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Förord 

Detta examensarbetet har utförts som en avslutande del av programmet 
Flygtransport och logistik, ett kandidatprogram vid Linköpings Universitet. Arbetet har 
utförts på Stockholm Arlanda Airport för Swedavias räkning under våren 2018. 

Författarna vill rikta ett stort tack till våran handledare på Swedavia Daniel Skoglund 
för den hjälp vi fått under examensarbetets gång samt att vi fått möjlighet att skriva 
arbetet hos er. Vi vill även tacka de anställda på Swedavia som vi fått möjlighet att 
intervjua och som hjälpt oss höja rapportens nivå. Vi tackar även de marktjänstbolag 
som har delgett oss information viktig för rapportens innehåll.  

Slutligen vill vi tacka vår examinator Valentin Polishchuk samt vår handledare Leonid 
Sedov som besvarat de frågor vi haft under arbetets gång.  
 

Johannes Hedman och Malin Persson  

Norrköping 2018 
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Sammanfattning  

Flygindustrin har sett en stadig ökning de senaste åren och under 2017 ökade 
luftrumsrörelserna i Sverige med 6% från året innan. Den stadiga ökningen sätter stor 
press på det komplexa systemet som är på en flygplats då det är många parter som 
ska samarbeta. Därför krävs det att resurserna på flygplatsen utnyttjas optimalt för att 
få en flygplats som verkar effektivt. En av dessa parter som ofta hamnar i kläm är 
marktjänstbolagen, som både måste hålla låga priser för att flygbolagen ska kunna ha 
ett brett utbud till konkurrenskraftiga priser. Samtidigt som de måste betala de avgifter 
till flygplatsen som ökar i takt med trafiken. 

I nuläget tillhandahåller alla marktjänstbolag på Stockholm Arlanda Airport sin egen 
marktjänstutrustning, vilket gör att de måste optimera mängden utrustning efter sina 
egna toppar istället för hur helheten på flygplatsen ser ut. Något som leder till att det 
cirkulerar för mycket marktjänstutrustning på flygplatsen i nuläget. Därför undersöker 
detta examensarbetet om Stockholm Arlanda Airport kan få ett bättre resursutnyttjande 
med gemensam marktjänstutrustning och hur detta skulle påverka flygplatsens 
avgifter, samt vilka övriga effekter det kan medföra. 

Examensarbetet utgår från principen med förändringsarbete och modellen “Stegen i 
ett förbättringsarbete” används. Genom intervjuer med anställda på Swedavia och med 
information från marktjänstbolagen har nuläget kartlagts, vilket är det första steget i 
förbättringsarbetet. Författarna har även genom intervjuerna identifierat olika 
möjligheter och problem som kan uppstå med gemensam marktjänstutrustning. 
Mängden marktjänstutrustning som behövs med gemensam marktjänstutrustning 
beräknades genom intervallfärgning. Genom en totalkostnadsanalys har sedan tre 
olika förslag tagits fram på vilken typ av marktjänstutrustning som Swedavia borde äga 
för att det ska vara lönsamt för både Swedavia och marktjänstbolagen. De ekonomiska 
analyserna har tillsammans med de övriga effekterna legat till grund för de 
rekommendationer som författarna har givit till Swedavia. 

Författarna till rapporten har kommit fram till resultatet att med gemensam 
marktjänstutrustning finns ekonomiska besparingar att göra för både Swedavia och 
marktjänstbolagen. Andra effekter Stockholm Arlanda Airport kan vänta sig av 
förändringen är bland annat: 
 

 Ökad flexibilitet 
o Genom att marktjänstbolagen kan använda all marktjänstutrustning 
o Genom att det alltid finns marktjänstutrustning på plats 

 Mindre mängd marktjänstutrustning 
o Skapar fler fria ytor då det krävs mindre förvaringsytor 

 Bättre arbetsmiljö 
o Då den ekonomiska pressen på marktjänstbolagen minskar 

 Miljöpåverkan  
o Mindre utsläpp då Swedavia har större möjlighet att påverka vilken 

utrustning som används på flygplatsen  
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Abstract 

The flight industry has during the last couple of years constantly increased and during 
2017 air traffic grew by 6% only in Sweden. This steady growth in air traffic puts the 
airports and all their divisions and their systems under a massive pressure. Therefore, 
you need optimization on all divisions and resources that works around and on the 
airport for a more efficient and profitable total. One of these divisions that often finds 
themselves between a rock and a hard place is the handling agents. They need to 
keep their contract prices low so that the airlines can have a wide selection to have 
competitive prices and at the same time pay the fees that increases at the same rate 
as the traffic. 

Stockholm Arlanda Airport currently provides all handling agents with their own ground 
handling equipment, which forces them to optimize the amount of equipment to match 
their peaks instead of the wholeness of the airport. This leads to the problem were a 
lot of ground handling equipment circuit the airport. This examination paper has 
therefore investigated if Stockholm Arlanda Airport can utilize their resources in a better 
way with commonly owned ground handling equipment, how this would affect the 
airports fees and what other causes that could arise. 

The examination paper has been able to map out the present situation at Stockholm 
Arlanda Airport by interviewing employees at Swedavia and by retrieving information 
from the handling agents. The authors have through the material from the interviews 
identified different possibilities and problems that can arise from commonly owned 
ground handling equipment. The amount of ground handling equipment that is required 
with commonly owned ground handling equipment was calculated with coloring of 
intervals. After doing a total cost analysis the authors could create three proposals 
about which type of ground handling equipment that Swedavia should own to be 
profitable to both Swedavia and the handling agents. The financial analysis has 
together with the other effects been the foundation of the recommendations that the 
authors have given Swedavia. 

The authors to the examination paper has reached the conclusion that with commonly 
owned ground handling equipment financial savings can be made for both Swedavia 
and the handling agents. Effects that Stockholm Arlanda Airport can expect because 
of the commonly owned ground handling equipment is: 
 

 Increased flexibility 
o Because the handling agents can use all ground handling equipment 
o Because there is always ground handling equipment available 

 Less ground handling equipment 
o Creates more free space due to a reduced need for storage space 

 Better work environment 
o Due to the reduction of economic pressure on the handling agents 

 Pollution reduction  
o Reduced air pollution since Swedavia have an easier time overseeing 

which ground handling equipment that is being used at the airport 
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1. Inledning 

Flygindustrin och den globala ekonomin har under de senaste åren varit inne i en stark 
tillväxtperiod. Ett tecken på detta är ökningen av antal flygningar inom svenskt luftrum 
under 2017 som summerades till nästan 762 000 rörelser, vilket är en ökning med 6% 
från året innan. Rörelserna inkluderar start och landningar på flygplatser i Sverige samt 
de flygplan som endast korsar landet på väg till annan destination. (LFV 2018) 
Efterfrågan på flygtrafiken visar på hur viktig tillgängligheten ut i världen är och är ofta 
en förutsättning för att kunna ta sig längre sträckor. 

I takt med att flyget har globaliserats har även kraven ökat på punktligheten och priset 
på flygresor. Detta ställer inte endast krav på flygbolagen som måste ha ett brett utbud 
till konkurrenskraftiga priser, utan även på flygplatserna att ha snabba och 
kostnadseffektiva lösningar. Detta för att flygbolagen som flyger till flygplatsen ska 
kunna hålla nere sina priser till resenärerna. 

Ett sätt att försöka hålla nere kostnaderna på en flygplats är att försöka minska det 
slöseri av resurser som kan uppstå på flygplatser när ett flygplan görs redo för avgång. 
Exempel på icke värdeskapande aktiviteter är: onödiga transporter, överkapacitet och 
väntan i form av förseningar. 

En turn-around process består av flera delaktiviteter som ställer krav på samarbetet 
mellan aktörer på flygplatsen. Turn-around processen är den process som sker när 
flygplanet är mellan en ankomst och en avgång. Då det kan ske snabba förändringar i 
planeringen förekommer det att marktjänstutrustning måste köras längre sträckor i 
onödan vilket i sin tur kan resultera i förseningar då marktjänstutrustning inte är på rätt 
plats i rätt tid. För att minimera påverkan av denna typ av händelser kan aktörer ha 
mer marktjänstutrustning vilket i sin tur resulterar i låg utnyttjandegrad som är en form 
av överkapacitet. 

På Stockholm Arlanda Airport verkar idag tre marktjänstbolag, som alla förvaltar sin 
egen marktjänstutrustning, vilkas uppgift är att vid en turn-around process utföra 
markarbetet. Arbetet innebär bland annat: lastning och lossning av bagage och 
resenärer, avisning, påfyllning av vatten och tömning av sanitärtank. I nuläget är det, 
för samtliga flygningar som trafikerar Stockholm Arlanda Airport, obligatoriskt att anlita 
marktjänstbolag eller teckna lokalt avtal om egenhantering (Swedavia 2017). Det 
marktjänstbolag som flygbolaget valt att teckna avtal med tar med nödvändig 
marktjänstutrustning för att utföra tjänsterna till uppställningsplatsen där flygplanet 
parkerats. Tilldelningen av uppställningsplats varierar oftast och ändringar kan ske 
med kort varsel vilket då innebär att marktjänstutrustning måste transporteras långa 
sträckor på kort tid. 

I detta examensarbete ska marktjänstbolagens nuvarande hantering av deras 
marktjänstutrustning kartläggas, för att författarna ska kunna ta fram förslag på vilken 
marktjänstutrustning som är ekonomiskt fördelaktig för Swedavia att äga. Detta för att 
slöseriet av resurser vid marktjänsthantering ska minskas. 
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1.1. Problembakgrund 

Marktjänstbolagen som verkar på flygplatsen ansvarar i nuläget för egen 
marktjänstutrustning, där planeringen av utnyttjande görs efter de uppställningsplatser 
flighterna blivit tilldelade av flygplatsen. Problematiken kommer i nuläget när en flight 
blir sent tilldelad en annan uppställningsplats, detta kan göras med kort varsel vilket 
kan leda till förseningar när marktjänstutrustning ska köras längre sträckor på kort tid. 

Detta leder till att den tiden som marktjänstutrustningen används för värdeskapande 
aktiviteter minskar då mer tid läggs på att transportera den mellan uppställningsplatser. 
Detta kan även leda till att det finns mer marktjänstutrustning än vad som behövs på 
flygplatsen för att marktjänstbolagen ska vara mindre känsliga vid förändringar, dock 
resulterar det istället i låg utnyttjandegrad på marktjänstutrustningen. 

Skulle Swedavia tillhandahålla ett basutbud av marktjänstutrustning vid varje 
uppställningsplats skulle planering av marktjänstutrustningen bli enklare. Flexibiliteten 
skulle öka då marktjänstbolagen vet vilket basutbud som finns vid varje 
uppställningsplats och kan då börja med första aktiviteten vid turn-around processen 
under tiden övrig marktjänstutrustning transporteras till aktuell uppställningsplats. 
Detta skulle kunna innebära att förseningar kan minskas och servicenivån öka. 
Förseningar är kostsamt för flygbolagen som kan behöva betala personal, extra 
flygplatsavgifter samt nya biljetter till passagerare. Många kostnader vid försening står 
flygbolagen själva för vilket gör att punktlighet är något de värdesätter högt. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om resursutnyttjandet av 
marktjänstutrustningen skulle förbättras med gemensam marktjänstutrustning för 
marktjänstbolagen. Syftet är även att ta fram förslag på vilken marktjänstutrustning 
som Swedavia bör äga ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

1.3. Forskningsfrågor 

I den första frågeställningen kommer analys ske för att kartlägga vilken typ av 
marktjänstutrustning varje marktjänstbolag har tillgång till i nuläget, samt den mängd 
av marktjänstutrustning de har. Den andra frågeställningen syftar till att undersöka hur 
mycket marktjänstutrustning som behövs av varje typ för att klara av att ge service åt 
alla flygplan när efterfrågan är som störst. Den tredje frågeställningen syftar till att ge 
förslag på vilken marktjänstutrustning Swedavia bör äga ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Detta genom att undersöka de kostnader som uppkommer genom investering och 
ägandet av marktjänstutrustningen, finansieringen samt de ekonomiska vinster 
Swedavia kan få genom minskad resursanvändning och ökad flexibilitet. 

 Hur ser ägandeförhållandena ut för marktjänstutrustningen på Stockholm 
Arlanda Airport ut i nuläget? 

 



Slutrapport  Utfärdandedatum:

  2018-06-11 

3 

Examensarbete  johhe858, malpe181 

 Hur mycket marktjänstutrustning skulle behövas på Stockholm Arlanda Airport 
med gemensam marktjänstutrustningen? 

 
 Vilken marktjänstutrustning borde flygplatsen äga ur ett ekonomiskt perspektiv? 

o Hur skulle den finansieras? 
o Hur skulle den påverka flygplatsens avgifter? 

 

1.4. Avgränsningar 

Rapporten kommer att avgränsa sig till Stockholm Arlanda Airport och tar inte hänsyn 
till Swedavias övriga flygplatser. Rapporten begränsar sig till de tre största 
marktjänstbolagen på flygplatsen mätt i antal rörelser de hanterar, i rapporten kommer 
dessa benämnas som marktjänstbolag A, B och C. Rapporten avgränsar sig även till 
icke motoriserad marktjänstutrustning, dessa innefattar bland annat: bagagevagnar, 
containervagnar, palletvagnar, passagerartrappor och teknikertrappor. Undantag för 
passagerartrappor där både motoriserade och icke motoriserade undersöks. 
Rapporten undersöker endast marktjänstutrustning för kommersiell flygtrafik och 
charterpassagerartrafik. 

 

1.5. Rapportens disposition 

I rapportens inledning beskrivs bakgrunden till problemet, syfte samt målet med 
examensarbetet.  

Kapitel 2 beskriver den teori som ligger till grund för examensarbetet. Detta ligger 
före metodkapitlet som beskrivs i kapitel 3 för att läsaren ska få en ingång till de 
termer som beskrivs vidare i rapporten. Här sker även en beskrivning av 
genomförandet. 

Datainsamlingen har sammanställts i kapitel 4, denna data är hämtad från Swedavia 
och de intervjuer som gjorts med anställda. Även den kvantitativa data från Swedavia 
och marktjänstbolagen är beskrivna i detta kapitel. 

Kapitel 5 beskrivs Swedavias nuläge, hur aktörerna verkar samt vilka problem 
företaget har i nuläget. Marktjänstutrustningen som analyserats beskrivs även mer 
ingående i detta kapitel.  

Resultat av beräkningar som gjorts under examensarbetets gång kan utläsas i detta 
kapitel även de lösningsförslag som tagits fram presenteras i kapitel 6. 

I kapitel 7 diskuteras de förslag som tagits fram under examensarbetets gång. Övriga 
effekter för Swedavia som inte går att mäta i pengar diskuteras och hur dessa kan 
påverka företaget på olika sätt. 

I kapitel 8 skrivs slutsatsen och rekommendationen för företaget som anses bäst av 
de lösningsförslag som tagits fram, baserat på beräkningar och diskussion. 
. 
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2. Teori 

I detta kapitel diskuteras de teorier som anses väsentliga i examensarbetet. 
Referensramen tydliggör hur arbetet knyter an till huvudämnet logistik samt de 
områden som anses nödvändiga för att förstå arbetet. 

 

2.1. Logistik 

Logistik härstammar från den militära triaden “strategi, taktik och logistik”. Militär 
logistik avser ledningen av operativ och strategisk underhållstjänst vilket bland annat 
är: underhåll av materiel, sjukvård, hantering av förråd och transporter. Logistik 
beskrivs ofta som verksamheter som får saker på rätt plats vid rätt tid och skapar nytta. 
Begreppet logistik fokuserade i första hand kring tekniska och fysiska produktflöden 
på den operativa nivån. Senare innefattar det även strategiska aspekter gällande 
informationsflöden och strukturer inom materialflöden som organiseras. 
(Nationalencyklopedin u.å.) 

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) definieras logistik som planering, organisering och 
styrning av aktiviteter i materialflödet. Från råmaterial till slutkonsumtion och returflöde 
vilket innefattar defekta produkter samt återvinning av förbrukade produkter. Logistik 
syftar att tillgodose kunder och aktörers önskemål vilket kan vara låga kostnader, låg 
kapitalbindning och att ta god hänsyn till miljön. 

