,6m

3,8m

5,4m

3m

3,4m 3m

13,5m

5,4m

12,6m7m15,6m
3,5m

19,5m

 

Figur 4 – Flödeskarta ÖKC nuläge 

6.5 Sträckan som informationen måste färdas 

Utgångspunkten för sträckan som information förflyttas är avståndet mellan de olika 
arbetspositionerna. Därefter har data från observationen används för att bestämma den totala 
informationssträckan från en position till en annan. Tabell 2 visar hur informationssträckan 
mellan de olika positionerna, under tidigare angiven tid, är fördelad samt antalet 
informationsdelningar mellan positionerna totalt inom parenteserna. De tjockmarkerade 
positionerna i tabellen är informationens ursprung och de uppe i översta raden är mottagare av 
informationen. 
 

Tabell 2 – Total distans för informationsdelning 

Positioner/informationsdelning 
(m) 

TA T3 P3 PX TC INFO 

TA 0 19,5(13) 0 0 3,8(1) 9,6(2) 
T3 0 0 18(10) 31,2(8) 10,5(3) 3,8(1) 
P3 0 5,4(3) 0 0 0 0 
PX 3,5(1) 15,6(4) 0 0 3,4(2) 0 
TC 0 7(2) 0 0 0 3(2) 
INFO 0 0 0 0 16,5(11) 0 
 

Utifrån tabellen ovan kan man tydligt avgöra mellan vilka positioner informationen har 
längsta totala färdsträcka. T3 positionens informationssträcka till PX är 31,2 meter uppdelad 
på åtta tillfällen. Sträckan i tabellen är beräknad på både samordningar via telefon, direkta 
face-to-face-samordningar, personal med förflyttningar samt strippförflyttningar. Även om 
telefonsamordningar inte innebär någon direkt fysisk förflyttning räknas denna som en distans 
mellan de två samordnande position. Detta har gjorts för att, som nämnt tidigare, det finns 
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fördelar med face-to-face-samordningar. Summan av alla informationsflöden mellan 
positionerna är uppmätt till 150,8 meter. 
 

6.5.1 Stripparnas förflyttningssträcka 

Stripparnas förflyttningssträcka är uträknad på samma sätt som informationssträckan i 
delkapitel 6.5. I tabell 3 presenteras hur strippar förflyttas mellan positionerna på ÖKC där det 
första talet utgör distansen och antalet informationsdelningar inom parentesen. Då 
förflyttningen av stripparna huvudsakligen sker mellan assistenterna och de operativa 
flygledarna har tabellen förminskats jämfört med tidigare tabeller i kapitlet. 
 

Tabell 3 – Total distans för strippförflyttning 

Positioner/avstånd(m) T3 P3 TC 
TA 19,5(13) 0 0 
T3 0 12,6(7) 0 
INFO 0 0 13,5(9) 
 

6.5.2 Antalet förflyttningar av personal mellan arbetspositioner 

Under den timme av observationen som mätetalen är relaterade till gjordes inga förflyttningar 
som var relaterade till det operativa arbetet. 
 

6.5.3 Antal face-to-face-samordningar 

För att kunna bestämma hur många samordningar som sker verbalt och inte över telefon, har 
antalet face-to-face-samordningar räknats. Detta sker oftast då personerna som samordnar 
sitter bredvid varandra. Dock görs inte alla samordningar med ögonkontakt då exempelvis 
båda personerna arbetar mot en skärm. I observationen har sådana samordningar räknats som 
face-to-face-samordningar då de inte sker över telefon. I tabell 4 visas resultatet av denna 
observation. 
 

Tabell 4 – Antal face-to-face-samordningar 

Positioner/face-to-face (antal) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 0 0 0 1 1 
T3 0 0 3 1 0 1 
P3 0 3 0 0 0 0 
PX 1 1 0 0 2 0 
TC 0 0 0 0 0 2 
INFO 0 0 0 0 2 0 
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6.5.4 Antal telefonsamordningar inom ÖKC 

Under observationen satt observatörerna så att de kunde se vilken position som ringde på 
interkom telefonen. På telefonskärmen lyste positionsbeteckningen upp då någon ringde. 
Däremot när flygledaren själv ville ringa så valde denne till vilken position det skulle ringa till 
via en knapp på skärmen med positionens beteckning. Antalet telefonsamordningar är 
sammanställda i tabell 5. 
 

