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Sammanfattning 
Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig bransch för 

framtidens tekniska utveckling. För att flygbolagen ska kunna bedriva sin verksamhet finns 

det tre huvudaspekter som måste planeras och övervakas för att uppnå en operativ 

effektivitet. De tre aspekterna är: flygbesättning, flygplan och passagerare. Den näst största 

kostnaden för majoriteten av flygbolagen är besättningen, därför är planering av effektiva och 

robusta scheman en viktig del för lönsamheten hos flygbolaget. Ett gynnsamt schema för 

flygbesättningen ska minimera kostnaden för personalen och samtidigt vara robust.  

 

Scandinavian Airlines (SAS) är ett skandinaviskt flygbolag som i nuläget använder sig av 

optimeringsverktyget Crew management system (CMS) för att schemalägga flygbesättningen 

på samtliga flygningar. Crew Planning-avdelningen är den övergripande avdelningen där all 

schemaläggning av flygbesättningen sker. Inom Crew Planning finns avdelningen Crew 

Optimization som skapar månatliga scheman för 5000 piloter och Cabin Crew som varje 

månad bemannar över 24 000 flygningar.  

 

Syftet med examensarbetet är att framställa en metodik för att jämföra flera nyckeltal 

samtidigt. Nyckeltalen utvärderar schemats prestanda och ger schemaläggaren en inblick i 

dess styrkor och svagheter. SAS intresserar sig av att veta vart trade-off punkterna ligger för 

dessa nyckeltal inklusive att finna punkten som är optimal. Punkten som anses vara optimal 

har en parameterinställning där samtliga nyckeltal har ett så förmånligt värde som möjligt. 

Resultatet av jämförelsen ska förevisa om modellen är optimalt inställd utefter dessa 

preferenser.  

 

I studien inkluderas en regressionsanalys och en nyckeltalsanalys som studerar de utvalda 

nyckeltalen Duty days som innefattar produktionsdagar, Absolute Fatigue Risk som innebär 

risken för utmattning och Aircraft changes som mäter antal flygplansbyten. För att 

möjliggöra analysen har parametrarna Fatigue penalty och Aircraft changes penalty valts ut 

för att studera effekten på de olika nyckeltalen när inställningen på parametrarna förändras. 

Varje nyckeltal är sammankopplat med en parameter i CMS. Schemaläggning är en komplex 

uppgift att genomföra då robusta scheman inte alltid är de mest kostnadseffektiva. Vad som 

då uppstår mellan de olika faktorerna är trade-off punkter. Trade-off punkt är den punkt där 

båda nyckeltalen har ett så gynnsamt värde som möjligt innan ett av nyckeltal börjar påverkas 

negativt av de andra nyckeltalets positiva utveckling.  

 

För att jämföra de tre nyckeltalen samtidigt har olika körningar i optimeringsverktyget CMS 

genomförts med olika inställningar på de utvalda parametrarna. Utdata från nyckeltalen har 

standardiserats och sedan tillämpades Pythagoras sats för att lokalisera den optimala punkten. 

Det rekommenderas att SAS framställer ett nyckeltal för robusthet och  

undersöker möjligheten att mäta nyckeltalen i en form av en kostnad.  

  



 

Abstract 
The aviation industry possesses great innovative knowledge and is also an important industry 

for the future's technological development. For the airlines to be able to operate, there are 

three main aspects that must be planned and monitored in order to achieve operational 

efficiency. The three aspects are: flight crew, aircraft and passengers. The second largest cost 

for most airlines is the crew, therefore planning of efficient and robust schedules is an 

important part of the profitability of the airline. A good schedule for the flight crew should 

minimize the staff cost and be robust as well. 

 

Scandinavian Airlines (SAS) is a Scandinavian airline that currently uses the optimization 

tool Crew Management System (CMS) to schedule the flight crew on all flights. Schedules 

for the flight crew is done at the department Crew Planning. At Crew Planning, there a 

department called Crew Optimization where they create monthly schedules for 5000 pilots 

and Cabin Crew and provide staff for over 24,000 flights every month. 

 

The purpose of the study is to create a methodology to compare several key performance 

indicators simultaneously. The key performance indicators evaluate the performance of the 

schedule and give the scheduler an insight into the strengths and weaknesses. SAS is 

interested in knowing where the trade-off points is located for these key performance 

indicators and finding the optimal point. The optimal point has a parameter setting where all 

key performance indicators have a value that is as good as possible. The result of the 

comparison should show whether the model is correctly set according to these preferences. 

 

The study shows a regression analysis and a key ratio analysis that investigates the selected 

key performance indicators Duty days, which are production days, Absolute Fatigue Risk, 

which entails the risk of fatigue and Aircraft changes that are the number of aircraft changes 

made. To enable the analysis, the parameters Fatigue penalty and Aircraft changes penalty 

have been selected to study the effect on the different key performance indicators when the 

setting of the parameter’s changes. Each key performance indicator is linked to a parameter 

in CMS. Scheduling is a complex task to perform as robust schedules are not always cost 

effective. What then arises between the various factors is trade-off points. Trade-off point is 

the point where both key performance indicators has a good value as possible before one of 

the indicators begins to be negatively affected by the other indicator’s positive development. 

 

To compare the three chosen key performance indicators at the same time, different runs in 

the optimization tool CMS have been carried out with different settings on the selected 

parameters. Outputs from the key performance indicators have been standardized and then 

Pythagorean theorem was applied to locate the optimal point. It is recommended that SAS 

develops a new performance indicator that represents robustness and examines the possibility 

of measuring the key performance indicator in a cost. 

 

  



 

Förord 
 

Författarna vill ta tillfället i akt och tacka alla som har varit delaktiga i det här 

examensarbetet. Ett stort tack till Scandinavian Airlines som har gjort det möjligt att 

genomföra examensarbetet hos dem och ett speciellt tack till avdelningen Crew Planning för 

ett varmt välkomnande och stöd under arbetets gång. På Crew Planning finns det ett par 

personer som vi tycker förtjänar ett extra tack och dessa är: 

 

Mårten Ahlstedt - Vår kontaktperson och uppdragsgivare som har varit behjälplig från start 

till slut och kommit med relevanta åsikter kring arbetet.  

 

Alexander Kies - Vår handledare på SAS som har bidragit med undervisning i 

optimeringsverktyget och handlett våra frågor kring arbetet. Alexander har varit ett stort stöd.  

 

Adrian Frank - Stort tack till Adrian för ett varmt välkomnande på avdelning Crew Planning 

samt bidragande i intervjun där betydelsefull fakta om SAS och Crew Planning framfördes.  

 

Michael Strömberg - Stort tack till Michael som bidrog med en intervju om Crew Control. 

Verksamheten som bedrivs på avdelningen är väldigt intressant och ett relevant 

utvecklingsperspektiv om framtidens schemaläggning.  

 

På Linköpings Universitet vill vi tacka vår examinator Tatiana Polishchuk som bidragit med 

konstruktiv kritik under arbetets gång och lett oss i rätt riktning. Tatianas kunskaper inom 

flygsektorn och optimering har varit till en stor hjälp. Vi vill även tacka vår handledare 

Anastasia Lemetti som har lagt ner tid och bidragit med relevanta åsikter till arbetet.  

 

Vi vill även tacka Anna Fredriksson som var examinator i en förberedande kurs till 

examensarbetet. Om Anna inte hade lett in oss på rätt spår tidigt i arbetets gång hade 

examensarbetets resultat inte varit detsamma. Slutligen vill vi tacka Stefan Engevall och 

Michael Hörnquist som bidragit med stöd under examensarbetets gång. 
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ICAO  The International Civil Aviation Organization 

KPI   Key Performance Indicators, nyckeltal  

LBS  Lifestyle Bidding System  

OCC  Operations Control Center 

OD  Crew Control  

OMA  Operations Manual 

SAS  Scandinavian Airlines 

SK  Skandinaviska delen av SAS  

SGH  SAS Ground Handling  

TAT  Turnaround time 

TPE  Traffic Planning Elements 

 

 

 

 

 

  



 

Ordlista 
 

Bas: Kontoret där den flygande personalen är anställd på och utgår ifrån. Varje slinga/trip 

börjar och avslutas på basen.  

Bidding system: Systemet som flygbesättningen använder för att buda på sina önskemål i 

schemaläggningen.  

Cabin Crew: Kabinpersonalen som arbetar i kabinen på ett flygplan, består av flygvärdinnor 

eller flygvärdar.   

Common Alertness Scale: Ett system för att mäta fatigue (utmattningen) hos 

flygbesättningen. CAS är baserat på en studie om utmattning som är gjord på Karolinska 

universitetssjukhus.  

Day of operation: Dagen då schemat tas i bruk. 

Duty day: En arbetsdag. 

Fatigue Safety Action Group: Möten mellan besättningsmedlemmar, skyddsombud, 

fackföreningar och schemaläggare där syftet att diskutera vad som driver fatigue och 

säkerhetsrelaterade frågor kopplat till risken för fatigue. 

Flight crew: Piloterna. 

Flotta: En samling av luftfartyg.  

Körning: I denna rapport innebär körning en maskinell körning i optimeringsverktyget CMS.  

Leg: En avgång följt av en landning.  

Lost day: Crew Optimization schemalägger något som Roster Maintenance sedan i nästa fas 

behöver riva ner och göra om. 

Manco: Flygproduktion som inte har planerad bemanning.  

Maintenance: Underhåll av luftfartygen. Krav finns på att alla luftfartyg behöver ha 

regelbundna kontroller.  

Narrow Body: Ett flygplan med enbart en mittgång.  

Pairing: Utifrån tilldelade legs skapas slingor som börjar och slutar på samma bas. Denna fas 

är anonym vid schemaläggningen.  

Penalty: En fiktiv kostnad som en parameter straffar med för att undvika ett visst beteende 

eller händelse i schemaläggningen.   

RAVE: Programmeringsspråket som används för att formulera regler och bivillkor i 

optimeringsverktyget CMS.  

Roster: Personliga arbetsscheman skapas utifrån den pairing som genomförts tidigare. 

Slinga: En sekvens av en till fem arbetsdagar (duty) som börjar och slutar på samma bas, 

samma sak som trip.   

Trafikprogram: Anger vilken sträcka ett flygplan ska flyga och när exempelvis ett flygplan 

ska göra ett underhåll det vill säga Maintenance.  

Trip: En sekvens av en till fem arbetsdagar (duty) som börjar och slutar på samma 

bas, samma sak som slinga.  

Unfit: När en i Flight Crew är för utmattad för att orka flyga sin produktionsdag anmäler sig 

personen i fråga sig för unfit och behöver inte flyga produktionsdagen.   