Den branschorganisationen inom logistik som är internationellt ledande, Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) (2013) definierar logistik enligt 
följande: 

“Logistics is that part of Supply Chain Management that plans, implements, and 

controls the efficient, effective forward and reverse flow and storage of goods, 

services, and related information between the point of origin and the point of 

consumption in order to meet customers requirements” (CSCMP 2013) 

Citatet ovan menar att logistik handlar om att planera, implementera och kontrollerar 
effektiviteten vid flyttning och lagring av varor och tjänster. För att möta kundens krav 
ska detta göras under hela processen. 

 
2.1.1. Flygplatslogistik 

Flygplatser är en viktig del inom transportsektorn då det oftast är det snabbaste sättet 
att transportera människor och gods runt världen. En av världens största flygplatser är 
London Heathrow, under 2018 startade och landade det mer än 450 000 flygplan vilket 
resulterade i över 1 200 rörelser per dag. Med denna mängden flygplan som lyfter och 
landar blir flygplatslogistiken komplex då många aktörer är inblandade som samarbetar 
för att allt ska fungera. För en god logistik på flygplatsen krävs det planering av alla 
resurser för att effektivisera samarbetet och få ett effektivt flöde. (Clausen 2011) 
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Flygplatslogistik förklaras enligt Norin (2008) såhär: 

“Airport logistics is the planning and control of all resources and information 

 that create a value for the customers utilizing the airport” (Norin 2008) 

I detta fallet är “customers” (kunderna) både de som verkar på flygplatsen såsom: 
restauranger, affärer och flygbolagen samt de passagerare som skall resa. 

 

2.2. Flygplatsens aktörer 

På en flygplats finns det enligt Norin (2008) tre huvudaktörer som verkar och 
samspelar: flygbolagen, flygplats operatören och flygtrafikledningen. Samspelet 
mellan aktörerna visualiseras i figur 1. Flygbolagets jobb är att på ett säkert sätt 
transportera passagerare och gods mellan två destinationer. De måste ha tillgång till 
flygplan av rätt storlek för att nå de destinationer som är planerat samt ha ett effektivt 
och optimerat flygschema som är anpassat efter passagerarnas behov och vara 
ekonomiskt genomförbart. För att flygbolag ska kunna verka krävs flygplatser för att 
hantera flygbolagets flygplan, flygbolagen är flygplatsernas primära kunder. 
Flygplatserna tillhandahåller kapacitetsplanering av uppställningsplatser, terminaler 
och säkerställer att övrig infrastruktur finns till förfogande för flygbolagen. Passagerare 
nyttjar terminaler, restauranger och affärer innan avresa, något flygplatsen tjänar 
pengar på genom att hyra ut ytor till näringsidkare. För att en säker flygtrafik ska kunna 
upprätthållas finns flygtrafikledningen, deras uppgift är att hålla ett säkert och smidigt 
flöde på flygplatsen samt förebygga förseningar och trafikstockning. Inom en av 
huvudaktörerna, flygtrafikledningen, verkar marktjänstbolagen de har i uppgift att 
utföra aktiviteter vid en turn-around process, för att inte påverka flödet måste detta 
göras effektivt och många aktiviteter kan göras samtidigt. (Norin 2008) 

 
Figur 1. Flygplatsens huvudaktörer 
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2.3. Flygplatsavgifter 

På Swedavias flygplatser tillhandahålls en säker och hel infrastruktur, även fler tjänster 
erbjuds för att passagerare ska känna sig omhändertagna och för att flygbolagen ska 
få en effektiv process samt ett bra flöde. Dessa tjänster tar Swedavia betalt av kunden 
genom en kostnadsbaserad avgift. Det rapporten kommer att fokusera på främst är 
ramptjänstinfrastrukturavgiften. I intervjun med Eric Malm1, Process and Information 
Manager på Swedavia, berättar han att vid en kostnadsbaserad prissättning måste 
avgifterna för aktörer öka lika mycket som priserna för Swedavia ökar. Vad som ingår 
i denna avgift är bland annat: dragna ledningar för el och värme samt dricksvatten. De 
får även tillgång till sopsortering och hantering av glykol från avisnings processen. 
Denna avgift baseras på flygplanets startvikt. (Swedavia 2018) 

 

2.4. Turn-around processen 

Turn-around processen är tiden från att flygplanet landat på aktuell flygplats fram tills 
att det lyfter igen. Samtliga aktiviteter som sker däremellan är en del av turn-around 
processen. Detta är en komplex del i logistiken på en flygplats och involverar ofta 
många olika aktörer. Beroende på flygplanstyp behöver flygplanet i regel stå parkerad 
på marken mellan 45–90 minuter. (Kolukısa 2011) Denna tid benämns som turn-
around tiden, och definieras ofta genom samråd mellan flygbolaget, marktjänstbolaget 
och flygplatsen. Turn-around tider kan variera mellan flygbolagen. Southwest Airlines 
kan minska sina turn-around tider till 25 minuter, ett resultat av att de endast använder 
sig av en flygplanstyp, något som förenklar servicen då teknikerna är utbildade på just 
denna typ och skulle reservdelar behövas finns dessa att tillgå trots ett minskat lager. 
(Stevenson 2012) När flygplanet står parkerat på uppställningsplatsen är det många 
aktiviteter som ska utföras, bland annat: städning, catering, hantering av bagage, 
tankning samt avisning beroende på väderlek. Vissa av dessa aktiviteter kan utföras 
parallellt samt att vissa hindrar varandra och måste utföras för sig. Hur effektivt dessa 
utförs beror på många faktorer, exempel på dessa är: tillgänglig personal, positionering 
på flygplatsen och vilken typ samt hur mycket marktjänstutrustning som krävs något 
som beror på flygplanets storlek. Hur snabbt en turn-around process tar beror på hur 
effektivt alla aktörer och aktiviteter är samordnade. (Kolukısa 2011) 

 

2.5. Flygplanskoder 

För att ta reda på om en viss flygplanstyp kan använda en flygplats har kategorier satts 
upp för att förenkla processen. Det finns två olika definitioner, den ena är ett nummer 
som beskriver längden på startbanan ett flygplan måste ha. Den andra koden beskrivs 
med en bokstav, vilken bokstav flygplanet erhåller beror på hur bred flygplanet är 
mellan vingarna samt vilken bredd den har mellan landningsställens yttre hjul. 
(Skybrary 2017) Den sistnämnda klassificeringen beskrivs i tabell 1. 

                                                             
1 Malm, Eric; anställd på Swedavia som Process and Information Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
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Tabell 1. Flygplans koder och dess definition (Skybrary 2017) 

Flygplans 
kod 

Vingbredd Landningsställens yttre 
hjulbredd 

Typiska flygplan för 
koden 

A <15 m <4,5 m PIPER PA-31 

B 15 m <24 m 4,5 m <6 m BOMBARDIER Regional 
Jet CRJ-200 

C 24 m <36 m 6 m <9 m BOEING 737–700 
AIRBUS A-320 

D 36 m <52 m 9 m <14 m BOEING 767 

E 52 m <65 m 9 m <14 m BOEING 777 
AIRBUS A330 

F 65 m <80 m 14 m <16 m BOEING 747–800 
AIRBUS A380-800 

 

2.6. Lean Production 

Begreppet Lean production kom ursprungligen från utvecklingsstrategin inom Toyota 
Production System och dess sätt att producera ansågs vara “smärt och smidigt”. Lean 
handlar om att rätt resurser och rätt mängd resurser används på bästa sätt. Lean ses 
som en vision eller en långsiktig strategi för ett företag snarare än en metod eller teori 
som implementeras. När företag arbetar med lean är det genom att steg för steg 
minimera slöseri och icke värdeökande aktiviteter. För att minska slöseriet i en 
verksamhet måste avvikande aktiviteter synliggöras. En avvikelse i flödet är ofta något 
som inte borde vara där i det normala fallet och är därmed ett överflöd. (Petersson, et 
al. 2015) 

Lean beskriver bland annat konceptet 3M som kategoriserar slöseri inom ett företag 
dessa är: Muda, Muri och Mura. Muda handlar om aktiviteter som inte är värdeökande 
och som anses som överflöd. Muri beskriver överbelastning såväl på personer som 
maskiner. Mura handlar om att produkter ska produceras i takt med efterfrågan. 
(Forslund 2011) 

På Stockholm Arlanda Airport transporterar marktjänstbolagen sin 
marktjänstutrustning till flygbolagen som placeras vid olika uppställningsplatser. Som 
tidigare nämnts kan dessa uppställningsplatser variera och ändras med kort varsel 
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vilket kan leda till att marktjänstutrustning måste genomföra onödiga förflyttningar vilket 
leder till aktiviteter som inte skapar värde. Därför kommer Muda och dess sju 
klassificeringar över aktiviteter att beskrivas mer ingående i kapitel 2.6.1. 

 

2.6.1. Muda 

Muda är uppdelad i sju olika kategorier som förklaras i figur 2. Genom att kategorisera 
denna typ av slöseri blir det lättare att hitta aktiviteter som inte tillför företaget värde 
(Petersson, et al. 2015). 

 
Figur 2. De sju kategorierna inom Muda 

 

Transportering 

Denna kategori är oftast rent slöseri i företaget då kunderna inte är villiga att betala för 
den. Flertalet interna transporter kan bero på att arbetsplatsen är dåligt planerad och 
behöver utformas på annat sätt för att minska onödiga transporter. (Petersson, et al. 
2015) 

Lager 
Lager är något som är svårt att undvika då många företag vill försäkra sig om att kunna 
leverera produkter vid rätt tid. Stora lager kan dock leda till slöseri då produkten kan 
bli inkurant eller tappar i kvalitet och inte längre efterfrågas av kunder. Att företag köper 
in stora partier är vanligt och kan anses som en besparing då det kan vara mer 
kostnadseffektivt. Dock kan lager i slutändan kosta pengar då variationer i efterfrågan 
är svår att förhålla sig till. (Petersson, et al. 2015) 

Rörelser 
Ur flera perspektiv är rörelser ett slöseri då det handlar om att gå onödiga sträckor för 
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att hämta material eller verktyg. Detta kan också analyseras genom en ergonomisk 
synvinkel där verktyg är placerade på ställen där det krävs att den anställde böjer sig 
eller sträcker sig för att nå. Det kan även gälla tunga och onormala lyft som kan leda 
till icke värdeskapande aktiviteter och personskador. (Petersson, et al. 2015) 

Väntan 

Detta innebär att aktiviteter som ligger efter inte kan påbörjas för att något saknas. Det 
kan handla om att rätt material eller utrustning inte är på plats för att fortsätta aktuellt 
arbete. Alternativt att personer inte är på plats eller att information inte nått ut för att 
påbörja aktivitet. (Petersson, et al. 2015) 

Överproduktion 

Om ett företag producerar mer än vad som krävs eller efterfrågas leder det till slöseri 
typen av slöseri anses som den värsta då det påverkar många andra kategorier. 
Överproduktion leder till att fler onödiga transporter sker, samt större lager för att hysa 
den ökade produktionen. Det handlar även om att produkter inte ska behöva vänta på 
att en maskin i ett tillverkningsföretag ska bli ledig utan att allt ska flyta på i jämn takt. 
(Petersson, et al. 2015) Det kan också handla om att förbereda inför att något ska 
hända, till exempel att ett flygplan ska parkera vid en uppställningsplats men att detta 
ändras tätt inpå ankomst och marktjänstutrustning måste flyttas. 

Överarbete 

Aktiviteter som hamnar under denna typen av slöseri innebär att företag gör saker som 
kunder inte är villiga att betala för. Exempel på aktivitet är dokumentation, denna typ 
är ett slöseri om det inte görs på rätt sätt. Det finns en risk för överarbete kan enkelt 
resultera i dubbelarbete vars konsekvens ofta blir att flera personer dokumenterar 
samma sak vilket är ett slöseri med resurser. Detta kan även leda till att information 
samlas på olika ställen och i slutändan inte överensstämmer med varandra. 
(Petersson, et al. 2015) 

Defekter 
Vid produktion av defekta produkter blir arbetet för att rätta till problemet ett slöseri. 
Detta kan förlänga ledtiden för en produkt att nå ut till kund samt vara kostsamt för 
företaget. (Petersson, et al. 2015) 

 

2.6.2. Muri 

Muri beskriver överbelastningen i både tillverkning- och serviceföretag. Exempel på 
överbelastning kan vara att instruktioner från ledningen inte är självklara, att 
arbetsplatserna inte är korrekt organiserade samt att personal arbetar med uppgifter 
de inte fått upplärning på. Att anpassa ett företag efter Muri i en process leder ofta till 
att personalen arbeta mindre stressat och mer effektivt. (Lean manufacturing tools 
2018) 
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2.6.3. Mura 

Denna typen av slöseri förklarar ojämnheten i företagets olika processer. Dessa kan 
bero på svängningar i kundens efterfrågan, tider det tar att producera produkten. 
Minskas inte mura kan det leda till att slöseriet för Muri och Muda ökar. För att råda 
bot på Mura bör processer standardiseras och delge information angående efterfrågan 
och lagernivåer i en produktionskedja. (Lean manufacturing tools 2018) 

 

2.7. Kapacitetsplanering 

Kapacitetsplanering innebär att efterfrågan jämförs med den tillgängliga kapaciteten. 
Detta för att kunna justera kapaciteten och bestämma hur mycket av efterfrågan som 
kan accepteras. (Mattsson och Jonsson 2013) 

Planering kan ske inom olika tidsperspektiv där olika beslut tas beroende på vilken fas 
planeringen befinner sig i. De olika stadierna som vanligtvis tas upp är: strategisk, 
taktisk och operativ planering, där den strategiska är den mest långsiktiga och operativ 
är den som sker närmast utförandet. (Jonsson och Mattsson 2016) 

Strategisk planering 
På denna nivån planeras efter den efterfrågan som förväntas ha i framtiden och denna 
efterfrågan är ofta baserad på prognoser. Då planeringshorisonten för denna nivån 
vanligtvis är ett år och framåt finns full möjlighet att påverka den kapacitet som kan 
komma att behövas i framtiden, därför kommer även många investeringsbeslut in på 
denna nivån. (Mattsson och Jonsson 2013) 

Taktisk planering  
Stora delar av efterfrågan är fastslagen på denna nivå med endast en liten del som 
fortfarande baseras på prognoser. Planeringshorisonten för denna nivån är ett halvår 
till ett år vilket leder till att möjligheten att påverka är begränsad till enstaka delar i 
verksamheten. (Mattsson och Jonsson 2013) 

Operativ planering 
Efterfrågan är fastslagen på denna nivå och eftersom planeringshorisonten är nere på 
ett par månader kan kapaciteten oftast inte påverkas på fler sätt än genom övertid eller 
omorganisering av redan befintliga resurser. (Mattsson och Jonsson 2013) 
 

2.7.1. Marktjänstplanering 

Då planeringen av marktjänstresurser vanligtvis kommer sist i hierarkin på en flygplats, 
resulterar det oftast i att den görs efter att planeringen av flygningarna är gjorda. Detta 
leder till att marktjänstbolagen får en väldigt reaktiv planering som måste anpassa sig 
till de beslut som redan är tagna av flygbolagen, samt eventuella ändringar som kan 
komma i efterhand. (Clausen 2011) 

I och med de snabba förändringarna som kan ske på en flygplats, finns det utöver de 
planeringsnivåerna som beskrivs i kapitel 2.7, en fjärde planeringsnivå inom flyget som 
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heter minutoperativ planering. I figur 3 illustreras tidshorisonten och efter det finns en 
mer ingående förklaring för varje steg i planeringen. 