Tabell 5 – Antal telefonsamordningar 

Positioner/telefon (antal) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 0 0 0 0 1 
T3 0 0 0 7 3 0 
P3 0 0 0 0 0 0 
PX 0 3 0 0 0 0 
TC 0 2 0 0 0 0 
INFO 0 0 0 0 0 0 
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7 ALTERNATIV KONTROLLCENTRAL 

För skapandet av den nya layouten i kontrollrummet har teorin som presenteras i delkapitel 
3.2 använts. Under observationen på ÖKC framkom det att det sker ett samarbete mellan flera 
av positionerna. Layouten inside arc som beskrevs av Slandom m.fl. (2004) som väl 
fungerande för samarbete och social samverkan valdes därför som layout för 
arbetspositionerna. Anledningen till att outside arc som också Slandom m.fl. (2004) menar är 
bra ur samarbetssynpunkt valdes bort var att den layouten kunde skapa en hög ljudnivå. För 
att bestämma vilka positioner som skulle placeras vid vilken arbetsposition användes 
funktionell gruppering som enligt Stanton m.fl. (2009) kan göras för att evaluera strukturen av 
flöde, och arrangera faktorer som påverkar det därefter. Placeringarna har efter det fördelats 
så att flödessträckan förkortas så mycket som möjligt. Samtidigt så har alternativet tagit 
hänsyn till att TA placerats så att denna kan assistera både TC och T3 samtidigt. I detta 
alternativ är INFO positionen bortkopplat från det operativa arbetet och INFO:s värden under 
observationen har således adderats till TA positionen. 
 
Vidare i detta kapitel presenteras den nya layouten samt de värden som mätetalen får, med 
utgångspunkt från samma data som använts i delkapitel 6.5. 

7.1 ÖKC operativa rum 

Den nya layouten för OP-rummet skiljer sig från den nuvarande genom en kurvad rad med 
alla sex arbetspositioner bredvid varandra, se figur 5. Avståndet mellan de nya 
arbetspositionerna presenteras i figur 6 samt tabell 6. För detta alternativ har författarna tagit 
medelvärdet för positioner som är belägna bredvid varandra från nuläget. Då raden är en 
halvcirkel har sedan avståndet räknats ut genom att räkna ut kordan för alla positioner 
gentemot varandra. 
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Figur 5 – Layout över ÖKC operativa rum för alternativet och nuläget 
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Figur 6 – Avstånd mellan arbetspositioner för alternativet 

 

Tabell 6 – Distans mellan arbetspositioner för alternativet 

Positioner/avstånd(m) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 1,6 3 4,1 1,6 3 
T3 1,6 0 1,6 3 3 4,1 
P3 3 1,6 0 1,6 4,1 4,9 
PX 4,1 3 1,6 0 4,9 5,1 
TC 1,6 3 4,1 4,9 0 1,6 
INFO 3 4,1 4,9 5,1 1,6 0 
 

7.1.1 TC 

TC positionens uppgifter och ansvarsområde är oförändrade för den nya layouten av OP-
rummet. 
 

7.1.2 INFO 

INFO positionens nya placering medför en stor förändring då TA nu kan assistera både TC 
och T3. INFO arbetar nu rent administrativt med briefing, skiftbemanning, felanmälan och 
stöttning av operativa positioner vid händelser, rättning av publikationer, samordningar 
gällande militär skjutverksamhet och tekniska kontroller. Dock kan det bli mycket för TA att 
göra stundvis och då kan INFO positionen stötta genom att assistera TC med färdplaner, 
strippar, hantering av TopSky, samordningar och ankomstberäkningar till tornen inom 
Östgöta TMA. 
 

7.1.3 T3 

T3 positionen har samma arbetsuppgifter som nuvarande och är under militärövningar 
ansvarig för inflygningskontrolltjänsten till Linköping/SAAB och Linköping/Malmen. 
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7.1.4 TA 

TA positionens nya placering medför att denna kan assistera både T3 och TC med färdplaner, 
strippar, hantering av TopSky, samordningar och ankomstberäkningar till tornen inom 
Östgöta TMA. 
 

7.1.5 P3 och PX 

P3 och PX har samma uppgifter som tidigare vilket innebär att de vid hög trafikmängd hjälper 
T3 med inflygningskontrolltjänst den sista biten av inflygningen. Vid behov kan PX stötta TC 
med denna roll. 