Wet lease: In- och uthyrning av luftfartyg med besättning. 
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1. Inledning  

Flygindustrin förflyttar cirka 4,1 miljarder passagerare varje år (ATAG 2018). Den största 

styrkan är dess snabbhet vilket lockar både affärsresenärer och fritidsresenärer (Goeldner & 

Brent 2009). Flygbranschen besitter stora innovativa kunskaper och är dessutom en väsentlig 

bransch för framtidens tekniska utveckling (Belobaba, De Neufville, Odoni & Reynolds 

2013). För att flygbolag ska kunna bedriva sin verksamhet finns tre huvudaspekter som måste 

planeras och övervakas för att uppnå en operativ effektivitet. De tre aspekterna är: 

flygbesättning, flygplan och passagerare. Dessa kan ses som separata enheter som planeras 

och optimeras självständigt. Flygbolag vill leverera vad de lovat kunden, alltså att flygplanet 

är i tid och att passageraren är vid rätt destination, i rätt tid med sitt bagage. För att det ska 

vara möjligt behöver ett schema skapas. (Kohl, Larsen, Larsen, Ross & Tiourine 2004) 

 

Flygbolag vill minimera samtliga kostnader för verksamheten och de har som mål att alltid 

följa den lagda planen. Sker oväntade händelser som resulterar i avvikelser från planen ska 

flygbolaget så snabbt som möjligt återgå till den ordinarie planen. Vid vissa fall är det 

omöjligt att återgå till planen och då är målet att försöka hitta en ny lösning som ligger så 

nära optimum som möjligt. (Kohl et al. 2004) Ett gynnsamt schema för flygbesättningen ska 

minimera kostnaden för personalen och samtidigt vara robust. Detta är en komplex uppgift 

och kräver noggrann modellering av schemat för att uppnås. (Stojković & Soumis 2004)  

 

Scandinavian Airlines (SAS) är ett skandinaviskt flygbolag som i nuläget använder sig av 

optimeringsverktyget Crew management system (CMS) för att schemalägga flygbesättningen 

på samtliga flygningar. När schemat skapas finns det ett femtiotal ingående parametrar som 

styr schemats utfall och cirka 30 nyckeltal som främst analyseras. Crew Planning-

avdelningen är den övergripande avdelningen där all schemaläggning av flygbesättningen 

sker. Inom Crew Planning finns Crew Optimization-avdelningen som skapar månatliga 

schemat för 5000 piloter och Cabin Crew samt bemannar över 24 000 flygningar varje 

månad. (Frank 2019)  

1.1 Problembeskrivning 

Scandinavian Airlines är ett flygbolag som arbetar med att underlätta förflyttningen av 

Skandinaviens frekventa resenärer. Varje månad bemannar 5000 besättningsmedlemmar SAS 

flygningar för att detta ska fungera. Crew Optimization-avdelningen skapar varje månad 

scheman för piloter och Cabin Crew som arbetar på SAS. Varje månad när flygbesättningens 

schema modelleras är målet att schemat ska minimera totalkostnaden samtidigt som schemat 

ska vara robust. Det finns cirka femtio parametrar i CMS som styr schemats utfall, varav tio 

parametrar modelleras manuellt av Crew Optimization. Cirka 30 nyckeltal används vanligtvis 

vid analys av schemat i dagsläget. SAS använder sig av olika nyckeltal för att analysera 

schemat och idag kan enbart två dimensioner av nyckeltal jämföras samtidigt i CMS. 

Jämförelsen mellan två nyckeltal visualiseras i ett diagram direkt i verktyget CMS. Varje 
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nyckeltal är kopplat till en av parametrarna i verktyget och nyckeltalen kan ge 

schemaläggaren en inblick i dess styrkor och svagheter.  

 

Schemaläggarna saknar i dagsläget en metodik för att jämföra fler än två nyckeltal samtidigt. 

Tidsbrist är en faktor till att schemaläggarna inte har möjlighet att genomföra djupgående 

analyser som jämför flera av schemats relevanta nyckeltal samtidigt. Vid förändring av 

parametern ligger fokus på att förstå hur nyckeltalen påverkas av förändringen och hur 

nyckeltalen integrerar med varandra. Rapporten kommer med hjälp av en metodik jämföra 

fler än två nyckeltal samtidigt och utreda om optimeringsverktyget är korrekt inställd, det vill 

säga kontrollera om de studerade parametrarna i verktyget är korrekt inställda eller om det 

finns en annan mer gynnsam inställning.  

 

Schemaläggning är en komplex uppgift att genomföra då robusta scheman inte alltid är de 

mest kostnadseffektiva. Vad som då uppstår mellan de två faktorerna är trade-off punkter. 

Trade-off punkt är den punkt där det inte är möjligt att förbättra båda nyckeltalen samtidigt 

utan att det bidrar till en negativ inverkan på det andra nyckeltalet. SAS är också intresserade 

att veta vart trade-off punkterna infaller utifrån hur de schemalägger i dagsläget.  

1.2 Mål  

Målet är att bistå med en rekommenderad metodik till SAS som kan användas som ett 

beslutsunderlag för modelleringen av de givna nyckeltalen. Detta för att kunna skapa ett så 

gynnsamt schema som möjligt till flygbesättningen.  

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är ta fram en metodik för att jämföra flera nyckeltal samtidigt. För 

att genomföra detta behöver schemaläggningsprocessen kartläggas. Resultatet av jämförelsen 

ska förevisa om modellen är rätt inställd utefter dessa preferenser. Schemat ska vara 

kostnadseffektivt, det vill säga målet är att minimera totalkostnaden samtidigt som schemat 

ska vara robust.   

1.4 Forskningsfrågor  

Frågorna som besvaras i examensarbete är till för att säkerställa att mål och syfte uppnås. 

Examensarbetets frågeställningar är följande:  

 

1. Hur fungerar schemaläggningsprocessen i dagsläget hos SAS? 

För att kunna förstå helheten ska hela processen för Crew Planning beskrivas kortfattat med 

en detaljerad inblick i Crew Optimization-avdelningen. Det är viktigt att förstå hur 

schemaläggningen fungerar i dagsläget för att kunna föreslå en metodik som jämför flera 

nyckeltal samtidigt.  
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2. Hur kan flera nyckeltal jämföras samtidigt? 

Att skapa en metodik för att kunna jämföra flera nyckeltal i schemaläggningsprocessen är 

avsikten med examensarbetet och frågan ska besvara hur jämförelsen ska utföras.  

 

3. Hur påverkar metodiken inställningen av de utvalda parametrarna med avseende på de 

lokaliserade trade-off punkterna? 

Varje nyckeltal är knuten till en specifik parameter. För att se nyckeltalens utfall ska 

parametrar justeras i optimeringsverktyget CMS.    

1.5 Avgränsningar  

Det har enbart skapats en metodik på Crew Optimization-avdelningen för jämförelse av 

nyckeltalen. Studien beaktar enbart flygbesättningen (Cabin Crew) och undersöker inte 

markpersonal eller annan personalplanering som sker på SAS. Det tas inte hänsyn till ifall 

personalen är fast anställd eller anställd via bemanningspoolen. Se figur 1 som visualiserar 

alla ingående delar i Crew Planning och markerar Crew Optimization där metodiken har 

utvecklats. 

 

 
Figur 1. Crew Planning organisationen på SAS. (SAS 2019. ”Presentation Crew Planning-Roster 

Maintenance”. Hämtad 2019-04-02. Internt dokument. Modifierad.) 

Enbart den danska flygbesättningen med basen Köpenhamn har analyserats. Följaktligen 

har danska kollektivavtal, danska lagar och regler styrt parametrarnas inverkan på 

jämförelsen. Vid schemaläggning finns två ingående delar: pairing och rostering. Denna 

studie har enbart genomfört en undersökning i pairing-fasen som är den fasen av 

schemaläggning där olika flygningar paras ihop till produktionsdagar. Enbart short-haul flyg 

har studerats, short-haul innebär flygningar som flygs av flygplan med en narrow body det 

vill säga ett flygplan med enbart en mittgång i planet. Studien har enbart undersökt och 

analyserat utvalda parametrar samt nyckeltal och avgränsat sig från påverkan på andra 

befintliga parametrar och nyckeltal. Nyckeltalet TOTAL cost har inte studerats i metodiken 
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men den inkluderas i resultatet för att analysera hur metodiken eventuellt kan påverka 

schemats totalkostnad.  

1.6 Rapportstruktur  

Kapitel 2 innehåller teorier som är relevanta för problemområdet. Övergripande information 

om logistik med fokus på flygbranschen och detaljerad info om schemaläggning av 

flygbesättning presenteras. I kapitel 3 presenteras teori kring olika metodtyper, insamling av 

data och bearbetning av data. Sedan påvisas tillvägagångssättet för det här examensarbete. I 

kapitel 4 framkommer en företagsbeskrivning där den allmänna verksamheten hos SAS 

presenteras. I kapitel 5 redogörs nulägesbeskrivningen hos SAS där 

schemaläggningsprocessen av flygbesättning beskrivs detaljerat. I kapitel 6 presenteras 

studiens insamlade data och bearbetning av data. Kapitel 7 förevisar studiens resultat, den 

rekommenderade metodiken och en diskussion. I kapitel 8 presenteras slutsatsen där 

frågeställningarna besvaras. Kapitel 9 förklarar framtida arbete som kan bygga på denna 

studie och rekommendationer författarna ger till SAS.   
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2. Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras den befintliga teorin och bakgrundsfakta som examensarbetet grundas 

på. Logistik, optimering och statistik tas upp i kapitlet då examensarbetet grundas på dessa tre 

beståndsdelarna. För att få en förståelse för industrin beskrivs flygbranschens uppbyggnad 

och viktiga organisationer inom flygsektorn. Kapitlet innehåller även grundläggande teori om 

schemaläggning och vad robusthet innebär vid schemaläggning, trade-off och teori om 

nyckeltalen som studeras.  

2.1 Logistik  

Enligt Jonsson och Mattsson (2016) är logistik ett samlingsnamn för alla de verksamheter 

som ser till att resurser (exempelvis material eller personal), produkter och tjänster finns på 

rätt plats, i rätt tid och gärna till ett mycket lågt pris. Logistik definierar innebörden av att 

planera, organisera och styra aktiviteter i ett flöde för att skapa en så effektiv planläggning 

som möjligt. Syftet med logistik är att tillfredsställa kundens behov, det vill säga bidra med 

en god kundservice, låga kostnader, en låg kapitalbindning, låga miljökonsekvenser och goda 

sociala förutsättning menar Jonsson och Mattsson (2016). Vidare förklarar de att logistiken 

även gynnar företagsekonomiska intressen såsom att intressenter på marknaden ska kunna få 

ökad konkurrenskraft och en ekonomisk vinning och detta sker genom en ökad lönsamhet 

och hållbarhet.  

 

Logistik är enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) ett komplext system som 

involverar många olika komponenter och mål inom olika områden. Från kundens perspektiv 

är det rimligt att ställa krav på företaget men från företagets perspektiv är det mer 

komplicerat att uppfylla alla kundernas krav. Författarna menar också att i nuläget är det 

enbart de mest effektiva företagen som kan åstadkomma uppfyllelse av kundens krav. 

Företag befinner sig idag i allmänhet i ett pressat läge både av ett hårt kostnadstryck där 

kostnadsminskningar är väsentliga och av ökade krav från marknaden på snabba, säkra och 

flexibla leveranser. Det innebär att företagets leveransservice bör vara hög och 

leveransprocesserna effektiva. För att möjliggöra detta krävs en väl fungerande distribution, 

produktion och materialförsörjning som också koordinerar väl med varandra. Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl (2013) anser att logistiken handlar just om att kunna kombinera 

leveransservicen med leveransprocesserna, företag som lyckas skapa en god balans får ofta 

större konkurrensfördelar på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. 

 

För att logistiken i ett företag ska fungera behöver det följaktligen ske en kapacitetsplanering 

förklarar Jonsson och Mattsson (2016). De menar att produktionsresurser behövs för att 

åstadkomma värdeförädling hos tillverkningsföretag. Hos tjänsteföretag kan det innebära att 

resurser i form av personal behöver allokeras korrekt för att uppnå effektivitet i arbetet som 

utförs. Kapacitetsplanering är associerat med kostnader och företag bör enligt Jonsson och 

Mattsson (2016) finna en balans mellan tillgången på kapacitet och behovet av kapacitet. 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) påvisar också bandet mellan kapacitetsplanering och 

kostnader. De menar att en för hög kapacitet är kostsamt för företaget men om marknadens 
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efterfrågan är för låg riskerar företag att inte kunna utnyttja hela kapaciteten som planerats. 

Uppstår istället en efterfrågan som är högre än den kapacitet som planerats kan svårigheter 

med leveransservicen uppstå. Både Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) och Jonsson och 

Mattsson (2016) försöker påvisa betydelsen av en fördelaktig kapacitetsplanering hos 

företaget, att skapa balans utefter efterfrågan för att kostnaderna inte ska öka ansenligt. 

2.2 Schemaläggning 

Schemaläggning handlar om att allokera resurser för att utföra specifika arbetsuppgifter och 

tillgodose efterfrågan menar Noyan Ogulata, Koyuncu och Karakas (2008). De förklarar att 

syftet med schemaläggning är att hitta den optimala resursfördelningen som bidrar till att 

efterfrågan tillfredsställs med minsta möjliga kostnad.  