 

Figur 3. Stegen i marktjänstplanering 

 

Strategisk planering 
Den strategiska planeringen fokuserar på att försöka införskaffa nya kontrakt med 
flygbolag och tillsammans med de befintliga kontrakten kartlägga hur efterfrågan 
kommer att se ut. Detta för att kunna bestämma hur mycket fordon och personal som 
kommer att behövas, samt eventuellt anpassa verksamheten vid ökad eller minskad 
efterfrågan. (Clausen 2011) 

Taktisk planering 
När den strategiska efterfrågan är känd påbörjas den taktiska planeringen, här är 
mängden marktjänstutrustning och personal redan bestämd. På denna nivå bestäms 
hur mycket av de olika resurserna som ska vara tillgängliga under olika tidsperioder, 
baserat på den tidtabell flygbolaget i samarbete med flygplatsen tagit fram. Detta 
inkluderar bland annat att personalens schema bestäms samt vart 
marktjänstutrustningen ska vara placerad på flygplatsen. (Clausen 2011) 

Operativ planering 
Den operativa planeringen fokuserar på att tilldela arbetsuppgifter till de specifika 
resurserna under varje skift samt att bestämma exakt vilket fordon eller trappa som 
ska vara på varje uppställningsplats. Detta för att resurserna ska användas effektivt 
under varje skift. (Clausen 2011) 

Minutoperativ planering 
Då det kan bli många ändringar på en flygplats är det lätt att förseningar uppstår med 
kort varsel. Detta kan resultera i att flygplan inte är på plats när de ska hanteras eller 
att flygplanet med kort varsel blir tilldelad en annan uppställningsplats än planerat. 
Därför behövs även justeringar göras av planen under pågående skift för att allt ska 
flyta på smidigt. (Clausen 2011) 
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2.8. Totalkostnadsanalys 

Totalkostnadsanalys är ett verktyg som oftast används vid ett förändringsarbete som 
en del i att jämföra nuläget med alternativen. Trots att det heter “totalkostnadsanalys” 
fokuserar det mesta dels på hur kostnadsposter förändras och vad differensen mellan 
de olika alternativen blir. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 

För att en totalkostnadsanalys ska kunna genomföras måste först totalkostnaden 
beräknas för samtliga alternativ som ska jämföras. Vilka kostnader som ska tas med 
vid beräkningen av totalkostnaden varierar beroende på vad som undersöks, 
Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) har identifierat ett flertal kostnadsposter: 
lagerförings-, lagerhållnings-, transport-, administrativa och övriga kostnader som de 
kostnader som de anser vara viktigast och mest relevanta att studera när det kommer 
till logistikrelaterade beslut. 

Lagerföringskostnader 

Lagerföringskostnader är de kostnaderna som uppkommer av att ha en produkt 
liggandes på lager, hit hör riskkostnader samt kapitalbindningen. Riskkostnaden är 
kostnaderna för att varan blir inkurant, bortfall och försäkringskostnaden för varorna. 
Riskkostnaden ökar desto större lager är då det blir dyrare att försäkra och chansen 
ökar att något blir dåligt eller går sönder. Kapitalbindningen är snarare den uteblivna 
intäkten som företaget skulle kunna få om de investerat pengar på annat håll istället 
för att ha pengarna liggandes i produkter på lagerhyllorna. (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl 2013) 

Lagerhållningskostnader 

Lagerhållningskostnaden utgörs av de kostnader som uppkommer av att driva lager, 
hit hör kostnader för lagerbyggnaden, personal, utrustning och interna transporter inom 
lagret. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 

Transportkostnader 

Transportkostnaderna utgörs av de kostnader som uppkommer på grund av 
transporter mellan företagets egna anläggningar eller transporter till kund. I dessa 
kostnader inkluderas både administreringen samt utförandet av transporten. 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 

Administrativa kostnader 
Administrativa kostnader är de kostnader som uppkommer för att ha logistik på 
företaget. Kostnadspostens innehåll varierar med allt från transportplanering, 
orderbehandling, ordermottagning till orderplockplanering. (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl 2013) 

Övriga kostnader 
Övriga kostnader blir med denna uppdelningen den post där alla kostnader som inte 
går in under någon annan post hamnar. Vanliga logistikrelaterade kostnader som kan 
hamna här är kostnader för informationssystem, förpackningsmaterial och 
inköpskostnader. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 
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2.9. Känslighetsanalys 

Lösningen som erhålls genom totalkostnadsanalysen är baserad på den indata som 
lagts in. Det innebär att om indata ändras kommer även utfallet att ändras, vilket kan 
påverka totalkostnadsanalysens lönsamhet. En känslighetsanalys görs för att 
undersöka hur säker lösningen är vid förändring samt hur den skiljer sig från vad som 
först antagits. De parametrar som används kan också avvika då de möjligtvis inte är 
helt överensstämmande med verkligheten. (Lundgren, Rönnqvist och Värbrand 2003) 

 

2.10. Tidigare studier 

I en studie gjord av Aldén och Odebo (2015) vid Linköping City Airport och Göteborg 
Landvetter Airport, konstaterar författarna utifrån de intervjuer och observationer som 
genomfördes att ett av de största problemen med marktjänsthanteringen är 
platsbristen. På de observerade flygplatserna upplevde både de som arbetade med 
marktjänsthanteringen och planerade marktjänstutrustningen att det fanns för lite 
utrymme för att alla marktjänstbolag skulle kunna organisera sin marktjänstutrustning 
på ett tillfredsställande sätt. Konsekvensen av platsbrist blev i dessa fall att all 
marktjänstutrustning blev utspridd över hela flygplatsen, det kunde då ta lång tid att 
hämta det som behövdes, framförallt om ett behov av någon speciell 
marktjänstutrustning uppstod med kort varsel. Med gemensam marktjänstutrustning 
ansåg Aldén och Odebo (2015) att dessa problem kunde minskas, detta genom att 
optimera marktjänstutrustningen för att kunna tillgodose flygplatsens behov när det 
rådde maximal efterfrågan. Detta ansåg författarna skulle minska den totala mängden 
marktjänstutrustning på flygplatsen, vilket skulle minska behovet av förvaringsytor som 
behövs för förvaring samt minska kostnaderna för marktjänstbolagen då kostnaden för 
underhåll bör minska vid mindre antal marktjänstutrustning. 

Clausen (2011) belyser i sin avhandling hur små marginaler det finns på stora 
flygplatser idag och hur det finns många logistiska problem som måste lösas för att 
göra flygplatsen effektivare. Clausen understryker bland annat ett logistiskt problem 
med de stora avstånden som marktjänstbolagens anställda måste transportera 
utrustning över. Vilket är något som skapar problem när marktjänstbolagen måste 
ändra i sin planering under pågående verksamhet.  
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3. Metod 

Detta kapitel behandlar de olika metoder som valts att genomföra arbetet med vidare 
beskrivs även tillvägagångssättet i examensarbetet, såsom: litteraturstudier, 
datainsamling och intervjuteknik. 

 

3.1. Fallstudie 

Tanken med att använda sig av fallstudie är att kunna ta en mindre del av ett större 
system och med hjälp av den delen i systemet beskriva hur verkligheten ser ut. 
Fördelen med detta är att resultatet blir ett mindre komplicerat system som undersöks 
och ett begränsat antal faktorer behöver tas hänsyn till. En av fördelarna med 
fallstudier är att det inte är nödvändigt att veta vad som letas efter från början, utan att 
frågeställningarna kan växa fram under tiden som systemet studeras. En annan är att 
fokus ligger på en del av systemet och kan därför inkludera väldigt många variabler för 
just den del, vilket leder till god insikt i systemet på detaljnivå. Nackdelarna är att det 
finns en risk att tappa helhetsperspektivet då endast en del av systemet undersöks 
och det går inte att beskriva de skillnaderna med resterande delar i systemet. 
(Ejvegård 2009) 

 

3.1.1. Förändringsarbete 

För att få en strukturerad arbetsgång när det arbetas med förändringsarbete, krävs det 
att en modell används. Det finns ett flertal olika modeller som går att arbeta utefter när 
förändringsarbete genomförs. För fallstudien inom detta examensarbetet används 
modellen ”Stegen i förbättringsarbetet” som presenteras i figur 4 som grund, då den 
enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är lämplig när en förändring inom 
logistik ska genomföras. 
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Figur 4. Stegen i förändringsarbete 
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Klargöra förutsättningarna 
Det första steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att klargöra 
förutsättningarna för projektet. Dessa förutsättningar inkluderar vilka mål som finns och 
vad projektet vill uppnå, vilka delar av företaget som tas i beaktande vid 
undersökningen, hur finansieringen ser ut samt vilken tidsram som finns. 

Beskriva och analysera nuläget 
Det andra steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att göra en 
kartläggning av nuläget. Detta görs för att skapa en övergripande över nuläget, hur 
den delen av organisationen som analyseras fungerar idag och vilka kostnader som är 
kopplade till de olika delarna. 

Föreslå alternativa lösningar 
Det tredje steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) som delvis kan utföras 
parallellt med nulägesanalysen är att föreslå alternativa lösningar. I detta steget bör 
det strävas efter att ta fram minst två lösningar för att få ett bredare perspektiv 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013). 

Jämföra nuläget med alternativa förslag 
Det fjärde steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att jämföra nuläget 
med alternativa förslag. I detta steget beräknas de kostnader som tagits fram för 
nuläget och alternativen, även en analys över vilka andra för- och nackdelar som de 
kan medföra görs. Här är det även bra att testa olika värden i beräkningarna för att se 
hur känsliga alternativen är för förändringar då det kan vara svårt att förutspå hur det 
kommer att se ut i framtiden. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 

Välja en lösning 
Det femte steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att välja en lösning. 
Förutom den kvantitativa data som tagits fram kan även en del kvalitativa parametrar 
spela in. Det kan handla om hur alternativen ligger i linje med företagets affärsidé, hur 
svåra alternativen är att implementera, även faktorer som inte går att mäta i pengar tas 
i beaktning som hur anställda och miljön kan påverkas. (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl 2013) 

Genomföra förändringen 
Det sjätte steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att genomföra den 
valda lösningen. Detta är ett svårt och tidskrävande arbete där rutiner och delar av 
organisationen ändras för att det ska fungera enligt den nya lösningen. Det är viktigt 
att ansvariga för förändringen behärskar detta steget väl och att den berörda delen av 
företaget involveras för ett lyckat resultat. 

Följa upp resultatet 
Det sjunde och sista steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är att följa 
upp resultatet från förändringen. Detta görs för att se hur lösningen fungerar på riktigt 
i verksamheten och hur det mäter sig med de teoretiska värdena som tagits fram. Detta 
för att kunna kontrollera hur bra analysmetoderna har fungerat för att kunna göra 
justeringar inför framtida projekt.  
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3.2. Litteraturstudie 

En litteraturstudie är en fas där skribenterna söker efter litteratur för att svara på 
problemformulering och syftet till rapporten. Det är viktigt att komma underfund med 
vad problemet till rapporten är och därefter undersöka vilken kunskap och information 
som redan finns inom området. Om flera studier gjorts inom ett område kan det vara 
lättare att formulera frågeställningar och syfte. (Patel och Davidson 2011) Hur ett 
problem kommer till ytan är olika, ibland kan nyfikenhet på området vara orsaken eller 
att en förändring i ett företag behövs och då kan en undersökning inom området vara 
lösningen. 

När kunskap hämtas görs detta vanligast i böcker, i publicerade vetenskapliga artiklar 
och rapporter. Vid en litteratursökning hanteras både tryckta källor samt elektroniska 
dokument. Genom databaser på biblioteket är det lätt att tillgå elektroniska dokument 
dessa kallas e-böcker eller e-artiklar. Teorier och modeller hittas oftast i böcker där de 
försökt sammanställa problemområdet. (Patel och Davidson 2011) När sökningar sker 
via databaser fås ofta många träffar och det kan vara svårt att avgränsa sig. Val av 
sökord kan vara avgörande för att finna just det som är av intresse för problemet. När 
litteratur ska sökas i databaser plockas ämnesord ut relaterat till det problem som 
forskningen riktar sig mot. Dessa ord används som sökord och med hjälp av dessa 
kan litteratur leda till rätt område. (Patel och Davidson 2011) 

 

3.3. Intervju 

En intervju är ett samtal mellan en eller flera parter. När en intervju förbereds är det 
viktigt att noga ha läst på om området för att kunna förstå respondentens svar och ha 
möjlighet att ställa följdfrågor. 

Vid inledningen av intervjun är det ofta frågor ställs med neutrala form för att få 
bakgrundsinformation om personen och hur denna förhåller sig till de område som 
studeras. Avslutande delen brukar även den hållas neutral för att kunna kommentera 
och diskutera innehållet samt belysa information som inte kommit med i frågorna. Att 
ta tillvara på den information som uppkommer på en intervju kan göras på olika sätt. 
Att anteckna svaren förhand är vanligt men kan ibland vara svårt då samtalen kan gå 
fort. Förs anteckningar är det fördelaktigt att renskriva dessa direkt efter intervjun då 
informationen i huvudet fortfarande är färsk. Att spela in intervjun är ett bra hjälpmedel 
då de exakta svaren registreras. Det finns dock nackdelar då en bandspelare kan göra 
att personen känner sig obekväm och svarar på frågorna mer försiktigt. För att få spela 
in en intervju krävs det alltid ett godkännande från den som ska intervjuas. (Patel och 
Davidson 2011) 

Nedan kommer intervjumetoden mellan två parter att beskrivas. Två olika typer 
beskrivs nedan, en ostrukturerad samt en lågstrukturerad. 

Ostrukturerade intervjun 
I denna intervjuform lämnas ansvar över till personen som blir intervjuad och denne 
utformar en form av struktur. Personen har chans att berätta sin historia väldigt fritt. En 
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ostrukturerad intervju har framförallt tre användningsområden, ett första steg för att 
undersöka vad som kan behövas fördjupas i vid ett senare tillfälle i forskningen då den 
blivit mer strukturerad, då intervjupersonen kan hindras av allt för strukturerade former 
eller om informationen som ska fås fram är livserfarenheter och då en strukturerad 
form kan vara hämmande. (Gillham 2008) 

Lågstrukturerade intervjun 
Metoden är en fri intervjuform och en indirekt metod som är lågstrukturerad. Vilket 
innebär att den som intervjuar har en grov plan med frågor som denne ska ställa. Den 
som svarar har full frihet och flexibilitet vid formulering av svar. Detta gör också att de 
båda kan fördjupa sig i ämnen och följdfrågor som de tycker är relevanta i fallet. När 
en intervju genomförs går de berörda parterna igenom två faser dessa är frågefasen 
och svarsfasen. Frågefasen går ut på att intervjuaren fungerar som en sändare och 
den som intervjuas fungerar som svarare. Under denna fas är det viktigt att intervjuaren 
inte lägger värderingar i sina frågor. Som svarare förmedlar denne en känsla redan 
när frågor ställs. Detta genom kroppsspråk och minspel. Vad gäller svarsfasen har 
fortfarande intervjuaren initiativet men här är det dock dennes tur att lyssna till vad 
svararen har att säga. Även här är gester, tonfall och minspel saker som kan styra 
intervjun mot de svar intervjuaren vill höra. Detta är vanligen ett misstag för en otränad 
person som intervjuar. För att få ut det mesta av en intervju bör den som intervjuar 
tidigt lägga fram målet med intervjun. Detta för att svararen ska känna sig säker och 
veta vad som krävs av den. (Ekholm och Fransson 1997) 
 

3.4. Intervallfärgning 

Intervallfärgning är en optimeringsmetod som används för att bestämma antalet 
resurser som behövs för att utföra ett bestämt antal uppgifter som är i form av 
intervall. Intervallen kan se ut som exemplet i figur 5, där uppgifterna sträcker sig 
över en specifik tid med en definierad start- och stopptid. Målet är att färglägga 
intervallerna med få färger, men på ett sådant sätt att två intervall med samma färg 
inte överlappar varandra. (Carlisle och Lloyd 1995) 
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Figur 5. Icke färgade intervall 

 

När figur 5 är färglagd ser den istället ut som figur 6, där fyra färger har använts för att 
färglägga intervallen. Detta betyder att det behövs fyra resurser för att utföra 
uppgifterna i exemplet, då det är det maximala antalet uppgifter som överlappar på en 
och samma gång. 
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Figur 6. Färgade intervall 

 

3.5. Reliabilitet och validering 

För att säkerställa att den vetenskapliga tillförlitligheten på en rapport är hög gäller det 
att säkerställa att rätt metoder används. (Ejvegård 2009) 

Reliabiliteten av en metod anger hur trovärdigt ett resultat från metoden är i förhållande 
till hur verkligheten ser ut. Detta kan vara enkelt när det kommer till rent kvantitativa 
metoder där till exempel en sträcka ska mätas ut, då kan två olika instrument användas 
för att mäta detta för att säkerställa reliabiliteten. (Ejvegård 2009) 

Skapas ett eget mätsystem genom till exempel enkäter eller intervjuer gäller det att 
granska de svar som kommer från undersökningen för att avgöra om svaren är 
tillförlitliga eller inte. (Ejvegård 2009) 

Validitet handlar om att se till att rätt kriterium valts för att mäta det som är tänkt att 
mätas. Skulle en undersökning göras för att exempelvis konstatera vilket land en 
samling människor kommer ifrån baserat på deras hudfärg är sannolikheten hög att 
svaret blir fel vilket resulterar i att mätningen har låg validitet. För att säkerställa 
validiteten jämförs den med andra liknande undersökningar som har gjorts, diskuteras 
med experter eller görs om med ett annat kriterium för att se om skillnad i svar 
uppkommer. (Ejvegård 2009) 
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3.6. Tillvägagångssätt 

Nedan följer beskrivningen om hur val gjorts gällande metodteorier samt 
tillvägagångssättet gällande varje fas i förändringsarbetet. 