7.2 Flödeskarta alternativ ÖKC 

Flödeskartan i figur 7 visar hur flödet mellan arbetspositionerna ser ut med den nya layouten. 
Pilarnas tjocklek visar mängden av flödet som sker mellan positionerna på samma sätt som i 
delkapitel 6.4. 
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Figur 7 – Flödeskarta ÖKC alternativet 

7.3 Sträckan som informationen måste färdas 

Den totala sträckan som informationen skulle färdas, med den nya placeringen av 
arbetspositionerna under observationen presenteras i tabell 7. Kolumnen längst till vänster 
visar informationens ursprung och översta raden visar informationens slutpunkt. På samma 
sätt som i delkapitel 6.5 är avståndet för sträckan lika med avståndet mellan positionerna och i 
parentesen antalet informationsdelningar. Den totala sträckan för informationsdelningen är 
130,5 meter för alternativet. 
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Tabell 7 – Total distans för informationsdelning för alternativet 

Positioner/informationsdelning 
(m) 

TA T3 P3 PX TC 

TA 0 20,8(13) 0 0 19,2(12) 
T3 1,6(1) 0 16(10) 24(8) 9(3) 
P3 0 4,8(3) 0 0 0 
PX 4,1(1) 12(4) 0 0 9,8(2) 
TC 3,2(2) 6(2) 0 0 0 
 

7.3.1 Stripparnas förflyttningssträcka 

Stripparnas förflyttningssträcka är den sträcka en stripp förflyttar sig med hänsyn till 
avståndet mellan arbetspositionerna som presenterades i delkapitel 7.2. Tabellen är 
förminskad då det i huvudsak är assistentpositionerna som fördelar stripparna på de operativa 
flygledarna. 
 

Tabell 8 – Total distans för strippförflyttning för alternativet 

Positioner/avstånd(m) T3 P3 TC 
TA 20,8(13) 0 14,4(9) 
T3 0 11,2(7) 0 
 

7.3.2 Antal förflyttningar av personal mellan arbetspositioner 

Inga förflyttningar skedde under observationen. 
 

7.3.3 Antal face-to-face-samordningar 

För den nya layouten har en modifikation gjorts av observationen för antalet face-to-face- och 
telefonsamordningar. Hypotesen är att samordningar sker verbalt utan telefon då personerna 
inblandade i samordningen sitter bredvid varandra. Författarna har utgått från data från 
observationen men har ändrat face-to-face till telefonsamordningar, då positionen flyttats från 
direkt anslutning till den man samordnat med. På samma sätt har telefonsamordningar ändrats 
till face-to-face om positionerna flyttats till direkt anslutning med varandra. Eventuella 
samordningar som har skett face-to-face, trots en arbetspositions mellanrum, har lämnats 
oförändrade. Alla samordningar som sker verbalt utan telefon har under observationen räknats 
som face-to-face-samordningar och tabell 9 visar hur fördelningen för det nya alternativet ser 
ut. Värde med fet text visar förflyttning från face-to-face till telefonsamordningar. Tabell 10 
visar på samma sätt antalet telefonsamordningar som skedde under observationen för det nya 
alternativet. Värde med fet text visar förflyttning från telefonsamordningar till face-to-face. 
Observationen av telefonsamordningar utfördes som nämnts i delkapitel 6.5 genom att ha 
uppsikt över skärmen, som visar var det inkommande samtalet kommer ifrån samt var 
utgående samtal går, och som är belägen bredvid varje flygledare och varje assistent  
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Tabell 9 – Antal face-to-face-samordningar för alternativet 

Positioner/face-to-face (antal) TA T3 P3 PX TC 
TA 0 0 0 0 3 
T3 1 0 3 1 0 
P3 0 3 0 0 0 
PX 1 1 0 0 0 
TC 2 0 0 0 0 

Tabell 10 – Antal telefonsamordningar för alternativet 

Positioner/telefon (antal) TA T3 P3 PX TC 
TA 0 0 0 0 0 
T3 0 0 0 7 3 
P3 0 0 0 0 0 
PX 0 3 0 0 2 
TC 0 2 0 0 0 
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8 ANALYS 

Detta kapitel analyserar resultatet av det mätningar studien har genomfört. Analysen går 
igenom de mätetal som presenterades i kapitel 5 och ämnar påvisa skillnader för ÖKC i 
nuläget och för alternativet med hänsyn till mätetalen. 

8.1 Sträckan som informationen måste färdas 

Den totala sträckan för allt flöde inne på ÖKC var som figur tabell 11 och 12 visar 150,8 för 
nuläget respektive 130,5 meter för alternativet. Resultatet visar en minskning med 20,3 meter. 
 

