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 Sammanfattning 
Inom flygbranschen är säkerhet av högsta prioritet och det vidtas proaktiva åtgärder inom 

samtliga organisationer och branschområden för att säkerställa att högsta möjliga nivå uppnås. 

För LFV som tillhandahåller flygtrafiktjänst och som även är en certifierad 

utbildningsorganisation är säkerställandet av kompetens inom den operativa driften en stor del 

i det ständigt pågående säkerhetsarbetet. Denna kompetenssäkring för operativ personal inom 

torn-sektorn är nu under utvärdering där målet är att skapa en centraliserad styr- och 

planeringsmodell för att uppnå en mer standardiserad och kontrollerad process. Detta 

förändringsarbete är en följd av införandet av EU-förordning 340/2015 som trädde i kraft under 

2015, där kraven på kompetenssäkring blivit hårdare. 

 

En undersökning av huruvida kompetenssäkring kan utföras i en centraliserad simulerad miljö, 

för att kunna säkerställa de nya kraven i EU-förordning 340/2015, har genomförts och 

analyserats, baserad på åsikter från olika involverade flygplatsenheter, och genom att studera 

dansk modell för centraliserad kompetenssäkring. Fördelar och nackdelar med att centralisera 

och förflytta kompetenssäkringen till en simulerad miljö har utvärderats, och en heuristisk 

schemametodik och ett schemaförslag på hur den centraliserade simuleringen skulle kunna 

implementeras för de inblandade flygplatserna har tagits fram och analyserats.  

 

Studien visar att införandet av en centraliserad simulerad miljö för kompetenssäkring är möjlig 

med exempelvis ett mer enhetligt och standardiserat genomförande som resultat. Vidare 

innebär det även större möjligheter till anpassningsbarhet av kompetenssäkringen.  

 

Schemaförslaget visar att samtliga enheters kompetenssäkringsbehov är tillgodosett. 

Fallstudien, analys samt schemaförslag anses kunna ligga till grund för vidare utveckling av 

kompetenssäkringsprocessen för LFV.  

  



 ii 

Abstract 
Within the aviation industry safety is the number one priority. Proactive measures are 

constantly being developed and implemented in all organizations to assure that safety is kept at 

the highest possible level. For LFV, as an air navigation service provider and a certified training 

organization, the competence of the operational personnel is a major part in the constantly 

ongoing work regarding safety. This competence assessment included in the continuation 

training among operational air traffic controllers is now being redesigned where the goal is to 

create a more centralized planning-process. The trigger to this need for change were the 

implementation of a new EU regulation called 340/2015 which included stricter rules regarding 

competence assessment. 

 

An investigation regarding whether the competence assessment could be simulator-based with 

a more centralized process and if this would facilitate the fulfillment of the requirements in EU 

regulation 340/2015, has been made and analyzed. The investigation was based on inputs from 

local chief operators at the ATS-units involved and a case study of the Danish model for a 

centralized process. Pros and cons with the centralization and the implementation of simulator-

based training has been evaluated along with a heuristic scheduling method. Finally, a draft of 

the training-schedule has been developed. 

 

This study shows that the implementation of a simulator-based training-environment which is 

centralized is possible, with a more unitary and standardized process as a result. Furthermore, 

this implementation creates a more flexible and customizable training. 

The draft presented clearly shows that all uﾐits’ deﾏaﾐd for traiﾐiﾐg is ﾏet aﾐd the authors 
consider the case-study, analysis and draft to be a sufficient foundation for further 

improvements and development of the competency assessment process for LFV.   



 iii 

Förord 
Vi vill tacka vår handledare vid LFV, Per Kjellander för den viktiga information och inblick han 

gett oss samt sin öppenhet och samarbetsvilja. Ett stort tack riktas även till Andreas Fredriksson 

och Ellinor Eriksson. Andreas har visat stort engagemang i arbetet och har dessutom, i sin roll 

som chef över en av författarna visat stor empati och förståelse. Vi vill även tacka de som ställt 

upp på intervjuer och som tagit sig tid till att besvara vår enkät. 

 

Christiane Schmidt, handledare vid Linköpings universitet, förtjänar ett stort tack för sin vilja att 

hjälpa oss driva detta arbete framåt samt sitt effektiva sätt att delge feedback. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete. 

 

Martin Morän 

Alexander Hansson 

2017-01-01 

 

  



Martin Morän  Version 1.1 
Alexander Hansson  2017-01-15 
 

  

 

Innehållsförteckning 

1 Information..................................................................................................................... 1 
1.1 Författare ........................................................................................................................... 1 
1.2 Kontaktpersoner ............................................................................................................... 1 

2 Inledning ....................................................................................................................... 2 
2.1 Företagsbeskrivning ......................................................................................................... 2 

2.1.1 LFV ................................................................................................................................................ 2 
2.1.2 Entry Point North AB ............................................................................................................ 3 

2.2 Problemformulering ......................................................................................................... 3 
2.3 Syfte & mål ......................................................................................................................... 4 
2.4 Frågeställningar ................................................................................................................. 4 
2.5 Avgränsningar .................................................................................................................... 4 
2.6 Författarbeskrivning ................................................................................................... 4 
2.7 Antaganden ...................................................................................................................... 4 

3 Metod .............................................................................................................................. 6 
3.1 Tillvägagångssätt ............................................................................................................... 6 
3.2 Metodteori ....................................................................................................................... 8 

3.2.1 Forskningsstrategi ................................................................................................................. 8 
3.2.1.1 Fallstudie .......................................................................................................................................... 8 

3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats .............................................................. 8 
3.2.3 Litteraturstudie ....................................................................................................................... 9 
3.2.4 Kvantifiering ............................................................................................................................. 9 
3.2.5 Intervjuer ................................................................................................................................ 10 
3.2.6 Enkäter .................................................................................................................................... 10 

4 Teoretisk referensram .......................................................................................... 12 
4.1 Logistik ............................................................................................................................12 
4.2 Schemaläggning ...........................................................................................................12 
4.3 The greedy algorithm ................................................................................................14 
4.4 Simulatorträning inom andra verksamhetsområden ....................................15 
4.5 Centralisering och decentralisering .....................................................................16 

5 Nulägesbeskrivning ............................................................................................... 18 
5.1 Behörigheter för flygledare .....................................................................................18 

5.1.1 Flygplatskontroll ................................................................................................................. 18 
5.1.2 Områdeskontroll.................................................................................................................. 19 

5.2 Kompetenssäkring för svenska ATS-Enheter idag ..........................................19 
5.3 EU-förordning ...............................................................................................................20 
5.4 Simulatorer ....................................................................................................................20 

5.4.1 Stockholm Arlanda ............................................................................................................. 21 
5.4.2 ÖKC Norrköping ................................................................................................................... 21 
5.4.3 RTC Sundsvall ....................................................................................................................... 21 
5.4.4 EPN Sturup ............................................................................................................................. 22 

5.5 Enkät ................................................................................................................................22 

6 Studie av dansk modell för kompetenssäkring av flygledare ................. 23 
6.1 Datainsamling ...............................................................................................................23 
6.2 Planeringsfasen ...........................................................................................................23 

6.2.1 Övningsspecifikation ......................................................................................................... 24 



Martin Morän  Version 1.1 
Alexander Hansson  2017-01-15 
 

  

6.3 Genomförande ..............................................................................................................24 
6.4 Uppföljning ....................................................................................................................25 

7 Schema ........................................................................................................................ 26 
7.1 Problemförutsättningar............................................................................................26 
7.2 Indata ...............................................................................................................................27 

7.2.1 Antal operativa flygledare ............................................................................................... 27 
7.2.2 Enhetsspecifika önskemål ............................................................................................... 28 
7.2.3 Resekostnader ...................................................................................................................... 28 

7.3 Lösningsmetod .............................................................................................................31 
7.4 Tillvägagångssätt .........................................................................................................31 
7.5 Resultat ...........................................................................................................................32 

7.5.1 Utformning och design ...................................................................................................... 33 
7.5.2 Antaganden ............................................................................................................................ 34 
7.5.3 Simulatorbeläggning .......................................................................................................... 34 

7.6 Schemaförslag ..............................................................................................................34 

8 Analys .......................................................................................................................... 36 
8.1 Centraliserad simulering ..........................................................................................36 
8.2 ╉The greedy algorithm╊ som schemametodik ...................................................38 
8.3 Schema ............................................................................................................................39 

9 Diskussion ................................................................................................................. 40 
9.1 Samhälleliga och Etiska aspekter ..........................................................................40 

10 Slutsats ........................................................................................................................ 41 
10.1 Frågeställningar...........................................................................................................41 
10.2 Syfte ..................................................................................................................................42 
10.3 Framtida arbete ...........................................................................................................43 

Referenser .......................................................................................................................... 44 

Bilaga 1 ................................................................................................................................ 47 

Bilaga 2 ................................................................................................................................ 49 
 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1 Antal flygledare med aktiv behörighet ................................................................ 27 
Tabell 2 Resekostnader bil ........................................................................................................ 29 
Tabell 3 Resekostnader tåg ....................................................................................................... 30 
Tabell 4  Resekostnader flyg ..................................................................................................... 30 
Tabell 5 Beläggningsgrad simulatorer ................................................................................. 34 
 

Figurförteckning 
Figur 1. Flödeskarta av planeringsfasen .............................................................................. 24 
Figur 2. Huvudrubriker .............................................................................................................. 33 
Figur 3. Kursinformation ........................................................................................................... 34 
Figur 4 Schema för kompetenssäkring ................................................................................. 35 



Martin Morän  Version 1.1 
Alexander Hansson  2017-01-15 
 

1 
 

1 Information 
Nedan följer kontaktinformation till författarna och kontaktpersoner från LFV samt 

Entry Point North. 

1.1 Författare 

Martin Morän, 900704-0638 

moranen_martin@hotmail.com  

 

Alexander Hansson, 871104-3938 

alexofaik@hotmail.com 

1.2 Kontaktpersoner 

LFV: 

Per Kjellander, Deputy COO, Operations. 

Per.kjellander@lfv.se 

0708-19 26 53 

 

Entry Point North AB: 

Andreas Fredriksson, Sales Director, Sales and Marketing. 

Andreas.fredriksson@entrypointnorth.com 

0709-84 38 45 
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2 Inledning 
Inledningsvis ges en beskrivning av företagen, följt av en djupare förklaring av det 

projekt som just nu pågår mellan LFV och EPN rörande ämnet för denna rapport. 

Vidare ges även en problemformulering, med syfte, mål, och frågeställningar som 

följd.  

 

2.1 Företagsbeskrivning 

Arbetet berör i huvudsak LFV, som vill centralisera hanteringen av sin 

kompetenssäkring. LFVs mål är att kompetenssäkringen ska skötas av EPN, som är 

det bolag som i nuläget utbildar LFVs flygledare. Nedan följer en beskrivning av de 

två företagen. 

2.1.1 LFV 

LFV är ett statligt affärsverk med huvuduppgift att tillhandahålla säker, effektiv, och 

miljöanpassad flygtrafiktjänst, både för civil och militär luftfart, i huvudsak i Sverige. 

(LFV, 2016a) Denna huvuduppgift är uppdelad i fem olika områden; 

 

 En Route 

 Försvarsmakten 

 Svenska avreglerade flygplatsmarknaden 

 Swedavia 

 Internationella marknaden 

 

En route är flygtrafiktjänst för flygplan i luften, och tar vid efter att planen lämnat 

flygplatsområdet, och varar tills det de åter ankommer till ett flygplatsområde. 

Försvarsmaktens flygtrafiktjänst är sedan 1978 integrerade med den civila, och LFVs 

anställda hanterar militär luftfart såväl vid flottiljer som i luftrummet, eftersom 

Försvarsmakten inte har någon egen flygtrafiktjänst. (LFV, 2015) 

 

Flygplatsmarknaden är i Sverige avreglerad sedan 2010 för privata och kommunala 

flygplatser, där upphandling sker. LFV har som mål att vara en attraktiv partner som 

kan erbjuda både bastjänster och tilläggstjänster baserat på varje kunds behov. 

Statligt drivna flygplatser, dvs. av Swedavia, blev 2014 återreglerade, och LFV förser 

dessa med flygtrafikledningstjänst. (LFV, 2015) 

 

Förutom flygtrafikledning verkar LFV också inom kringområden, såsom; 

hindermätning, flygmätning, procedur- och luftrumskonstruktion, samt CNS-tjänster 

(kommunikation, navigering samt övervakning), omfattande radioutrustning, 

navigationshjälpmedel och radarutrustning. (LFV, 2015) 
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Affärsverket LFV ingår i en koncern, som dessutom innehåller ett helägt 

holdingbolag, LFV Holding AB, ett dotterföretag som är helägt av holdingbolaget, LFV 

Aviation Consulting AB, det nybildade LFV Norway AS, samt två intresseföretag; 

Entry Point North AB (25% ägande) samt NUAC HB (50% ägande). Entry Point North 

AB äger i sin tur till 51% ett ungerskt dotterbolag, Entry Point Central KFT, samt till 

100% Entry Point North Ireland Ltd. (LFV, 2015) 

2.1.2 Entry Point North AB 

EPN är ett bolag, ägt och grundat 2005, av de skandinaviska 

flygtrafikledningsoperatörerna LFV, Naviair och Avinor. 2014 anslöt sig även den 

irländska motsvarigheten IAA (Irish Aviation Authority) vilket innebär att bolaget nu 

ägs av 4 parter. Entry Point North är en av världens största skolor för utbildning inom 

området flygtrafiktjänst. Här tillhandahålls utbildning, i huvudsak till 

ägarorganisationerna men också till andra kunder, av framförallt flygledare, men 

även av personal inom flyginformationstjänsten. (EPN, 2016) 

2.2 Problemformulering 

För att säkerställa att en flygledare uppfyller de krav som krävs för att arbeta 

operativt i ett högriskyrke som flygledning är, genomförs kompetenssäkringar. Dessa 

kontroller av praktiska färdigheter samt teoretiska kunskaper utförs idag internt och 

individuellt för varje ATS-enhet (Air Traffic service-unit).  