 

3.6.1. Fallstudie 

Då arbetet avgränsar sig till icke motoriserad marktjänstutrustning, är fallstudie en bra 
metod att använda då arbetet endast kommer att fokusera på en del av all 
marktjänstutrustning som finns på Stockholm Arlanda Airport. Detta medför även att 
många variabler kan tas i beaktande som både statistiska data från Swedavias 
databaser, intervjuer med berörda parter och de ekonomiska konsekvenserna som 
kommer att uppstå i alternativa lösningar. Även om arbetet har sina definierade 
leveranser från början är det ett väldigt brett ämne där mycket kan hända under 
arbetets gång. Därför passar en fallstudie bra då det är lättare att expandera och 
utveckla frågeställningarna under arbetets gång. 

 

3.6.2. Förändringsarbete 

För att modellen beskriven i kapitel 3.1.1 sedan ska passa det arbete som ska 
genomföras har en situationsanpassad modell tagits fram, som presenteras i figur 7. 
Tanken med att göra en anpassad modell är att fallstudien inte kommer att gå hela 
vägen till att genomföra förändringen utan endast ge förslag på hur en förändring kan 
se ut. 
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Figur 7. Anpassad modell 

Klargöra förutsättningar 

I kapitel 1 klargörs dessa förutsättningarna genom bakgrunden, beskrivningen av 
problemet samt de avgränsningarna som tagits fram, samt genom de mål och 
leveranser som definierats tillsammans med Swedavias i form av forskningsfrågorna. 

Beskriva och analysera nuläget 
I rapporten har detta gjorts genom en kartläggning av hur mycket av den relevanta 
marktjänstutrustning som respektive marktjänstbolag äger idag, samt genom 
intervjuer. 

Föreslå alternativa lösningar 
I detta examensarbetet blir de olika alternativen som tagits fram olika nivåer av hur 
många typer av marktjänstutrustning som Swedavia borde äga, samt vilka kostnader 
som är kopplade till inköp och ägande. 

Jämföra nuläget med alternativa förslag 
För rapporten har detta steget genomförts med hjälp av en totalkostnadsanalys av 
alternativen, där nuläget utgör ett nollscenario. Då alla alternativen medför ökade 
kostnader för Swedavia i och med att de äger mer utrustning, sattes detta i perspektiv 
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mot hur mycket avgifterna för marktjänst- och flygbolag skulle kunna höjas. Samt att 
andra alternativa sätt att finansiera utrustningen tas i beaktning. 
 
Välja en lösning 
Det femte steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) som även blir det sista 
som kommer att genomföras inom ramarna för detta examensarbete är att välja en 
lösning. Här kan förutom de kvantitativa data som tagits fram med hjälp av 
totalkostnadsanalyserna även en del kvalitativa parametrar spela in. Detta kan handla 
om hur alternativen ligger i linje med företagets affärsidé, hur svåra alternativen är att 
implementera, samt faktorer som inte går att mäta i pengar om hur anställda och miljön 
kan påverkas. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 
 

3.6.3. Klargöra förutsättningarna 

I början av examensarbetet har förutsättningar klargjorts genom bakgrundsinformation 
angående problemet. Avgränsningar har diskuterats med Swedavia samt mål och 
leveranser i form av forskningsfrågor har definierats gemensamt. För att få en tydlig 
bild angående problemet och tidigare studier på området har en litteraturstudie gjorts. 
Nedan kommer denna att beskrivas mer ingående.  

Litteraturstudie 
I litteraturstudien söktes vetenskapliga artiklar för att få fördjupade kunskaper inom 
examensarbetets område. Artiklar och böcker söktes främst på Linköpings 
Universitetsbibliotek samt dess databas. I tabell 2 visas vilka sökord som använts, 
antal träffar, vilket datum sökningen gjordes samt om någon artikel togs ifrån denna 
sökning.  
 
Tabell 2. Litteratursökning 

Sökord Antal träffar Datum Tagen artikel 
Allocation of 

ground handling 
176 2018-02-15 “Justesen 2014” 

Ground handling 18 358 2018-02-15 “Ek, Akselsson 
2007” 

Turn-around 
process 

2703 2018-02-19 “Norin, et al. 2012” 

Vad är logistik 421 2018-03-15 “Zettergren 2002” 
Coloring of 

intervals 
3198 2018-04-12 “Carlisle och Lloyd 

1995” 
 

3.6.4. Beskriva och analysera nuläget 

I denna del av examensarbetet har en nulägesanalys gjorts genom att kartlägga 
relevant marktjänstutrustning som marktjänstbolagen äger i nuläget. Besök på 
Stockholm Arlanda Airport har gjorts under flertalet dagar, där intervjuer och 
datainsamling gjorts. Vald intervjuteknik beskrivs nedan och i tabell 3 visas de 
intervjuade som alla är anställda på Swedavia. 
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Intervjuer 
Intervjutekniken som använts i examensarbetet är en öppen intervju som är 
lågstrukturerad. Ett formulär med frågor har följts där båda parterna har möjlighet till 
följdfrågor och fördjupning i relevanta frågeställningar. Denna metod är vald för att 
gruppen ska få en god inblick i de anställdas vardag samt att om inte rätt frågor skulle 
ställas kan den intervjuade fylla ut med nödvändig information. Det är därför viktigt att 
i början av intervjun säkerställa att denne vet vad syftet med intervjun är och hur svaren 
kan bidra till ett resultat och en möjlig förändring. 

Intervjuer har hållits med anställda på Swedavia som tidigare undersökt området. 
Anställda på ekonomi och finans samt inköpsavdelningen för att bland annat få en 
djupare förståelse för den ekonomiska delen samt lagen om offentlig upphandling. I 
tabell 3 visas de personer som intervjuats, tid, datum och huvudämne som tagits upp. 

För att säkerställa intervjuernas reliabilitet, har vi låtit respondenterna läsa igenom våra 
sammanfattningar för att säkerställa att vi har uppfattat det som sades under intervjun 
på ett korrekt sätt. 

 
Tabell 3. Intervjuade personer på Swedavia 

Namn Anställning Ämne Tid Datum 
Alberto 

Clandestino 
Inköp Lagen om 

offentlig 
upphandling 

15 min 26/3-18 

Björn 
Svensson 

Projektledare 
ramp E 

Gemensam 
marktjänstutrus
tning på ramp E 

30 min 27/3-18 

Eric Malm Ekonomi och 
Finans 

Flygplatsens 
avgifter 

30 min 26/3-18 

Per Lindgren Ground 
operation 
manager 

Tidigare studier 60 min 26/3-18 

Roy Trullson Key Account 
Manager GH 

Marktjänstbolag
en 

60 min 28/3-18 

 

3.6.5. Föreslå alternativa lösningar 

I rapporten ges förslag på den mängd marktjänstutrustning som Swedavia bör äga. 
Olika nivåer av hur mycket marktjänstutrustning har getts som förslag. Kostnader som 
är kopplade till inköp har även de belysts. Teorin med intervallfärgning har använts för 
att få ut förslag på den mängd marktjänstutrustning som behövs samt under vilken tid 
på dygnet det är som mest belastning på Stockholm Arlanda Airport. Nedan beskrivs 
det mer ingående hur teorin med intervallen gjordes. 

Mängd marktjänstutrustning 
För att bestämma hur mycket marktjänstutrustning som behövdes användes teorin 
med intervallfärgning detta för att se var flest intervall överlappar. I detta fall användes 
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ingen färgning, istället implementerades det i Excel där programmet räknade de 
överlappande raderna för att få fram hur mycket marktjänstutrustning som behövs. 
Beräkningarna är baserade på data från den dagen med flest rörelser under 2017. För 
pallet-, container- och bagagevagnar gjordes ett blad för varje marktjänstutrustning, 
där det som beskrevs som uppgifterna i teorin motsvaras av en start eller landning. I 
figur 8 finns ett exempel där summan av de grönfärgade rutorna är antalet 
femminutersperioder som uppgiften tar att genomföra och siffran i rutorna är hur 
mycket av marktjänstutrustningen som krävs för att genomföra uppgiften för varje 
period. Genom att sedan summera samtliga kolumner av femminutersperioder 
resulterar det i hur mycket marktjänstutrustning som krävs totalt under varje period 
samt hur mycket marktjänstutrustning som behövs under den perioden som kräver 
mest marktjänstutrustning. 

 

Figur 8. Exempel från exceluträkningarna för pallet-, container- och bagagevagnar 

 

För trapporna gjordes istället ett blad för varje pir. Starter och landningar som 
tillhandahållits från Swedavia matchades för att skapa intervall där flygplan står 
parkerade vid en uppställningsplats.  Sedan färgades de perioder som 
uppställningsplatser var upptagna och därför behöver en trappa vilket kan utläsas i 
figur 9. 

 

Figur 9. Exempel från exceluträkningarna för trapporna 
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3.6.6. Jämföra nuläget med alternativa förslag 

En jämförelse mellan nuläget och de förslag som tagits fram gjordes genom en 
totalkostnadsanalys där nuläget utgör ett nollscenario. De förslag som tas fram är till 
för att minska marktjänstbolagens kostnader i nuläget samtidigt som Swedavias 
utgifter inklusive räntekostnader ska täckas. Det kommer även att ges förslag på 
alternativ att finansiera marktjänstutrustningen.  

Totalkostnadsanalys 
I nuläget är marktjänstbolagens underhållskostnader samt leasing eller 
avskrivningskostnader beroende på om bolagen äger marktjänstutrustningen själva 
eller leasar. Dessa kostnader har tillhandahållits från de bolag som examensarbetet 
avgränsar sig till. I lösningsförslagen har fler kostnadsposter identifierats, detta är 
kostnader som uppstår hos Swedavia, som i slutändan blir fakturerade till 
marktjänstbolagen. Denna kostnad kommer att baseras på flygplanens startvikt och 
de kommer att bli fakturerade per ton för de flygplan som de hanterar. Inköpskostnaden 
är en av de poster som tillkommer, denna skrivs av på 10 år, något som har diskuterats 
fram tillsammans med Swedavia. Underhållskostnader är den kostnad som 
uppkommer vid ägandet av marktjänstutrustning. Samt räntekostnaden som 
uppkommer för att kompensera Swedavia för det bundna kapitalet, detta kan även ses 
som den vinst som Swedavia får. 
 

3.6.7. Välj en lösning 

Det femte steget enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) som även blir det sista 
som kommer att genomföras inom ramarna för detta examensarbete är att välja en 
lösning. Här kan förutom de kvantitativa data som tagits fram med hjälp av 
totalkostnadsanalyserna även en del kvalitativa parametrar spela in. Detta kan handla 
om hur förslagen ligger i linje med företagets affärsidé, hur svåra de är att 
implementera, samt faktorer som inte går att mäta i pengar som hur anställda och 
miljön kan påverkas. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl 2013) 
  



Slutrapport  Utfärdandedatum:

  2018-06-11 

27 

Examensarbete  johhe858, malpe181 

4. Datainsamling 

I detta kapitel beskrivs datainsamlingen i form av intervjuer och den data som samlats 
in från besök på Swedavia. 
 

 

4.1. Intervjuer på Swedavia 

I delkapitel nedan finns sammanfattningar av det intervjuer som gjorts med anställda 
på Swedavia. Personerna som har intervjuats har koppling till det område 
examensarbetet studerar. För att säkerställa intervjuernas reliabilitet, har 
respondenterna fått läsa igenom sammanfattningarna för att säkerställa att det som är 
skrivet i rapporten överensstämmer med vad det de ville få fram under intervjun. 

 

4.1.1. Inköpsansvarig 

Alberto Clandestino arbetar som strategisk inköpare på Swedavia och ansvarar för 
kategorierna teknisk utrustning och förnödenheter. Alberto2 nämner att det är han som 
har det kommersiella ansvaret för avtalen som ligger under dessa kategorier. 
Utrustning som hamnar under teknik är passagerarbryggor, bagagehanteringssystem, 
banljus med mera. Samordning görs på alla flygplatser som Swedavia äger vilket gör 
jobbet än mer komplext. 

Alberto3 berättar att de påbörjar och följer upp inköpsprocessen från start till mål. De 
har ett kommersiellt ansvarsområde och då inköpen är kategoribaserade menar han 
att ansvar ligger både före och efter en upphandling. Innan en upphandling görs 
utförs marknadsanalyser och problemställningar definieras. Efter upphandling är 
genomförd utförs avtalsuppföljningar och fram till leverans övervakas processen. 
Beroende på vilken typ av marknad leverantörerna verkar i där upphandling sker 
läggs olika strategier och approacher. Alberto4 berättar om hur upphandling går till för 
statligt ägda bolag och berättar att de utgår efter lagen om upphandling inom 
försörjningssektorn förkortas vidare som LUF. Han berättar att upphandlingar vare 
sig det gäller begagnad eller ny marktjänstutrustning måste ske när priset överstiger 
en miljon kronor, vilket det oftast gör. Många gånger finns ingen naturlig ägare inom 
vissa områden, Swedavia äger tio flygplatser och någon typ av standardisering kan 
vara nyckeln till framgång berättar han. 

 

4.1.2. Projektansvarig ramp E 

Björn Svensson är projektledare för byggnationen av det nya rampområdet på 
Stockholm Arlanda Airport, ramp E. Som projektledare har han tagit fram handlingar 

                                                             
2 Clandestino, Alberto; anställd på Swedavia på strategisk inköp. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
3 Clandestino. 2018. 
4 Clandestino. 2018. 
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som styr arbetet och processen för att bygga och implementera den utrustning som 
krävs till en fungerande ramp. 

Björn5 nämner den ökande trafiken på Stockholm Arlanda Airport och poängterar att 
det framförallt är långflygningar som har skjutit i höjden. Många passagerare ryms på 
dessa flygplan och en mer krävande marktjänstutrustning behövs. Större trappor, fler 
bagagevagnar och mer personal. Flygplatsen är i behov av nya uppställningsplatser 
för flygplan och Björn6 berättar om ramp E som nyligen tagits i drift. 

Ramp E är en remote rampyta på flygplatsen vilket menas att den inte ligger i 
anslutning till en terminal och passagerare behövs därför transporteras med buss ut 
till flygplanet. På ramp E, till skillnad från de övriga rampområdena, äger Swedavia de 
motoriserade passagerartrapporna vilket gör att marktjänstbolagen inte behöver 
transportera dit egna passagerartrappor. Enligt Björn7 är detta något 
marktjänstbolagen ser positivt till, de kan använda en passagerartrappa och behöver 
inte förflytta sina egna fram och tillbaka. Dock är passagerartrappor det enda som 
Swedavia äger på ramp E, Björn8 säger att för att få ett hållbart system måste även 
annan marktjänstutrustning som exempelvis bagagevagnar ägas av Swedavia. 
Trapporna köps i Slovenien och transporteras med lastbil i flertalet delar för att 
monteras ihop i Sverige, han berättar att ramp E är byggd för att kunna ta hand om 
flygplan som är av varierande storlek vilket kräver två olika sorters trappor. I nuläget 
finns det totalt 20 trappor på ramp E och skulle det ske några skador på dessa 
rapporteras det till rangeringstornet, den avdelning inom Swedavia som schemalägger 
vart flygplanen ska parkera. Detta för att inte fler flygplan ska anlända än vad det finns 
trappor att försörja dem med. Antalet trappor anser Björn9 kan vara begränsningen för 
vad ramp E klarar av i antalet flygplan. 