Tabell 11 – Total distans för informationsdelning i analysen 

Positioner/informationsdelning 
(m) 

TA T3 P3 PX TC INFO 

TA 0 19,5(13) 0 0 3,8(1) 9,6(2) 
T3 0 0 18(10) 31,2(8) 10,5(3) 3,8(1) 
P3 0 5,4(3) 0 0 0 0 
PX 3,5(1) 15,6(4) 0 0 3,4(2) 0 
TC 0 7(2) 0 0 0 3(2) 
INFO 0 0 0 0 16,5(11) 0 

 

Tabell 12 – Total distans för informationsdelning för alternativet i analysen 

Positioner/informationsdelning 
(m) 

TA T3 P3 PX TC 

TA 0 20,8(13) 0 0 19,2(12) 
T3 1,6(1) 0 16(10) 24(8) 9(3) 
P3 0 4,8(3) 0 0 0 
PX 4,1(1) 12(4) 0 0 9,8(2) 
TC 3,2(2) 6(2) 0 0 0 
 

Att INFO-positionen nu är bortkopplad och att det då bara återstår fem positioner som delar 
på flödet bidrar till minskningen men som beskrivs i följande delkapitel så har även 
omplaceringen av positionerna bidragit till en förkortning av färdvägen för informationen. 
 

8.1.1 Sträckan personal förflyttar sig mellan arbetspositioner 

Enligt Goldsby m.fl. (2012) ses onödiga förflyttningar av personal som slöseri och att således 
minska dessa förflyttningar gynnar organisationen. Under observationen registrerades dock 
ingen förflyttning av personal som relaterade till det operativa arbetet och därför blir detta 
mätetal noll för båda alternativen. 
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8.1.2 Stripparnas förflyttningssträcka 

Nuortio m.fl. (2005), Dorer m.fl. (2005) visade i sina studier att optimering av ruttplanering 
kan minska transportsträckan och öka effektiviteten inom ett företag. Tabell 13 och 14 visar 
stripparnas förflyttningssträcka för nuläget och alternativet. Resultatet visar att alternativet har 
en längre sträcka för stripparna att färdas. Nuläget redovisar 45,6 meter medan alternativet ger 
46,4 meter. Ökning av sträckan beror på att längden mellan flygledarna och assistenten har 
ökat med en decimeter för alternativet. 
 

Tabell 13 – Total distans för strippförflyttningar i analysen 

Positioner/avstånd(m) T3 P3 TC 
TA 19,5(13) 0 0 
T3 0 12,6(7) 0 
INFO 0 0 13,5(9) 

 

Tabell 14 – Total distans för strippförflyttningar för alternativet i analysen 

Positioner/avstånd(m) T3 P3 TC 
TA 20,8(13) 0 14,4(9) 
T3 0 11,2(7) 0 
 

8.1.3 Antalet face-to-face samordningar 

Antalet face-to-face-samordningar som registrerades för nuläget och de som skulle ägt rum 
med definitionen för hur telefonsamordningar kunde ändras till face-to-face i alternativet som 
förklarades i delkapitel 7.3, går att utläsa i tabell 15 och 16. För nuläget i ÖKC skedde 18 
face-to-face samordningar och för alternativet 15. Minskningen beror på att positionen PX har 
förflyttats bort från TC där det innan var två samordningar som gjordes. Resultat på sträckan 
som information färdas av dessa samordningar ger efter addition 43,9 meter för nuläget och 
29,3 meter för alternativet. Alternativet har således 14,6 meter kortare sträcka. 
 

Tabell 15 – Antal face-to-face-samordningar i analysen 

Positioner/face-to-face (antal) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 0 0 0 1 1 
T3 0 0 3 1 0 1 
P3 0 3 0 0 0 0 
PX 1 1 0 0 2 0 
TC 0 0 0 0 0 2 
INFO 0 0 0 0 2 0 
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Tabell 16 – Antal face-to-face-samordningar för alternativet i analysen 

Positioner/face-to-face (antal) TA T3 P3 PX TC 
TA 0 0 0 0 3 
T3 1 0 3 1 0 
P3 0 3 0 0 0 
PX 1 1 0 0 0 
TC 2 0 0 0 0 
 

8.1.4 Antalet telefonsamordningar inom ÖKC 

Antalet telefonsamordningar för nuläget och de som skulle ägt rum för alternativet presenteras 
i tabell 17 och 18. Resultatet blev totalt 16 telefonsamordningar för nuläget och 17 för 
alternativet. För sträckan som dessa samordningar genererat visar efter addition nuläget 63,9 
meter och alternativet 54,8 meter vilket medför en minskning med 9,1 meter. 
 