 

Nu när EU-förordning 805/2011 ”oﾏ detaljerade Hestäﾏﾏelser för flygledarIertifikat 
saﾏt vissa aﾐdra Iertifikat oIh iﾐtyg” har ersatts av EU-förordning 340/2015 har en 

del skillnader identifierats, där bland annat periodisk kompetenssäkring för 

flygledare måste intensifieras och ökas. LFV som certifierad utbildningsorganisation 

behöver med anledning av detta en ny planerings- och styrmodell för att säkerställa 

kontinuerlig uppfyllnad av kraven över tid. 

 

Under 2016 startades ett projekt mellan LFV och EPN med syfte att undersöka om 

kompetenssäkringen kan genomföras i en simulerad miljö där EPN tillhandahåller 

simulatorer, och till viss del resurser i form av simulatorpiloter. Planeringen och 

administrationen kommer då vara gemensam och centraliserad, för att skapa ett 

mer enhetligt sätt att genomföra kompetenssäkring i LFV.  

 

Planen idag är att upprätta simulatorer på 3 nya platser; Stockholm Arlanda, 

Sundsvall, samt Östgöta Kontrollcentral (ÖKC). LFV:s önskan är vidare att kunna 

använda sig av EPNs befintliga simulatorer på Malmö Sturup för enheter i 

närområdet. Simulatorerna kommer att ägas och underhållas av EPN men installeras 

i LFV:s lokaler. Avsikten är att fördela ut de olika enheterna på dessa simulatorer, 

med geografisk placering i åtanke. 
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2.3 Syfte & mål 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten för LFV att 

centralisera sin kompetenssäkring med hjälp av simulatorer skötta av EPN, och att 

analysera hur detta skulle påverka planerandet och utförandet av 

kompetenssäkringen. 

Baserat på analysen är målet att skapa en funktionell planeringsmodell för hur och 

när simulatorerna ska nyttjas av de olika ATS-enheterna. 

2.4 Frågeställningar 

Nedan följer våra frågeställningar där de två inledande punkterna fokuserar på själva 

utförandet och kommer att hanteras som huvudfrågor, och de sista två frågorna 

fokuserar på teorin bakom, och kommer analyseras och sedan diskuteras mer ytligt. 

 

 Hur planeras det så att alla flygledare täcks in i kompetenssäkringen? 

 Hur genomförs kompetenssäkringen, vilka enheter använder vilken 

simulator, och när? 

 Vilka aspekter bör tas i beaktande vid framställning av ett schema? 

 Hur kommer kompetenssäkringens process påverkas av en centralisering till 

en simulerad miljö? 

2.5 Avgränsningar 

Vi har endast utvärderat kompetenssäkringsprocessen för ATS-enheter, och har inte 

tittat på hur tillvägagångssättet för kontrollcentralerna ser ut eller skulle kunna 

förändras i frågan. Kostnadsaspekter samt ekonomisk påverkan har endast använts  i 

en subjektiv utvärdering och diskussion. 

2.6 Författarbeskrivning 
Författarna till denna studie har båda tidigare erfarenheter inom flygbranschen. En 

av författarna har en gedigen bakgrund som simulatorpilot vid EPN och besitter 

därför stora kunskaper inom simuleringar och utbildning i simulerad miljö. Båda 

författarna har dessutom spenderat 1,5 år i EPNs simulatorer under sin utbildning till 

flygledare. I kombination med detta har en av författarna även arbetat som säljare 

på EPN under 1 års tid vilket bland annat har inneburit inblandning i det projekt som 

nämns i del-kapitel 2.3. 

2.7 Antaganden 

Då detta arbete gäller något som inte ännu skett, och där det i vissa fall inte gått att 

komma åt faktisk data, antingen på grund av sekretess, svårighet med åtkomst, eller 

att den inte finns/har bestämts än, har en del antaganden fått göras.  

 

Enligt den nya EU-förordningen, EU-förordning 340/2015, ska kompetenssäkring 

säkerställas med en 3-årig cykel. Detta är ett minimikrav, men många enheter idag 
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gör kompetenssäkring mer frekvent. Hur ofta LFV planerar att kompetenssäkringen 

ska göras är okänt, och det har därför antagits att den ska göras enligt EU-förordning 

340/2015s bestämda minimikrav på 3 år. 

 

Sundsvall Remote Tower Centre är en unik enhet. Istället för att placera flygledarna i 

ett torn vid den flygplats där flygledning ska bedrivas, sköts allt arbete från en 

central belägen på annan ort via video i realtid. Sundsvall RTC är den enda fjärrstyrda 

flygledningsenheten i världen just nu. Den stora fördelen med ett fjärrstyrt torn är 

att flera enheter kan kontrolleras från en och samma central (LFV, 2016c). Planen 

hos LFV är att upprätta en simulator på enheten, för att träna RTC-förfaranden. 

Huruvida denna simulator endast kommer användas till RTC-träning och RTC-

kompetenssäkring är inte känt, och det har därför i detta arbete antagits att 

Sundsvalls planerade simulator ej är tillgänglig för andra enheter. Vidare har det 

också antagits, då klagomål/synpunkter framförts om de väsentliga skillnader som 

finns i arbetsmetodik för RTC och vanligt torn, att Sundsvall inte kommer göra 

kompetenssäkring på de andra simulatorerna, varvid de inte har blivit inplanerade 

för kompetenssäkring i det schema som skapats. (Kjellander, 2016) 

 

På grund av de skillnader i svar på vår enkät som skickats till alla enheter, samt 

avsaknad av svar från vissa enheter, så har ett antagande gjorts att varje flygledare 

behöver två dagar i simulatorn för att genomföra sin kompetenssäkring. Detta 

antagande har baserats på svar i en intervju med Louise Groot Degner, om hur 

Naviair genomför sin kompetenssäkring i Danmark. (Groot Degner, 2016) 

 

Baserat på författarnas erfarenhet av simulerad flygledningsträning har antaganden 

gjorts om hur många flygledare som kan träna vid varje givet tillfälle, på varje 

simulator, samt hur många piloter som skulle behövas för att driva övningarna. I 

verkligheten kan detta variera från gång till gång, beroende på vad för typ av 

övningar som ska tränas. Exempelvis nödlägen och kapacitetsträning är påfrestande 

övningar som kräver många piloter. 
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3 Metod 
Nedan följer beskrivning av tillvägagångssättet för detta examensarbete samt de 

metoder vi använt oss av. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Med hänsyn tagen till studiens problembeskrivning har detta arbete utförts som en 

fallstudie med  både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. Genom att 

undersöka hur en centraliserad process för kompetenssäkring fungerar för andra 

aktörer, användes fallstudien i syfte att skapa en bättre förståelse och inblick i 

problemområdet. Då det anses fördelaktigt med flera forskningsmetoder har både 

intervjuer genomförts samt enkäter skickats ut för att samla in kvalitativ data. Denna 

data har sedan sammanställts och legat till grund vid framtagandet av vårt schema. 

 

Enkäten skickades ut till samtliga enhetschefer (CO-ATS) för de 19 torn som i 

dagsläget drivs av LFV. Som ett komplement till enkäten genomfördes 2 semi-

strukturerade intervjuer. Valet av intervjumetod har grundat sig i studiens syfte och 

med hjälp av vilken metod detta syfte lättast uppfylls. Eftersom vi genomfört 

intervjuer med så pass få personer anses detta val vara välgrundat. De semi-

strukturerade intervjuerna har även gett oss möjligheten att justera följdfrågor 

beroende på tidigare svar vilket har lett till att mer information erhållits per intervju. 

 

Intervjuerna har utförts med Per Kjellander och Louise Groot Degner. Per jobbar som 

deputy COO på LFV och har huvudansvar för hela projektet gällande implementering 

av en centraliserad kompetenssäkring i simulerad miljö. Mycket av nödvändiga 

förkunskaper och önskemål från LFV har Per bidragit med samt förtydligat 

nulägesbilden. 

 

Louise Groot Degner är Head of Training (utbildningsansvarig) på Naviair och är den 

ytterst ansvariga för just kompetenssäkringen. Louise har bidragit till vår ökade 

förståelse för hur processen kan se ut då den fungerar och är beprövad samt gett oss 

användbara tips på vad som kan göras bättre och vad som ligger till grund för att 

deras metod anses lyckad. Louise har även en lång erfarenhet som operativ 

flygledare vilket gör att hon ser processen även från en flygledares perspektiv. Detta 

gjorde informationen än mer relevant då hon själv gått under 

kompetenssäkringskravet. 

 

Vidare har en tät dialog funnits med Andreas Fredriksson, Sales Director på EPN. 

Andreas är den med bäst inblick i projektet från EPNs sida och har på så sätt kunnat 

bidra med viktig information gällande både projektet samt erfarenheter kring 

kompetenssäkring i allmänhet då även han har en gedigen bakgrund som operativ 

flygledare.  
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Litteratursökning samt litteraturstudie av relevanta vetenskapliga artiklar och 

litteratur som behandlar studerat område har genomförts. Detta arbete pågick fram 

tills dess att en önskvärd och tillräcklig nivå uppnåtts för att skapa den teoretiska 

referensramen. Huvuddelen av sökandet har genomförts online via Linköpings 

Universitetsbibliotek. För att få ökad förståelse för studerat område har även en 

sökning gjorts bland andra uppsatser, dock utan användbara resultat. Det har varit 

en svårighet att hitta studier som är tillräckligt relevanta eller applicerbara. Sökandet 

har varit riktat mot litteratur som täcker schemaläggning samt fortbildning. Utöver 

detta har vi letat efter hur simuleringar används i andra branscher för att kunna ge 

relevanta och välgrundade fördelar med att implementera simulatorbaserad 

kompetenssäkring. Vidare har även litteraturstudien syftat till att i rapporten 

beskriva och förklara grundläggande begrepp och områden inom flygbranschen. 

 

Använda sökord vid litteratursökning anges nedan: 

 

 kompetenssäkring  

 schemaläggning  

 fortbildning  

 simulator  

 simulerad miljö  

 implementering av nya processer  

 competence assessment   

 scheduling  

 The greedy algorithm  

 

Eftersom studien riktar sig mot schemaläggning för en implementering av 

simulatorbaserad kompetenssäkring har framförallt sökord använts kring detta. 

Utöver detta har även en del mer specifika sökord använts för att kunna beskriva 

mindre generella begrepp. Vidare har vi i huvudsak använt oss av böcker som grund 

för vetenskapliga metoder. 

 

Vid besvarandet av vår andra frågeställning gällande hur man genomför 

kompetenssäkringen med avseende på vem som använder vilken simulator och när, 

har vi skapat ett schema. (se bilaga 2) 

Den information och data som behövdes för framtagandet av schemat har samlats in 

via litteratursökning, enkät och intervjuer. Bland annat har kostnader för resor till 

och från varje simulator samlats in för samtliga enheter. För att kunna jämföra de 

olika enheternas resekostnader har prisexempel för tre olika transportmedel 

sammanställts, bil, tåg samt flyg. Dessa kostnader har sedan legat till grund för 

tilldelningen av simulator och tid för genomförande. För att uppnå en så rättvis bild 
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av resekostnaderna som möjligt har vi genomfört sökningen med avresedatum 23 

februari 2017 för alla resor. Flygresor har inhämtats online via www.momondo.se 

och tåg via www.sj.se. Bilresorna är baserade på en milersättning á 18,50 kr per mil. 

 

Schemat är sedan, baserat på ovan nämnda kostnader, framtaget enligt ”The greedy 

algorithm”-principen som beskrivs närmre i kap 5.2. 

 

3.2 Metodteori 
Det finns olika metoder för insamling av data och information som kan tänkas 

väsentlig. Nedan följer beskrivning av, och teorin kring, de metoder som vi använt i 

arbetet. 

3.2.1 Forskningsstrategi 
Ett av de viktigaste besluten vid forskning är valet av vilken strategi som ska 

användas. Denna strategi agerar sedan som ett tillvägagångssätt för att uppnå ett 

definierat mål. Resultatet av vald strategi går endast att avgöra genom att sätta det i 

relation till syftet. (Denscombe, 2016) 

3.2.1.1 Fallstudie 

Enligt Denscombe (2016) syftar en fallstudie till att kartlägga det generella genom att 

det typiska betraktas. Vidare kan strategin, enligt honom, användas i beskrivning av 

processer genom att utgå från ett exempel av ett enskilt fenomen. Fallstudie 

uppmanar även till användningen av ytterligare metoder för forskning för att uppnå 

en helhetsbild av fallet (Denscombe, 2016). Detta är något som även Ejvegård (2009) 

understryker. Enligt honom är fallstudien vanligtvis väldigt användbar vid 

vetenskapliga undersökningar som en alternativ väg tillsammans med andra 

metoder. 

3.2.2 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsansats 
Forskning kan klassificeras som antingen kvantitativ eller kvalitativ. I den så kallade 

kvantitativa forskningen använder man sig ofta av data i form av siffror. Denna 

ansats är vanligt förekommande vid storskaliga studier och kan lätt knytas till 

forskarens objektivitet. Kvantitativ forskning förknippas vanligen med enkäter samt 

experiment. (Denscombe, 2016) 

 

Vidare förklarar Denscombe (2016) att kvalitativ forskning använder data, så som ord 

eller visuella bilder som kan kopplas ihop med subjektivitet och mindre studier. 

Därför anser han att denna ansats kan beskrivas som motsatsen till kvantitativ 

forskning och därför lämpar sig bättre vid användandet av fallstudie som strategi 

samt metoder som intervju eller observationer. 
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I kvalitativa undersökningar ges möjligheten för forskaren att själv avgöra hur stor 

del subjektivitet som tillåts och därför hur mycket dessa personliga uppfattningar får 

påverka genomförandet av studien. (Denscombe, 2016) 

 

Slutligen menar Denscombe (2016) att det kan vara fördelaktigt att använda sig av 

en kombination av de båda angreppsätten då det ger en djupare förståelse för 

problemet ur olika perspektiv. 