 

Ohara och Tamaki (2016) menar att ett välgjort schema kommer att främja smidigheten för 

företaget men också innebära att en bättre service kommer kunna erbjudas till kunderna. De 

indikerar att hos många företag genomförs schemaläggningen av en personalansvarig eller 

vanligtvis också en chef. Detta kan då utföras manuellt baserat på den erfarenhet 

schemaläggaren har. Vid schemaläggning tillkommer många gånger villkor, regler och krav 

som bör beaktas, exempelvis längd på rast, vila mellan arbetspassen eller 

kvalifikationskriterier. Att skapa scheman manuellt eller baserat på erfarenhet är inte ett 

optimalt sätt att tillhandahålla ett gynnsamt resultat menar Ohara och Tamaki (2016). Ernst, 

Jiang, Krishnamoorthy och Sier (2004) instämmer i komplexiteten att skapa optimala 

scheman manuellt och anser att vid ett mer svåröverskådligt schema där många begränsningar 

finns är det betydligt svårare att finna en optimal lösning och minimera kostnaderna manuellt.  

 

Ohara och Tamaki (2016) anser att komplexa och stora schemaläggningar bör genomföras 

med hjälp av ett en dator med tillhörande mjukvaruprogram. Trots svårigheter i form av krav 

och tillfredsställelse för personal vid schemaläggning kan ett datorverktyg hjälpa 

schemaläggaren att generera ett fördelaktigt och genomförbart schema. Ernst et al. (2004) 

bedömer att datorer är mer lämpade att lösa schemaläggningsproblem när flera aspekter bör 

tas i beaktning. Programmet datorn använder sig av bör bli programmerad på rätt sätt för att 

kunna skapa optimalitet i praktiken.   

2.3 Optimering 

Optimeringslära härstammar enligt Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2003) från den 

tillämpade matematiken och innehåller olika metoder samt matematiska modeller. De anser 

att målet alltid är att erhålla den bästa möjliga lösningen vid olika valmöjligheter.  

 

För att det ska vara möjligt att tillämpa optimeringsmodeller på ett problem anser Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand (2003) att det krävs något i problemställningen som kan ändras, 

dessa formuleras som problemets variabler. Att optimera problemet innebär att givet det mål 

som har angivits fastställa det ultimata värdet på dessa variabler. Målet finns angivet i 

problemets målfunktion och indikerar om det ska minimeras eller maximeras. Vidare påpekar 
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de att optimeringsproblemet många gånger har bivillkor som är angivna krav eller 

begränsningar till problemet, bivillkoren påverkar utfallet av problemet. Det krävs att 

variablerna och bivillkoren kan uttryckas kvantitativt i form av matematiska relationer och 

funktioner hävdar dem. I många fall är det angivna problemet mycket komplext och det krävs 

olika optimeringsmetoder i form av algoritmer samt datorer för att utröna den optimala 

lösningen. När det används dataverktyg för att lösa ett optimeringsproblem modelleras fasta 

värden som en parameter som motsvarar problemets konstanter hävdar Lundgren, Rönnqvist 

och Värbrand (2003).  

 

Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2003) förklarar att i dagsläget används optimering 

omfattande på olika tekniska samt ekonomiska tillämpningsområden. Det är vanligt att 

optimeringsmodeller används vid operativ, taktisk och strategisk planering som ett 

analysverktyg. För att erhålla ett gynnsamt utfall av optimeringsmodellen behövs kunskaper i 

området där optimeringen tillämpas men även i matematik och datalogi anser författarna.  

 

För att tillämpa optimering i ett verkligt sammanhang behöver optimeringsproblemet 

identifieras för att kunna formulera detta problem matematiskt konstaterar Lundgren, 

Rönnqvist och Värbrand (2003). Problemet ska sedan lösas med hjälp av en 

optimeringsmetod. Författarna anser att det är viktigt att validera och verifiera resultatet för 

att kontrollera att modellen verkar rimlig. Viktigt att ha i åtanke är att alla 

optimeringsmodeller är förenklade och inte speglar verkligheten till fullo, detta då 

verkligheten är mycket komplex och svår att formulera i en matematisk modell. För att 

resultatet ska kunna nyttjas från en optimeringsmodell bör modellen inkludera de centrala 

delarna av problemet konstaterar Lundgren, Rönnqvist och Värbrand (2003). 

2.3.1 Pareto optimalitet  

Pareto optimalitet används vid flermålsoptimering, det vill säga när det finns flera olika 

målfunktioner som konkurrerar mot varandra förklarar Kacem, Hammadi och Borne (2002). 

När det inte är möjligt att förändra målfunktionen på ett optimalt sätt för samtliga variabler 

kan pareto optimalitet tillämpas. Pareto optimalitet synliggör olika lösningar och 

valmöjligheter för optimeringsproblemet. I de flesta fall där flermålsoptimering används finns 

det en målfunktion som vill minimera flertalet funktioner som är icke linjära. Det finns ingen 

tydlig lösning till dessa problem då de är så pass komplexa. Vidare förklarar Kacem, 

Hammadi och Borne (2002) att lösningarna som erhålls med pareto optimalitet inte går att 

förbättra utan att försämra värdet för någon av parametrarna som ingår i målfunktionen. 

Målet med pareto optimalitet är att skapa valmöjligheter för ett komplext problem och 

visualisera de olika alternativen. Det vill säga vara ett underlag för att fatta informerade 

beslut. I vissa fall är det möjligt att vikta de olika funktionerna i målfunktionen med någon 

form av prioritet. Det är dock även möjligt att applicera pareto optimalitet utan att vikta de 

olika funktionerna i målfunktionen menar Kacem, Hammadi och Borne (2002).  
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2.4 Statistisk analys  

I kapitlet framkommer teori om statistisk analys vilket innebär medelvärde, 

standardavvikelse, statistiska samband, standardisering, stickprovsundersökning och 

Pythagoras sats.  

2.4.1 Medelvärde och standardavvikelse  

Enligt Løvås (2006) kan statistik analys tillämpas vid flera olika situationer där ett beslut ska 

fattas. Med hjälp av statistik och sannolikhetslära är det möjligt att systematisk bedöma risker 

för olika utfall av diverse situationer och utefter det fatta beslut. Statistik används ofta när 

företag ska genomföra ekonomiska riskbedömningar, när kvalitetsstyrning ska tillämpas och 

vid val av servicenivå. För att tillsätta statistiska beräkningar är den bakomliggande faktorn 

att tillhandagå kunskap om en population. Denna population består av enheter och med 

enheter menar Løvås (2006) objekt eller individer. Istället för att genomföra beräkningar på 

samtliga enheter genomförs ett urval där fåtal enheter väljs ut för att studeras och hoppas att 

de kan ge informationen kring hela populationen. I de flesta fall är de individerna olika och 

ett resultat från urvalet kan inte automatiskt tillämpas på den totala populationen.      

 

För att beräkna totaler för urval och populationer är det enligt Løvås (2006) möjligt att 

beräkna medelvärdet. Se formel 1 som beskriver hur medelvärdet beräknas. 

 

x̅	 = 1�'�)*
)+,  

Formel 1. Medelvärde. 

Medelvärdet kan bli orimliga tal då det ofta framställs i decimaltal. Løvås (2006) menar på att 

om medelvärdet av antal passagerare i ett flygplan beräknas kan medelvärdet visa ett ojämnt 

antal exempelvis 1,5 passagerare, vilket inte existerar.  

 

Standardavvikelse klassas enligt Løvås (2006) som den typiska avvikelsen från medelvärdet 

och är den mest frekvent använda metoden som visar ett mått på spridningen. Avsikten med 

standardavvikelse är att kontrollera hur mycket data avviker från medelvärdet. Se formel 2 

som beräknar standardavvikelsen enligt Løvås (2006). 

 

� = . 1� − 1'(�) − x1)3*
)+, 	 

Formel 2. Standardavvikelse.  

Standardavvikelse finns inprogrammerad i programvaror som Microsoft Excel, det är sällan 

denna formel behöver tillämpas för hand i praktiken enligt Løvås (2006).  
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2.4.2 Statistiska samband 

När statistiska samband ska undersökas är första steget enligt Løvås (2006) att använda 

spridningsdiagram. Spridningsdiagram kan användas när samband kopplat till olika enheter 

vill presenteras. En enhet representeras som en punkt i xy-planet. På x-axeln framställs en 

viss egenskap och på y-axeln framkommer en annan egenskap. Løvås (2006) fortsätter att 

förklara att spridningsdiagram är ett verktyg som kan tas i bruk då det finns en större mängd 

data där samband ska undersökas.  

 

För att analysera sambanden djupgående och dra slutsatser för de olika enheterna kan även 

regression och korrelation undersökas för data. Korrelationsanalys tillämpas för att utreda 

ifall det existerar ett linjärt samband mellan de olika variablerna. Enligt Løvås (2006) kan 

regressionsanalys tillämpas för att utreda vilket linjärt samband som är mest lämpad till 

datamängden. Regressionsanalys kan även tillämpas på icke-linjära data. Då det tros finnas 

ett samband mellan variabler används korrelationsanalys eller regressionsanalys för att 

konstatera ett samband. I spridningsdiagrammet brukar regressionslinjen tas fram för data. 

Regressionslinjen kan visa ifall det finns ett samband som inte bara existerar för urvalet utan 

även för den stora populationen. Det är metod för att studera spridningen på punkterna kring 

linjen för att få en uppfattning om hur starkt sambandet är. Desto större spridningen är visar 

på ett mindre trovärdigt statistiskt samband. För dessa samband förklarar Løvås (2006) att det 

ofta finns för en variabel som är förklaringsvariabel och denna förkortas ofta som X i 

statistiska sammanhang. Från X:s funktion genereras en responsvariabel som vanligtvis 

benämns som Y. Y är vanligen en stokastisk variabel, definitionen av en stokastisk variabel 

är att den besitter ett visst värde till samtliga utfallen i utfallsrummet S. X är ofta en enhet 

som kan kontrolleras av användaren, men i vissa fall är även X en stokastisk variabel. 

Oberoende om X är en stokastisk variabel eller inte är det möjligt att tillämpa denna analys. 

Løvås (2006) menar på att även fast det finns ett samband betyder det inte att det är ett 

orsakssamband utan att sambandet kan utgöras av en slump.  

 

Korrelation mellan olika variabler brukar beräknas för att få insikt i förhållandet mellan dessa 

variabler. Se formel 3 som beskriver hur korrelationssambandet beräknas enligt Løvås 

(2006).   

 � = �67�6 × �7 = ∑ (�) − x1)(�) − 	y̅	)		*)+,<∑ (�) − x̅)3*)+, ×<∑ (�) − 	y̅	)3*)+,  

Formel 3. Korrelationssamband.  

R visar på sannolikhetsfördelningen och är en stokastisk variabel förklarar Løvås (2006). R 

förevisar också korrelationen mellan två variabler. Desto fler observationer som 

undersökningen innefattar desto säkrare resultat genererar R. Värdet på r varierar mellan -1 

och 1. Sambandet är starkare desto närmare -1 eller 1 variablerna är. Är r-värdet 1 betyder det 

att punkterna ligger på en rak linje och alla punkter täcks av regressionslinjen. Ju närmare 0 

desto mindre samband finns det mellan variablerna. Ifall regressionslinjen har en positiv 

riktningskoefficient menar Løvås (2006) att r har ett positivt värde. Är det däremot en negativ 
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riktningskoefficient är det ett negativt r-värde hävdar Løvås (2006). Enligt Doss, Sumrall III, 

McElreath och Jones (2014) är det möjligt att sammanfatta de olika korrelationssambanden 

enligt tabell 1. 

 
Tabell 1. Tolkning av r-värdet. 