Tabell 17 – Antal telefonsamordningar i analysen 

Positioner/telefon (antal) TA T3 P3 PX TC 
TA 0 0 0 0 0 
T3 0 0 0 7 3 
P3 0 0 0 0 0 
PX 0 3 0 0 2 

TC 0 2 0 0 0 
 

Tabell 18 – Antal telefonsamordningar för alternativet i analysen 

Positioner/telefon (antal) TA T3 P3 PX TC INFO 
TA 0 0 0 0 0 1 
T3 0 0 0 7 3 0 
P3 0 0 0 0 0 0 
PX 0 3 0 0 0 0 
TC 0 2 0 0 0 0 
INFO 0 0 0 0 0 0 
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9 DISKUSSION  
I detta kapitel kommer studiens angreppssätt diskuteras, en subjektiv bedömning av resultatet 
kommer också presenteras i form av författarnas egna åsikter, och vad de anser kan vara till 
fördel respektive nackdel med resultatet. Kapitalet avslutas med att studiens reliabilitet och 
validitet evalueras. 

9.1 Angreppsätt 

Denna studie har haft som syfte att göra ÖKC mer effektivt. Arbetet har tagit sig an problemet 
genom att applicera teori inom konceptet logistik och Lean production. Då logistik bland 
annat ser materialflöde som en kostnadspost som bör betraktas av företag, och två av 
grundstenarna inom Lean är att ta bort onödiga förflyttningar av personal och varor. Studien 
har därför utgått ifrån att försöka minska förflyttningar av material och personal inom ÖKC 
för att på så sätt öka effektiviteten. 
 
Då teori inom human factor även visade på att kommunikation och samordningar var ett 
problematiskt område för flygledare inkluderades även denna aspekt in i studien. Eurocontrol 
(1997) hävdade att kroppsspråket är den största faktor en människa läser av en annan 
människa och att det verbala endast står för 10–20 procent. Studier inom kommunikation 
visade även på vissa nackdelar med att kommunicera via telefon. Att försöka skapa en 
möjlighet att dela informationen via face-to-face betraktades även då alternativet skulle 
planeras. Tidigare studier inom samordningar och informationsdelning betraktat ur detta 
perspektiv har inte hittats och därför valdes att försöka minska avståndet på även sträckan för 
samordningar. Författarna applicerade då även logistik inom informationsdelning på så sätt att 
sträckan för samordningar skulle förkortas. Detta betraktades då ett kortare avstånd för 
informationen kan medföra att samordningar även kan ske face-to-face vilket skulle kunna 
minska eller eliminera den problematik som teorin och studierna har visat att det finns inom 
kommunikation och samordningar. 

9.2 Layout och resultat 

Den nya layouten har valts efter teori hur man går till väga att designa kontrollrum. Layouten 
har valts efter att försöka främja kommunikation och socialsamverkan något som Slandom 
m.fl. (2004) beskrev som viktiga aspekter i deras riktlinjer för designen av ett kontrollrum. 
För placeringarna har en flödeskarta efter resultatet på observation gjorts och sedan placeras 
på så sätt att det totala flödet skulle kortas ner. Studien har följt de steg som Stanton m.fl. 
(2009) ger som riktlinjer för skapandet av ett kontrollrum. En definition av vad målet var 
gjordes, analys av vilka funktioner som utförs av vilka positioner och även en övergripande 
bild av kontrollrummets organisation och arbetssätt kunde skapas under besöket och 
observationen men också från det information som Törnvall (2016a) bidraget med. Utefter det 
skapades sedan den layout för hur arbetspositionerna skulle arrangeras gentemot varandra. 
Det som inte har gjort är att validera denna layout genom simulationer eller feedback från 
personal då studiens resurser begränsat detta i form av tid och ekonomi. 
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Den kurvade raden ger operativa personalen möjlighet att samordna bakom ryggen för de 
positioner som inte sitter i direkt anslutning. Detta i sig kan medföra att det blir mindre 
samordningar via telefon och mer muntligt så kallad face-to-face. Detta ligger i linje med det 
Törnvall (2016) sade under intervjun, då arbetsbelastningen är låg- till medelhög, och kan 
också stödjas av Eurocontrol (2008) som hävdade att face-to-face och framförallt 
samordningar som relaterar endast till kroppsspråk förbättras om det är möjligt att se 
personen. Det är också av författarnas åsikt att det blir mer effektivt att samordna face-to-face 
eller via kroppsspråk, exempelvis genom att peka på skärmen eller visa tummen upp för att 
bekräfta något, även om inte sträckan för informationen förändras. Detta då momentet att 
ringa på telefonen försvinner och den som mottar samtalet slipper höra sin ringsignal som kan 
påverka stressen. 
 