3.2.3 Litteraturstudie 
Att studera tidigare forskning inom området bidrar till ökad förståelse för problemet 

och gör litteraturstudien till en vital del av processen vid undersökningar eller 

forskning. (Denscombe, 2016)  

 

Generella beskrivningar och sammanställningar av den kunskap som finns inom ett 

område presenteras ofta i böcker medan det mest aktuella inom forskning och teori 

återfinns i exempelvis rapporter och artiklar då publiceringsintervallet av dessa är 

kortare. För att bestämma om informationen i en källa innehåller 

förstahandsinformation, dvs. är en primärkälla, eller om det endast är en 

sammanställning av tidigare publiceringar, en sekundärkälla, krävs en grundlig 

kontroll. (Patel & Davidsson, 2011)  

 

Enligt Ejvegård (2009) definieras näst intill all form av tryckt material som litteratur. 

Han anser också att universitetets databaser är lämpliga för sökning av litteratur vid 

forskning. 

 

Vid litteratursökning i databaser krävs ett antal sökord. Dessa väljs ofta utifrån syftet 

och har på något sätt koppling till området som ska studeras. När man funnit 

relevant litteratur är det lättare att komma vidare i sökningen då man kan leta i 

litteraturlistorna i den redan hittade artikeln eller rapporten. Vidare kan en bra 

metod även vara sökningar på författare som verkar inom området. (Patel & 

Davidsson, 2011) 

3.2.4 Kvantifiering 
För att göra insamlad data begriplig och överskådlig kan man använda sig av 

kvantifiering som en vetenskaplig metod. Att något är kvantifierat innebär att det 

kan räknas eller anges i siffor eller termer som representerar siffror. Exempelvis kan 

man tydliggöra statistiska analyser med hjälp av diagram eller tabeller för att på 

mindre utrymme presentera information som skulle ta mycket mer plats i löpande 

text. (Ejvegård, 2009) 
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3.2.5 Intervjuer 
Även om intervjuer inte används i lika stor utsträckning som enkäter eller 

frågeformulär vid utvärderingar eller undersökningar, anses det vara en bra metod 

för datainsamling (Phillips & Starwaski, 2008). I forskningssammanhang är det vanligt 

att en respondent utfrågas i taget, att använda sig av flera intervjuare eller att en 

person intervjuar flera respondenter är sällsynt och utförs endast i undantagsfall. 

 

En intervju kan anses både tidskrävande i genomförandefasen samt i 

bearbetningsfasen. Därför krävs noggrannhet vid urvalet av respondenter samt krävs 

det en grundlig genomgång av intervjumaterial och förberedelser. (Ejvegård, 2009) 

 

Beroende på hur möjligheterna till flexibilitet ser ut, klassificeras intervjuer som 

ostrukturerade, semi-strukturerade eller strukturerade. (Denscombe, 2016) 

 

En ostrukturerad intervju syftar till att få respondenten att utveckla personliga idéer 

och tankar istället för att utforma intervjun efter förutbestämda frågor. Denna 

sortens intervju använder sig av några få utvalda frågor som sedermera kan leda till 

mer detaljerad information genom att viktig data görs tillgänglig. Vidare kräver 

denna metod en skicklig intervjuare som vet när följdfrågor bör ställas eller 

utveckling av svar är nödvändigt för att nå den information man eftersöker. (Phillips 

& Starwaski, 2008)  

 

Vid semi-strukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en utarbetad samling 

ämnen där diskussion ska äga rum samt tillhörande frågor som ska besvaras. Här 

krävs viss flexibilitet då ordningsföljden av frågorna kan komma att ändras för att ge 

respondenten möjlighet till utveckling av tankegångar och svar. Likt den 

ostrukturerade intervjun kan frågor ändras från en intervju till en annan, då 

följdfrågor kan uppkomma som anses relevanta i kommande intervjuer. 

(Denscombe, 2016) 

 

Strukturerade intervjuer kan nästan klassas som frågeformulär. Intervjuaren ställer 

specifika frågor och ger väldigt lite utrymme för avvikelser inom svarsramen. En stor 

fördel med strukturerade intervjuer jämfört med frågeformulär, är att man 

säkerställer svar från samtliga deltagare samt att intervjuaren förstår svaren. (Phillips 

& Starwaski, 2008) 

3.2.6 Enkäter 
Som nämnt ovan är enkäter en mer frekvent använd metod för insamling av data. 

Detta främst då det anses vara enklare, billigare och mindre tidskrävande än 

exempelvis intervjuer. Genom att använda sig av enkäter kan man lättare nå fler 

personer och resultaten kräver mindre bearbetning då de redan är skriftliga. Vidare 
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säkerställer man också att samtliga personer fått samma frågor vilket bidrar till att 

det är lättare att göra en jämförelse mellan svaren. (Ejvegård, 2009) 

 

Ejvegård (2009) skriver att en viktig del vid användandet av denna metod för 

datainsamling är utformandet av enkäten. För att få önskat resultat krävs en grundlig 

och genomarbetad enkät. Den bör ej vara för omfattande och det brukar vara 

gällande att ju fler frågor, desto färre svar. Han beskriver därför att man bör undvika 

att ställa frågor som man kan tänkas samla in på annat vis samt att ledande frågor 

inte får förekomma.  
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4 Teoretisk referensram 
Eftersom detta arbete behandlar schemaläggning av flygledningspersonal där man 

vill flytta personalens fortbildning till en centraliserad simulerad miljö, ofta på annan 

ort än personalens arbetsplats, följer nedan teori både kring schemaläggning, som 

bas för den schemaläggningsmetodik som används i rapporten, och kring simulering 

av utbildning/fortbildning, för att understödja och motivera förflyttningen av 

fortbildning från verklig trafiksituation till simulerad trafiksituation. Inledningsvis 

presenteras en introduktion till begreppet logistik och hur det är kopplat till flygtrafik 

samt schemaläggning. 

4.1 Logistik 
Enligt både Jonsson och Mattsson (2012) samt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 

(2013) kan logistik beskrivas som läran om effektiva flöden med 

kostnadseffektivisering och skapande av tidsnytta som mål. Vidare beskriver de att 

både planering och förflyttning ingår i begreppet logistik. Inom samtliga områden 

som innefattar transport är logistik förekommande och då även inom flygbranschen 

där mycket handlar om förflyttningar av olika slag. Trafik, passagerare och gods är 

exempel på transporter inom flygindustrin, och där är service och kundnöjdhet 

viktigt (Rondinelli & Berry, 2000). Målet är effektivisering av resursanvändning och 

optimering av flöden, vilket även berör schemaläggningen. 

 

Arbete på flygplatser, inkluderat flygledningsyrket består till stor del av logistiska 

problem som måste lösas. Allt från markoperationer i form av taxande flygplan och 

fordon, till trafikflöden som ska effektiviseras. Samtliga uppgifter utförs av personal, 

som måste schemaläggas. (Clausen, 2011) 

4.2 Schemaläggning 
Schemaläggning och tjänstgöringsscheman, är områden som blivit allt viktigare, med 

dagens service- och minkostnadsorienterade globala företagskulturer. Att skapa 

välfungerande optimerade scheman ger fördelar både för konkurrenskraftighet, de 

anställdas trivsel, och för eventuella kunders nöjdhet. Beroende på vilken bransch 

man verkar inom kan det dock kräva stort beslutsunderlag för att uppfylla både krav 

på skiftjämlikhet, personalpreferenser, tjänstgöringsregelverk, och samtidigt möta 

ett rörligt kundbehov. Exakt vad som krävs för att skapa ett optimalt schema varierar 

inom olika branscher, och varje bransch har sina specifika problem. Hjälpmedel för 

att skapa ett bra schema kan variera mellan något enklare kalkylark, utifrån vilka 

man själv placerar ut personal, till matematiska heuristiker och optimeringsmodeller. 

(Ernst et al., 2004)(Wideqvist, 2004) 

 

För att lägga ett schema behöver man veta de krav och villkor som finns, vad man 

behöver ta hänsyn till, samt personalen man ska schemalägga. Om förväntat 

personalbehov är okänt behövs ofta insamling och lagring av historisk data, såsom 
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tidigare försäljning/efterfrågan och förväntade arbetsuppgifter för att prognostisera 

behovet. När man sen ska välja schemaläggningsmetod och hjälpmedel kan 

inspiration till tillvägagångssätt fås genom att titta på andra, liknande företag och 

deras metod. I detta arbete skulle det kunna vara andra Air Navigation Service 

Providers (ANSP), det vill säga företag som tillhandahåller flygtrafiktjänst, vilket har 

gjorts i fallstudien av Naviair i kapitel 5.4. Deras kompetenssäkringsmetod är just nu 

sådan som LFV vill byta till, och även om geografiska förutsättningar skiljer är många 

av omständigheterna för LFV desamma som för Naviair. (Ernst et al., 2004) 

  

Man bör också ta komplexiteten av schemat i beaktning, samt andra faktorer som 

inverkar på just det specifika företaget när man väljer både schemaläggningsmetod 

och hjälpmedel. Om det endast är ett simpelt dagschema med arbetstid 8-17 

måndag till fredag behövs troligtvis inget avancerat hjälpmedel, men om det är 

personal med varierande och specifika kunskaper och behörigheter, som jobbar i 

skift, och dygnet runt, med fluktuerande behov kan det vara en god idé att försöka 

specificera alla faktorer till villkor och använda en optimeringsmetod för 

schemaläggningen. (Pinedo, 2012) 

 

Ernst et al. (2004) föreslår en metodik uppdelad i sex faser, eller moduler, för att 

avgöra hur ett tjänstgöringsschema ska byggas upp, och för att bistå att definiera 

personalbehov och arbetsuppgifter, vilket i sin tur underlättar valet av 

schemaläggningshjälpmedel. De sex modulerna är; 

  

 

 Demand modelling (Behovsmodellering) 

 Days off scheduling (Ledighetsplanering) 

 Shift scheduling (Skiftschemaläggning) 

 Line of work construction (Arbetsområdesuppbyggnad) 

 Task assignment (Uppgiftstilldelning) 

 Staff assignment (Personalfördelning) 

  

Den första modulen, behovsmodellering, behandlar hur personalbehovet ser ut, och 

delas upp i tre delar: uppgiftsbaserat behov, flexbehov, och skift-baserat behov, där 

uppgiftsbaserat behov hanterar arbetsplatser med klart definierade uppgifter, eller 

sekvenser av uppgifter, ofta med start-tid och sluttid, ibland också på definierade 

platser, såsom inom transportbranschen. För arbetsplatser där arbetsbördan är 

rörlig, och baseras på framtida okända händelser, används flexbehov, vilket kräver 

prognostiseringstekniker. Exempelvis restaurangbranschen, där mängden kunder 

kan bedömas utifrån tidigare försäljning, vilken veckodag det är, om det är helgdag, 

löningsdag osv. Skift-baserat behov är lämpligt för arbetsplatser där det finns 



Martin Morän  Version 1.1 
Alexander Hansson  2017-01-15 
 

14 
 

specificerade skift som behöver täckas in, såsom sjukvård, där t. ex. en servicenivå 

kan bedömas utifrån patientmängd, och därmed skapar ett behov för viss personal. 

 

I modul två, ledighetsplanering definierar man vila mellan arbetspass och 

arbetsdagar. Detta håller störst relevans för arbetsplatser med flexbehov eller skift 

baserat behov. 

 

Modul tre behandlar skiftschemaläggning, och problematik kring att välja vilka skift 

som ska fyllas, och med hur mycket och vilken typ av personal, för att möta 

efterfrågan. Om man schemalägger efter flexbehov behöver man också ta hänsyn till 

regelverk och tajmning av luncher och raster. Om man schemalägger utifrån 

uppgiftsbaserat behov fokuserar man i huvudsak på att schemalägga personal med 

en lämplig mix av kompetens för att hantera alla planerade uppgifter. 

 

Den fjärde modulen syftar till uppbyggandet av arbetsscheman för varje specifik 

anställd. Det finns tre grundläggande utgångspunkter; skift, uppgifter och ”stiﾐts”. 
Om man har skift som utgångspunkt så kan varje skift fördelas fritt över personalen, 

med viss hänsyn till arbetslagar, såsom vilotid mellan arbetsdagar, begränsning i 

schemalagda timmar i sträck, eller antal timmar per vecka. I uppgiftsbaserade 

arbetsscheman finns specificerade uppgifter som ska göras, vilka kan ta både mindre 

och mer tid än en arbetsdag. ”Stints” är definierade förbestämda sekvenser av skift, 

t. ex. ett roterande schema. 

 

Uppgiftsfördelning, den femte modulen, består i att fördela uppgifter som ska 

utföras i varje givet skift. Dessa uppgifter kan kräva specialkompetens och 

återkopplas därför till arbetsområdesuppbyggnaden.  

 

Den sista modulen, personalfördelning, består i att portionera ut sin personal på de 

enskilda arbetsschemana som skapats i modul fyra. 

Alla dessa moduler är inte applicerbara på alla yrken, men genom att reflektera kring 

vilka områden i varje modul som är aktuella inom den bransch man vill göra 

schemaläggning för kommer många begränsningar och problemområden bli tydliga. 

4.3 The greedy algorithm 
När ett schema för en uppgift med personal från många olika enheter, som i detta 

fall, ska skapas där en resurs måste delas kan det bli komplicerat att skapa ett 

effektivt och kostnadsbaserat schema, speciellt när uppgiften som ska planeras 

endast kan utföras vid specifika tider, som kan sammanfalla för flera enheter, 

återigen som i det här fallet. Ett sätt att göra ett schema konsekvent 

kostnadsminimerat är att använda sig av eﾐ priﾐIip soﾏ kallas ”The greedy 
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algorithﾏ”. För eﾐ ﾏer utförlig förklaring av hur metodiken har tillämpats se kap 6.7. 