R-värde Tolkning 

0,70-1,0 Väldigt stark statistiskt samband 

0,40-0,69 Väldigt stark statistiskt samband 

0,30-0,39 Måttligt statistiskt samband 

0,20-0,29 Svagt statistiskt samband 

0,01-0,19 Litet eller inget statistiskt samband 
0,00 Inget statistiskt samband 

 

Regressionsanalys kan tillämpas istället för korrelationsanalys för en mer djupgående analys. 

Finns det enbart två variabler som ska undersökas kan enkel linjär regression tillämpas. Se 

formel 4 som beskriver hur enkel linjär regression beräknas enligt Løvås (2006).  

 �) = 	� + ��) + �) 
Formel 4. Enkel linjär regression.  

Enkel linjär regression används för att förstå sambandet mellan förklaringsvariabeln och 

responsvariabeln. Ur regressionsanalysen går det att utläsa r-kvadrat (r2) vilket ger en 

förklaring till hur gynnsam modellen är och hur väl den förklarar data. Se formel 5 som 

beskriver hur r-kvadrat beräknas enligt Løvås (2006). 

 �3 = ��C��D 

Formel 5. R-kvadrat. 

SSR betyder summan av kvadranterna i mitten av regressionslinjen och medelvärdet av alla Y. 

SST står för medelvärdet för standardavvikelsen i kvadrat. Korrelationsambandet i kvadrat är 

motsvarigheten till r2 enligt Løvås (2006).  

2.4.3 Standardisering  

Enligt Vejde (2005) kan det vara komplext att jämföra olika data och ett sätt att göra denna 

jämförelse mer meningsfull är att normera data. Då ställs data i förhållande till en norm. Ett 

tillvägagångssätt att genomföra det på är standardisering konstaterar Vejde (2005). 

Se formel 6 som förklarar hur standardisering beräknas enligt Djurfeldt och Barmark (2009). 

 �) = � − �̅�  

Formel 6. Standardisering.  

Formel 6 uttryckt i ord innebär att varje värde subtraheras med medelvärdet för all data inom 

den specifika gruppen där x ingår. Slutligen divideras det med standardavvikelsen. Formeln 
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resulterar i ett standardiserat värde som kallas för z-transformerade variabler. Metoden 

standardisering används ofta vid faktoranalys samt i strukturella ekvationsmodeller. 

Medelvärdet för samtliga standardiserade variabler blir 0 och standardavvikelsen blir 1 enligt 

Djurfeldt och Barmark (2009). Vejde (2005) fortsätter med att förklara att denna 

variabeltransformation på z-värden har likadan fördelning på data som originalfördelningen. 

Rangordningen är även den identisk både innan och efter standardiseringen vilket gör det till 

en lämplig metod att tillsätta när data ska jämföras och analyseras hävdar Vejde (2005).   

2.4.4 Stickprovsundersökning              

Stickprov används enligt Løvås (2006) för att kontrollera om en viss enhet/produkt 

håller måttet av kvalitet som utlovas. Många gånger är det stora volymer som kontrolleras 

och det skulle ta väldigt lång tid samt kosta väldigt mycket för företaget att kontrollera alla 

enheter. Då brukar stickprov tillämpas. En del av samtliga enheter testas för att kontrollera 

kvaliteten. Företag brukar ha fasta kvalitetsmål över vad som är accepterat och vad som inte 

är accepterat. Stickprov kan alltså ge en indikation på hur det ser ut för hela populationen 

men det kan även generera ett missvisande resultat förklarar Løvås (2006).   

2.4.5 Pythagoras sats  

Pythagoras sats är en metod för att beräkna hypotenusans längd i en rätvinklig triangel enligt 

Månsson och Nordbeck (2011). Se figur 2 som visualiserar hypotenusan och kateterna.  

 

 
Figur 2. Pythagoras sats. 

Formel 7 beskriver hur Pythagoras sats beräknas enligt Månsson och Nordbeck (2011).  
 �3 + �3 = �3 

Formel 7. Pythagoras sats 

Pythagoras sats går att tillämpa i fler dimensioner än enbart två menar Sergio (2006). Med 

benämningen tredimensionell Pythagoras mäter den punkten närmast origo i ett euklidiskt 

utrymme med som innehåller fyra punkter i något plan. Sammanfattat går det att finna 

punkten närmast origo när tre axlar studeras. Formel 8 beskriver hur Pythagoras sats i tre 

dimensioner beräknas enligt Foster (2013). 
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	 �3 + �3+	�3 = �3 
Formel 8. Pythagoras sats i tre dimensioner.  

Sergio (2006) förklarar Pythagoras som en egenskap av ortogonalitet som inte är kopplad till 

något speciellt geometrisk plan. Det innebär att den tredimensionella Pythagoras kan utvidgas 

till N dimensioner genom att enkelt addera ytterligare en ändelse till vänsterledet i formel 8.  

2.5 Trade-off  

Enligt Parnell (2017) är en trade-off ett verktyg som kan användas för att företag ska fatta 

beslut om verksamheten. Dem menar på att det används för att jämföra olika alternativ mot 

varandra för att se vad som blir mest gynnsamt. När en trade-off ska genomföras ska det 

konstateras vilka parametrar som ingår och vilka bivillkor som ska tas hänsyn till. Det är 

vanligt att bortse från de befintliga riskerna i en trade-off, exempelvis marknaden, prestandan 

och budget anser Parnell (2017). 

 

För att inte tappa trovärdigheten för en trade-off är det viktigt att matematiskt korrekt 

modellera det data fortsätter Parnell (2017). Det är även möjligt att inkludera sannolikheten 

av olika utfall i en trade-off ifall det finns olika alternativ och eventuella prognoser. För att en 

lyckad trade-off ska kunna utföras krävs det ett mål samt en god förståelse för problemets 

värde, kostnad och risker.  

2.6 Flygsektorn 

Kapitlet presenterar grundläggande information om flygsektorn, branschens uppbyggnad, 

organisationer inom flygsektorn och slottar.  

2.6.1 Flygbranschens uppbyggnad   

Under 2017 flög totalt 4,1 miljarder människor världen över med olika flygbolag. 

Flygbranschen gör det möjligt för tjänstemän att resa i jobbet eller för turister att 

transporteras till den önskade destinationen. Flygbranschen har i dagsläget anställt 10,2 

miljoner människor inom flygindustrin och det i sin tur skapar arbete inom turismen för totalt 

65,5 miljoner människor över hela världen. Därför är branschen en viktig aspekt för den 

globala ekonomiska tillväxten. (ATAG 2018)   

 

Flygindustrin är den enda industrin som kan frakta människor och gods varje dag världen 

över både på ett snabbt och smidigt sätt menar Abdelghany och Abdelghany (2009). Vidare 

menar de att transportnätverket som flygindustrin besitter är viktigt inte bara för den globala 

affärsmarknaden men också turismen. De lyfter fram att det även är en nödvändig del i 

dagens samhälle som bidrar till högre kvalitet i människors liv och som vidgar den kulturella 

upplevelsen. Den kommersiella luftfarten har under de senaste åren haft en hög tillväxt och 

den förväntas att intensifiera kommande åren. Det medför större påfrestning för alla 

medverkande inom flygbranschen förklarar Abdelghany och Abdelghany (2009). En av de 

största deltagarna inom luftfarten menar de är flygbolagen. Det stigande antalet flygbolag 
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inom kommersiell luftfart har bidragit till dagens hårda konkurrens i branschen hävdar 

författarna. Detta i sin tur sätter ett hårt tryck på ledningen och styrningen av flygbolagen 

som förväntas minska kostnaderna, förbättra intäkterna och öka vinsten inom bolaget. 

 

År 1950 blev jetflygplan kommersiella och sedan dess har industrin utvecklas mycket 

förklarar Belobaba, Odoni och Barnhart (2015). De menar även att den teknologiska och 

hållbara utvecklingen ökat avsevärt inom flygindustrin. Förr i tiden var alla flygbolag statligt 

ägda och konkurrensen var begränsad. Det har skett en avreglering bland flygbolagen vilket 

bidrar till större konkurrens och ställer krav på effektivisering konstaterar Belobaba, Odoni 

och Barnhart (2015). Lågprisbolagen är en bidragande faktor till att konkurrensen har ökat. 

De redogör att lågprisbolagen har blivit populära vilket har gjort att befintliga flygbolag fått 

se över sina kostnader för att kunna reducera priserna på flygbiljetter. Branschen har 

digitaliserats avsevärt inom vissa delar exempelvis försäljning av biljetter, som numera kan 

ske online. Under år 2014 fanns det 1400 flygbolag registrerade som hade 25 000 flygplan i 

bruk på totalt 3800 flygplatser runt om i världen förklarar Belobaba, Odoni och Barnhart 

(2015). 

2.6.2 Organisationer inom flygsektorn  

Då flygsektorn är komplex krävs det ett stort samspel för att allting ska fungera. Det finns 

därför många olika organisationer och reglementen för att skapa ett säkert och hållbart 

schema till flygbesättningen förklarar Belobaba, Odoni och Barnhart (2015). Tre av 

organisationerna är: 

o International Civil Aviation Organization (ICAO) 

o International Air Transport Association (IATA) 

o European Aviation Safety Agency (EASA) 

ICAO är ett FN-organ som bildades år 1944 på en konferens i Chicago. Syftet är att vara ett 

internationellt forum för olika aktörer i den internationella civila flygsektorn. ICAO utvecklar 

policy, standarder och annex för flygindustrin som ska följas. De genomför även 

övervakningsrevisioner, studier och analyser inom flygsektorn. Syftet är att främja samarbetet 

mellan de 192 olika medlemsländerna som ingår i ICAO. (ICAO u.å.)   

  

IATA bildades år 1945 och har i dagsläget 290 medlemmar från totalt 120 olika nationer runt 

om i världen. IATA är till för att främja en säker och hållbar flygindustri och bistå med 

assistans till flygbolagen. De utvecklar globala standarder inom flygindustrin och bidrar till 

samspel mellan olika aktörer. IATA vill ha en rättvis flygindustri och genom att ifrågasätta 

orättvisa lagar och omkostnader till politiker och andra makthavare gör IATA en skillnad för 

flygbolagen. (IATA u.å.a)   

 

EASA bildades år 2002 och här ingår 32 olika medlemsstater. De strävar även efter att 

flygbranschen ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv och så säker som möjligt. EASA vill ha 

ett gemensamt regelverk och certifieringar mellan de olika medlemmarna. De samarbetar 

med andra utomstående liknande organisationer för att främja flygindustrin. (EASA u.å.) 
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2.6.3 Slottar 

Belobaba, Odoni och Barnhart (2015) klargör att efterfrågan kan variera på flygningar 

beroende på vilken tid på dygnet eller vilken säsong det är. Detta kan leda till ett ojämnt flöde 

i flygtrafiken dock är kapaciteten på flygplatser begränsad och får inte överskridas. För att det 

ska vara möjligt att koordinera all flygtrafik i världen har ett fördelningssystem för slottar 

skapats av IATA, fördelningen påverkar flygbolagens schemaläggning förklarar Belobaba, 

Odoni och Barnhart (2015). En slott är ett intervall som är reserverat för den planerade 

avgångstiden från en flygplats samt ett intervall för den planerade ankomsttiden till en 

flygplats. Fördelningen av slottar planeras två gånger varje år på en stor konferens som 

arrangeras av IATA. Slottar används på flygplatser runt om i världen för att flygplatser, 

flygbolag och andra aktörer ska kunna noggrant planera sin verksamhet. Syftet med 

konferens är att det ska bli mer rättvist för flygbolagen när fördelningen sker och att det ska 

underlätta i planeringen. I dagsläget är efterfrågan större än kapaciteten på det flesta 

flygplatser, det ställer höga krav på att verksamheten måste optimeras. (IATA u.å.b) 

2.7 Schemaläggning av flygbesättning  

Efter bränslekostnaden är den näst största kostnaden för majoriteten av flygbolagen 

besättningen, därför är schemaläggning av besättningen en signifikant viktig beståndsdel för 

lönsamheten för flygbolagen menar Abdelghany och Abdelghany (2009).  