Den nuvarande layouten i ÖKC har vissa positioner som samarbetar tätt med varandra men 
där avståndet mellan dem är relativt långt. P3 och PX är två positioner som i den dagliga 
driften sköter inflygningstjänsten för militärtrafik till Malmen och SAAB. Sträckan 
informationen måste färdas mellan dessa positioner är den längsta möjliga då de är belägna i 
var sitt hörn, se figur 3 i delkapitel 6.3. Då PX ansvarar för inflygningstjänsten till Norrköping 
har dock denna position ett bra läge då den är i direkt anslutning till TC. Men enligt Törnvall 
(2016) så sker detta dock relativt sällan om man jämför med hur ofta den hjälper T3. 
 
Det nya alternativet har skapat där målet varit att minska informationssträckan och att TA ska 
kunna ha möjlighet att fungera som assistentposition för både TC och T3. TA har därför 
placerats mellan TC och T3 och på detta sätt kan den, då trafikmängden tillåter stötta båda 
positionerna. För att kunna avlasta TA då trafikmängden ökar och det inte är möjligt att 
assistera två flygledare har INFO placerats på samma sätt som nuvarande, bredvid TC. Detta 
möjliggör för INFO att assistera TC då situationen kräver. När trafikmängden är låg ska INFO 
kunna vara en ren administrativ position som hanterar mail, inkommande samtal, 
schemaläggning och övrigt som inte direkt rör den operativa verksamheten. Hur mycket 
flygtrafik och arbetsbelastning TA klarar av ensam innan INFO måste hjälpa till har inte 
studerats. Detta är en aspekt som fartfattarna hävdar bör göras och simuleras innan en 
omplacering görs. Arr implementera SCM kan också tänkas hjälpa till i arbetet av att TA kan 
klara att stötta två flygledare. Detta i form av en öppen dialog mellan ÖKC och Malmen för 
att på förhand veta hur mycket militärflyg som kommer medverka i övningarna. 
 
En annan ändring som skett är att PX och P3 nu sitter bredvid varandra, under observationen 
skedde dock väldigt få samordningar mellan dessa, men som nämnts tidigare brukar de ha ett 
nära samarbete under militära övningar och samordningar mellan de två brukar ske frekvent. 
Detta skulle medföra att för varje samordning skulle informationssträckan förkortas avsevärt. 
En annan fördel skulle även kunna vara att samordningarna kan ske face-to-face och inte via 
telefon. En nackdel med detta är såklart de få gånger PX behöver stötta TC som en direktor 
position. PX och TC sitter nu med tre positioner i mellan och med detta ökar sträckan. Även 
om denna position sällan fungerar som director åt TC så är det en klar nackdel de gånger de 
händer. Det kan tänkas att de skulle kunna samordna verbalt utan telefon om kurvan är 
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utformad på ett sätt som gör det möjligt att ha fri ögonkontakt med varandra bara genom att 
vrida huvudet mot varandra. Detta då flygledarna som sitter mellan i detta alternativ P3, T3 
och TA sitter framför linjen för ögonkontakt. 
 
För den distans som informationen färdas kan man med det nya alternativet se en minskning 
från 150,8 meter till 130,5 meter. Det är framförallt på grund av att INFO i detta alternativ 
inte arbetar operativt och således inte bidrar till någon informationsdelning. Resultatet visar 
även på en minskning överlag mellan positioner som samverkar med varandra. Detta har 
möjliggjorts av att studera flödeskartan och placera de som samarbetar mest med varandra i 
direkt anslutning.  