(Lu, G et al., 2016) 

 

The greedy algorithm, eller girighetsprincipen, är en matematisk process som letar 

efter simpla, lättimplementerade lösningar till komplexa, flerstegsproblem genom 

att bestämma vilken väg som ger den mest fördelaktiga lösningen baserat på 

nuläget. Denna princip bygger på att man alltid letar efter den optimala/billigaste 

vägen utan att ta nästa steg i beräkning, med förhoppning att i slutändan nå den 

optimala globala lösningen genom att alltid välja det optimala lokala alternativet. 

Man kan beskriva det som att man alltid väljer den bästa vägen för sig själv, därav 

namnet girighetsprincipen. Denna princip kan användas vid framtagandet av 

scheman där man, genom att bortse från helheten och istället välja den optimala 

lösningen för varje enskild individ, hoppas nå det optimala schemat där alla individer 

är hanterade. (Lu, G et al., 2016) 

 

Girighetsprincipen består generellt av fem komponenter: 

 En sökmängd. Utifrån denna mängd skapas en lösning 

 En urvalsfunktion, som väljer den just nu bästa vägen 

 En genomförbarhetsfunktion, som avgör huruvida vägen är tillgänglig/bidrar 

till lösningen 

 En målfunktion, som bestämmer vad lösningen ska sträva efter 

 En lösningsfunktion, som visar när en lösning har nåtts, och beräknar 

resultatet av lösningen. 

  
För att girighetsprincipen ska ge bra lösningar bör problemet som ska lösas ha 

följaﾐde egeﾐskaper: Optiﾏal uﾐderHyggﾐad oIh ”Greedy IhoiIe property”. Optiﾏal 
underbyggnad innebär att en optimal lösning kan skapas effektivt utifrån optimala 

lösﾐiﾐgar på huvudproHleﾏets delproHleﾏ. ”Greedy IhoiIe property” iﾐﾐeHär att 
problemet kan lösas genom att välja den bästa lösningen i nuläget, och sedan lösa 

efterföljande delproblem givet valet som nyss gjorts. Girighetsprincipen tar inte 

hänsyn till framtida val, enbart till val som redan gjorts, och kan således inte gå 

bakåt. Skulle valen som görs bli sådana att genomförbarhetsfunktionen förhindrar en 

från att lösa alla delproblem kommer girighetsprincipen inte att generera någon 

lösning alls. (Lu, G et al., 2016) 

 

4.4 Simulatorträning inom andra verksamhetsområden 
I andra högriskbranscher som exempelvis kärnkraftverksdrift används simulatorer 

som ett verktyg i både grundläggande utbildning samt fortbildning (IAEA, 2004). 
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För kontrollrumspersonal på kärnkraftverk har man nyttjat simulatorer sedan 1970-

talet, och idag tränar så mycket som 90 % av världens kärnkraftverk sin personal i 

verksspecifika simulatorer (Grahn, 2013). International Atomic Energy Agency (IAEA, 

2004) anser simulatorträning vara den enda realistiska utbildningsmetoden för att 

öka säkerheten, förhindra olyckor, samt utveckla människans förmåga att hantera 

olika processcenarier. 

 

IAEA (2004) listar vidare 5 viktiga aspekter för kontinuerlig simulatorträning;  

 

 Behålla den efterfrågade/relevanta kompetensen för kärnkraftverkets personal. 

 Inkludera träning för förändringar i anläggningen, systemen, komponenterna och 

instruktionerna. 

 Ta i beaktande erfarenheter från verket samt från resterande industri för att 

omforma utbildningen vid behov. 

 Innehålla och fokusera på träningsmoment som berör stressrelaterade, 

komplicerade, känsliga och sällan/oförutsedda händelser samt 

nödlägesprocedurer. 

 Vara inriktad mot eventuella driftproblem hos verket. 

 

Ovannämnda punktlista är applicerbar även inom flygledningsbranschen, framförallt 

punkten avseende stressrelaterade och oförutsedda händelser. 

 

Till skillnad från kompetenssäkring i flygledarbranschen genomför operativ personal 

inom kärnkraftsbranschen i allmänhet sin kompetenssäkring på en 2-årig basis. 

Utöver detta genomför de även mindre delar av kompetenssäkringen fortlöpande. 

(IAEA, 2004)( Grahn, 2013) 

 

Trenden inom kärnkraftsbranschen gällande kompetenssäkring är att man mer och 

mer går mot en decentraliserad process där simuleringar nu allt oftare genomförs 

vid det verk man är operativ. (IAEA, 2004) 

4.5 Centralisering och decentralisering 
En stor fråga för många organisationer är den om hur markfördelning och 

beslutsfattande är fördelat inom organisationen. Vanligt förekommande begrepp för 

att ange på vilken nivå en anställd har befogenheter att fatta beslut och i synnerhet 

beslut som har en inverkan på individens egen arbetssituation och arbete är 

centralisering och decentralisering. (Mintzberg, 1983) 

 

Decentralisering är ett begrepp som beskriver en organisationsuppbyggnad där 

anställda i stor utsträckning själva bestämmer sina arbetsuppgifter samt hur dessa 

ska lösas (Jacobsen & Thorsvik, 2008). I en centraliserad organisation beskriver Fayol 
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(1919) att makten och beslutsfattande flyttas uppåt i hierarkin. Vidare menar han att 

om ledningen och chefer i en organisation önskar stor inblick och kontroll i de 

anställdas arbete kan detta beskrivas som en centraliserad miljö, vilket Mintzberg 

(1983) beskriver som autokratisk eller diktatorisk. 

 

Helt centraliserade respektive decentraliserade organisationer är dock väldigt 

ovanliga. Oftast uppstår en blandning av begreppen och nivån av centralisering eller 

decentralisering kan variera i olika processer eller projekt menar Jacobsen och 

Thorsvik (2008). 

 

Enligt Kates och Galbraith (2007) är en av de svåraste frågeställningarna inom 

organisationsdesign just centralisering kontra decentralisering. Detta på grund av att 

många företag ofta ser det som att ett val måste göras mellan de båda strukturerna. 

Kates och Galbraith (2007) menar vidare att en av fördelarna med ett centraliserat 

arbetssätt är den standardisering och enhetlighet som skapas och då ledningen 

förfogar över tydliga styrsignaler genererar detta en trygghet baserat på 

förutsägbarheten bland företagets medarbetare. 

 

Eftersom begreppen inte endast kan appliceras på hela organisationer eller deras 

design utan även på processer eller aktiviteter inom ett företag är det relevanta 

begrepp i ett mindre perspektiv. (Jacobsen & Thorsvik, 2008) 
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5 Nulägesbeskrivning 
Nedan följer generell information kring studerat område som avser ge en djupare 

förståelse för branschens uppbyggnad. De tre typer av flygledartjänster som 

tillhandahålls i Sverige förklaras och en beskrivning av hur kompetenssäkring 

genomförs inom LFV idag redovisas. 

5.1 Behörigheter för flygledare 
Det finns tre olika typer av flygledartjänster. De som arbetar i flygledartorn 

(flygplatskontroll) har ansvar för de avgående samt ankommande flygplanen och 

luftrummet närmast flygplatsen. Terminalkontrollen radarleder trafiken i luften 

längre ut från flygplatsen, medan områdeskontrollen dirigerar trafiken på hög höjd. 

(LFV, 2016) 

 

För att få arbeta operativt vid en ATS-enhet krävs ett giltigt flygledarcertifikat med 

de behörigheter samt tillägg som den specifika flygplatsen kräver. Dessa 

behörigheter är något man får efter genomförd utbildning inom respektive område. 

(ICAO, 2007) 

5.1.1 Flygplatskontroll 
En tornflygledares certifikat ska innehålla en, eller flera, behörigheter som anger 

vilken typ av tjänst innehavaren har rätt att tillhandahålla (EASA, 2015). Nedan följer 

en beskrivning av de möjliga behörigheterna: 

 

 ADV – Flygplatskontroll, visuell 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst vid flygplatser där 

publicerade instrumentinflygningsprocedurer samt startprocedurer saknas. 

 

 ADI – Flygplatskontroll, instrument 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst vid flygplatser där 

publicerade instrumentinflygningsprocedurer samt startprocedurer finns. 

 

 APP – Inflygningskontroll, procedur 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst för ankommande, 

avgående eller överflygande luftfartyg utan stöd av övervakningsutrustning. 

 

 APS – Inflygningskontroll, övervakningsutrustning 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst för ankommande, 

avgående eller överflygande luftfartyg med stöd av övervakningsutrustning. 

 

Behörigheten ADI ska även innehålla minst ett behörighetstillägg som specificerar 

vilka arbetsuppgifter innehavaren har rätt att uträtta under sin ADI behörighet. I 
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Sverige utbildas samtliga tornflygledare i ADI och APS med tillägget Kontrolltorn 

(TWR) som ger innehavaren tillstånd att tillhandahålla flygplatskontroll. (EASA, 2015) 

5.1.2 Områdeskontroll 
En operativ flygledare som tillhandahåller områdeskontroll går under samma 

regelverk som en tornflygledare och ska således inneha behörigheter för att få utöva 

de befogenheter certifikatet tillåter (EASA, 2015). Möjliga behörigheter beskrivs 

nedan:6 

 

 ACS – Områdeskontroll, övervakningsutrustning 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst för luftfartyg med stöd 

av övervakningsutrustning. (EASA, 2015) 

 ACP – Områdeskontroll, procedur 

Ger innehavaren tillstånd att utöva flygkontrolltjänst för luftfartyg utan stöd 

av övervakningsutrustning. (EASA, 2015) 

 

5.2 Kompetenssäkring för svenska ATS-Enheter idag 
Idag planeras och genomförs kompetenssäkringen lokalt för varje ATS-enhet. Det 

innebär att varje enhet har en egen kompetenssäkringsplan framtagen och anpassad 

för att möta den lokala trafikbilden och arbetssättet. Grundelementen i utbildningen 

är samma för samtliga enheter men hur innehållet ser ut i detalj kan skilja sig 

mycket. (Kjellander, 2016) 

 

Per Kjellander (2016) beskriver också att innehållet består av tre grundelement: 

 

 Teoretiskt prov 

 Nödträning (teoretisk eller praktisk) 

 ”Ovaﾐliga situatioﾐer” 

 

Många enheter har sin egen simulator där kompetenssäkring delvis genomförs. 

Andra enheter använder sig inte av simulatorer utan genomför kompetenssäkringen 

i form utav ett övervakat arbetspass i kombination med en teoretisk del. För de 

militära enheternas kompetenssäkring brukas till stor del den befintliga simulatorn i 

Halmstad där militära operationer simuleras. (Kjellander, 2016) 

 

Frekvensen av utbildningen kan också skilja sig mellan enheter men enligt Per 

Kjellander (2016) är det mest förekommande med en 3-årig cykel. Denna cykel är 

dock inte samma för samtliga flygledare utan fördelad så att en tredjedel av de 

anställda genomför kompetenssäkring per år.  
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5.3 EU-förordning 
Luften i Europa är väl trafikerad, och eftersom Europa är splittrat i många geografiskt 

små länder är dess luftrum också komplex, där de flesta flygningar korsar ett flertal 

länder under sin resa. EU arbetar därför med att förenkla samarbetet mellan 

flygledare i olika medlemsstater. EU-förordningar 805/2011 och 2015/340 verkar för 

att samstämma hur flygledare i olika länder utbildas, och att ställa krav på vad 

utbildningen ska innehålla, för att säkerställa kvalitén på flygledningspersonal i 

europeiska länder, samt för att, genom en mer uniform utbildning, underlätta för 

samarbete mellan flygledare i olika bolag, från olika länder. (EASA, 2011) Detta sker 

genom krav på certifiering, både för aktiva flygledare och de företag och 

institutioner som utbildar flygledare.  

 

På grund av den höga säkerhetsstämpeln på flygledaryrket, samt yrkets krävande 

och komplexa natur finns det många och noggranna säkerhetsföreskrifter för hur 

yrket får utövas, och vem som bedöms som kompetent nog. För att få arbeta 

behöver man ett certifikat som ger behörighet att utöva flygledning inom ett visst 

allmänt område, såsom ACS (områdeskontroll), ADI (flygplatskontroll) och APS 

(inflygningskontroll), dessa områden beskrivs närmre i delkapitel 5.1. För att få 

arbeta praktiskt inom sitt certifikatsområde måste man också ha ett lokalt 

behörighetstillägg, för den specifika geografiska plats man ska arbeta på. Om en 

flygledare, exempelvis, har arbetat i många år i flygledartornet på Sturup flygplats, 

och nu skulle arbeta i Östersund istället, måste flygledaren först undervisas och klara 

både teoretiska och praktiska test för att få ett för Östersund giltigt lokalt 

behörighetstillägg. (EASA, 2015) 

 

Detta lokala behörighetstillägg är sedan giltigt i 3 år, efter vilket flygledarens 

kompetens måste kontrolleras för att förnya det lokala behörighetstillägget. Denna 

kompetenskontroll ska påbörjas tidigast 3 månader innan behörighetens sista giltiga 

datum, varvid giltigheten på den nya behörigheten är 3 år från och med förra 

behörighetens sista datum. Påbörjas kompetenssäkringen mer än 3 månader innan 

behörighetens sista giltiga datum ska den nya behörighetens sista giltiga datum vara 

senast 3 år och 30 dagar efter avklarad kompetenssäkring. (EASA, 2015) Innehållet i 

kompetenssäkringen varierar från enhet till enhet, och förhandlas fram över en 3-års 

period mellan ATS-enheten och den myndighet som utfärdar certifikatet. 