För att skapa sig en konkurrenskraftig position på marknaden och inneha en god 

marknadsstrategi påstår Belobaba, Odoni och Barnhart (2015) att schemaläggningen bör vara 

en viktig nyckelkomponent för flygbolagen. Det innebär viktiga beslut om vilken marknad 

flygbolagen kommer att operera på och hur frekvent dem förväntas tjäna denna marknad, 

schemaläggningen bör sedan anpassas för att möta samma frekvens. De antyder att de 

strategiska besluten gör att schemat i sin tur möter flertalet lagar, regler, krav och 

restriktioner som gör denna del av planeringsfasen till den mest komplexa. Vidare förklarar 

dem att optimering av scheman innebär utformning av framtida scheman för flygplan och 

besättning. Problemet är flerdelat vilket innebär att utifrån operationella-, marknadsförings- 

och strategiska mål hos flygbolagen är målet att vinstmaximera schemaläggningen förklarar 

Belobaba, Odoni och Barnhart (2015). 

2.7.1 Beslutsfaser hos flygbolag  

Som många andra branscher, inkluderat flygindustrin finns det tre nivåer för interaktivt 

beslutsfattande: strategiska, planerings- och operativa beslut påvisar Abdelghany och 

Abdelghany (2009). Se figur 3 som ger en överskådlig bild av beslutsfaserna. Abdelghany 

och Abdelghany (2009) förklarar vidare att den strategiska beslutsfasen ofta innefattar beslut 

som bör påverka flygbolaget på lång sikt. Här har besluten långa ledtider innan de 

implementeras och besluten som implementeras kräver stora investeringar. Exempel på beslut 

som tas i denna fas är: tillväxt och expansion, deltagande av allianser och platser för 

underhålls (maintenance).  
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Figur 3. Tre nivåer av beslutsfattande. (Abdelghany och Abdelghany 2009. Modifierad.) 

Vidare förklarar Abdelghany och Abdelghany (2009) att i planeringsfasen tas beslut som 

påverkar flygbolaget några månader framöver. Fokus ligger på hur effektivt flygbolaget 

använder sina resurser i syfte att minimera kostnaderna och maximera intäkterna. Resurserna 

som används i denna fas är: anläggningar, flygplansflottan och all personal som hjälper till att 

driva verksamheten. De förklarar även att i fasen genomförs bland annat prognostisering, 

schemaläggning, tilldelning av flyg till olika flygplansflottor om flygbolaget har fler än en 

flygplansmodell och flygplansruttning (aircraft routing). Abdelghany och Abdelghany (2009) 

menar att mycket av planeringen och besluten som tas handlar om tillgång på personalen vid 

rätt plats, i rätt tidpunkt. De menar att alla beslut som tas är mycket beroende av varandra 

vilket gör att denna fas tillhör den största och mest komplexa delen för flygbolagen.  

 

Den sista fasen förklarar Abdelghany och Abdelghany (2009) är den operativa beslutsfasen 

och här tas beslut som påverkar verksamheten enbart timmar innan eller maximalt samma 

dag som beslutet ska tas i bruk. Här hanteras exempelvis incidenter i form av snabba 

väderändringar som påverkar flygavgångarna, förseningar, inställda flyg, flyg i behov av 

service eller sjukdom hos personalen eller besättningen. 

  

Abdelghany och Abdelghany (2009) förklarar samhörigheten mellan de tre beslutsfaserna, de 

strategiska besluten förväntas påverka planeringsbesluten som i sin tur direkt påverkar de 

operativa besluten. En omvänd återkoppling sker sedan från den operativa fasen tillbaka till 

den strategiska, genom exempelvis en observation av en flygning som innehar frekventa 

förseningar i väntan på det inkommande flyget. Det kan förvarna planeringsfasen om att det 

inkommande flyget behöver mer anslutningstid. En annan återkoppling menar Abdelghany 

och Abdelghany (2009) kan vara en stark prognostisering av efterfrågan i planeringsfasen 

som i sin tur kan kräva en förändring i den strategiska fasen för eventuell expansion av 

flottans storlek.  

2.7.2 Olika beståndsdelar i schemaläggningen   

För att möjliggöra operativ effektivitet hos flygbolag behövs tre grundläggande element 

påstår Kohl, Larsen, Larsen, Ross och Tioutine (2007). Passagerare och resurser i form av 

flygplan och besättning, dessa tre faktorer planeras och bevakas mer eller mindre enskilt. 
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Kohl et al. (2007) menar att en ineffektiv schemaläggning kan resultera i ökade kostnader och 

minskad lönsamhet för flygbolaget. Se figur 4 för att förstå processen för schemaläggning 

djupare. 

 

 
Figur 4. Illustration för hur passagerare, flygplan och besättning schemaläggs. (Kohl et al. 2007. Modifierad.) 

Abdelghany och Abdelghany (2009) förklarar att den första raden i figur 4 utgör passagerare, 

det innefattar Revenue Management som innebär olika prissättningstekniker för att maximera 

intäkterna. Förenklat betyder Revenue Management att sälja en flygstol till den rätta kunden, 

till rätt pris och i rätt tid. Vidare förklarar de att passagerare som reser med flyg har olika 

karaktäristik och olika krav för sitt resande, passagerare klassificeras ofta som affärs- eller 

fritidsresenärer. De två passagerartyperna utgör olika beteenden i sitt resande som gör att 

flygbolag bör vara flexibla och leverera den service som förväntas av både dem som reser 

inom sitt arbete och dem som reser på sin fritid.   

 

Fleet Assignment fastställer enligt Weide, Ryan och Ehrgott (2010) vilken flygplanstyp som 

opererar vilket flyg. Målet är att alla flygplan som opererar ska vara fullsatta vilket gör att 

antalet tillgängliga flygstolar bör möta de behov som finns på marknaden, det vill säga skapa 

en balans mellan att erbjuda samtliga kunder en flygstol som efterfrågar det men samtidigt 

inte flyga med osålda flygstolar.  

 

Parallellt med fleet assignment pågår planeringsprocessen Crew scheduling som består av 

Crew Pairing och Crew Rostering. I det första steget Crew Pairing skapas olika långa slingor 

(trips) som startar och slutar vid hemmabasen förklarar Kohl et al. (2007). Varje flygning ska 

bemannas med rätt antal personer som innehar rätt kvalifikationer. Slingorna är i detta steg 

anonyma vilket innebär att schemaläggaren inte än vet om vem ur flygbesättningen som ska 

flyga den aktuella slingan. För att göra schemat mindre störningskänsligt förklarar Medard 

och Sawhney (2007) att det optimala är att slingorna flygs av samma piloter och 

kabinpersonal så långt det är möjligt. Slingorna bör uppfylla krav som ställs från fackliga och 

statliga organisationer, exempelvis flyglängd, rast och vila.  

 

I nästa steg Crew Rostering påpekar Kohl et al. (2007) att slingorna individanpassas och då 

tilldelas personal som besitter de olika kvalifikationer som behövs för att genomföra slingan. 

Syftet med detta steg är enligt dem att bilda en roster för varje person i besättningen, en 

roster är ett individanpassat arbetsschema. Krav som ställs i detta steg är exempelvis att 

personen som ska arbeta på slingan har rätt kvalifikationer och innehar en tillåten flygtid för 

slingan. Schemat som i slutändan uppfyller alla krav, restriktioner och rekommendationer till 

minst kostnad är det schemat som publiceras till besättningen och är även de schemat som 
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flygbolaget kommer arbeta utifrån nästkommande period förklarar Kohl et al. (2007). 

Scheman för besättningar görs vanligtvis månad för månad, vilket innebär att schemaläggarna 

har en månad på sig att få ut ett optimalt schema till lägsta kostnad menar Medard och 

Sawhney (2007). Crew scheduling bör enligt Kohl et al. (2007) vara klar några veckor innan 

Day of operation (DOP) som betyder dagen då schemat tas i bruk. De sista förändringarna i 

schemat eller tillgängligheten av besättningspersonal innan DOP sker i Roster Maintenance. 

 

Tail Assignment, även kallat Aircraft Routing innebär fastställande av rutt för varje flygplan 

förklarar Weide, Ryan och Ehrgott (2010). En rutt innehåller en sekvens av flygningar och 

maintenance i exempelvis fem dagar. Rutten beskriver vilka ställen i nätverket som ska 

opereras (varje flygning i nätverket är med precis en gång i en tilldelad rutt) samtidigt som 

det försäkras att tillräckligt mycket tid finns vid en Turnaround Time (TAT) och 

Maintenance aktiviteter. TAT betyder tiden det tar att lasta av ett flygplan vid ankomst samt 

lasta på igen för avgång. Maintenance betyder underhåll av flygplanet och genomförs olika 

beroende på tillverkarens rekommendationer av flygplanet påvisar Weide, Ryan och Ehrgott 

(2010). 

 

Sista steget för schemaläggningen innebär underhållning av schemat och resurser fram till 

och med DOP av Disruption Management även kallat operativ kontroll förklarar Kohl et al. 

(2007). Här hanteras störningar i schemat där flygbolagen vill återhämta sig så fort som 

möjligt från en störning. Även om förbättringar i schemat kan genomföras i 

planeringsprocessen mot slutet av schemaläggningsfasen riktas istället resurser till att 

säkerställa att planen kan underhållas fram till DOP och sättas i drift på ett smidigt sätt. Det i 

sin tur betyder att de optimerade resursplanerna är robusta och tillåter en effektiv 

återhämtning vid störning förklarar Kohl et al. (2007). Störningar som kan ske är exempelvis 

problem med flygplanets underhåll, förseningar eller att flygplatsen stänger. En liten 

försening på dagen kan leda till ett inställt flyg på eftermiddagen, det kan bero på 

flygbolagets optimering av schemat. Ibland finns inte slack tillgänglig vilket gör att en liten 

händelse kan få oväntade konsekvenser. Slack innebär extra tid som adderas i schemat för att 

kunna stå emot oanade händelser. Vid optimering av schemat förklarar Kohl et al. (2007) att 

flygbolag försöker förutse oväntade händelser som kan ske och på så vis bygga en flexibilitet 

i schemat. Flexibiliteten avser att användas för att återhämta sig snabbt från en störning i 

schemat.  

2.8 Robusthet i schemaläggning 

När en försening inte bidrar till att skapa fler efterföljande förseningar innebär det att schemat 

är robust förklarar Ergott och Ryan (2002). De flesta modellerna schemalägger 

flygbesättningen utifrån ett kostnadsperspektiv och inte utifrån robusthetsperspektiv. 

Författarna menar på att de oplanerade kostnaderna kan bli mycket stora om robustheten 

bortses. Kohl et al. (2007) menar precis som Ergott och Ryan (2002) att ur ett 

robusthetsperspektiv är det fördelaktigt att samma flygbesättning opererar samma flygplan 

för att det inte ska uppstå problem vid byte av flygplan. Exempelvis kan flygbesättningens 

första flygning vara försenad och det kan leda till att den andra flygningen också blir 
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försenad. Innehar flygbesättningen ett och samma flygplan under hela arbetsdagen minimeras 

skadan som kan uppstå vid en eventuell försening av ett flygplan.  

 

Enligt Weide, Ryan och Ergott (2008) kan oväntade kostnaderna av att inte ha ett robust 

schema vara mycket stora för flygbolagen. Kostnaderna i detta fall kan exempelvis vara 

ombokning av passagerare, extra personalkostnader samt att flygbolaget får ett dåligt rykte. 

Författarna menar på att ett kostnadseffektivt schema maximerar flygtiden för flygplanet och 

minimerar flygplanets tid på marken. Detta gör dock att schemat är väldigt störningskänsligt 

för utomstående faktorer som exempelvis dåliga väderförhållanden. Författarna hävdar att det 

finns en trade-off mellan schemats robusthet och totalkostnad.  