9.3 Trovärdighet 

Författarna har i denna fallstudie observerat informationsflödet under en timme. All 
informationsdelning som skedde internt inom ÖKC och som rörde det operativa arbetet 
antecknades under denna timme. Det registrerades varifrån informationen hade sitt ursprung 
och även var slutdestinationen för informationen var. Detta för att täcka in de mätetal som 
studien bygger på. Bell (2006) skrev att giltigheten för en studie är processen snarare än data 
som är betydande, men också att mätningarna speglar det som arbetet har för avsikt att 
fördjupa sig inom. Observationen i sig har legat inom ramen för detta då det faktiska flödet av 
mätetalen registrerats. En stor brist i studien är mängden data som samlats. Även om Törnvall 
(2016) menade att timmen för observationen kan anses som en normal timme för årstiden 
skulle mer observationer behövas göras för att samla mer data och på så sätt styrka 
placeringarna av arbetspositionerna. Robustheten för alternativet får därför anses som väldigt 
lågt. Skulle det under observation till exempel inte varit något flöde mellan T3 och P3 och 
istället ett flöde mellan T3 och PX skulle layouten fått ändras så att PX hamnade bredvid T3. 
Något som kanske på längre sikt inte skulle visa sig vara optimalt. Alternativet får därför ses 
som en fingervisning kring hur placeringarna kan tänkas utformas men mer data måste 
inhämtas innan det går att hävda att alternativet är det optimala med hänsyn till flödessträckan 
och möjligheten att kunna samordna face-to-face. Tillförlitligheten benämner Eliasson (2013) 
bland annat är ett mätningsresultats riktighet. Då avstånden mellan positionerna uppmäts och 
dokumenterats kan således sträckan för flödet verifieras. Studien har dock även inkluderat 
telefonsamordningar som att flödet fysiskt vandrar från en position till en annan. Detta är 
något som så klart kan diskuteras huruvida en sådan mätning är korrekt. Då en aspekt även 
var att försöka ge positionerna möjlighet att samordna face-to-face var detta av betydelse då 
all samordning skulle registreras för att få en totalbild av hur flödet för samordningar ser ut 
och om möjligt omplacera därefter. 
 
Törnvall (2016) nämner att vintertidtabellen som är i bruk för majoriteten, om inte alla, 
flygbolag medför en minskad trafikmängd och därför kan den data som samlats in ge en viss 
missvisning. Ytterligare en aspekt som kan medföra att observationen ger en missvisande bild 
av verkligheten är att det under sommaren ofta är allmänflyg uppe och flyger vilket ökar 
komplexiteten samt trafikmängden i sig. Även detta styrker att mer omfattande observationer 
bör genomföras vid olika tider på året för att få mer tillförlitliga data. 
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10 SLUTSATS 

Alternativet som presenteras av författarna är baserat de riktlinjer och teori som fanns att 
tillgå kring design av kontrollrum. Detta har sedan integrerats genom valda mätetal på logistik 
och kommunikation, och på de grundkrav som fanns på layouten. Den data som används i 
undersökningen har samlats in under en timmes observation på ÖKC samt intervju med CO 
på ÖKC. Då mer tid på ÖKC skulle behövas för att kunna göra en helt färdig lösning bör detta 
alternativ inte implementeras innan fler observationer samt intervjuer genomförs. Samtidigt är 
den data som samlats in, baserat på den nuvarande positioneringen vilket kan medföra en viss 
risk för missvisning. 
 

10.1 Hur ser informationsflödet och placeringen av arbetspositioner 
ut idag på Östgöta kontrollcentral? 

ÖKC har idag sex operativa positioner där två av dessa är assistentpositioner var av en är en 
semioperativ position där även administrativa uppgifter genomförs. Positionerna är uppdelade 
på två rader där flygledarna sitter mot varandra. De operativa flygledarpositionerna är 
placerade till vänster om assistentpositionen på båda sidorna varav mittenpositionen är den 
position som har huvudansvaret. Detta förklaras mer utförligt i kapitel 6.3. 

10.2 Kan en omplacering av arbetspositionerna underlätta för TA-
positionen att stötta två flygledare samtidigt, samt effektivisera 
informationsdelningen mellan samtliga positioner? 

I undersökningen har författarna kommit fram till ett alternativ till den placering som finns 
idag. Då syftet med undersökningen var att placera TA-positionen så att den kan stötta två 
flygledare samtidigt, utformades den nya layouten så att TA sitter mellan TC och T3. Den 
samlade data som studien bygger på visar även att för att ha så kort sträcka som möjligt på 
flödet är det mest strategiskt att placera TA på ett sådant sätt. Samtidigt flyttades PX-
positionen till direkt anslutning till P3 vilket förminskar informationssträckan mellan P3 och 
PX avsevärt samt gör det enklare för face-to-face-samordningar. Den totala 
informationssträckan för den nuvarande positioneringen är 150,8 meter medans det nya 
alternativet ge en förminskning med 20,3 meter till 130,5 meter. 