5.4 Simulatorer 
Att simulera ett arbetspass i tornmiljö är svårt. Svårigheten ligger i att presentera 

både omgivningar samt trafiken så pass realistiskt att det anses kunna representera 

verkligheten väl nog för att ligga till grund för utbildning.  
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EPNs simulatorer och simuleringar bygger på inputs från simulatorpiloter. Dessa 

piloter opererar en pilotposition som är kopplad till en eller flera flygledarpositioner. 

En pilot kan hantera ett flertal flygplan simultant och instruktioner samt klareringar 

visualiseras för flygledaren genom inmatningar i systemet av ansvarig pilot. För att 

öka komplexiteten kan mer än en pilot användas i samma övning, så att mer trafik 

kan ingå i övningarna. (Fredriksson, 2016) 

 

Beroende på önskemål av övningsområden kan simuleringarna programmeras olika. 

Då exempelvis kapacitetsträning skall genomföras byggs övningarna upp med önskat 

antal rörelser per timme och med eventuella önskemål om oregelbundna händelser 

eller moment. (Fredriksson, 2016) 

 

Som nämnt i delkapitel 2.3 avser LFV att upprätta simulatorer på tre platser i 

Sverige; Stockholm Arlanda, ÖKC Norrköping, samt Sundsvall. Dessa tre ska sedan 

kompletteras av den befintliga simulatorn på EPN, Sturup. (Fredriksson, 

2016)(Kjellander, 2016) 

5.4.1 Stockholm Arlanda 
Arlanda-simulatorn kommer att byggas upp som en tornsimulator där både TWR och 

APS kan genomföras. Många av de mindre enheterna runt om i landet har goda 

förbindelser med Arlanda och kommer därför genomföra merparten av sin 

kompetenssäkring där. Både Arlanda och Bromma har ett stort antal operativa 

flygledare vilket gör att placeringen av simulatorn underlättar vid planering samt 

genomförandet av kompetenssäkring för dessa enheter. (Fredriksson, 2016) 

5.4.2 ÖKC Norrköping 
Då LFV idag endast tillhandahåller flygtrafikledningstjänst för luftrummet ovanför 

Norrköpings flygplats och inte flygplatskontrolltjänsten finns inget behov av en 

tornsimulator vid ÖKC. Därför har man valt att upprätta en radarsimulator där 

endast radarledning samt inflygningskontrollsträning genomförs. (Fredriksson, 2016) 

5.4.3 RTC Sundsvall 

Simulatorplattformen planlagd till Sundsvall är ett framtidsprojekt för hantering av 

remote-TWR enheter och avses inte upprättas i samband med de övriga 

simulatorerna. Detta beror främst på att man i dagsläget , från operatörssidan, ej är 

tillfreds med simulatorns förmåga att skapa en tillräckligt realistisk bild av 

verkligheten. Grunden till detta missnöje är att Sundsvall RTC bygger på så 

avancerad teknik att simulatorn inte anses leva upp till tillräcklig nivå. Arbetet med 

utformningen och implementeringen är i full gång och en diskussion mellan LFV och 

EPN i ämnet är pågående. (Fredriksson, 2016)(Kjellander, 2016) 
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5.4.4 EPN Sturup 
På EPNs huvudakademi på Malmö Sturup finns i dagsläget två tornsimulatorer med 

360-graders bildpresentation. Utöver dessa finns 8 simulatorer med 270-graders 

bildpresentation. Båda typerna är användbara vid kompetenssäkring vilket gör att 

tillgängligheten till simulatorer är stor vid just denna anläggning. För de enheter som 

endast är i behov av radarledning finns 110 simulatorpositioner tillgängliga. 

(Fredriksson, 2016)(EPN, 2016) 

5.5 Enkät 
En enkät (bilaga 1) distribuerades till samtliga ATS-enheter, som var tänkt att ligga till 

grund för en kartläggning av behovet för varje enskild enhet, samt som möjlighet för 

enheterna att uttrycka önskemål om bl.a. vilken simulator man vill utföra 

kompetenssäkringen på. Samtliga chefer vid ATS-enheterna (CO-ATS)  ombads svara 

på sju frågor gällande kompetenssäkring: 

 

 När genomfördes den senaste kompetenssäkringen? 

För att kunna beräkna när i tiden nästa bör planeras. 

 När finns behov för nästa kompetenssäkring? 

För att, i så stor grad som möjligt, kunna basera schemat på verkligt behov. 

 Vid vilken simulator önskar ni genomföra kompetenssäkringen? 

 Hur många deltagare ska genomgå nästa kompetenssäkring? 

 Hur många dagars kompetenssäkring krävs per deltagare? 

 Hur många dagar krävs totalt för att samtliga deltagare ska genomgå 

kompetenssäkring? 

Med hjälp av denna information kan total tidsåtgång per ATS-enhet, och hur den 

fördelas mellan deltagare kartläggas. 

 Vilken typ av övningar krävs för ATS-Enhetens kompetenssäkring? 

Vilken typ av övningar önskas för att tillgodose krav och önskemål. Här beskriver 

varje enhet sina önskemål om vad som bör ingå i simuleringen. 

 

Denna information var tänkt att ligga som basis för schemat, och det har den till viss 

del också gjort, men eftersom ett antal enheter inte svarat, och användbarheten i 

svaren varierar, har mycket av informationen fått generaliseras, som beskrivet i 

delkapitel 2.7. 
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6 Studie av dansk modell för kompetenssäkring av flygledare 
Naviair har under många år använt sig av simulatorer vid genomförandet av 

kompetenssäkring. De har idag en utarbetad process för detta och genomför det på 

ett jämförbart sätt med det LFV önskar att implementera. 2014 övergick Naviair från 

att genomföra simuleringar i egna simulatorer till att kontraktera EPN. Sedan dess 

har samtliga simuleringar genomförts vid EPNs filial på Kastrup, EPN DK. Denna 

består av en tornsimulator och ägs samt underhålls av EPN men brukas av Naviair. 

Processen gällande bokning och användning av simulatorn görs också via EPN som 

levererar både hårdvara i form av simulatorpositioner samt mjukvara som övningar 

och system. Entry Point North tillhandahåller även simulatorpiloter och står för all 

administration av genomförandet av träning. Nedan följer en beskrivning av 

processen från insamling av data till genomförande och uppföljning. (Groot Degner, 

2016) 

6.1 Datainsamling 

Under de inledande veckorna av varje år kallar Head of Training (HoT, 

utbildningsansvarig) vid Naviair till möte med samtliga utbildningsansvariga vid 

respektive ATS-enhet (CTI). Vid detta möte avser Naviair samla in information om 

och kartlägga efterföljande års kompetenssäkring. Detta innebär att under 2016 års 

möte planlades behovet av kompetenssäkring för 2017. (Groot Degner, 2016) 

 

Samtliga CTI:er lägger fram sina önskemål och specificerar dessa så utförligt som 

möjligt med hänsyn till tidsperiod för genomförandet, vilka områden som träningen 

ska omfatta samt estimerat antal simulatorpositioner som behövs för simuleringen. 

Då samtliga enheter lagt fram sina önskemål diskuteras eventuella konfliktperioder, 

dvs då simulatorkapaciteten inte är tillräcklig. 

 

Då CTI:n har det övergripande ansvaret för utbildningen vid varje enhet, blir 

insamlad data förstahandsinformation eftersom den kommer direkt från källan, 

vilket minimerar risken för felaktig information samt innebär att eventuella problem 

eller frågor kan diskuteras på plats, och på så vis undviks långa informationsflöden 

och beslutstider. (Groot Degner, 2016) 

6.2 Planeringsfasen 

Utbildningsavdelningen vid Naviair sammanställer sedan samtliga önskemål och 

producerar ett utkast av planeringen för nästkommande år i form av ett kalkylark. 

Denna preliminära plan ska sedan fastställas och bli slutgiltig innan juni månad, då 

sammanställningen skickas till EPN för att tillgodose deras krav gällande 

beställningstider. Kompetenssäkringsplanen uppdateras sedan löpande under året 

och dess utformning gör den flexibel och lättarbetad. De olika stegen i 

planeringsfasen presenteras i Figur 1. (Groot Degner, 2016) 
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6.2.1 Övningsspecifikation 

I den planeringsöversikt Naviair skickar till EPN presenteras preliminära beställningar 

för varje enhets kompetenssäkring. Den innehåller datum för genomförande, önskad 

simulator, antal positioner och piloter, samt övriga önskemål. För att sedan fastställa 

det faktiska behovet av ovanstående variabler skickar EPN ut en blankett inför varje 

simulering till enhetens CTI. Här fylls den faktiska beställningen i med korrekt antal 

positioner och piloter, vilka övningar som skall köras, samt detaljerat upplägg för 

varje dag. Det är sedan denna blankett som ligger till grund för vad EPN fakturerar 

Naviair. 

 

 

6.3 Genomförande 

Som beskrivet i inledningen av kapitlet så genomförs all kompetenssäkring vid EPN 

DK som ligger i Naviairs lokaler på Kastrup. Simulatorn består av en tornsimulator 

med 270 graders bildpresentation med fem arbetspositioner för flygledare. Vidare 

finns det möjlighet att ha upp till tio simulatorpiloter i övningarna. 

Anpassningsbarheten är hög då man kan konfigurera simulatorn efter hur stor enhet 

som ska genomföra sin kompetenssäkring. Samtliga enheters luftrum och 

flygplatsutformning är framtagen vilket innebär att verklighetsförankringen är stor 

trots den simulerade miljön. (Groot Degner, 2016) 

Q1 -
Planeringsm
öte•Initieras av HoT•Samtliga CTI•Behov för 

nästkommande 
år kartläggs•Kort 
informationsflö
de

Q2 -
Utkast•Preliminärt schema

Q3 -
Slutgiltigt 
schema•Baserat på 

behov•Framtaget av 
planeringsavd.

Q4 -
Simuleringsbeskr
ivning•Blankett 

skickas ut av 
EPN till CTI•Simulerings-
specifikation•Piloter•Positioner•Övningar

Figur 1. Flödeskarta av planeringsfasen 
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Naviair har satt upp krav gällande hur många dagars kompetenssäkring varje 

flygledare skall genomgå. Detta har satts till två dagar per år. Eftersom Naviair också 

styrs av EU förordning 2015/340 är grundelementen samma i deras 

kompetenssäkring som för LFV, det vill säga teoretiskt prov, nödträning samt 

ovanliga eller oförutsägbara situationer.  

 

För att säkerställa att den dagliga driften kan genomföras som vanligt utför 

enheterna kompetenssäkringen i omgångar. Målet är att dessa omgångar genomförs 

i följd då dels simulatorn är konfigurerad enligt enhetens önskemål samt att 

simulatorpiloterna får kontinuitet och vana i det simulerade luftrummet. (Groot 

Degner, 2016) 

6.4 Uppföljning 

Efter genomförd simulering görs en avstämning avseende eventuell frånvaro av 

deltagare. Om det visar sig att det finns flygledare som missat kompetenssäkringen 

bokas dessa in på ett så kallat ”uppsaﾏliﾐgsheat” under kvartal 4. Skulle det mot 

förmodan vara så att man missar även denna simulering ligger ansvaret på lokal chef 

att se till att vederbörande får sin träning. (Groot Degner, 2016) 

 

  



Martin Morän  Version 1.1 
Alexander Hansson  2017-01-15 
 

26 
 

7 Schema 
I detta kapitel beskrivs framtagandet av författarnas schemaförslag i detalj. 

Problemförutsättningar redovisas, använd data beskrivs, och lösningsmetod samt 

tillvägagångssätt redogörs för. Avslutningsvis presenteras resultatet. 

7.1 Problemförutsättningar 
För att få en bra inblick i vad som behövdes för att skapa schemat har de 6 moduler 

som Ernst et al. (2004) föreslår använts. Modul 1 behandlar behovsmodellering, och 

den har skapats genom att definiera en bestämd mängd dagar, satt till 2, som varje 

flygledare behöver för att bli bedömd korrekt. Som nämns i kap. 5.3 ska dessa 2 

dagar infalla de sista tre månaderna i den 3-åriga giltighetsperioden. 

 

Under somrarna har de flesta flygplatser i Sverige en ökad arbetsbörda på grund av 

semesterresanden, vilket också sammanfaller med semesterperiod för de anställda. 

Detta har, som modul 2 föreslagit, tagits i beaktande och därför har ingen 

kompetenssäkring planerats in under de tre sommarmånaderna Juni, Juli och 

Augusti. Den vanliga ledigheten mellan arbetspass har överlåtits till varje enhetschef 

att ta hänsyn till, eftersom de också deltar i planeringen av kompetenssäkringen via 

önskemål om datum de vill utföra den. Den 3:e modulen, skiftschemaläggning, har 

också överlåtits åt enhetscheferna.  

 

Modul 4, arbetsområdesuppbyggnaden, har redan till viss del varit tillhandahållen 

genom det krav som ställs i EU-förordning 340/2015, och det definitiva innehållet i 

kompetenssäkringen förhandlas mellan enhetscheferna och utbildningsansvarig på 

LFV, med EU-förordningen som ramverk. På grund av simulatorernas flexibilitet i 

förmågan att växla miljö och övningar har modul 5, uppgiftsfördelningen endast 

relevans på så sätt att de som behöver kompetenssäkra tornbehörighet inte kan 

nyttja simulatorn på ÖKC i Norrköping, då där endast finns radarledningssimulator. 

 

Den 6:e och sista modulen, personalfördelning, har överlåtits åt enhetscheferna, då 

varken de individuella flygledarna, eller deras arbetsrotation är känd.  

 

Ovannämnda steg har gett oss följande problemförutsättningspunkter att förhålla 

oss till: 

 

 Krav gällande kompetenssäkring 

 Tidsram för kompetenssäkring 

 Begränsad simulatortid 

 Semesterperiod 

 Avvara personal 
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7.2 Indata 
Vid framtagandet av schemat har det krävts en del data. Nedan följer beskrivningar 

av de indata som använts samt hur de har påverkat utformningen av 

schemaförslaget. 