 

För att skapa ett mer flexibelt schema som kan hantera oförutsägbara händelser beskriver 

Kohl et al. (2007) att det finns olika metoder att nyttja vid schemaläggning. Metoderna som 

de refererar till i detta fall är exempelvis att lägga in mer slack i turn-around tiden, ifall en 

försening uppstår bidrar det inte till att nästa flygning blir försenad. Kohl et al. (2007) anser 

precis som Ergott och Ryan (2002) att flygbesättningen enbart ska flyga med ett flygplan och 

inte olika flygplan under deras arbetsdag. Kohl et al. (2007) menar även på att 

flygbesättningen ska följa varandra under deras arbetsdagar för att öka robustheten. Ett extra 

flygplan och flygbesättning bör finns tillgängligt att ta in vid behov efter oväntade händelser. 

Det är kostsamt att ha flygplan och flygbesättning på standby men fördelaktigt ur ett 

robusthetsperspektiv. Kohl et al. (2007) hävdar även att det finns olika typer av 

hastighetsintervall för flygplanen och att den snabbaste hastigheten kostar mest vilket gör att 

den oftast inte utnyttjas utan att den mest ekonomiska hastigheten används. I vissa fall kan 

den snabbaste hastigheten vara den mest prisvärda om det leder till att flygplanet följer 

schemat och inte orsakar andra följdförseningar som i sin tur kan leda till större oväntade 

kostnader. 

2.9 Nyckeltalsteori  

I detta kapitel kommer generell teori att presenteras för nyckeltal och information kring de 

nyckeltalen som ska jämföras i examensarbetet.  

 

Resultatet på bokslutsdagen är stundtals inte tillräcklig för att avgöra företagets ekonomiska 

position menar Holmström och Lindholm (2011). Det påpekas att det ibland behövs mer 

detaljerad information för att kunna beskriva hur det egentligen går för ett företag. Till 

företagens hjälp finns en mängd olika tal som mäter olika typer av faktorer i företaget, dessa 

tal kallas nyckeltal. Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2017) påvisar att nyckeltal 

exempelvis kan vara snittålder eller företagets omsättning. Holmström och Lindholm (2011) 

förklarar att nyckeltal främst används till jämförelse där de olika måtten kan jämföras med 

konkurrenter eller inom det egna företaget. Nyckeltal kan även användas som ett underlag vid 

ekonomiska förändringar eller analyser av arbetet som genomförs. Måtten representerar 

företagets resultat i förhållande till de investerade resurserna.  
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Holmström och Lindholm (2011) åsyftar att i de flesta branscher finns ett antal 

standardiserade nyckeltal som används, dessa är: soliditet, likviditet och lönsamhet. Men det 

finns också specifika och anpassade nyckeltal som enbart används av en viss typ av bransch. 

Catasús et al. (2017) anser att det är viktigt att ha i åtanke att nyckeltal inte är den faktiska 

verkligheten. Nyckeltal kan vara invecklade och att enbart titta på ett eller flera nyckeltal inte 

utgör den fulla bilden av de komplexa relationerna och ingående delarna i företaget. Det är 

anledningen till att förenklingar genomförs av verkligheten och de förhållanden som ska 

beskrivas. Catasús et al. (2017) förklarar vidare att kontroll av nyckeltal är viktigt för att veta 

om värdet som beskrivs av nyckeltalet är till företagets fördel eller nackdel. Därför behövs 

det referensvärden som indikerar om värdet på nyckeltalet är fördelaktigt eller mindre 

fördelaktigt. Alternativt jämförs värdet med andra företag inom samma bransch över tid eller 

mot ett målvärde. Referensvärdet används för att ge ut varning om nyckeltalet avviker från 

intervallet, då behöver det undersökas närmare.  

 

Enligt Demydyuk (2012) ligger fokus vid redovisning av resultatet på företagets 

kostnadsdrivna nyckeltal på grund av det traditionella tankesättet behov av 

kostnadsbesparingar. Demydyuk (2012) föreslår istället att konsekvent tillämpa vinstdrivande 

nyckeltal vilket ska leda till bättre resultat än att fokusera på kostnadsdrivna nyckeltal eller en 

kombination av de båda. 

2.9.1 Duty days 

Duty days innebär produktionsdagar och står för varje arbetsdag en arbetstagare ska 

genomföra. Målet är att minimera antalet duty days som används vid schemaläggning då 

kostnaden ökar desto fler duty days som används. (Zhou, Qin, Deng & Yang 2016) 

2.9.2 Aircraft changes 

Aircraft changes innebär att hela eller delar av flygbesättningen behöver göra ett 

flygplansbyte under sin arbetsdag. Detta nyckeltal ska minimeras så gott som möjligt då för 

många flygplansbyten kan leda till ett mindre robust schema. Om flertalet förseningar sker en 

arbetsdag är schemat mer robust om antalet aircraft changes är få. (Ergott & Ryan 2002) 

2.9.3 Fatigue Risk Management  

Fatigue Risk Management innebär risken för att flygbesättningen ska bli utmattade och inte 

kunna utföra sina arbetsuppgifter korrekt. Detta nyckeltal är viktigt då den mänskliga faktorn 

har en stor inverkan på säkerheten ombord på ett flygplan. Flygbesättningen är de som ska 

säkerställa att flygplanet är i skick för att flyga och se till att alla passagerare flyger säkert 

mellan två destinationer. Detta nyckeltal ska minimeras. (FAA 2013) Ansvaret för fatigue är 

uppdelat mellan flygbolagets ledning, piloterna och övrig flygbesättning (Zaslona, O’Keeffe, 

Leigh Signal & Gander 2018).   
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3. Metodik 

För att samla in nödvändig data och information för examensarbetet beskriver följande 

kapitel teori kring de vetenskapliga arbetssätt och metodtyper samt hur datainsamling och 

bearbetning av data går till enligt teorin. Slutliga delen av metodkapitlet beskriver 

tillvägagångssättet för examensarbetet. Observera att kapitlet tar upp en kortfattad del av 

statistisk analys återigen för att påvisa att det är ett tillvägagångssätt för att bearbeta data.  

3.1 Metodteori 

Hur forskaren angriper det studerade ämnet kan skilja sig åt beroende på val av vetenskaplig 

metod. Valet av metod kan påverka studiens genomförande och resultat vad avser 

datainsamling, bearbetning och analys.  

3.1.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod står för de arbetssätt som innebär att empiriska och kvantifierbara data 

samlas in på ett systematiskt sätt och sedan omfattas av en statistisk bearbetning för att 

avslutas med analys av utfallet menar Patel och Davidson (2011). De påpekar att vid en 

kvantitativ metodteori ska forskaren i fråga ha en objektiv och neutral uppfattning för att 

kunna genomföra undersökningar korrekt.  

 

Forsberg och Wengström (2013) lyfter fram olika tillvägagångssätt för datainsamling i form 

av intervjuer, enkäter, observationer och tester, dessa kvantifieras för att kunna genomföra 

statistiska beräkningar. Bryman och Bell (2017) betonar också att insamlad data ska vara 

mätbar alternativt omvandlas till mätbara data, dem anser att det är av grundläggande 

karaktär för att en kvantitativ analys ska vara genomförbart och av relevans. När insamlad 

data är mätbar och redo för bearbetning förklarar Patel och Davidson (2011) hur statistik är 

ett viktigt begrepp för att bearbeta data. Statistiken är en egen vetenskap men används många 

gånger också som ett verktyg för att organisera, framställa, bearbeta och analysera 

kvantitativa data. Larsen (2018) ger några exempel på bearbetningsprocessen och analysens 

innehåll. Bearbetningsprocessen kan exempelvis innebära att ta fram klassifikationstabeller, 

koda material och skapa datamatriser medan analysen går ut på att ta fram tabeller, figurer 

och statistiska mått.  

 

Eliasson (2018) redogör för användandet av kvantitativa metoder och påstår att det lämpar sig 

då materialet som undersöks är av numeriskt slag. Holme och Solvang (1997) tillägger att 

metoden också bör användas för en maximal och välvillig avspegling av den kvantitativa 

variationen. Vid användandet av metoden lägger Eliasson (2018) stor betoning på att 

metoden innehåller tydlig struktur och noga förberedelse vid insamling av data, även att rätt 

data samlas in då komplettering av data i efterhand kan vara problematiskt. Ska sociala 

mönster och den mänskliga samverkan studeras anser Holme och Solvang (1997) att en 

kvantitativ metod är mindre lämplig då ett fåtal variabler kan förenklas till kvantitativa data 

utan att mista innebörden. 
 



 21 

 

3.1.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metodstrategi är många gånger mer inriktad på ord än siffror vid datainsamling 

och analys förklarar Bryman (2016). Holme och Solvang (1997) anser att syftet inte är att 

frambringa kvantifierbara data utan att sträva efter att få en förklaring på hur ett fenomen 

uppfattas. Författarna menar också att en kvalitativ studie är mer djupgående och studerar 

istället sambandet mellan fenomen, individer eller grupper. Till skillnad från en kvantitativ 

studie där forskaren ska vara objektiv i sin studie tillåts en forskare som arbetar med 

kvalitativ metodteori enligt Forsberg och Wengström (2013) att påverka resultatet med 

känslor och tolkningar.  

 

Kvalitativ data kan enligt Larsen (2018) samlas in genom intervjuer, observationer, 

dokument, ljud- och bildupptagningar. Data som samlas in är information baserat på 

upplevelser och det kan inte ses som objektiv fakta. Olika tillvägagångssätt för att bearbeta 

kvalitativ data är genom förenkling av data, kodning och klassificering av data. Larsen (2018) 

förtydligar att förenkling av data innebär att data behöver göras om till text för att bilda ett 

underlag som kan användas vid analysen där samband och mönster kan påträffas.  

 

Eliasson (2018) anser att kvalitativa metoder är fördelaktigt om studien kräver förståelse för 

sammanhanget som inte uppenbarar sig direkt utan kräver en del analys och arbete för att få 

ett svar. Den kvantitativa metoden brister vid undersökning av företeelser som är 

komplicerade eller omöjliga att kvantifiera (att fastställa en mängd), då lämpar sig den 

kvalitativa metoden väl. Komplettering av data är en mer komplicerad aspekt för kvantitativa 

metoder. Eliasson (2018) beskriver också att kvalitativa metoder är mer flexibla då dem kan 

anpassas efter situationen och utvecklingen av det som undersöks, således kan mer data 

samlas in så länge det behövs. Holme och Solvang (1997) påvisar skillnaden mellan en 

kvantitativ datainsamling som anses vara med strukturerad medan en kvalitativ datainsamling 

kan vara mer ostrukturerade och mer delaktiga på grund av dess djupgående, analyserande 

och känslomässiga karaktär.  

 

Holme och Solvang (1997) förklarar att resultatet av en kvalitativ studie ger en omfattande 

bild av det undersökta fenomenet och beskriver istället objekt i en konstruktion tillsammans 

med varandra istället för individuellt. Det djupgående och breda resultatet av en kvalitativ 

studie medför konsekvenser där antalet objekt som kan undersökas samtidigt begränsas. 

3.1.3 Reliabilitet 

För att undersökningen ska innehålla en hög trovärdighet är det viktigt att den innehar en hög 

reliabilitet konstaterar Eliasson (2018). Vidare förklarar författaren att en hög reliabilitet ska 

uppnås krävs det en ansträngning redan från studiens start. Reliabilitet i kvalitativa studier är 

enligt Bryman (2016) vikten av att mätningar samt att måtten i en undersökning är pålitliga. 