 

4.1.3. Process and Information Manager 

Eric Malm arbetar på Swedavias ekonomi och finansavdelningen som Process and 
Information Manager. Han ansvarar för information om flygplansavgifterna och tar fram 
underlag till varför priser för flyg- och marktjänstbolag justeras. Varje år är Swedavia 
skyldiga enligt lag att ha ett samråd med flyg- och marktjänstbolag för att diskutera 
avgifter inför nästkommande år. Han nämner att de aktörer som påverkas allra mest 
alltid är med på mötena, de lite mindre aktörerna medverkar sporadiskt. Som regel 
hålls dessa möten på hösten lagom inför förändringen nästkommande år.  

Swedavia har en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att flygplatsavgifterna 
sätts i relation till kostnadsutvecklingen på Swedavias flygplatser. Den 
kostnadsbaserade prismodellen innebär att flygplatsavgifterna sätts för att täcka 
flygplatsernas kostnader, förutom kommersiella intäkter från exempelvis taxfree och 
parkering. Alla kostnader som uppkommer för Swedavia kommer täckas av en avgift 
för användaren, Eric10 har i uppgift att motivera prishöjningar samt sköta 
                                                             
5 Svensson, Björn; anställd på Swedavia som Projektledare. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 27/3. 
6 Svensson. 2018. 
7 Svensson. 2018. 
8 Svensson. 2018. 
9 Svensson. 2018. 
10 Malm, Eric; anställd på Swedavia som Process and Information Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
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kommunikation med bland annat flygbolagen. Eric11 beskriver ett vanligt 
förekommande exempel: om avgiften för kategorin service för assistanspassagerare, 
PRM, ökar med två procent måste Swedavia transparent kunna visa att kostnaden för 
dessa uppdrag ökar med en motsvarande procent, exempelvis baserat på fler antal 
uppdrag som resulterar i ökade personal- och materialkostnader. Eric12 anser att det 
finns andra möjligheter till finansiering, reklam kan vara en lösning han förtydligar att 
möjligheten kan vara något kortsiktig men att det skulle vara möjligt då alla Swedavias 
kommersiella intäkter bidrar till att sänka storleken på avgifterna. Skulle viss 
reklamintäkt endast gå till finansiering av marktjänstutrustning skulle det behöva 
beslutas i ett separat avtal. Dock anser Eric13 att sådana avtal sannolikt behöver 
konsulteras med flygbolagen då reklam i nära anslutning till deras eget varumärke kan 
vara känsligt. Eric14 nämner även att de flesta investeringar drivs av flygbolagens 
ökade behov på flygplatsen. Samtliga flygbolag är intresserade av olika typer av 
infrastruktur: flygbolag som är kända för sin goda service och lyxigare stil kan vilja ha 
fler incheckningsdiskar för ett bättre flöde och en lyxig känsla i avgångshallen. 
Samtidigt som lågprisbolag kan vilja ha ett mer sparsamt upplägg för att hålla nere 
kostnader. Tillsammans med flygbolagen diskuterar Swedavia sina 
investeringskostnader för att säkerställa att investeringar anses skäliga och 
genomförda på ett kostnadseffektivt vis. 

 

4.1.4. Ground Operation Manager 

Per Lindgren är Ground Operation Manager på den operativa avdelningen på 
Stockholm Arlanda Airport. I det dagliga arbetet ansvarar han bland annat för att 
tillgodose marktjänstbolagen med det utrymme de kräver för sin marktjänstutrustning 
på airside. 

Per15 anser att flygindustrin är en tuff marknad, med många flyg- och marktjänstbolag 
inblandade pressas priserna. Marktjänstbolagen har det tufft och marginalerna blir allt 
mindre vilket leder till att antalet anställda minskas. Något som Swedavia har märkt är 
att flygplan allt oftare får stå och vänta precis framför uppställningsplats för att inte 
marktjänstbolagens personal har hunnit dit för att tända upp hjälpmedel för piloten som 
ska ta sig in. När Stockholm Arlanda Airport byggdes konstruerades den för två 
marktjänstbolag och har inom snar framtid nått sin maxkapacitet gällande 
platsmöjligheter för de tre marktjänstbolag som idag verkar på flygplatsen. 

Varje marktjänstbolag har ytor för sin egna marktjänstutrustning och får endast placera 
den på tilldelad plats, denna är markerad med antingen skyltar eller uppmålad 
markering. Platsen ägs av Swedavia och marktjänstbolagen betalar en 
ramptjänstinfrastrukturavgift, i denna avgift ingår bland annat förvaringsytor, ström och 
vägar. Avgiften baseras på hur mycket bolagens flygplan har som startvikt. Per16 anser 
att marktjänsthanteringen idag inte är fullt fungerande, det är många rapporter som 

                                                             
11 Malm, Eric; anställd på Swedavia som Process and Information Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
12 Malm. 2018. 
13 Malm. 2018. 
14 Malm. 2018. 
15 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
16 Lindgren. 2018. 
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beskriver avvikande händelser. Per17 berättar att tidigare projekt förts med liknande 
inriktning som detta examensarbete, dessa har dock inte fullföljts av olika anledningar. 
Behovet av att ha gemensam marktjänstutrustning ser han som näst intill akut. Ytor 
finns inte längre för att tillgodose marktjänstbolagens behov och det är snart slut på 
möjligheter att ta fram ny yta. 

När fler ytor för placering av marktjänstutrustning inte längre går att få fram, samt om 
den yta som finns idag är dåligt planerad eller belägen leder det till säkerhetsrisker. 
Antalet anställda på marktjänstbolagen blir färre och de som arbetar kvar har ont om 
tid för att hantera alla turn-around processer. Något som kan leda till att 
marktjänstutrustning placeras på icke tilldelat område, dessa kan då vara fara för 
annan utrustning samt för flygplanen då piloterna kan ha svårt att se dessa. Per18 ger 
ett exempel på fyra skador som skedde på flygplan på grund av felplacerad 
marktjänstutrustning. Han fortsätter att det inte alltid går att skylla ifrån sig på bolagen 
utan anser att Swedavia inte ger dem rätt förutsättningar för att lyckas, det är dåligt 
med förvaringsplatser samt att ombyggnationer sker i mitten av deras kärna. 

Med gemensam marktjänstutrustning kan antalet minskas, Per19 nämner som exempel 
att vid en uppställningsplats kan tre passagerartrappor stå, en för varje 
marktjänstbolag som arbetar på Stockholm Arlanda Airport. Det händer näst intill aldrig 
att marktjänstbolag använder varandras marktjänstutrustning, skulle olycka inträffa blir 
det en fråga om försäkringstvister och diskussioner om vilket marktjänstbolag som står 
ansvarig. På flygplatsen cirkulerar i nuläget för mycket marktjänstutrustning för att 
infrastrukturen ska hålla. Med samägd marktjänstutrustning kan mängden transporter 
minskas, ett bättre flöde kan skapas och mindre olyckor orsakade av felplacerad 
marktjänstutrustning kan minskas.  

Vidare berättar Per20 vilka risker han kan se med samägd marktjänstutrustning och 
anser att om marktjänstbolag inte äger marktjänstutrustningen själva finns det en risk 
att hanteringen blir vårdslös. Vårdslöst handhavande kan leda till att 
marktjänstutrustning tar skada eller helt går sönder och är det fler parter som delar på 
samma marktjänstutrustning kan tankesättet hos anställda förändras. Skulle det 
krävas service oftare än vanligt blir detta kostsamt och något som marktjänstbolagen i 
slutändan kommer stå för genom ökade avgifter. Det finns enlig Per21 också en risk att 
personal inte ställer tillbaka marktjänstutrustning på platsen som de hämtade den, 
detta skulle leda till att inte tillräckligt mycket marktjänstutrustning finns på plats vid 
tiderna för det ökade trycket på flygplatsen. Vidare nämner Per22 att straffavgifter är en 
möjlighet och trots att det är en inställning Swedavia helst inte vill ha mot 
marktjänstbolagen kan det vara det som krävs. Geofencing, som är en metod där GPS 
används för att spåra vart i detta fallet marktjänstutrustningen finns. Metoden skulle 
kunna användas för att se vilket marktjänstbolag som placerar marktjänstutrustningen 
på fel plats, med cirka 800 bagagevagnar anser Per23 att det kan bli rörigt för den 

                                                             
17 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
18 Lindgren. 2018. 
19 Lindgren. 2018. 
20 Lindgren. 2018. 
21 Lindgren. 2018. 
22 Lindgren. 2018. 
23 Lindgren. 2018. 
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ansvariga. Per24 ger förslag på att ha anställda som inför varje peak kör runt och samlar 
in vagnar för att säkerställa att tillräcklig marktjänstutrustning finns för att täcka 
behovet. 

 

4.1.5. Key Account Manager 

Roy Trulsson är Key Account Manager på Stockholm Arlanda Airport, tillsammans med 
sin kollega ansvarar de för kontakten med flyg- och marktjänstbolagen. I tjänsten 
ansvarar de för Swedavias nyckelkunder vilket i Roys25 fall är marktjänstbolagen. 

De senaste åren har det hänt mycket inom flygindustrin och utvecklingen har gått 
stadigt uppåt, passagerarna har blivit fler och flygplanen har blivit större. På Stockholm 
Arlanda Airport, likt många andra flygplatser, har antalet rörelser inte ändrats markant 
då dagens flygplan tar fler passagerare än förr.  

För att säkerställa att flygplatsen fungerar på alla dygnets timmar, har Swedavia 
licensavtal med marktjänstbolagen där de är bundna till att ha personal dygnet runt för 
att ha möjlighet att ta emot flygplan och hantera passagerare om det behövs. Roy26 
fortsätter att berätta om marktjänstbolagens situation på flygplatsen och anser själv att 
de gör ett gediget jobb med de förutsättningar Swedavia har givit dem. Roy27 beskriver 
de svåra förhållanden med personalbrist och en infrastruktur som inte kan användas 
optimalt för den mängd marktjänstutrustning som ska transporteras. Med begränsad 
personal kan inte flygplatsen fungera flexibelt och när uppställningsplatser ändras med 
kortvarsel blir det ibland omöjligt att hålla tiderna. 

Under sommarschemat förkortas turn-around tider, något som leder till att 
marktjänstbolagen har kortare tid att ta sig mellan uppställningsplatser samt utföra de 
uppgifter som de ska göra. Av flygbolagen får marktjänstbolagen i uppgift att utföra de 
sysslor som ingår i avtal mellan parterna. Roy28 beskriver det förenklat som en lista 
med uppgifter marktjänstbolagen erbjuder. Flygbolagen väljer därefter vilka tjänster de 
vill köpa för sina avgångar, problemet och de flesta komplikationer kommer när 
flygbolag anställer fler än ett marktjänstbolag. Desto fler aktörer som är inblandade 
desto svårare är det att säkerställa att samtliga aktörer är på plats vid rätt tid. Att alla 
aktiviteter sker i rätt sekvens är det viktigaste för att se till att ett flygplan håller sina 
tider på marken och inte missar sin avgångstid. Dessa är enklare att hålla om alla 
tjänster köps av samma marktjänstbolag. Marktjänstbolagens primära kund är inte 
passagerarna utan flygbolagen och de får den mängd personal och aktiviteter de 
betalar för. Roy29 beskriver Swedavias ansvar vid incheckning av passagerare och 
berättar om Airport Regulations, AR, som är ett regelverk. I AR står det att Swedavia 
ska tillhandahålla en incheckningsdisk per 60 passagerare vid varje avgång, ofta väljer 
dock flygbolagen att ha färre diskar då personalen kostar pengar. Något en ytterligare 
restriktion från Swedavias sida skulle kunna råda bot på. Roy30 fortsätter beskriva att 

                                                             
24 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
25 Trullson, Roy; anställd på Swedavia som Key Account Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 28/3. 
26 Trullson. 2018. 
27 Trullson. 2018 
28 Trullson. 2018 
29 Trullson. 2018 
30 Trullson. 2018. 



Slutrapport  Utfärdandedatum:

  2018-06-11 

32 

Examensarbete  johhe858, malpe181 

om att det är viktigt att hålla ett bra flöde genom hela processen och det ska inte redan 
vid incheckning vara stökigt för någon part.   

Marktjänstbolag lånar helst inte marktjänstutrustning av varandra då det kan bli 
försäkringsproblem vid eventuella skador. Detta leder till att varje marktjänstbolag har 
marktjänstutrustning för att täcka de tider då det är som mest att göra och det resulterar 
i att det cirkulerar mycket utrustning på Stockholm Arlanda Airport flygplats för tillfället. 
Roy31 anser att cirka en tredjedel av den icke motoriserade marktjänstutrustningen 
borde kunna tas bort om det i framtiden blir tal om samägd marktjänstutrustning, något 
han inte ser någon direkt nackdel med bara det finns tillräckligt med 
marktjänstutrustning. Roy32 tror även att personal kommer att ta hand om 
marktjänstutrustningen samt hålla ordning och reda när marktjänstutrustning ska 
ställas tillbaka. Det är i allas intresse att kunna leverera aktiviteter i tid till sina kunder. 

Tidigare studier har gjorts inom området och Roy33 beskriver marktjänstbolagens oro 
när nya aktörer slår sig in på flygplatsen och vill konkurrera med marktjänstbolagen 
som verkar där i nuläget. Här är många trådar lösa och det krävs rutiner och regelverk 
för denna sortens händelser för att marktjänstbolag ska vara beredda på att ingå denna 
typen av samordning. Regler kring hur marktjänstutrustning ska användas och hur 
vårdslös användning av marktjänstutrustning ska straffas krävs. I nuläget finns det 
cirka 2 000 anställda vid de tre marktjänstbolagen och det krävs att alla tar ansvar för 
marktjänstutrustningen. 

 

4.2. Kvantitativa data från Swedavia och 
marktjänstbolagen 

I detta delkapitel presenteras den kvantitativa data som samlats och räknats fram för 
rapporten. 

 

4.2.1. Flygplansdata 

I tabell 4 beskrivs den data av de flygplan som ankommer och avgår under de dagar 
som Swedavia har tillhandahållit för att basera beräkningar och analys på. I raderna 
där det står antal containervagnar och antal palletvagnar är det endast de med nummer 
som kan lasta dessa typer. Är det tomt betyder det att flygplanet inte kan lasta denna 
typen av utrustning. Enligt Swedavia tar varje bagagevagn 40 väskor samt att varje 
container tar 35 väskor, i beräkningen har det antagits att varje passagerare har en 
väska och att alla plan är fulla. Information om antalet passagerare på varje 
flygplanstyp har hittats på följande sidor. 

 

 

                                                             
31 Trullson, Roy; anställd på Swedavia som Key Account Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 28/3. 
32 Trullson. 2018. 
33 Trullson. 2018. 
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Tabell 4. Antalet passagerare och bagagevagnar som behövs för varje flygplanstyp (Airbus 

2018a; Airbus 2018b; Boeing 2018; Businessclass 2013; Flyg24nyheter 2017; Dryden 2017; 

Icelandair 2018a; Icelandair 2018b; Nextjet u.å.; Regional Aircraft 2017; SeatGuru 2018; Swiss 

u.å.; Aerospace technology 2018; AMAPOLA Flyg AB u.å.; Embraer 2018; SAAB u.å.; SAS 

2018; LM 2018; Thomascookairlines u.å.; Tuifly u.å.) 