 

7.2.1 Antal operativa flygledare 
För att uppnå en helhetsbild av hur behovet ser ut har information gällande antalet 

flygledare med aktiv behörighet vid varje ATS-enhet samlats in, se tabell 1. Med 

hjälp av denna indata kan det totala kompetenssäkringsbehovet fastställas och den 

potentiella kostnadspåverkan varje enhet medför kan estimeras. Detta baseras på 

att desto större enhet, med hänseende på antal flygledare, desto större potentiell 

kostnad i det fall enheten måste genomföra kompetenssäkringen på annan ort än 

tjänstestället. Denna indata används alltså för att tillgodose modul 1 av de sex 

moduler Ernst et al. (2004) beskriver. 

 
Tabell 1 Antal flygledare med aktiv behörighet 

ATS-enhet 
Flygledare med 

aktiv behörighet 

Stockholm Arlanda 49 

Karlsborg 3 

Stockholm Bromma 14 

Halmstad 8 

Kiruna 6 

Kristianstad 3 

Göteborg Landvetter 41 

Malmen 9 

Linköping SAAB 5 

Luleå Kallax 18 

Malmö Sturup 14 

ÖKC 15 

Ronneby 15 

Sundsvall RTC 18 

Såtenäs 11 

Umeå 12 

Uppsala 4 

Vidsel 2 

Visby 10 

Östersund 7 
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7.2.2 Enhetsspecifika önskemål 
Med hjälp av enkäten beskriven i delkapitel 5.5, samt redovisad i bilaga 1, har viktig 

information samlats in avseende enheternas olika önskemål och krav för 

kompetenssäkring. Här tydliggjordes exempelvis när senaste kompetenssäkring 

genomfördes samt när nästa behövs. Detta har, för de enheter som angett denna 

information, legat till grund för den tidsperiod enhetens simulering schemalades. 

Författarna har dessutom kunnat bestämma längden på enhetens totala 

kompetenssäkringsbehov i antal dagar, då information angående hur många 

deltagare som ska genomgå simulering samt hur många dagars kompetenssäkring 

som krävs per deltagare kan utläsas i enkätsvaren. Som beskrivet i delkapitel 2.7 har 

enkätsvaren varit av bristfällig kvalitet vilket har lett till en del antaganden samt 

generaliseringar.  

 

7.2.3 Resekostnader 
Personalkostnaden för att driva varje given simulator är baserad på antalet 

deltagare, och är samma oavsett vilken simulator som brukas. Resekostnaden har 

därför ansetts vara den avgörande påverkbara faktorn, och en undersökning har 

gjorts av resekostnaderna mellan enheterna och de olika simulatorerna, med tåg, bil 

och flyg som färdmedel. Dessa kostnader kan utläsas i Tabell 2, Tabell 3 och Tabell 4. 

Reseersättningen för bilfärd har baserats på avståndet mellan orterna multiplicerat 

med 18.5. Notera att x:en i tabellerna representerar orter utan rimlig 

färdförbindelse. Alla undersökningar har gjorts via www.sj.se (tåg), 

www.momondo.se (flyg) och www.google.se (bilavstånd), och alla resedatum har 

satts till den 23e februari. 
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Tabell 2 Resekostnader bil 

 

 

 
  

Bil 
Stockholm 

Arlanda 
Sturup ÖKC 

Avstånd Kostnad Avstånd Kostnad Avstånd  Kostnad 

Linköping SAAB 20 mil 370:- 42 mil 777:- 4,25 mil 79:- 

Stockholm Arlanda 0 mil 0:- 68 mil 1258:- 16,25 mil 300:- 

Kristianstad 59 mil 1092:- 10,5 mil 195:- 39 mil 722:- 

Karlsborg 30,7 mil 568:- 42 mil 777:- 17 mil 314:- 

Halmstad 54 mil 999:- 16 mil 296:- 34,6 mil 640:- 

Malmen 20 mil 370:- 40 mil 740:- 4,25 mil 79:- 

Luleå Kallax 87 mil 1610:- 153 mil 2830:- 106 mil 1961:- 

Uppsala 4 mil 74:- 70 mil 1295:- 23 mil 426:- 

Visby x x x 

ÖKC 20 mil 370:- 48 mil 888:- 0 mil 0:- 

Östersund 52 mil 962:- 105 mil 1943:- 71,4 mil 1321:- 

Bromma 0 mil 0:- 68 mil 1258:- 16,25 mil 300:- 

Kiruna 120 mil 2220:- 187 mil 3460:- 139 mil 2571:- 

Göteborg 
Landvetter 

51 mil 943:- 30 mil 555:- 32 mil 592:- 

Malmö Sturup 68 mil 1258:- 0 mil 0:- 48 mil 888:- 

Sundsvall 34 mil 629:- 101 mil 1869:- 53 mil 981:- 

Såtenäs 39 mil 722:- 41 mil 759:- 30 mil 555:- 

Vidsel 90 mil 1665:- 156 mil 2886:- 109 mil 2017:- 

Umeå 60 mil 1110:- 127 mil 2350:- 79 mil 1462:- 

Ronneby 56 mil 1036:- 19 mil 352:- 35 mil 648:- 
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Tabell 3 Resekostnader tåg 

 
 
Tabell 4  Resekostnader flyg 

Flyg Stockholm Arlanda Malmö Sturup ÖKC 
Linköping SAAB x x x 

Stockholm Arlanda x 299:- x 

Kristianstad 699:- x x 

Karlsborg x x x 

Halmstad 648:- x x 

Malmen x x x 

Luleå Kallax 449:- 738:- x 

Uppsala x 

299+82:- (tåg 

Arlanda) x 

Visby 548:- (Bromma) 699:- (Arlanda) 1095:- x 

ÖKC x x x 

Östersund 599:- 1195:- x 

Stockholm Bromma x 299:- x 

Kiruna 734:- 955:- x 

Göteborg Landvetter 289:- 588:- x 

Malmö Sturup 299:- - - 

Sundsvall 467:- 856:- x 

Såtenäs x x x 

Vidsel se Luleå     

Umeå 388 687 x 

Ronneby 434:- x x 

Tåg Stockholm Arlanda Sturup ÖKC 
Linköping SAAB 255:- 319:- 55:- 

Stockholm Arlanda 0:- 319:- 145 :- 

Kristianstad 248:- 111:- 248:- 

Karlsborg 595:- 541:- 297:- 

Halmstad 265:- 173:- 225:- 

Malmen 247:- 351:- 116:- 

Luleå Kallax 762:- 1093:- 850:- 

Uppsala 82:- 419:- 95:- 

Visby x x X 

ÖKC 215:- 319:- 0:- 

Östersund 525:- 677:- 434:- 

Stockholm Bromma 0 :- 319:- 145:- 

Kiruna 748:- 1003:- 1063:- 

Göteborg Landvetter 195:- 195:- 195:- 

Malmö Sturup 319:- 0:- 319:- 

Sundsvall 195 285 255 

Såtenäs 297 357 297 

Vidsel Se Luleå Se Luleå  Se Luleå  

Umeå 365 455 425 

Ronneby 697:- 325:- 353:- 
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7.3 Lösningsmetod 
Vid skapandet av schemat har ett antal punkter tagits i beaktande. Schemat är 

skapat för manuell inmatning i ett kalkylark, av planeringsansvarig hos LFV, där stöd 

ges av tabeller med relevant information, såsom önskade simulatorer, antal 

anställda, och kostnader för resor. Manuellt schema har valts eftersom 

omständigheterna för personalen på de olika enheternas behov, samt hur mycket 

personal som kan avvaras från aktiv drift, och därmed kompetenssäkras, i varje givet 

tillfälle varierar.  

 

Eftersom både tidsramen för när kompetenssäkringen kan göras och simulatorernas 

kapaIitet är Hegräﾐsade har eﾐ heuristisk ﾏetod Haserad på ”The greedy algorithﾏ” 
använts för att fördela ut simulatortiden vid de olika orterna till de olika enheterna. 

Metoden går principiellt ut på att i varje givet tillfälle välja den billigaste tillgängliga 

kostnaden för varje given enhet, vilket leder till en kostnadseffektiv lösning, som 

eventuellt kan vara den optimala lösningen. För att skapa en ordning för vilken enhet 

som planeras har det valts att starta med den enhet som har mest personal, 

eftersom den representerar störst troliga kostnadsdifferens mellan simulatorerna. 

Om två enheter har samma storlek har den med lägst kostnad fått prioritet, och om 

kostnaden varit samma har bokstavsordning tillämpats 

 

Eftersom schemat innehåller viss komplexitet, då personal ska matchas och förflyttas 

från sin vanliga arbetsplats har det behövts någon form av hjälpmedel för det. Dock 

har mycket av regler och villkor i planeringen förlagts till de individuella 

enhetscheferna, vilket har minskat komplexiteten avsevärt, och därför har det inte 

ansetts att ett optimeringshjälpmedel varit nödvändigt. 

  

Med ett manuellt utformat schema krävs att varje enhetschef är delaktig i 

planeringen och därmed ges möjlighet att påverka hur schemat ser ut i slutänden. En 

metod som denna hade  genererat stor komplexitet om man istället skulle använda 

sig av en färdig optimeringsformel. Dessutom är tillgängligheten till simulatorer så 

god i förhållande till mängden träningsdagar som personalen behöver att man kan 

uppfylla det treåriga kompetenssäkringskravet inom loppet av ett år, vilket gör att 

möjligheterna för att uppfylla enhetschefernas krav och önskemål är stora. 

 

7.4 Tillvägagångssätt 
Först skapades en lista på alla enheter i storleksordning med hjälp av tabell 1 (sida 

27). ÖKC och Ronneby, Malmö Sturup och Stockholm Bromma, samt Karlsborg och 

Kristianstad är de tre enhetspar som har samma storlek. Eftersom ÖKCs totala 

kostnad är lägre än Ronnebys placerades ÖKC före Ronneby. Stockholm Bromma och 
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Malmö Sturup hade samma kostnad, och därför användes bokstavsordning, varvid 

Malmö Sturup placerades före Stockholm Bromma. Kristianstad hade lägre kostnad 

än Karlsborg och placerades därför före. Den slutliga ordningen redovisas i tabell 

5.  

 
Tabell 5  Ordningsföljd för ”Greedy Algorithm” 

ATS-enhet 

1. Stockholm Arlanda 

2. Göteborg Landvetter 

3. Luleå Kallax 

4. ÖKC 

5. Ronneby 

6. Malmö Sturup 

7. Stockholm Bromma 

8. Umeå 

9. Såtenäs 

10. Visby 

11. Malmen 

12. Halmstad 

13. Östersund 

14. Kiruna 

15. Linköping SAAB 

16. Uppsala 

17. Karlsborg 

18. Kristianstad 

19. Vidsel 

 

Efter detta planerades varje enhet in. Om det fanns ett känt villkor för när 

kompetenssäkringen behövde göras, följdes detta villkor. Om inte det villkoret var 

känt valdes en månad där simulatorn med lägst kostnad fanns tillgänglig. Dock 

undveks sommarmånaderna, på grund av semestermånader.  

 

7.5 Resultat 
Med hjälp av ovan beskrivna metod samt tillvägagångssätt har ett schema skapats. 

Nedan kommer resultatet presenteras, se Figur 4, där utformningen förklaras mer 

utförligt, vidare kommer en sammanställning av simulatorernas beläggningsgrad 

redovisas. 
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7.5.1 Utformning och design 
För att presentera information på ett tydligt och lättbegripligt sätt har tio 

huvudrubriker bestämts enligt Figur 2. Varje enskild rubrik förklaras nedan i detalj. 

Vidare omnämns varje enhets kompetenssäkring hädanefter som en kurs. 

 
 

CHG Month 
Course 

2017 

Dates 
Days Simu 

MIN 

ATCO 

POS 

Pilots 
Evening 

(E) 

15:00 -  
Comments 

From to 

Figur 2. Huvudrubriker 

De tio rubrikerna i figur 2 avser innehålla följande information: 

 

 CHG – Står för ”Chaﾐge” och är tänkt att tydligt indikera att en ändring är 

gjord gällande radens kurs samt vilken typ av ändring det är. 

 Month – I vilken månad genomförs kursen. 

 Course 2017 – Kursnamn för den enhets kompetenssäkring som genomförs, 

se Figur 3. Kursnamnet har vi valt att utforma enligt följande mönster: 

o IATA-kod för flygplatsen, dvs den treställiga identifikationskod som 

varje flygplats har tilldelats av International Air Transport Association 

(IATA)(IATA, 2017). I Figur 3 kan MMX utläsas vilket är IATA-koden för 

Malmö Sturup Airport. 

o Typ av kurs där ”Coﾐt” i figur 3 är eﾐ förkortﾐiﾐg av ”Ioﾐtiﾐuatioﾐ” 
vilket indikerar fortsättningsträning och mer specifikt, 

kompetenssäkring. 

o Slutligen förtydligas vilken typ av behörighet som ska simuleras, i det 

presenterade exemplet i figur 3 är det TWR samt APS. 

 Dates (From/To) – Mellan vilka datum skall simuleringen genomföras. 

 Days – Hur många dagar är kursen 

 Simu – Förkortning för simulator och beskriver i vilken simulator kursen 

genomförs, även här används IATA-koder för att indikera plats (IATA, 2017). 

 Min ATCO Pos – Här indikeras hur många flygledarpositioner som krävs för 

önskad simulering. 

 Pilots – Hur många piloter kräver övningarna. 