 

Bryman (2016) förklarar att det finns tre olika faktorer för reliabiliteten nämligen stabilitet, 

intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Med dessa faktorer är det möjligt att utreda om 

en undersökning har en hög reliabilitet. Stabiliteten innebär att resultatet från undersökningen 
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inte varierar för mycket beroende på när undersökningen genomförs. Resultatet ska vara så 

identiskt som möjligt ifall samma sak undersöks vid en senare tidpunkt. Bryman (2016) anser 

att intern reliabilitet avser samspelet mellan de olika indexen samt hur de är konsekventa till 

varandra. Interbedömarreliabilitet avser vikten av att olika observatörer genomför 

undersökningen, risken för att indata ska tolkas på olika sätt bör minimeras. Det ska inte 

spela någon roll vem som tolkat indata utan resultatet ska vara det samma påpekar. Patel och 

Davidsson (2011) instämmer även vikten av att olika observatörer och intervjuare kan tolka 

svar på olika sätt och rekommenderar att det ska vara två personer som utför en intervju, en 

person som intervjuar och en person som noterar svaren.   

 

Eliasson (2018) redogör att vid en kvantitativ studie ligger vikten på att mätningarna i studien 

sker på ett identiskt sätt oberoende av när och var mätningarna utförs. Vid en kvalitativ 

undersökning är det fokus på att indata från studien är tillförlitliga.  

 

För att öka reliabiliteten går det att noggrant bearbeta de viktiga variablerna i 

undersökningen. För en väl lyckad studie är det essentiellt att variablerna knyter väl an till 

frågeställningarna. Det är även viktigt att skapa tydliga rutiner för insamling av data för att 

maximera chanserna att undersökningen sker på samma sätt oberoende på vem som genomför 

undersökningen samt när den genomförs anser Eliasson (2018).  

3.1.4 Validitet 

Eliasson (2018) förklarar att validitet är när det säkerställs att studien mäter det som den 

faktiskt ska mäta. För en hög validitet är det väsentligt att kontrollera om indata är korrekt 

och trovärdig. Det är möjligt att fastställa en hög validitet om befintlig teori kan stödja det 

som undersökningen kommer fram till. Ett ytterligare tillvägagångssätt är genom att skapa 

diverse indikatorer för de tillämpade begreppen. I efterhand är det sedan möjligt att 

kontrollera validiteten genom att studera indikatorerna för att finna likheter påpekar Eliasson 

(2018). Även Bryman (2016) menar på att validiteten behandlar hur begrepp ska mätas med 

hjälp av olika indikatorer. Det finns olika typer av validitet som mäter olika saker. 

 

En undersökning behöver inte enbart en hög reliabilitet utan det krävs också en hög validitet 

för att studien ska anses vara trovärdig förklarar Olsson och Sörensen (2011). Eliasson (2018) 

anser dock att validiteten inte kan bli högre eller bättre än vad undersökningens reliabilitet är. 

Det finns olika typer av validitet för kvantitativa undersökningar menar Olsson och Sörensen 

(2011):   

o Logisk validitet 

o Innehållsvaliditet 

o Kriterievaliditet 

o Överensstämmelsevaliditet 

o Prediktiv validitet  

o Begreppsvaliditet  
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Den logiska validiteten konstaterar att indata är mätt med stor noggrannhet och att data är 

korrekt. Innehållsvaliditet syftar på att samtliga delar av ett område undersöks och att 

sambanden mellan de olika delarna studeras och kartläggs. Olsson och Sörensen (2011) 

fortsätter med att förklara att kriterievaliditet är ett sätt att kontrollera pålitligheten i ett 

mätresultat med en kontrollfråga som mäter samma variabel. Är det identiska resultat tyder 

detta på en hög validitet. Överensstämmelsevaliditet är när sakkunniga personer inom ett 

visst område är eniga om att ett visst mätinstrument ger hög validitet. Prediktiv validitet är 

hur väl ett mätinstrument har förmågan att förutspå händelser i framtiden inom ett visst 

område. När händelserna väl har skett utförs en utvärdering i form av en jämförelse mellan 

händelsen och prognosen. Ifall det skiljer mycket på den faktiska händelsen mot prognosen är 

den prediktiva validiteten inte hög. Olsson och Sörensen (2011) menar att begreppsvaliditet 

är när det är en hög korrelation mellan mätinstrument och begrepp som är närliggande till 

varandra. 

 

Vid kvalitativa undersökningar är det enligt Eliasson (2018) viktigt att kontrollera ifall 

upptäckterna i en undersökning stämmer överens med de olika begreppen som är skapade för 

studien. Det kan även vara att resultatet från undersökningen är möjligt att ge tillämpning åt 

andra omgivningar. 

3.2 Teori för datainsamling och bearbetning av data  

I delkapitlet beskrivs olika metoder för datainsamling och bearbetning av data som är 

relevanta för studien. 

3.2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie innebär att tidigare forskning som utförts inom området studeras förklarar 

Merriam (1994). En betydelsefull del av forskningen eller undersökningen som genomförs är 

litteraturstudien, den tillför en djupare förståelse för problemområdet vilket gör att mer 

informativa beslut kan tas menar Forsberg och Wengström (2013). Patel och Davidson 

(2011) redogör för vilka olika typer av litteratur som främst används i en litteraturstudie, 

dessa är: böcker, e-böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar. Böcker består främst av 

utarbetad och systematiserad kunskap inom ett visst problemområde oftast teorier och 

modeller som är utvecklade i sin helhet. Tryckt litteratur i form av böcker börjar bli allt mer 

vanligt att få tag i elektroniskt genom en e-bok. Eftersöks det senaste inom ett visst 

problemområde rekommenderar Patel och Davidson (2011) att finna tidskrifter, rapporter 

eller avhandlingar, dessa publiceras och uppdateras mer frekvent.  

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att en litteraturstudie inleds med en 

litteratursökning där flertalet sökord väljs ut för att kunna söka litteratur med hjälp av en 

databas, söktjänst eller manuellt. Enligt författarna utformas sökorden inledningsvis enklast 

utifrån syftet av studien, det kan ge en klarare bild över problemet som ska studeras. När mer 

kunskap inhämtats från den grundläggande sökningen kan problemområdet samt en 

formulering av problemet identifieras, detta för att kunna göra sökorden mer specifika utifrån 

de problem som studeras anser Forsberg och Wengström (2013). För att själv komma framåt 
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med litteratursökningen rekommenderar Patel och Davidson (2011) att studera referenslistan 

efter nya användbara artiklar eller innehållsförteckningen efter intressanta rubriker på andra 

artiklar som berör problemområdet.  

3.2.2 Primär- och sekundärdata  

Primärdata är information eller data som utredaren själv samlar in och tolkar, det kallas också 

för förstahandsinformation eller originaldata förklarar Eliasson (2018). Exempel på 

primärdata är: enkäter, intervjuer och observationer. Vidare fortsätter författaren med att 

förklara sekundärdata som innebär att information eller data redan är existerande och 

insamlad av någon annan. Sekundärkällor bygger på primära källor genom att summera, 

analysera eller kritiskt granska den redan framtagna informationen eller data. Att använda en 

sekundär källa kan anses vara positivt eller negativt beroende på hur data är utformad och för 

vilket ändamål den är insamlad för anser Eliasson (2018). Fördelen med att använda 

sekundärdata är att större besparingar i form av kostnad och tid kan ske förklarar Padyab 

(2018). En annan fördel menar Padyab (2018) är att den insamlade data är framtagen ur 

samma synpunkt som den egna studien är ämnad för. Svårigheten med sekundärdata menar 

Eliasson (2018) är att utreda om materialet innehåller tillräckligt hög kvalitet för att användas 

i den egna studien. För utredaren är det även viktigt att inte frestas att använda befintlig 

inhämtad data för att det är lättillgängligt. Utredaren är omedveten om felaktigheter i 

sekundärdata eller om sekundärdata i sin tur bygger på andras sekundära data. 

3.2.3 Intervjuer 

Enligt Krag Jacobsen (1993) är en intervju en aktivitet mellan en intervjuare, en respondent 

samt en åskådare. De tre rollerna fyller olika funktioner för att en intervju ska lyckas. Målet 

med en intervju är att överföra information, kunskap, erfarenhet eller dylikt från 

respondenten. En intervju kan bistå med underlag för en publicerad intervju, artikel eller 

vetenskaplig rapport. Under intervjuns gång kan anteckningar föras och/eller en möjlighet att 

spela in intervjun.  

 

Larsen (2018) menar på att personen som utför intervjun är den som styr intervjun med tanke 

på att det är den personen som har utformat frågorna, detta är viktigt att ha i åtanke. Det finns 

olika typer av intervjuer, nämligen strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade 

intervjuer, samtalsintervju/djupintervju samt gruppintervju/forskargruppintervju. Vid en 

strukturerad intervju utgår forskaren från frågeställningarna och problemområden och skapar 

utefter det relevanta frågor. Vid intervjun förklarar Larsen (2018) att alla tillfrågade får svara 

på identiska frågor i samma ordning. Fördelen med denna typ av intervju är att det blir enkelt 

att jämföra svaren med de intervjuade då alla har svarat på samma frågor. Nackdelen är att 

den tillfrågade har ingen möjlighet att själv flika in med relevant information och därför kan 

relevant information gå till spillo.  

 

Larsen (2018) fortsätter förklara att en semistrukturerad intervju är mer flexibel än den 

strukturerade intervjun. Den är väldigt populär bland forskare då den innehåller 

färdigformulerade frågor men inte en fast ordningsföljd. I denna typ av intervju är det även 
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tillåtet att ställa uppföljande spontana frågor. Nackdelen är att det kan vara svårare att få 

ordentligt med information för att täcka hela problemområden samt alla frågeställningar vid 

undersökningen och det ställer högre krav på forskaren. Larsen (2018) redogör att en 

ostrukturerad intervju innebär att den intervjuade ska få styra intervjun mer. Personen som 

intervjuar har inga fasta ord men bör ha format stödord utifrån problemformuleringen och 

frågeställningarna för att intervjun ska ge tillräckligt med relevant information för att kunna 

dra slutsatser. En ostrukturerad intervju kräver mycket efterarbete då informationen från 

intervjun måste analyseras noggrant.  

 

Larsen (2018) förklarar att en samtalsintervju/djupintervju är att studera en persons lärdomar, 

uppförande och handlingar. Dessa intervjuer är ofta intensiva, mycket långa och det är viktigt 

att personen som blir intervjuad får styra samtalet. Gruppintervju/forskargruppintervju är en 

intervju som sker med en större grupp personer. Det framkommer en annan typ av 

information under denna typ av intervju än vad det gör i enskilda intervjuer. Det kan leda till 

att det blir en bättre diskussion och flera olika åsikter kring ett ämne kan uppstå. Det finns 

dock även en risk att grupptryck kan vara med och påverka och att det finns personer i 

gruppen som inte vågar säga vad de tycker. Det är viktigt att den personen som intervjuar 

gruppen styr diskussionen kring problemformuleringen och ser till att gruppen håller sig till 

ämnet anser Larsen (2018).  

 

Lantz (2013) pekar på vikten av att noggrant förbereda intervjun. Det krävs mycket förarbete 

innan en intervju för att det inte ska dyka upp essentiella frågor efter intervjun som borde 

ställts för att kunna dra slutsatser. Innan intervjun ska det vara tydligt vad syftet är, 

bakomliggande teori, en tydlig metodik samt färdiga frågeställningar. När intervjun väl är 

genomförd gäller det att informationen från intervjun representerar det som källan faktiskt har 

sagt. Detta är ytterst viktigt ifall studien ska få en hög reliabilitet. Lantz (2013) förklarar att 

ett förekommande fel vid intervjuer är när forskaren tillämpar sin hypotes under intervjun och 

på ett subjektivt sätt vill få det bekräftat med hjälp av intervjun. 

3.2.4 Kartläggning 

Verksamheter som innehar kunskap över sina nuvarande processer har en bättre förutsättning 

att avge om en alternativ lösning kan ha god inverkan och leda till en förbättring menar 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013). De påpekar också att grunden för att lyckas med 

förändringar inom verksamheten är genom att veta vart dem står idag och hur verksamheten 

är uppbyggd. För att kunna identifiera vart i verksamheten potentiella förändringar behöver 

genomföras är gynnsamt att generera en överblick över verksamhetens processer. De 

förklarar vidare att nulägesbeskrivningen bör innehålla en kartläggning över verksamhetens 

uppbyggnad och/eller material- och informationsflöden för att visualisera en tydlig bild över 

aktiviteter, vägar och avdelningar i flödet. Jonsson och Mattsson (2016) menar att en stor del 

av verksamhetens aktiviteter går att kartlägga för att skapa en tydligare bild av processen. 