Kod Flygplanst
yp 

Antal 
passagerar

e 

Antal 
bagagevag

nar 

Antal 
container- 

vagnar 

Antal 
palletvagn

ar  
318 Airbus 

A318 
110 3  

 
 

 
319 Airbus 

A319 
140 4  

 
 

 
32A Airbus 

A320 
170 5  

 
 

 
32B Airbus 

A320 
170  

 
5  

 
320 Airbus 

A320 
170  

 
5  

 
321 Airbus 

A321 
240  

 
7  

 
332 Airbus 

A330-200 
396 10  

 
7 

333 Airbus 
A330-300 

266 7  

 
7 

359 Airbus 
A350 

253 7  

 
 

 
AT7 ATR-72 70 2  

 
 

 
ATP BAE ATP 68 2  

 
 

 
73E Boeing 737 181 5  

 
 

 
73G Boeing 737 141 4  

 
 

 
73J Boeing 737 181 5  

 
 

 
73W Boeing 737 141 4  

 
 

 
73H Boeing 737 181 5  

 
 

 
733 Boeing 737 145 4  

 
 

 
734 Boeing 737-

400 
168 5  

 
 

 
735 Boeing 737-

500 
189 5  

 
 

 
736 Boeing 737-

600 
123 4  
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738 Boeing 737-
800 

189 6  

 
 

 
739 Boeing 737-

900 
220 6  

 
 

 
752 Boeing 757-

200 
183 5  

 
 

 
757 Boeing 757-

300 
183 5  

 
 

 
76W Boeing 767-

300 
279  

 
8  

 
763 Boeing 767-

300 
328  

 
10  

 
77W Boeing 777 396  

 
12 11 

77L Boeing 777 317  

 
10 7 

788 Boeing 787 273  

 
8 9 

CS1 Bombardier 
CS-100 

125 4  

 
 

 
CR1 CRJ-100 31 1  

 
 

 
CRK CRJ-1000 100 3  

 
 

 
CR7 CRJ-700 78 2  

 
 

 
CR9 CRJ-900 90 3  

 
 

 
DH4 Dash 8-400 78 2  

 
 

 
ER4 Embraer 

145 
50 2  

 
 

 
E90 Embraer 

190 
96 3  

 
 

 
E95 Embraer 

195 
100 3  

 
 

 
F50 Fokker 50  50 2  

 
 

 
J32  Jetstream 

32 
19 1  

 
 

 
SF3 Saab 340 34 1  
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4.2.2. Trafikdygn 

De trafikdygn som tillhandahållits från Swedavia var som tidigare nämnt de med flest 
antal rörelser under 2017. De var även avgränsade till endast linje- och charterflyg som 
hanterades av de marktjänstbolag som är relevanta för rapporten. I figur 10 visas den 
informationen som finns för varje flight, där flygplanstyp, marktjänstbolag, start eller 
landning, uppställningsplats och tid är den informationen som är mest relevant för 
rapporten. För att lättare kunna använda klockslagen för start eller landning vid 
beräkningar, omvandlades dessa och alla klockslag under ett dygn motsvaras av en 
siffra mellan noll och ett. 

Figur 10. Utdrag från tabell över flighter under ett dygn 

 

4.2.3. Övriga indata totalkostnadsanalys 

Nedan beskrivs de siffror som finns med i beräkningarna för marktjänstutrustningen 
detta visualiseras med hjälp av figur 11. Swedavias internränta är 6%, information som 
tillhandahållits från ekonomi och finansavdelningen på företaget. Denna procentsats 
används för att beräkna räntekostnader för det bundna kapital som uppstår. Swedavia 
har avskrivningstider på tre till femton år och efter diskussioner ansågs tio år vara en 
rimlig tid för den nya marktjänstutrustningen. Den totala startvikten på Stockholm 
Arlanda Airport per år har beräknats till 8 580 000 ton/år. Denna är beräknad utifrån 
den totala startvikten på företagets alla flygplatser och har sedan multiplicerats med 
64% vilket är den andel som flög från Stockholm Arlanda Airport av det totala antalet 
passagerare som flög från Swedavias alla flygplatser 2017. För att minska de 
kostnader som uppkommer, undersöks alternativ där reklamplatser säljs på trapporna, 
inkomsterna från dessa reklamplatser uppskattas av Swedavia till 1 000 000 kr/år. 
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Figur 11. Beskriver indata till beräkningar för marktjänstutrustning 
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5. Nulägesbeskrivning 

I nuläget finns det tre marktjänstbolag som bedriver verksamhet på Stockholm Arlanda 
Airport. Dessa beskrivs som nämnt i inledningen A, B och C. Alla marktjänstbolag har 
sin egen marktjänstutrustning som de använder sig av när de utför markservice åt de 
flygbolag de har kontrakt med. Marktjänstbolagen lever i nuläget i en pressad situation 
då det är en bransch med små marginaler som hela tiden pressas. De små 
marginalerna har sitt ursprung i de ständigt sjunkande priserna på flygbiljetter som har 
varit en trend de senaste åren. Då Stockholm Arlanda Airports avgifter är relativt 
oförhandlingsbara, blir det istället att flygbolagen går till marktjänstbolagen för att 
förhandla fram bättre avtal och minska sina utgifter. De små marginalerna gör i sin tur 
att marktjänstbolagen måste minimera sin personalstyrka och hinner i slutändan inte 
alltid med att slutföra uppgifter de åtagit sig. 

Problem 

Enligt Per34 fungerar marktjänsthanteringen på Stockholm Arlanda Airport inte som 
önskvärt i nuläget och det har identifierats ett flertal faktorer som kan vara anledningen 
till detta. 

Marktjänstbolagen har enligt Per35 svårt att motivera sin personal att göra ett bra jobb 
och ta hand om sin marktjänstutrustning. Detta kan vara en effekt av att 
marktjänstbolagen behöver minska antalet anställda för att spara pengar. Något som 
dels resulterar i att personal är överarbetad, samt att de dåliga förutsättningarna leder 
till att personalen inte hinner utföra alla uppgifter ordentligt. Något som kan leda till att 
marktjänstutrustning står felplacerad eftersom att personal inte hinner ställa tillbaka 
den på angiven plats. I vissa fall kan det handla om säkerhetsrisker, 
marktjänstutrustning står felplacerad vilket kan leda till att flygplan kan skadas och att 
framkomligheten kan begränsas. 

Per36 anser att det inte enbart går att beskylla marktjänstbolagen för de problem som 
finns med marktjänsthanteringen i nuläget. Ytor där marktjänstbolagen kan förvara sin 
marktjänstutrustning är i nuläget en stor brist samt att de tilldelade ytorna som 
marktjänstbolagen har kan ligga icke optimalt i förhållande till platser där 
marktjänstutrustningen används, vilket kan vara en bidragande effekt till att 
marktjänstbolagens personal har svårt att hinna placera marktjänstutrustningen på 
angiven plats. 

Ägandet 
I nuläget tillhandahålls den mesta marktjänstutrustningen av marktjänstbolagen själva. 
Dock äger inte alla marktjänstbolagen sin egen marktjänstutrustning. Marktjänstbolag 
A leasar all sin marktjänstutrustning, marktjänstbolag B och C äger all 
marktjänstutrustning själva. I tabell 5 sammanställs den för rapporten intressanta 
marktjänstutrustningen för varje bolag. Majoriteten av denna informationen har 
tillhandahållits av marktjänstbolagen. Där de inte har kunnat tillhandahålla information 
har uppskattningar gjorts i samråd med Swedavia, som främst har baserats på hur stor 
andel av flighterna som marktjänstbolagen hanterar. 
                                                             
34 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
35 Lindgren. 2018. 
36 Lindgren. 2018. 
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Tabell 5. Sammanställning av marktjänstutrustning vid varje bolag  

Marktjänstutrustning: A B C Total: 
Palletvagnar 80 50 70 200 

Containervagnar 150 100 130 380 
Bagagevagnar 400 250 140 790 

Teknikertrappor 32 20 12 64 
Fasta trappor kod < C 13 7 5 25 
Motordrivna kod <= C 7 5 3 15 
Motordrivna kod >= C 7 5 3 15 

 

5.1. Marktjänstutrustningen 

I detta kapitel beskrivs och visas med bilder den marktjänstutrustning som analyseras 
i rapporten. En beskrivning om hur marktjänstutrustning kan placeras fel på flygplatsen 
kommer också att belysas. Alla bilder är tagna på Stockholm Arlanda Airport och har 
tillhandahållits av Swedavia. 

I figur 12 visas en bagagevagn som används på Stockholm Arlanda Airport denna vagn 
används för att transportera passagerarnas bagage mellan terminalen och flygplanet. 
Hur många vagnar som krävs för att transportera bagaget varierar beroende på 
flygplanets storlek och hur många passagerare det är ombord, denna information kan 
utläsas i tabell 4. I figur 13 visas en containervagn denna används för att transportera 
containrar vilka innehåller passagerares bagage som ska lastas på flygplanet. Även 
denna vagn dras med motordrivet fordon ut till flygplanet. 

 

 
Figur 12 och 13.  Bagagevagn och containervagn 

I figur 14 visas en servicetrappa gjord för teknikerpersonal. Denna används vid en turn-
around process när tekniker undersöker flygplanet och dess motorer. Dessa trappor 
tar teknikerna med sig själva om de inte står vid uppställningsplatsen. 
Passagerartrapporna visas i figur 15, dessa ska alltid stå vid uppställningsplatsen för 
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att snabbt kunna påbörja passagerarnas avstigning. Finns inte trapporna på plats 
försenas aktiviteten och det finns risk att även kommande aktiviteter fördröjs. 

 

 
Figur 14. och 15. Teknikertrappa och passagerartrappa 

 

5.1.1. Felplacerad marktjänstutrustning 

I intervjun med Per Lindgren37 belystes problemet med felplacerad 
marktjänstutrustning på Stockholm Arlanda Airport. Per38 anser att detta beror på den 
personalbrist som råder hos marktjänstbolagen. Personalen hinner inte ställa tillbaka 
den marktjänstutrustning de använder innan de ska hantera nästa turn-around 
process. Detta leder till att marktjänstutrustning placeras felaktigt och blir till en fara för 
flygplan, fordon och personer. Bilderna i detta delkapitel visualiserar hur 
marktjänstutrustning i nuläget placerats i fara för andra. I figur 16 visualiseras en 
containervagn som står felplacerad. Marktjänstutrustningen står inte helt i det 
markerade området utan ute på den väg där bilar och truckar transporteras. Detta är 
en stor säkerhetsrisk då kollision lätt kan inträffa. I figur 17 visas ännu en vagn 
felplacerad, denna gång är den avställd mitt på öppen yta och utanför markering till för 
marktjänstutrustning. I nuläget förstör felplacerad marktjänstutrustning infrastrukturen 
då de står i vägen och gör det svårframkomligt för alla slags fordon. 

 

                                                             
37 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
38 Lindgren. 2018. 
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Figur 16. och 17. Felplacerad marktjänstutrustning Stockholm Arlanda Airport 
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6. Resultat och lösningsförslag 

I detta kapitel presenteras de resultat som har tagits fram ur modellerna och de olika 
lösningsförslag som skulle kunna vara aktuella för Swedavia samt hur dessa bör 
finansieras och övriga effekter som kommer som resultat av förslagen. 

 

6.1. Beräknat behov av marktjänstutrustning 

Kolumn två i tabell 6 presenterar resultaten från beräkningarna av hur mycket 
marktjänstutrustning som behövs på Stockholm Arlanda Airport med gemensam 
marktjänstutrustning. Det kan jämföras med nuläget som finns i kolumn tre, i kolumn 
fyra konstateras att det kommer behövas lika mycket eller mindre vid användning av 
gemensam marktjänstutrustning. För att validera våra beräkningar har Swedavia kollat 
på resultaten för att se om de ser rimliga ut. För fullständiga beräkningar av mängden 
marktjänstutrustning, se exceldokumentet Swedavia behov (Hedman och Persson 
2018a). 

 
Tabell 6. Jämförelse av mängden marktjänstutrustning 

Marktjänstutrustning Gemensam marktjänst-
utrustning 

Nuläget Differensen 

Palletvagnar 94 200 -106 
Containervagnar 157 380 -223 
Bagagevagnar 423 790 -367 

Teknikertrappor 51 64 -13 
Fasta trappor kod < C 17 25 -8 
Motordrivna kod <= C 12 15 -3 

Motordrivna >= C 12 15 -3 

 

6.2. Ekonomisk hållbarhet 

För att undersöka vilken marktjänstutrustning som är ekonomiskt hållbar att äga för 
Swedavia, gjordes en totalkostnadsanalys på varje individuell marktjänstutrustning. I 
totalkostnadsanalysen jämfördes de kostnaderna som marktjänstbolagen har idag, 
mot de kostnaderna som de skulle bli fakturerade i form av en ökad 
ramptjänstinfrastrukturavgift i alternativet. Detta förutsatt att alla Swedavias utgifter 
inklusive räntekostnader täcks. Det är beräknat förutsatt att ny marktjänstutrustning 
skulle köpas in. Eftersom att årskostnaden för marktjänstutrustningen blir densamma 
är det även applicerbart om den befintliga marktjänstutrustningen skulle köpas in. För 
fullständiga beräkningar, se exceldokumentet Swedavia beräkningar (Hedman och 
Persson 2018b). 

I figur 18 finns intäkter, kostnader och avgifter sammanställt för samtlig 
marktjänstutrustning och nedanför den synliggörs den fullständiga analysen för varje 
individuell marktjänstutrustning. 
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Figur 18. Sammanfattningen av marktjänstutrustningen 

 

Palletvagnar 
Ur figur 19 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer alla marktjänstbolag få en årskostnad som är lägre än den de har i 
nuläget. 
 

Figur 19. Kostnadsanalys av palletvagnar 

 

Containervagnar 
Ur figur 20 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer alla marktjänstbolag få en årskostnad som är lägre än den de har i 
nuläget. 
 

Figur 20. Kostnadsanalys av containervagnar 
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Bagagevagnar 
Ur figur 21 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer alla marktjänstbolag få en årskostnad som är lägre än den de har i 
nuläget. 

Figur 21. Kostnadsanalys av bagagevagnar 

 

Teknikertrappor 
Ur figur 22 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer bara marktjänstbolag B få en årskostnad som är lägre än den de har i 
nuläget. 
 

Figur 22. Kostnadsanalys av teknikertrappor 

 

Fasta trappor kod <C 
Ur figur 23 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer alla marktjänstbolag få en årskostnad som är lägre än den de har i 
nuläget. 
 

Figur 23. Kostnadsanalys av fasta trappor 
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Motordrivna trappor kod <= C 
Ur figur 24 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer marktjänstbolag B och C få en årskostnad som är lägre än den de har 
i nuläget. 
 

Figur 24. Kostnadsanalys av motordrivna trappor små 

 

Motordrivna trappor kod>= C 
Ur figur 25 konstateras det att när alla Swedavias utgifter inklusive räntekostnader är 
täckta, kommer marktjänstbolag B och C få en årskostnad som är lägre än den de har 
i nuläget. 
 

Figur 25. Kostnadsanalys av motordrivna trappor stora 

 

6.3. Lösningsförslag 

I detta kapitlet kommer tre olika lösningsförslag ges för vilken marktjänstutrustning 
Swedavia borde äga och ansvara för. Dessa beräkningar är även applicerbara om fler 
parter skulle gå in som ägare av marktjänstutrustningen. Förslag på hur denna kan 
finansieras och övriga effekter som kommer av förslagen belyses i kommande 
delkapitel. För fullständiga beräkningar, se exceldokumentet Swedavia beräkningar 
(Hedman och Persson 2018b). 

 

6.3.1. Finansiering 

I detta kapitel kommer olika finansieringsmöjligheter att beskrivas, dessa har 
identifierats efter intervjuer som gjorts med anställda på Swedavia. 
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Avgifter 
En av finansieringsmöjligheterna som identifierats under arbetet är att ta ut en avgift 
från marktjänstbolagen för användandet av marktjänstutrustningen. Denna avgift 
kommer vara en ökning av ramptjänstinfrastrukturavgiften, vilket är en avgift som 
baseras på startvikten på de flygplan som marktjänstbolagen tillhandahåller service för 
och faktureras per ton. 

Investering från Swedavia 
I denna typ av investering finansierar Swedavia delar av det lösningsförslag som valts. 
Alla förslag som tagits fram i rapporten medför vinster som inte är kopplade till pengar 
vilket kan medför fördelar för Swedavia. Därför skulle det kunna ses som skäligt att 
Swedavia stod för en del av kostnaden. 