 Evening – I det fall efterfrågan på en simulator blir för hög, kan simulering 

förläggas till kvällstid och på så sätt kan två kurser genomföras på samma 

dag. Deﾐﾐa iﾐforﾏatioﾐ iﾐdikeras ﾏed ett ”E”.  
 Comments – Här fylls övrig information i som på något sätt inte innefattas 

under de andra rubrikerna men som ändå på något sätt är nödvändig att 

presentera. 
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  February 
MMX Cont 
TWR APS 

    14 MMX 2 3     

Figur 3. Kursinformation 

 

7.5.2 Antaganden 
I det framtagna schemat har en del antaganden och uppskattningar gjorts. 

Författarna har exempelvis, baserat på erfarenheter och expertis, estimerat behovet 

av simulatorpiloter. Jämförelser har gjorts med likvärdig enhetsstorlek i Danmark 

och detta har även fått ligga till grund för antalet flygledarpositioner.  

 

7.5.3 Simulatorbeläggning 
Med tre simulatorer tillgängliga för kompetenssäkring varav två av dem just nu 

endast är avsedda för just detta blir simulatorkapaciteten hög. När det gäller 

simulatorn på EPN i Malmö är det större osäkerhet i tillgänglighet och flexibilitet då 

simulatorerna i första hand används i andra kurser. I tabell 6 presenteras 

beläggningen av varje simulator. 

 
Tabell 6 Beläggningsgrad simulatorer 

Simulator 
Antal dagar per 
år 

EPN Malmö 20 

ÖKC Norrköping 10 

Stockholm 

Arlanda 138 

 

7.6 Schemaförslag 
Det framtagna schema som presenteras i figur 4 tillgodoser samtliga, via enkät 

(bilaga 1), insamlade  önskemål gällande simulator, volym och tidsperiod. Dessutom 

har ”the greedy algorithﾏ”-principen följts.  

 

CHG Month Course 

2017 

Dates Days Simu MIN 

ATCO 

POS 

Pilots Evening 

(E) 

15:00 -  

Comments 

From to 

  January HAD Cont 
TWR APS 

    8 MMX 2 3     

  January SAT Cont 
TWR APS 

    10 ARN 2 3     

                      

  February GOT Cont 
TWR APS 

    20 ARN 4 6     

  February MMX Cont 
TWR APS 

    14 MMX 2 3     
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  March ARN CONT 
TWR APS 
APRON 

    20 ARN 5 6   E-strip 

                      

  April NRK Cont 
APP APS 
TCL 

    10 ÖKC 3 4     

  April OSD Cont 
APP TWR 
APS 

    6 ARN 2 3     

                      

  May VSB Cont 
TWR APS 

    10 ARN 2 3     

  May BMA Cont 
TWR 

    14 ARN 2 3     

  May ESNQ Cont 
TWR APS 

    6 ARN 2 3     

                      

  June                   

                      

  July                   

                      

  August                   

                      

  September LLA Cont 
TWR APS 

    12 ARN 3 4     

  September ESCF Cont 
TWR APS 

    8 ARN 2 3     

                      

  October ESPE Cont 
TWR APS 

    4 ARN 1 2     

  October UME Cont 
TWR APS 

    12 ARN 2 3     

                      

  November ESCM Cont 
TWR APS 

    4 ARN 2 3     

  November KID Cont 
TWR APS 

    6 MMX 1 2     

  November LPI Cont 
TWR APS 

    6 ARN 2 3     

                      

  December ESIA Cont 
TWR APS 

    6 ARN 1 2     

                      

Figur 4 Schema för kompetenssäkring 

 
 
 
 
http://www.iata.org/services/pages/codes.aspx 
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8 Analys 
Inledningsvis redovisas en jämförelse samt analys av fördelar och nackdelar med att 

centralisera och simulera kompetenssäkringen. Därefter presenteras författarnas 

förslag för schema och schemametodiken analyseras och knyts samman med 

förändringsanalysen.  

 

8.1 Centraliserad simulering 
Att centralisera styrningen av kompetenssäkringsprogrammet, och förlägga det till 

en simulerad miljö innebär både positiva och negativa förändringar. Efter att ha 

studerat den danska modellen för kompetenssäkring framträdde ett flertal av 

fördelarna, som också kan återknytas till det mål och syfte som EU-förordning 

2015/340 fyller. Förändringar har dock nackdelar också, som måste vägas mot 

fördelarna. I det här fallet kan fördelarna och nackdelarna punktas upp som följer: 

 

Fördelar: 

 Mer enhetligt och standardiserat genomförande 

 Överblick och kontroll över genomförande och process 

 Anpassningsbar fortbildningsmiljö 

 Konsekvent fortbildning oberoende av dagliga trafikhändelser 

 

Nackdelar: 

 Ökade kostnader 

 Mer komplex schemaläggning och planering 

 Mindre nischad, platsspecifik fortbildning 

 Minskad kontroll/inflytande för individuella ATS-enheter 

 

Som omnämns i kapitel 5.3 syftar EU-förordning 2015/340 till att ställa minimikrav 

på flygledares kompetens, samt att standardisera, och göra utbildning och 

fortbildning för flygledare mer enhetlig, för att underlätta samarbetet mellan 

flygledare från olika länder i Europa. Genom att centralisera kompetenssäkringen blir 

det lättare för LFV som affärsverk att säkerställa att de krav som ställs på 

fortbildningen, och precis som IAEA (2004) listar som viktig aspekt med 

simulatorträning inom kärnkraft, att behålla den efterfrågade kompetensen för alla 

enheters personal. Det skulle bli lättare att ha personal som är övergripande 

ansvariga för utbildning, och som kan delta och kontrollera kvalitén på 

fortbildningen, samt följa upp och samla in feedback på den. Genom att samla 

fortbildningen till ett fåtal simulatorer kan man enklare standardisera både 

innehållet och genomförandet av den, vilket också ger större kontroll över att kraven 

motsvaras, samt minskar lokala platschefer och personals inverkan på kvalitén i 
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fortbildningen. Denna standardisering och enhetlighet är något Kates och Galbraith 

(2007) anser vara en av de stora fördelarna med en centralisering. 

 

Att anamma det planeringsmöte som beskrivs i delkapitel 5.4 och som Naviair 

använder sig av skulle göra det lättare för LFV att få en bättre överblick och kontroll 

på vem som fortbildas när, och var. Detta går i linje med det Fayol (1919) skriver 

angående förflyttning av beslutsfattande uppåt i hierarkin då det enligt honom 

bidrar till att ledning och chefer ges bättre inblick i de anställdas arbete. 

 

En annan stor fördel med att flytta fortbildningen till en simulerad miljö är den 

anpassningsbarhet som en simulator har. I en simulator kan man själv välja hur 

trafikflödet ska se ut, och trafikmängden. Precis som IAEA (2004) förklarar i sin 

rapport kan man, som inom kärnkraftsbranschen beskriven i delkapitel 4.4, i en 

flygledarsimulator träna på förfaranden som är ovanliga. Det kan exempelvis vara så 

att visuell inflygning norrifrån nästan aldrig sker med riktig trafik, då där är hinder 

som stör. Då kan man göra övningar där man tränar på denna procedur riskfritt med 

simulerad trafik. Vidare kan en flygplats i söder som sällan har snö träna på 

förfaranden med simulerat kraftigt snöfall. Att kunna styra över trafikflödet, 

trafikmängden, och externa förhållanden, ger ökad konsekvens i 

kompetenssäkringen då inga oförutsedda faktorer påverkar. Inställda avgångar, eller 

lågt antal planerade starter och landningar, kan till exempel få en arbetsdag att bli 

rutinmässig, och för enkel för att testa flygledarens kunskaper. Detta kommer inte 

ske i en simulerad miljö. 

 

Att centralisera kompetenssäkringen innebär dock ökade kostnader, dels kostnader 

för material och dylikt till nya simulatorer, men också kostnader för resor, boende 

och traktamente. Vidare leder det också till en mer komplex schemaläggning, både 

för utbildningsansvariga på LFV och för de olika enhetscheferna, då det kommer 

behöva planeras över flera instanser, och kompetenssäkringsschemat kommer 

planeras så långt i förväg.  

 

Något som också skulle kunna ses som en nackdel är att ett mer standardiserat 

kompetenssäkringsprogram kan riskera att bli för generaliserat, och på så vis tappa 

anknytning till och relevans för de specifika flygplatserna. Här spelar 

anpassningsgraden på simulatorn in, och hur pass lik den faktiska arbetsmiljön för de 

olika enheterna man kan få den simulerade miljön.  

 

Dessutom leder en centraliserad styrning till att de individuella enheterna har 

mindre kontroll och inflytande över hur kompetenssäkringen går till. Enhetscheferna 

har störst inblick i arbetsmetodiken och trafikbilden för sin flygplats, medan 

utbildningsansvarig på LFV troligtvis har bättre inblick i ett mer allmänt förfarande. 
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Om kommunikationen är god däremellan utgör detta inte ett problem, men om 

diskrepans om tillvägagångssätt sker kan detta både leda till förlust av kompetens 

och minskad trivsel med sin arbetsplats för anställda. 

 

8.2 さThe greedy algorithmざ som schemametodik 
Som nämns i kapitel 6 är det framtagna schemat skapat efter en heuristisk metodik 

Haserad på ”The greedy algorithﾏ” i kalkylark. Det ger sIheﾏat vissa fördelar oIh 
nackdelar jämfört med exempelvis ett schema gjort helt efter planeringsansvarigs 

förmåga, eller ett schema skapat av ett optimeringsproblem. De stora fördelarna och 

nackdelarna anser vi är: 

 

Fördelar: 

 Kostnadseffektivt 

 Enkelt att anpassa till förändrade förutsättningar 

 

Nackdelar: 

 Inte minkostnadsoptimerat 

 Kräver manuellt arbete och planering 

 Kostnadsvariation begränsar tillförlitligheten 

 

Genom att i varje steg välja att placera ut den största potentiella kostnaden vid den 

billigast möjliga simulatorn har man, som Jonsson och Mattsson (2012) föreslår, ett 

kostnadstänk som leder till ett effektivt flöde och därmed ett kostnadseffektivt 

schema. Metoden bör leda till ett resultat som i varje givet läge är effektivt, om än 

inte optimalt, oavsett förutsättningarna. Detta har dock inte kunnat testas, då det 

planerade antalet simulatorer, samt mängden flygledarpersonal är sådan att alla 

enheter fått den simulator med lägst kostnad.  

 

En annan fördel med vald schemametodik är enkelheten att anpassa den till 

förändrade förutsättningar. Flygbranschen är dynamisk och förändras, exempelvis 

skulle en flygplats kunna stängas, eller fler öppnas. Villkoren för hur ofta 

kompetenssäkring ska ske kan ändras, eller omfattningen på den. Eftersom schemat 

görs manuellt kan det lätt tas hänsyn till särskilda önskemål eller krav, både från 

reglerande myndigheter och från de involverade enheterna.  

 

Kostnadseffektiviteten baseras på uträknade resekostnader, men på grund av resors 

komplexa prissättning, som ofta skiljer sig från dag till dag, beroende på hur attraktiv 

resdagen är, och hur resebolagens prissättning fungerar, kan tillförlitligheten i 

schemaläggningen variera. Exempelvis kan priset på resor mellan en enhet och en 

simulator förändras baserat på om det är en måndag eller en fredag resan sker på. 
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Eftersom detta inte alltid behöver vara gällande, kan det finnas diskrepans mellan 

vad som tros bli den simulator som genererar lägst kostnad och vilken simulator som 

faktiskt genererar lägst kostnad när resan bokas. Detta, tillsammans med metodens 

heuristiska natur, gör att den inte är helt minkostnadsoptimerad, och därför finns 

det lösningar som är bättre ur ett rent ekonomiskt perspektiv. 

8.3 Schema 
Då det eftersökta schemat ansågs vara av relativt trivial karaktär, vilket stärks av det 

faktum att 3 års kompetenssäkring kan hanteras på ett år, där dessutom de tre 

sommarmånaderna ej behövt brukas, beslutades under studiens gång att något 

avancerat hjälpmedel eller en optimeringslösning inte var nödvändig. Denna 

bedömning baserades även på det Pinedo (2012) nämner gällande komplexiteten av 

det schema som ska skapas. Pinedo (2012) beskriver att om det är ett simpelt 

dagsschema som krävs med normala och standardiserade arbetstider finns inget 

behov av avancerade hjälpmedel. Dessa hjälpmedel nämner även Ernst et al. (2004) 

och Wideqvist (2004) som något som varierar för olika schemaläggningsproblem. 

 

Med behov och önskemål i åtanke uppfyller schemat samtliga krav. Alla enheters 

behov är tillgodosett och samtliga önskemål som samlades in via enkäten har tagits i 

beaktande. De antaganden och estimeringar som gjorts för de enheter där enkätsvar 

uteblev eller var bristfälliga är den stora osäkerhetsfaktorn i schemat. I det fall 

författarnas antaganden visar sig vara felaktiga kan robustheten i schemat försvagas. 

 

Då uppbyggnaden är så pass simpel, är schemat inte speciellt känsligt när det gäller 

förändring, utan snarare flexibelt och dynamiskt. Ändrade förutsättningar eller 

omständigheter är vanligt förekommande inom flygbranschen och det framtagna 

schemat är byggt för att vara lätthanterligt och förändringsbart. 

 

Den manuella inmatningen innebär dock att det kräver visst arbete, och även 

planering. Exempelvis krävs möten och informationsflöden mellan enhetschefer och 

schemaansvarig för att tillsammans planera behov, plats och tid för 

kompetenssäkringen. Detta kostar tid och kan anses kontraproduktivt mot det mål 

för tidsnytta som Jonsson och Mattsson (2012) ställer. Samtidigt genererar schemat i 

sig ingen kostnad då framtagandet kan göras internt och någon inköpskostnad inte 

existerar. 
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9 Diskussion 
Den utarbetade process för kompetenssäkring som idag finns vid Naviair visar tydligt 

att en centraliserad styrning av kompetenssäkring i simulerad miljö är genomförbar 

och i vissa fall även att föredra. Vissa skillnader har dock identifierats mellan Naviair 

och LFV. En betydande skillnad är att man i Danmark endast har upprättat en 

simulator för kompetenssäkring i vilken samtliga enheter genomför sin träning. 