10.3 Vilka fördelar och nackdelar får den nya placeringar av 
arbetspositionerna?  

Fördelarna med den nya placeringen är, som nämnt ovan, att informationssträckan har 
minskat med 20,3 meter vilken kan tyda på en effektiviserad omplacering. Dessutom har TA-
positionen placerats mellan de två huvudflygledarpositionerna TC och T3, vilket möjliggör 
för TA att assistera både TC och T3. Samtidigt har INFO-positionen strategiskt placerats i 
anslutning till TC så att om trafikmängden skulle öka så att det inte blir hanterbart för TA kan 
denne gå in och stötta. 
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Vidare medför den bågformade placeringen att personerna sitter fysiskt närmare varandra 
vilket innebär att samordningar mellan personalen som inte sitter i direkt anslutning till 
varandra ändå kan ske face-to-face. En annan fördel är att T3 sitter bredvid P3, som tidigare, 
samt PX sitter i direkt anslutning till P3. Detta medför att samarbetet blir effektivare då dessa 
positioner är operativa under militärövningar. 
 
Dock finns det även nackdelar med den nya placeringen. PX är nu placerad längre ifrån TC, 
tidigare i direkt anslutning, vilket medför att samordningar nu kan bli svårare. Det sker dock 
ganska sällan att TC behöver PX:s hjälp, men vid behov blir det med det nya alternativet 
svårare. TA positionen har i det nya alternativet i uppgift att stötta två flygledare samtidigt 
både med samordningar och strippar. Detta kan medföra förvirring och risken för att det blir 
fel ökar. Exempelvis kan en samordning tolkas att tillhöra TC medan den i själva verket 
tillhör T3. Likadant kan strippar förväxlas. Det blir inte bara mer komplext för TA, 
arbetsbelastningen blir högre och stressen kan medföra misstag. INFO-positionen har lämnats 
kvar för att kunna stötta TA vid behov vilket medför att det, ur ett kostnadseffektivt 
perspektiv, inte blir någon effektivisering.
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BILAGA 1 

 
Observation 2016-11-28 klockan 10:30-11:30 

 
T3 SO SO intercom strippar 
Px 1 7  
Tc  3  
Ta    
Info 1   
P3 3  7 
 
Ta SO SO intercom strippar 
Px    
Tc 1   
T3   13 
Info 1 1  
P3    
 
P3 SO SO intercom strippar 
Px    
Tc    
Ta    
Info    
T3 3   
 
INFO SO SO intercom strippar 
Px    
Tc 2  9 
Ta    
T3    
P3    
 
TC SO SO intercom strippar 
Px    
TA    
T3  2  
Info 2   
P3    
 
Px SO SO intercom strippar 
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P3    
Tc 2   
Ta 1   
Info    
T3 1 3  
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BILAGA 2 

 
Intervju via telefon med Mats Törnvall 2016-12-11 

 
1.      Hur mycket är T3 positionen öppen, behöver inte vara exakt utan mer en uppskattning om 
det går att ge en sån? 

- I grova drag militär flygövningstid, dvs. mån-ons (tors sommartid) 8:30-16, 
tors (vintertid) 8:30-22, fre 8:30-13 

2.      Vi uppskattar att OP rummet dimensioner var ungefär 8x6 meter. Har du nån uppfattning 
om det är någorlunda rätt? 

- Enligt hyresavtalet så är den totala ytan OP+lunch/fikarum 121 kvm. OP-
rummet är då uppskattningsvis 70–80 kvm, så jag tror att det är något större än 
vad ni anser. 

3.      Den dagen vi var på besök så gjorde vi en observation under en timme. Alla positioner 
var då öppen och militärövningar var igång. Svårt för dig att säga men kan man anta att den 
timmen speglar en vanlig timme för ÖKC när det är militärövningar? 

- Ja det måste ses som en representativ timme under militär flygövningstid 
4. Hur anser du att det är att samordna via telefon kontra face-to-face? 

- Telefon är att föredra då det är tung belastning på flygledarna, de kan då själva 
styra över när de vill svara, face-to-face kan vara att föredra då det är en lägre 
belastning, men detta är väldigt situationsbaserat och det går inte att säga exakt 
vad det bästa är i alla lägen. 

5. Hur ofta är PX director åt TC? 
- Väldigt lite om man jämför med då den är åt T3. En uppskattning skulle vara 
omkring 90% åt T3 och 10% åt TC. 

6. Hur många rörelser var det dagen vi observerade, måndag den 28:e november? 
-135 

7. Hur många rörelser var det som mest i november? 
 -223 
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