Reklam 
Det sista lösningsförslaget som har identifierats när det kommer till finansiering är att 
sälja reklamplatser på marktjänstutrustningen. Detta kommer endast vara applicerbart 
på passargerartrappor då det är denna marktjänstutrustning som passagerarna ser 
mest av. Anställda på Swedavia anser att reklamplatserna kan vara svåra att sälja då 
det är svårt att hitta en kund som både kan exponeras nära alla flygbolag samt är villiga 
att köpa alla reklamplatser eftersom de endast säljs som ett paket. 
 

6.3.2. Förslag 1 

Det första förslaget är att Swedavia köper in och ansvarar för all marktjänstutrustning 
som undersökts i rapporten enligt kvantiteterna i tabell 5. I förslag 1–1 som visas i figur 
25 finansieras detta genom att fakturera alla kostnaderna till marktjänstbolagen i form 
av en avgift baserad på flygplanens startvikt. 

 

Figur 25. Analys förslag 1–1 

 

Jämförelsen resulterade i att alla marktjänstbolagen kommer att få en lägre årlig 
kostnad än i nuläget för den analyserade marktjänstutrustningen. Detta kan även ses 
i tabell 7 där även den totala ökade kostnaden kan ses längst ner i kolumn 4. 
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Tabell 7. Beräkning av kostnadsdifferens förslag 1-1 

Marktjänstbolag Avgift i 
alternativet 

Kostnad i nuläget Differens 

A 4 258 815 5 726 080 -1 467 265 
B 2 555 289 3 561 500 -1 006 211 
C 1 703 526 2 987 940 -1 284 414 

Total   -3 757 890 
 

I förslag 1–2 som visas i figur 26 finansieras detta genom att dels sälja reklamplatser 
på passargerartrappor och sedan fakturerar resterande kostnader till 
marktjänstbolagen i form av en avgift baserad på flygplanens startvikt. 
 

Figur 26. Analys förslag 1–2 

 

Jämförelsen resulterade i att alla marktjänstbolagen kommer att få en lägre årlig 
kostnad än i nuläget för den analyserade marktjänstutrustningen. Detta kan även ses 
i tabell 8 där även den totala ökade kostnaden kan ses längst ner i kolumn 4. 

 
Tabell 8. Beräkning av kostnadsdifferens förslag 1-2 

Marktjänstbolag Avgift i 
alternativet 

Kostnad i nuläget Differens 

A 3 758 815 5 726 080 -1 967 265 
B 2 255 289 3 561 500 -1 306 211 
C 1 503 526 2 987 940 -1 484 414 

Total   -4 757 890 

 

6.3.3. Förslag 2 

Det andra förslaget är att Swedavia köper in och ansvarar för container-, pallet- och 
bagagevagnarna, enligt kvantiteterna i tabell 5. Även detta förslag finansieras genom 
att fakturera alla kostnaderna till marktjänstbolagen i form av en avgift baserad på 
startvikten. Med all marktjänstutrustning erhålls en kostnadsjämförelse enligt figur 27. 
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Figur 27. Analys förslag 2 

 

Jämförelsen resulterade i att alla marktjänstbolagen kommer att få en lägre årlig 
kostnad än i nuläget för den analyserade marktjänstutrustningen. Detta kan även ses 
i tabell 9 där även den totala ökade kostnaden kan ses längst ner i kolumn 4. 

 
Tabell 9. Beräkning av kostnadsdifferens förslag 2 

Marktjänstbolag Avgift i 
alternativet 

Kostnad i nuläget Differens 

A 2 330 590 3 863 500 -1 532 910 
B 1 398 354 2 265 000 -866 646 
C 932 236 2 200 000 -1 267 764 

Total   -3 667 320 

 

6.3.4. Förslag 3 

Det tredje förslaget är ett scenario som Swedavia vill ha undersökt och det liknar 
förslag 1. Till skillnad från förslag 1 har Swedavia tagit fram exakt vilka 
uppställningsplatser som de vill att det ska finnas passagerartrappor på och vilka 
flygplanskoder de ska klara av att hantera, koden är baserat på flygplanets storlek. 
Förslaget täcker alla uppställningsplatser vid gate där det finns tillgång till baktrappa. I 
förslag 3–1 som visas i figur 28 finansieras detta genom att fakturera alla kostnaderna 
till marktjänstbolagen i form av en avgift baserad på flygplanens startvikt 

. 

Figur 28. Analys förslag 3–1 
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Jämförelsen resulterade i att alla marktjänstbolagen kommer att få en lägre årlig 
kostnad än i nuläget för den analyserade marktjänstutrustningen. Detta kan även ses 
i tabell 10 där även den totala ökade kostnaden kan ses längst ner i kolumn 4. 
 

Tabell 10. Beräkning av kostnadsdifferens förslag 3-1 

Marktjänstbolag Avgift i 
alternativet 

Kostnad i nuläget Differens 

A 4 495 765 5 726 080 -1 230 315 
B 2 697 459 3 561 500 -864 041 
C 1 798 306 2 987 940 -1 189 634 

Total   -3 283 990 

I förslag 3–2 som visas i figur 29 finansieras detta genom att dels sälja reklamplatser 
på passargerartrappor och sedan fakturerar resterande kostnader till 
marktjänstbolagen i form av en avgift baserad på flygplanens startvikt. 

 

Figur 29. Analys förslag 3–2 

 

Jämförelsen resulterade i att alla marktjänstbolagen kommer att få en lägre årlig 
kostnad än i nuläget för den analyserade marktjänstutrustningen. Detta kan även ses 
i tabell 11 där även den totala ökade kostnaden kan ses längst ner i kolumn 4. 
 

Tabell 11. Beräkning av kostnadsdifferens förslag 3-2 

Marktjänstbolag Avgift i 
alternativet 

Kostnad i nuläget Differens 

A 3 995 765 5 726 080 -1 730 315 
B 2 397 459 3 561 500 -1 164 041 
C 1 598 306 2 987 940 -1 389 634 

Total  

 
 

 
-4 283 990 

 

6.3.5. Känslighetsanalys 

För att kolla hur känslig den ekonomiska modellen är för förändringar, genomfördes 
en känslighetsanalys på underhållskostnaden och startvikten. Detta för att se hur 
förändringar kommer att påverka Swedavias vinst. 
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I figur 30 finns resultatet från känslighetsanalysen av underhållskostnaden. Där går det 
att se hur vinsten påverkas i alla förslag, utifrån att underhållskostnaden skulle öka 
med procentsatsen i kolumn ett. 

 

Figur 30. Känslighetsanalys av underhållskostnaderna 

 

I figur 31 finns resultatet från känslighetsanalysen av startvikten. Där går det att se hur 
vinsten påverkas i alla förslag, utifrån att startvikten på Stockholm Arlanda Airport 
skulle minska med procentsatsen i kolumn ett. 

 

Figur 31. Känslighetsanalys av startvikten 

 

6.3.6. Övriga effekter 

Alla vinster ett företag kan göra går inte att räkna i pengar, Swedavia har stora 
möjligheter att dra nytta av förändring i ägandet av marktjänstutrustningen på andra 
sätt. Några övriga effekter identifierades genom intervjuer och diskussion med 
anställda på Swedavia. 

Ökad flexibilitet  
Då marktjänstbolagen inte längre är begränsade till endast deras egen 
marktjänstutrustning. Detta är något som kommer kunna minska förseningar då det 
alltid kommer finnas marktjänstutrustning på plats där den behövs. Detta är väldigt 
viktigt för flygbolagen, då det kostar dem cirka 1 000 kronor per minut de blir försenade, 
en siffra som tillhandahållits av Swedavia. 
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Minskad mängd marktjänstutrustning  
Då det finns mycket marktjänstutrustning behövs även stora förvaringsytor som tar upp 
onödig plats på flygplatsområdet. För varje vagn som försvinner på Stockholm Arlanda 
Airport försvinner även cirka två kvadratmeter i förvaringsytor som kan användas till 
något som är mer värdeskapande.  

Bättre arbetsmiljö hos marktjänstbolagen  
Om marktjänstbolagens kostnader minskar, har de större möjlighet att bemanna med 
tillräckligt många anställda vilket minskar stressen hos personalen. 

Miljöpåverkan  
Vid gemensam marktjänstutrustning har Swedavia möjlighet att påverka vilken 
marktjänstutrustning de vill ha baserat på de miljömål som flygplatsen ska sträva efter.  
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7. Diskussion 

Som nämns i kapitel 6.3.6 är inte alla vinster enbart kopplade till pengar. Flexibilitet är 
något Stockholm Arlanda Airport strävar efter att ha, det sker dagliga förändringar i 
planering och genom att Swedavia äger marktjänstutrustningen ger det en ökad 
flexibilitet. Med ökad flexibilitet läggs fokus framförallt på att marktjänstbolagen inte 
längre äger sin egna marktjänstutrustning och slipper transportera runt den på 
flygplatsen. Samtidigt slipper turn-around processen bli lidande för att inte 
passagerartrappor finns tillgängliga på uppställningsplatser när de behövs. Det kan 
även leda till ökad punktlighet som är viktigt för både flygbolag och passagerare vid en 
turn-around process. Finns marktjänstutrustning redan på plats när flygplanet anländer 
till uppställningsplats, trots att denna plats kan ha blivit ändrad i sista minut, kan 
avlastning av passagerare och gods påbörjas direkt. Marktjänstbolagen behöver inte 
förflytta sina egna passagerartrappor eller säkerställa att dessa finns tillgängliga. 
Märker flygbolagen att Stockholm Arlanda Airport är en flygplats som är punktliga och 
att flygplan avgår i rätt tid, lär flygbolagen kanske vilja utöka sin kapacitet på flygplatsen 
eller etablera nya linjer.  

Att kunna placera marktjänstutrustning på strategiskt valda platser runt om flygplatsen 
för alla marktjänstbolag att nyttja gör att det minskar onödiga transporter till ytor som 
ligger avlägset. Samkordinerade förvaringsytor som ligger närmre de 
användningsområden där marktjänstutrustningen ska användas kan leda till att 
personalen hinner placera marktjänstutrustning på rätt ställe när den använts. Detta 
leder till att personalen känner sig mindre stressade över att de måste placera 
marktjänstutrustningen fel för att hinna serva flygplan enligt deras schema samt att 
onödiga transporter elimineras. Även infrastrukturen på flygplatsen skulle fungera 
bättre då det inte står marktjänstutrustning i vägen, något som har varit ett problem 
innan. I kapitel 2.6.2 förklaras Muri, en del av Lean Production. Här beskrivs 
överbelastning och belyser ett exempel på icke organiserade arbetsytor något som kan 
appliceras på Stockholm Arlanda Airport, det nämns även att om ett företag skulle 
anpassa sig efter Muri leder det till att personal upplever arbetet mindre stressigt och 
effektivare. Detta är något som ligger i linje med att placera marktjänstutrustningen 
mer strategiskt. 

När det kommer till den sociala hållbarheten finns de fler aspekter som kan påverka 
hur personal upplever vardagen på Stockholm Arlanda Airport. När flygbolagen 
pressar priserna hos marktjänstbolagen resulterar det i att personalstyrkan minskas då 
detta är en hög kostnadspost, något som nämns i intervjun med Per39. Genom att ha 
gemensam marktjänstutrustning minskas marktjänstbolagens kostnader enligt 
lösningsförslagen i rapporten. Detta skulle kunna leda till att marktjänstbolagen kan 
lägga mer pengar på att anställa personal något som förmodligen skulle öka 
välbehaget hos personalen. Genom att marktjänstbolagen har fler anställda kan 
arbetet bli mindre stressfyllt genom att fler skulle kunna samarbeta vid en turn-around 
process. Vid ett bättre samarbete kan slarv med felplacerad marktjänstutrustning 
elimineras vilket kan leda till att personalen får en känsla av att de lyckas med arbetet 

                                                             
39 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
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på ett bättre sätt vilket i längden får de anställda att känna välbehag och att de lyckas 
uppfylla de krav som ställs på dem.  

Examensarbetet avgränsar sig till nästan enbart icke motoriserad marktjänstutrustning 
och den hållbarhetsaspekt som ofta diskuteras är då svårare att tillämpa. Vid möjliga 
vidare studier gällande även motoriserad gemensam marktjänstutrustning är valet av 
marktjänstutrustning viktig för att uppnå de miljömål Stockholm Arlanda Airport strävar 
efter, något anställda på Swedavia nämnt vid datainsamling. Det är viktigt att 
marktjänstutrustningen inte är för gammal och påverkar miljön mer än vad som är 
nödvändigt. 

För att utreda vilken marktjänstutrustning Swedavia borde äga, beräknades de 
ekonomiska effekterna för tre olika förslag samt att övriga effekter vägts in som 
påverkar beslutet. Beräkningar går även att applicera med samma resultat ifall 
marktjänstbolagen vill vara delägare i marktjänstutrustningen. Skulle detta vara fallet 
betalar marktjänstbolagen en del av inköpskostnaden av marktjänstutrustningen och 
erhåller en del av intäkterna från räntekostnaderna. Förslag har sammanställts och 
med en färgskala visualiseras detta för läsaren i figur 32. 
 

Figur 32. Sammanfattning av förslagen och deras påverkan 

 

Förslag 1 avser all marktjänstutrustning som undersökts i rapporten och är det förslag 
där kostnaderna för marktjänstbolagen minskas som mest. Detta då det är det 
lösningsförslag där marktjänstutrustningen är som mest optimerad enligt 
beräkningarna i rapporten. Sett till övriga effekter, kommer flexibiliteten bli bättre då 
marktjänstbolagen har tillgång till alla vagnar och trappor på flygplatsen. Dock inte det 
bästa alternativet då utrustningen är optimerad vilket gör att det inte finns något 
överskott. Sett till mängden utrustning är de det förslag där resurserna på flygplatsen 
används bäst, då mängden marktjänstutrustning reduceras mest. Arbetsmiljön för 
personalen på marktjänstbolagen tros kunna bli bättre i och med de sänkta avgifterna 
för marktjänstbolagen. Flygplatsens miljöpåverkan borde kunna minska då dels en 
minska på mängden motoriserade trappor görs i detta alternativet, samt att Swedavia 
kan få inflytande över vilka motoriserade trappor som används på flygplatsen. 

Förslag 2 behandlar container-, pallet- och bagagevagnarna vilket är den 
marktjänstutrustning som det finns mest överskott av på Stockholm Arlanda Airport, 
enligt undersökningar i rapporten. Även om det kan vara mer ekonomiskt fördelaktigt i 
första lösningsförslaget, är detta förslag enklare att genomföra då jobbet med att sälja 
reklamplatser eller hantera motoriserad marktjänstutrustning inte är aktuellt. Sett till 
övriga effekter, kommer flexibiliteten bli lite bättre då marktjänstbolagen har tillgång till 
alla vagnar på flygplatsen. Dock blir det sämre än de övriga alternativen då detta 
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förslag inte inkluderar trapporna. Sett till mängden utrustning inkluderar förslaget den 
mest problematiska marktjänstutrustningen volymmässigt då det är vagnarna som det 
finns mest överskott av. Arbetsmiljön för personalen på marktjänstbolagen tros kunna 
bli bättre i och med de sänkta avgifterna för marktjänstbolagen. Flygplatsens 
miljöpåverkan borde inte skilja sig från nuläget då ingen motoriserad utrustning 
behandlas. 

Förslag 3 som är ett scenario som Swedavia ville ha undersökt, behandlar vagnarna 
som i de övriga lösningsförslagen. Utöver detta har Swedavia tagit fram vilka 
uppställningsplatser de vill ha passagerartrappor på och vilka flygplanskoder de ska 
klara av att serva. Detta förslaget ger högre kostnader än förslag 1 då mängden 
marktjänstutrustning är sämre optimerad. Sett till övriga effekter, ger det flygplatsen 
den bästa flexibiliteten då det alltid kommer att finnas en passagerartrappa på alla 
uppställningsplatser som har nytta av en och som är anpassad till 
uppställningsplatsens flygplanskod. Sett till mängden utrustning inkluderar förslaget 
den mest problematiska marktjänstutrustningen volymmässigt då det är vagnarna som 
det finns mest överskott av. Dock ökar mängden passagerartrappor i detta alternativ 
vilket gör det till ett sämre förslag än förslag 1. Arbetsmiljön för personalen på 
marktjänstbolagen tros kunna bli bättre i och med de sänkta avgifterna för 
marktjänstbolagen. Flygplatsens miljöpåverkan är intressant i detta alternativet och 
ligger nog precis mitt emellan nuläget och lite bättre. Även om antalet motoriserade 
flygplanstrappor på flygplatsen ökar, har Swedavia samtidigt större möjlighet att välja 
de som har en lägre klimatpåverkan. 