Detta medför både positiva och negativa effekter.  

 

Eftersom LFV har mer än en tillgänglig simulator ökas flexibiliteten på grund av 

minskad beläggningsgrad, även om man får en lägre nivå av den önskade 

standardisering som Kates och Galbraith (2007) nämner som en fördel med just 

centralisering, eftersom olika enheter använder sig av olika simulatorer och olika 

simulatorpiloter. Detta kommer också leda till en något annorlunda planering, då 

Naviair endast behöver fördela ut enheter på en simulator med önskemål om 

genomförandeperiod i åtanke. Frågan gällande önskemål om simulator som kommer 

bli aktuell för LFV kan på så vis undvikas. Dock ger detta LFV möjlighet att minska 

resekostnader, vilket kan anses nödvändigt, eftersom Sveriges geografi gör det 

mindre lämpligt att enbart ha en simulator.  

 

Detta gör att en centralisering och omplacering till simulerad kompetenssäkring 

kommer bli en större kostnad för LFV än det varit för Naviair, vilket vi ser som det 

största faktiska hindret för centraliseringen, tillsammans med frågan om den 

simulerade miljöns förmåga att återskapa den faktiska arbetsmiljön för alla enheter. 

Författarnas egna erfarenheter av simulatorer sträcker sig enbart till ACS- och APS-

miljö, vilka båda är mer standardiserade i sin arbetsmiljö. 

 

9.1 Samhälleliga och Etiska aspekter 
Då merparten av dagens kompetenssäkringar idag genomförs vid varje enskild ATS-

enhet krävs ingen förflyttning av personal. Införandet av kompetenssäkring i en 

centraliserad simulerad miljö innebär som nämnt i kapitel 6 kostnader för resor. 

Detta skulle ha en negativ påverkan på miljö i form av utsläpp och en djupare 

utvärdering bör göras av LFV gällande huruvida detta är i linje med den kvalitet- och 

miljöpolicy som finns upprättad (LFV, 2016c). 

 

Många enheter skulle kunna anse denna nya och centraliserade process onödig, då 

man idag har ett system tillräckligt välfungerande för att tillgodose den nya, skärpta 

kompetenssäkring. Då ledningen i LFV ser det annorlunda, och istället ser ett behov 

av förändring skulle klyftor kunna skapas mellan medarbetarna i driften och 

företagsledningen, med minskad tilltro som följd. 
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10 Slutsats 
I inledningen till detta arbete ställdes ett antal frågor, som har varit basis för det här 

arbetet, och som var tänkta att bidra till att uppfylla syftet och målet med arbetet. 

Nedan återkopplas till varje frågeställning, och hur den har besvarats under arbetets 

gång. Vidare följer en återkoppling till syftet, och en förklaring av hur det uppfyllts. 

 

10.1 Frågeställningar 
Hur planeras det så att alla flygledare täcks in i kompetenssäkringen? 

 

Det finns många lösningar på detta problem. Vi anser att genom att centralisera 

kompetenssäkringsplaneringen blir det mer överskådligt hur kompetenssäkringen 

sköts, och enklare för LFV som verk att överblicka när personalen behöver 

kompetenssäkras. Genom att anamma det planeringsmöte som Naviair använder sig 

av, (se kap 6) vilket vi rekommenderar, får LFV ett robust och flexibelt verktyg för att 

samstämma varje enhets behov av kompetenssäkring, och att lägga en planering 

som uppfyller alla enheters behov. Informationsflödet hålls kort och effektivt, och 

enhetscheferna kan underlätta för planeringsansvarig med information om när deras 

anställda behöver kompetenssäkras. 

 

Hur genomförs kompetenssäkringen, vilka enheter använder vilken simulator, och 

när? 

 

Kapitel 5.2 innehåller en beskrivning av hur kompetenssäkringen ser ut idag. Exakt 

hur kompetenssäkringen kommer genomföras om förändringen genomförs är inte 

idag känt. I kapitel 7.5 och 7.6 kan man utläsa vårt förslag på vilka enheter som 

använder vilken simulator, och när. Arbetet har baserat schemat på en heuristik, 

”The greedy algorithﾏ” vilkeﾐ kaﾐ läsas ﾏer om i kapitel 4.3, kapitel 7, och kapitel 

8.2. Vi anser metoden effektiv för ändamålet. Med relativt lite arbete har ett förslag 

skapats som anses uppfylla de krav som finns på hur kompetenssäkringsprocessen 

ska ske, och tillgodose alla enheters behov för kompetenssäkring på ett smidigt och 

kostnadseffektivt sätt. 

 

Vilka aspekter bör tas i beaktande vid framställning av ett schema? 

 

I kapitel 4.2 kan man utläsa de generella aspekter som finns att ta i beaktande när 

man skapar ett schema. Eftersom schemaläggning varierar kraftigt beroende på hur 

arbetsförhållanden och anställningsförhållanden ser ut har kapitlet hållits generellt. 

För att få en bättre inblick i hur dessa aspekter hanterats vid skapandet av detta 

arbetes schemaförslag hänvisas till kapitel 7. Där berättas om vilka aspekter som 
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behövts ta hänsyn till i detta fall, och förklaras när aspekter har kunnat anses 

onödiga, triviala, eller har kunnat förläggas på annan instans.  

 

Hur kommer kompetenssäkringens process påverkas av en centralisering till en 

simulerad miljö? 

 

I analyskapitel 8.1 förs ett utförligt resonemang kring hur processen för 

kompetenssäkring kommer ändras om man centraliserar och förlägger den till en 

simulerad miljö. Resonemanget förs som jämförelse mellan hur det kan komma att 

se ut och hur det ser ut nu. För ökad förståelse av hur processen ser ut nu hänvisas 

till kapitel 5.2. Exakt hur processen kommer att bli vet man inte i nuläget, då det 

handlar om en planerad förändring. Jämförelsen med den nya processen är baserad 

på dels informationen som delgivits från LFV om hur de planerar att gå tillväga, och 

dels på en fallstudie av dansk modell (se kapitel 6) för centraliserad 

kompetenssäkring. 

 

10.2 Syfte 
 

Detta arbete har haft som syfte att undersöka möjligheten för LFV att centralisera 

sin kompetenssäkring med hjälp av simulatorer skötta av EPN, och att analysera hur 

detta skulle påverka planerandet och utförandet av kompetenssäkringen. 

 

Genom våra frågeställningar och vår analys i kapitel 8 har vi kommit fram till att det 

inte finns några teoretiska hinder för LFV att centralisera och förlägga 

kompetenssäkringen till simulatorer skötta av EPN. Om LFV anser att simulatorerna 

håller tillräckligt hög kvalitet i sitt återskapande av enhetsspecifik arbetsmiljö anser 

vi att en centralisering av kompetenssäkringen kommer bidra till en mer konsekvent 

och standardiserad nivå på fortbildning, och att det kommer underlätta för både 

säkerställandet av kvalitén på varje enhets kompetenssäkring, och för uppföljningen 

av varje anställd flygledare på enheterna. Vi anser dock att det finns viss risk att de 

enheter som har en väldigt välfungerande process kan få en lägre nivå på processen 

än de har i nuläget.  

 

Det största hindret för att förändra kompetenssäkringsprocessen anser vi vara alla 

de kostnader förändringen kommer medföra. Detta arbete har dock avgränsats, och 

inte sett till kostnaderna det kommer medföra, bortsett från de resekostnader som 

kommer uppstå i samband med centraliseringen, och därför har detta inte tagits upp 

som en del av arbetet. 
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Vad gäller analysen av planering och utförande har en stor del baserats på vår 

fallstudie av hur den danska ANSPn Naviair utför sin kompetenssäkring, och vi anser 

att den metod Naviair använder sig av idag för behovskartläggning vara direkt 

applicerbar för LFV. Metoden, som bland annat innebär ett planeringsmöte där 

samtliga enhetschefer samlas tillsammans med utbildningsavdelningen, är ett bra 

sätt att samla in den information som krävs för att kunna producera ett utkast för 

nästkommande års kompetenssäkring. Önskemål och problem kan diskuteras på 

plats och informationsflödet hålls effektivt.  

 

10.3 Framtida arbete 
Då detta arbete är skrivet med ett genomförande av centralisering och förflyttning 

av fortbildning till simulerad miljö endast som ett påtänkt framtida projekt finns det 

ett flertal grenar som lämpas väl för fördjupande studier. Exempelvis simulerad miljö 

i utbildnings- och fortbildningssyfte, med inriktning på flygbransch, eller 

flygledningsbransch är något som har utrymme för fördjupning. Dagens 

flygledningsutbildning är till väldigt stor del förlagd till simulerad miljö. Hur påverkar 

detta kvalitén på utbildningen? Hur skulle det se ut om mer av utbildningen förlades 

till en riktig arbetssituation?  

 

Som nämnt i delkapitel 2.7 är fjärrstyrda torn ett unikt och fortfarande outforskat 

område. På grund av sin nyskapande och höga teknologi-nivå ställs höga krav på en 

simulator för att återspegla ett verkligt arbetsförfarande. Eftersom många 

hjälpmedel och arbetsverktyg i en RTC-enhet är utformade för att vara kompatibla 

med just fjärrstyrning av torn är dessa ännu inte utvecklade i den simulator EPN 

använder. Det finns därför ett glapp när det gäller den teknologiska nivån på 

simulator och det system som används i RTC Sundsvall. Ett förslag på framtida arbete 

kan vara hur man skulle behöva förändra simulatorerna för att anpassa dem till 

kraven som ställs på RTC-förfarande? Hur mycket skiljer sig arbetsmetodiken i RTC-

miljö från andra torn i Sverige? 

 

För att hitta den optimala lösningen på schemaläggningen av kompetenssäkringen 

kan en optimeringsmodell användas. Framtagandet av en sådan modell skulle kunna 

vara relevant fortsatt arbete för att för LFV skapa ett alternativt tillvägagångssätt 

samt möjligheten till kostnadsminimering. 

 

Slutligen anser författarna till denna studie att en ekonomisk utvärdering och 

jämförelse av en implementering i enlighet med det projekt som nämnts i denna 

studie, och att endast införa en simulator, vore intressant. Hur skulle en upprättad 

simulator på Arlanda tillgodose kompetenssäkringsbehovet och påverka ekonomin? 
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Bilaga 1 
 

Enkät 

 

Kolumn1 Kolumn2 Kommentar 

ATS-Enhet   

Senast 
genomförda 
kompetens-
säkring   

Nästa 
Kompetens-
säkring   

Önskad 
simulator   

Antal 
deltagare   

Antal 
dagar/deltag-
are   

Antal dagar 
totalt för 
ATS-Enhet   

Typ av 
övningar   

   

Övriga 
önskemål   
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Informationsblad med instruktioner för utfyllnad 

 

Kolumn1 Beskrivning Kommentar 

ATS-Enhet   

Senast 
genomförda 
kompetens-
säkring 

När genomfördes den senaste 

kompetenssäkringen? Gärna så specifikt 

som möjligt! Detta för att kunna avgöra i 

vilken cykel (3års) Enheten hamnar 

 

Nästa 
Kompetens-
säkring 

När finns behov för nästa 

kompetenssäkring? (vilket år och under 

vilken period på året)  

Önskad 
simulator 

Vid vilken simulator önskar ni genomföra 

kompetenssäkringen? (Arlanda, 

Norrköping (radar endast), Sundsvall eller 

Malmö (EPN)  

Antal 
deltagare 

Hur många deltagare ska genomgå nästa 

kompetenssäkring?  

Antal 
dagar/deltag-
are 

Hur många dagars kompetenssäkring 

krävs per deltagare 

 

Antal dagar 
totalt för 
ATS-Enhet 

Hur många dagar krävs totalt för att 

samtliga deltagare ska genomgå 

kompetenssäkring?  

Eventuell uppdelning, 

hur många deltagare 

kan friställas från den 

operativa driften per 

dag?  

Typ av 
övningar 

Vilken typ av övningar krävs för ATS-

Enhetens kompetenssäkring? Vad ska 

bedömmas? TWR/APS, capacity, 

complexity, emergency, etc.  

   

Övriga 
önskemål 

Finns andra önskemål från ATS-enheten? 

Generella kommentarer?   
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Bilaga 2 
 
Schema för kompetenssäkring 

 

Month Course 2017 
Dates 

Days Simu 

MIN 

ATCO 

POS 

Pilots 
Evening 

(E) 

15:00 -  
Comments 

From to 

January 
HAD Cont 
TWR APS 

    8 MMX 2 3     

January 
SAT Cont 
TWR APS 

    10 ARN 2 3     

                    

February 
GOT Cont 
TWR APS 

    20 ARN 4 6     

February 
MMX Cont 
TWR APS 

    14 MMX 2 3     

                    

March 

ARN CONT 
TWR APS 
APRON 

    20 ARN 5 6   E-strip 

                    

April 
NRK Cont APP 
APS TCL 

    10 ÖKC 3 4     

April 
OSD Cont 
APP TWR APS 

    6 ARN 2 3     

                    

May 
VSB Cont 
TWR APS 

    10 ARN 2 3     

May 
BMA Cont 
TWR 

    14 ARN 2 3     

May 
ESNQ Cont 
TWR APS 

    6 ARN 2 3     

                    

June                   

                    

July                   

                    

August                   

                    

September 
LLA Cont 
TWR APS 

    12 ARN 3 4     

September 
ESCF Cont 
TWR APS 

    8 ARN 2 3     

                    

October 
ESPE Cont 
TWR APS 

    4 ARN 1 2     

October 
UME Cont 
TWR APS 

    12 ARN 2 3     

                    

November 
ESCM Cont 
TWR APS 

    4 ARN 2 3     

November 
KID Cont 
TWR APS 

    6 MMX 1 2     
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November 
LPI Cont TWR 
APS 

    6 ARN 2 3     

                    

December 
ESIA Cont 
TWR APS 

    6 ARN 1 2     

                    

 