För att kunna utvärdera hur känsliga resultaten är för förändringar genomfördes en 
känslighetsanalys på underhållskostnaderna och den totala startvikten. Från analysen 
av underhållskostnaderna kan det konstateras att det måste ske drastiska höjningar 
av kostnaderna innan Swedavia skulle börja förlora pengar på det. Trots att Swedavias 
intäkter även påverkas av mindre förändringar bör det inte vara något som skapar 
problem. Dels då det finns bra marginaler att jobba med, samt att förslagen främst 
behandlar marktjänstutrustning som är icke motoriserad. Detta då sannolikheten på att 
stora och komplicerade fel uppkommer på icke motoriserad marktjänstutrustning är 
låga. När det gäller startvikten kan det konstateras att detta är ett känsligt område, där 
Swedavias vinst påverkas betydligt fortare vid förändring. Trots det borde inte detta 
heller vara något större problem, i och med att Swedavia räknar med en ökad 
efterfrågan på resor.  

Även om alla förslag gör att marktjänstbolagen får reducerade kostnader måste det tas 
i beaktning att inget förslag inkluderar de personalkostnader som kommer att uppstå. 
Dessa personalkostnader är bland annat förarbetet med att sälja reklamplatser och 
förhandla avtal samt kostnader för driften då personal behövs som ser till att allt funkar 
som det ska och som löser eventuella problem. Även om det kommer att öka 
kostnaderna i förslagen marginellt borde det fortfarande vara lönsamt. Något annat 
som måste tas i beaktning när undersökning av resultaten sker är att de flesta siffrorna 
är uppskattningar från anställda på Swedavia och marktjänstbolagen. Dock borde 
fortfarande informationen ses som tillförlitlig i en första studie för att kunna ta beslut 
om det är något som borde fortsätta att undersökas, då den kommer från personer 
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som är väl insatta i området. Dock behövs en större utredning av alla kostnader göras 
innan beslut om genomförande av någon förändring kan tas. 

Även om det låter lovande med lösningsförslag där alla går plus kan det finnas andra 
problem med gemensam marktjänstutrustning.  

Om Swedavia skulle äga all marktjänstutrustning på Stockholm Arlanda Airport, blir 
det väldigt lätt för nya marktjänstbolag att etablera sig då de inte behöver investera i 
någon marktjänstutrustning utan endast kan hyra den av Swedavia. Detta skulle kunna 
resultera i att ett nytt marktjänstbolag kommer in och göra en kraftig sänkning av 
priserna för att konkurrera ut de befintliga marktjänstbolagen och sedan höja priserna 
igen. Därför anser författarna att det bör finnas en typ av barriär för att kunna etablera 
sig på Stockholm Arlanda Airport. Denna barriär får inte bli för hög då det finns risk att 
skapa en form av monopol där det blir omöjligt för nya marktjänstbolag att etablera sig. 
En lösning kan vara att låta ett tredjeparts bolag bildas mellan marktjänstbolagen och 
Swedavia, som äger den gemensamma marktjänstutrustningen och att nya 
marktjänstbolag får köpa in sig i bolaget för att få nyttja marktjänstutrustningen. En 
annan lösning skulle kunna vara att standardisera hur många anställda som minst 
behövs för att utföra alla aktiviteter vid en turn-around process. Detta då det blir svårare 
att göra en kraftig sänkning av priserna när alla marktjänstbolag har samma krav på 
mängden personal. Denna lösningen skulle även kunna ge andra positiva effekter som 
minskade köer i avgångshallen och bättre arbetsmiljö för de anställda vid 
marktjänstbolagen. 

Ett problem som har belysts, framförallt i intervjun med Per40, är att personalen i 
nuläget inte känner något ansvar för marktjänstutrustning och därför inte tar hand om 
den ordentligt. Det finns en risk för att det kan komma att förvärras när 
marktjänstutrustningen endast hyrs av Swedavia. Detta kan leda till att 
marktjänstutrustning placeras felaktigt, vilket resulterar i att marktjänstutrustning inte 
finns på plats när den behövs eller att marktjänstutrustningen hanteras vårdslöst, vilket 
kan bidra till ökade underhållskostnader. Per41 ger exempel på hur åtgärder kan tas 
för att förhindra denna typen av beteende, för att ge incitament åt marktjänstbolagen 
att få sina anställda att ta hand om utrustningen. Att ha straffavgifter för felplacerad 
marktjänstutrustning är ett alternativ, detta är en typ av bestraffning för ett felaktigt 
handhavande av marktjänstutrustningen. För att denna typ av metod ska vara aktuell 
måste ett sätt att ta reda på vilket marktjänstbolag som hanterat 
marktjänstutrustningen fel vid varje tillfälle upprättas, något som är dyrt och avancerat. 
Författarna till rapporten tror även här att ett krav på mer personal skulle kunna hjälpa, 
då de minskar risken för att marktjänstbolagens anställda tar färre genvägar om de 
känner sig mindre stressade och har tid att utföra alla uppgifter ordentligt. 

I de lösningsförslag som tagits fram under examensarbetets gång går alla 
marktjänstbolag plus. Även om alla tjänar pengar på dessa alternativa förändringar är 
det möjligt att vissa marktjänstbolag ändå inte är nöjda då andra marktjänstbolag kan 
tjäna mer på det. Detta på grund av att marktjänstbolag A, B och C är olika stora. 
Tjänar alla en miljon kronor på förändringen kan det halvera ett bolags kostnader 

                                                             
40 Lindgren, Per; anställd på Swedavia som Ground Operation Manager. Stockholm Arlanda Airport 2018. Intervju 26/3. 
41 Lindgren. 2018. 
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medans ett annat bolag inte märker lika stor skillnad på kostnadsminskningen. En 
lösning på detta kan vara att Swedavia betalar en viss summa till det marktjänstbolag 
som inte får den drastiska förändring detta för att de ska kunna dra nytta av alla fördelar 
det finns med gemensam marktjänstutrustning.  

Genom att sälja reklamplatser på marktjänstutrustning kan pengar för del av 
finansiering av lösningsförslag vara aktuellt. Att ha reklam nära flygbolagens egna 
namn gör det lätt att förknippa de två företagen tillsammans. Det skulle krävas dialoger 
med flygbolagen för att enas om beslut angående vilket företag som ska få visa reklam 
på marktjänstutrustning som servar flygbolagen. Detta gör att det kan vara svårt att 
sälja reklamplatserna då de enligt marknadsföringsavdelningen på Swedavia endast 
går att sälja som paket vilket resulterar i att företaget ska kunna synas runt alla 
flygbolag vid en turn-around process. 
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8. Slutsats och rekommendationer 

Nedan följer den slutsats och de rekommendationerna för fortsatta studier inom ämnet. 

 

8.1. Slutsats 

Rapportens syfte har varit att undersöka om resursutnyttjandet av 
marktjänstutrustningen kan förbättras på Stockholm Arlanda Airport med gemensam 
marktjänstutrustning och ta fram alternativ på vilken marktjänstutrustning som 
Swedavia borde äga. 

Efter intervjuer med anställda på Swedavia och mailkontakt med marktjänstbolagen, 
går det att konstatera att i nuläget ansvarar alla marktjänstbolagen för sin egen 
utrustning. Två av bolagen äger sin egen marktjänstutrustning medans den tredje 
leasar av ett uthyrningsbolag. 

Efter att ha undersökt hur mycket marktjänstutrustning som varje marktjänstbolag 
disponerar idag, jämfördes det med mängden marktjänstutrustning som enligt 
beräkningarna i rapporten skulle behövas med gemensam marktjänstutrustning. Från 
detta går det att konstatera att det är låg nyttjandegrad på marktjänstutrustningen som 
finns i nuläget, då till exempel container-, pallet-, och bagagevagnarna i princip går att 
halvera med gemensam marktjänstutrustning. Detta skulle då leda till att den 
marktjänstutrustningen som skulle finnas kvar på Stockholm Arlanda Airport får en 
högre nyttjandegrad samt att slöseri i form av överkapacitet skulle minskas. 

För att undersöka vilken marktjänstutrustning som är värd för Swedavia att ha som 
gemensam marktjänstutrustning har både kvantitativa och kvalitativa aspekter tagits i 
beaktande. Där de kvantitativa aspekterna har varit att räkna på hur det ekonomiskt 
skulle se ut med gemensam marktjänstutrustning. De beräkningar som har gjorts i 
rapporten visar på att det finns det en ekonomisk vinst att ha gemensam 
marktjänstutrustning. Alla förslag som tagits fram kommer enligt rapportens 
beräkningar sänka den årliga kostnaden för alla marktjänstbolagen och samtidigt ge 
Swedavia en intäkt i form av räntekostnaderna. Detta är en tydlig effekt av att den 
totala mängden marktjänstutrustning som finns på Stockholm Arlanda Airport enligt 
beräkningarna i rapporten kommer att minska, vilket kan ses i resultatet av kapitel 6.1.  

Dock är det inte bara det som går att värdera i pengar som är viktigt när denna typen 
av förändringar görs. Under intervjuerna identifierades ett flertal problem som finns på 
Stockholm Arlanda Airport, som relaterade till hur ägandet av marktjänstutrustningen 
ser ut i nuläget. Där flexibiliteten, mängden marktjänstutrustning och 
marktjänstbolagens ekonomiska situation är det som de anställda på Swedavia såg 
som det största problemet. Det går att konstatera att med rapportens beräkningar 
kommer mängden vagnar på Stockholm Arlanda Airport nästan att halveras. Vilket 
skulle resultera i en besparing av förvaringsytor på drygt 1 000 kvadratmeter. Vinsterna 
för flexibiliteten är svårare att beräkna då det inte är möjligt att få tillgång till hur mycket 
förseningar som beror på avsaknad av marktjänstutrustning. Dock resulterar alla 
förslag i att det alltid finns marktjänstutrustning på plats överallt som kan användas av 
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alla marktjänstbolag. Detta kommer reducera förseningar vilket sparar flygbolagen 
pengar och kan resultera i att göra Stockholm Arlanda Airport blir en attraktivare 
flygplats att flyga på. Medans de reducerade kostnaderna för marktjänstbolagen 
förhoppningsvis kan ge dem möjlighet att utveckla sina verksamheter. 

 

8.2. Rekommendationer 

Baserat på slutsats, beräkningar och diskussion rekommenderar författarna till denna 
rapport Swedavia att välja lösningsförslag 3–2. Detta förslag ger företaget störst 
flexibilitet då all marktjänstutrustning som tagits i beaktande i denna rapport ingår, samt 
Swedavias egna förfrågan om att ha passagerartrappor på utvalda 
uppställningsplatser. Förslaget är det som ger marktjänstbolagen näst bästa 
besparingar när ekonomin tas i beaktning, författarna tycker dock att fördelarna med 
att ha passagerartrappor på alla aktuella uppställningsplatser väger över. Författarna 
anser att det även skulle finnas incitament för Swedavia att stå för en dela av 
kostnaden för att genomföra förändringen. För att fortsätta förändringsarbetet bör 
nedanstående delar vara ett nästa steg: 

 En mer noggrann utredning kring kostnader och intäkter bör göras för att 
beräkningarna ska vara exakta. 
 

 Diskussioner bör startas med marktjänstbolagen om hur samarbetet skulle 
kunna gå till och hur intresset för att vara delägare ser ut. 
 

 Jurister bör involveras för att vara behjälpliga med avtal samt för att säkerställa 
att det förslag som arbetas fram fungerar med rådande lagar. 

Vidare bortom arbetet för denna rapport rekommenderar författarna att fortsätta arbetet 
med att göra all marktjänstutrustning på Stockholm Arlanda Airport gemensam. Detta 
då beräkningarna och övriga slutsatser i rapporten, visar på att gemensam 
marktjänstutrustning har fördelar ekonomiskt samt att det finns flera andra positiva 
effekter för Swedavia som helhet. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor till Alberto Clandestino 

Får vi spela in intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen? 

Är det okej att vi nämner er med namn i vår rapport? 

Roll och ansvar: 

 Kan du berätta vilken roll du har och vad dina arbetsuppgifter är? 

Lagen om offentlig upphandling: 

 Lägger ni ut en upphandling varje gång? 
 Hur ser en upphandling ut vid köp av begagnad utrustning? 

Marktjänstutrustning 

 Hur sker inköpen i dagsläget? 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till Björn Svensson 

Får vi spela in intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen? 

Är det okej att vi nämner er med namn i vår rapport? 

Roll och ansvar: 

 Kan du berätta vilken roll du har och vad dina arbetsuppgifter är? 

Marktjänstutrustning 

 Hur tycker du att marktjänsthanteringen fungerar på Arlanda i dagsläget? 
 Anser du att det finns något att utveckla när det kommer till hanteringen av 

marktjänstutrustningen? 

Ramp E: 

 Vilken utrustning äger Swedavia på ramp E? 
 Vem ansvarar för att extrautrustning finns vid service och när utrustning går 

sönder? 
 Kostar det marktjänstbolagen något att använda utrustningen? 

o Hur mycket kostar det? 
o Hur finansieras det från Swedavias sida? 

 Vilka för- och nackdelar har du sett med att ha mer gemensam utrustning? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till Eric Malm 

Får vi spela in intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen? 

Är det okej att vi nämner er med namn i vår rapport? 

Roll och ansvar: 

 Kan du berätta vilken roll du har och vad dina arbetsuppgifter är? 

Lagen om offentlig upphandling: 

 Hur påverkar den ditt arbete. 

Finansiering: 

 Hur finansieras utrustningen som Swedavia äger? (koner och klossar) 
 Hur finansierades den gemensamma utrustningen på Ramp E? 
 Kan nya inköp av marktjänstutrustning finansieras med reklam?  

o Hur ser regelverket ut för detta? 

Investering: 

 Finns det några policys när det kommer till investeringar på Swedavia? 
o Tid till lönsamhet? 
o Avkastning på investering? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor till Per Lindgren 

Får vi spela in intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen?  

Är det okej att vi nämner er med namn i vår rapport? 

Roll och ansvar: 

 Kan du berätta vilken roll du har och vad dina arbetsuppgifter är? 

Tidigare studier 

 Vad har framkommit vid tidigare studier av samägd marktjänstutrustning? 
 Vad har bakgrunden till studien varit? 
 Har något från den studien implementerats i verksamheten? 

Marktjänstutrustning 

 Hur tycker du att marktjänsthanteringen fungerar på Arlanda i dagsläget? 
 Anser du att det finns något att utveckla när det kommer till hanteringen av 

marktjänstutrustningen? 
 Vilka för och nackdelar ser du med samägd marktjänstutrustning? 
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Bilaga 5 - Intervjufrågor till Roy Trullson 

Får vi spela in intervjun för att ha möjlighet att lyssna på den igen? 

Är det okej att vi nämner er med namn i vår rapport? 

Roll och ansvar: 

 Kan du berätta vilken roll du har och vad dina arbetsuppgifter är? 

Marktjänstutrustning 

 Hur tycker du att marktjänsthantering fungerar på Arlanda i dagsläget? 
 Anser du att det finns något att utveckla när det kommer till hanteringen av 

marktjänstutrustningen? 
 Vilka för och nackdelar ser du med samägd marktjänstutrustning? 
 Vilken är den utrustning som i dagsläget körs runt mest mellan 

uppställningsplatserna? 
 Vilken utrustning äger Swedavia själva? 
 Har marktjänstbolagen egna förråd där utrustningen förvaras? 

o Hur mycket betalar dem för det?  

Marktjänstbolagen: 

 Lånar marktjänstbolagen utrustning av varandra? 