Dem lyfter fram två olika kartläggningar hos verksamheter som är beslutsprocessen och 

informationsflödet mellan avdelningar. I vilken grad kartläggningen genomförs beslutar 

verksamheten själva, detaljnivån beror på en tids- och kostnadsaspekt.  
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3.2.5 Statistisk analys  

Vid kvantitativa studier anser Olsson och Sörensson (2011) att bearbetning av data är 

nödvändigt. Det är sällan möjligt att dra en slutsats från enbart rådata. Vanligtvis krävs det 

bearbetning och beräkningar av rådata för att det ska bli möjligt att analysera och jämföra 

informationen i rådata. Det finns olika statistiska beräkningar att utföra som medelvärde, 

median, konfidensintervall och standardavvikelse. Även fast medelvärdet är X i en 

stickprovsundersökning betyder det inte att det automatiskt går att tillämpa värdet X på en 

större population.  

 

Olsson och Sörensson (2011) förklarar att ett sätt att visualisera beräkningarna och 

sammanställa data är genom tabeller, diagram och grafer. Ifall två olika variabler undersöks 

parallellt är det möjligt att undersöka ifall dessa har något samband genom att studera 

korrelationen. Det är dock viktigt att reflektera över vikten i skillnaderna som ska 

undersökas.  

3.3 Tillvägagångssätt  

Nedan presenteras vilket tillvägagångssätt som tillämpades för att genomföra examensarbetet. 

Både kvalitativa och kvantitativa metoder har använts för att framställa ett resultat. Den 

primärt insamlade data har genomförts på kvalitativa grunder medan den sekundära 

datainsamlingen har genomförts kvantitativt.  

3.3.1 Genomförande av litteraturstudie  

För att öka kunskapen och förståelsen om företaget SAS, deras arbetssätt och 

schemaläggningsprocessen har tidigare studier inom ämnet samt litteratur tillhörande 

problemområdet studerats. Tidigare examensarbeten som genomförts på SAS har grundligt 

analyserats för att se vad som tidigare undersökts på företaget. För att sedan inhämta mer 

kunskap om den teoretiska referensramen har söktjänsten Unisearch brukats där flertalet 

akademiska artiklar har studerats. Sökord som har använts vid litteratursökning är: 

“scheduling”, “revenue management” , “trade-off”, “parameter adjustment”, “personnel 

scheduling”, “staff scheduling”, “rostering”, “airline management”, “airport industry”, 

“airline crew scheduling”, “robust crew scheduling” och “aircraft routing”. Referenshantering 

har skett enligt metoden Harvard genomgående i examensarbetet.   

3.3.2 Datainsamling av primärdata - intervjuer 

För att uppnå en djupare förståelse för schemaläggningsprocessen på avdelningen Crew 

Planning och SAS optimeringsverktyg CMS har intervjuer med chefer för olika avdelningar 

som berör schemaläggningsprocessen utförts för att samla in primärdata. Det har genomförts 

en intervju med Adrian Frank som är chef för hela Crew Planning-avdelningen. Frank har en 

bred kunskap om vad varje specifik avdelning gör och hur de samarbetar med varandra. För 

en mer detaljerad kunskap om den specifika avdelningen Crew Optimization har även chef 

för avdelningen Mårten Ahlstedt intervjuats. Sista intervjun som berörde 

primärdatainsamlingen har utförts med Michael Strömberg som är chef för avdelningen Crew 
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Control. Crew Control underhåller schemat som skapats i Crew Optimization 72h innan 

avgång.     

 

Intervjuerna har genomförts enskilt med den tillfrågade, där en intervjuade och den andra 

personen antecknade under tiden. Alla intervjuer har spelats in för att enklare kunna styrka 

vad som svarats på frågan, det var accepterat av den tillfrågade personen. Intervjuerna har 

varit strukturerade och frågor skapades utefter frågeställningarna, problemformuleringen och 

en tydlig ordning på frågorna har fastställdes innan intervjutillfället. Detta gjordes för att 

minimera efterarbetet och få en tydlig överblick av hela Crew Planning avdelningen, 

schemaläggningsprocessen och optimeringsverktyget CMS. 

3.3.3 Kartläggning 

Kartläggning har utförts för att få kunskap om SAS nuvarande schemaläggningsprocess. 

Denna kartläggningen gjordes för att få en bättre förutsättning att kunna erbjuda en 

rekommendation som bidrog med goda resultat för verksamheten. Kartläggning var också en 

bidragande del till att få en helhetsbild av verksamheten och hur alla avdelningar samarbetar 

för att finna områden kopplade till problemet som undersöks. När sambanden mellan 

avdelningar i schemaläggningsprocessen påträffats har en rekommendation utformats för 

problemområdet Crew Optimization baserad på den kunskap som förfogas av hela 

schemaläggningsprocessen. 

3.3.4 Datainsamling av sekundärdata - CMS 

Ett antal körningar har genomförts i optimeringsverktyget CMS för att möjliggöra en 

jämförelse mellan de olika nyckeltalen. Körningarna har inneburit att en parameter 

förändrades, det vill säga att parameter innehöll olika indata vid varje körning. Utdata i detta 

fall blev nyckeltalens värde från varje körning. Den insamlade data vilket är utdata från CMS 

är sekundärdata som sedan extraherats till Excel där beräkningar på sekundärdata har skett.  

3.3.5 Statistisk analys av sekundärdata 

Efter ett antal körningar i optimeringsverktyget CMS har utdata analyserats och jämförts. 

Statistiska beräkningar på sekundärdata har skett för att kunna jämföra de olika nyckeltalen. I 

Excel har korrelationen mellan nyckeltalen testats. Nyckeltalen ställdes mot varandra för att 

jämföra hur förändringar i parametern påverkar nyckeltalen samtidigt. Nyckeltalen som har 

studerats ska alla minimeras vilket innebar att minsta möjliga värde skulle finnas för alla tre 

nyckeltal samtidigt. Nyckeltalen hade olika enheter vilket gjorde det komplext då en 

minimering av dem alla inte fungerade. Istället standardiserades värdena på nyckeltalen för 

skulle bli enklare att finna den optimala punkten med hjälp av Pythagoras sats. Vid analys av 

nyckeltalens utdata har totalkostnad tagits i beaktning samt hur robustheten i schemat 

påverkades av en förändring i parametern. SAS förväntade sig en matematisk metodik för att 

finna punkten närmast origo när fler än två nyckeltal jämförs.  
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3.3.6 Reliabilitet och validering av datainsamling 

Den insamlade data borde ha en hög validitet och reliabilitet för att anses vara trovärdig. För 

att säkerställa en hög reliabilitet har stickprovsundersökningar genomförts på den sekundära 

data av båda författarna. Detta för att insamlad data skulle generera samma resultat oberoende 

av tidpunkt och användare. Stickprovsundersökningarna i CMS har genererat samma resultat 

som originalkörningen i CMS genererade. Det har även skapats separata dubbletter gjorda av 

båda författarna för regressionsanalyserna, korrelationsmatriserna samt diagrammen för att 

uppnå en hög reliabilitet. Det kallas att inneha en stabilitet i data.   

 

Vid validering av den insamlade data har överensstämmelsevaliditet använts på den 

sekundära data. Det innebar att sakkunniga personer på SAS har analyserat den insamlade 

data och försäkrat sig om att det innehåller värden som normalt sett levereras från en prognos. 

Personerna som har intervjuats för att validera den insamlade data och resultatet var Mårten 

Ahlstedt som tidigare nämnt är chef på avdelningen Crew Optimization och Alexander Kies 

som arbetar som schemaläggare på avdelningen Crew Optimization. För den primära data har 

logisk validitet använts där intervjuerna var inspelade för att tillförsäkra sig om att svaren i 

intervjun var korrekt nedskrivna. Intervjuerna har godkänts av den intervjuade personen i 

fråga vilket syftar till att rätt data har samlats in på ett korrekt sätt. Innehållsvaliditet har 

också använts för att kartlägga schemaläggningsprocessen och sambanden mellan de olika 

avdelningarna för att förstå problembakgrunden och visa på förbättringsförslag. 
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4. Företagsbeskrivning - Scandinavian Airlines  

SAS skapades år 1946 från tre olika skandinaviska flygbolag och deras första 

trafikerade sträcka var Stockholm till New York (SAS Group 2019a). De tre 

flygbolagen var Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA), Det Danska 

Luftfartselskab A/S (DDL) och slutligen Det Norske Luftfartselskap A/S (DNL). Idag 

ingår SAS i Star Alliance vilket är världens största flygbolagsallians, den består av 27 

olika flygbolag. SAS var med och grundade Star Alliance för att kunna erbjuda 

resenärerna den bästa tänkbara servicen och utbudet av resor. (Star Alliance 2019)   

 

SAS vision är “To make life easier for Scandinavia´s frequent flyers.” (SAS Group 2019a). 

SAS riktar in sig på Skandinaviens frekventa resenärer och vill att de alltid ska välja att flyga 

med SAS oavsett om det är en affärsresa eller en resa som sker privat. SAS definierar en 

frekvent resenär med en person som gör fem eller fler tur och retur flygresor varje år. För att 

locka de frekventa resenärerna ser SAS till att värdesätta resenärernas tid och värnar om 

punktlighet och flygtider som är på rätt tid av dygnet för att göra flygresan så behaglig som 

möjligt. SAS är även noggranna med att ta hand om sina resenärer när det sker förseningar 

eller flygplan blir inställda. SAS har olika alternativ på sina resor som ”SAS Go light” eller 

”SAS Plus Saver” för att lyckas möta olika typer av efterfrågan hos deras kunder. 2017 var 

SAS världens sjätte punktligaste flygbolag där 83,6% av alla flyg var i tid. (SAS Group 

2019b) 

4.1 Organisationen   

SAS AB är moderbolaget för olika ingående delar inom SAS verksamhet, se figur 5. SAS 

huvudsakliga verksamhet utgörs av konsortiet Scandinavian Airlines System Denmark - 

Norway - Sweden. SAS Cargo Group AS, Scandinavian Airlines Ireland och Gorm Asset 

Management ingår också i SAS AB. Även Ground Handling bolagen inom Danmark, Norge 

och Sverige samt Air Greenland tillhör SAS AB. (SAS AB 2019)  
   

 
Figur 5. SAS legala struktur, december 2018. (SAS AB 2019) 
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4.2 Företagsstruktur  

SAS består av ledningsgruppen General Management som sedan är uppdelat i olika 

avdelningar: Commercial, Operations, Sales & Marketing, Finance, IT och HR, se figur 6 

(Frank 2019). Inom de sex huvudområdena ingår ett antal avdelningar som ansvarar för olika 

ingående delar i SAS, figur 6 är inte en helhetsbild över alla ingående delar i 

företagsstrukturen. Det som ingår i figur 6 är de mest relevanta delarna för detta 

examensarbete. För att förstå företagsstrukturen bättre kommer varje huvudområde att 

förklaras kortfattat. Sist kommer området Operations att förklaras då det är området som 

examensarbete befinner sig inom.  

 

 
Figur 6. SAS företagsstruktur. 

Commercial består av Network där Network Management definierar vart någonstans 

SAS ska flyga, vilka flygplan som ska operera och hur tidtabellen ska utformas. Den 

kommersiella aspekten av nätverksplaneringen. Network Planning skapar trafikprogram 

där det planeras vilken sträcka ett flygplan ska flyga ett så kallat leg och när exempelvis 

ett flygplan ska göra ett underhåll Maintenance. Revenue Management består av 

företagets intäkter och Production är avdelningen som ansvarar för vad som ska ingå när 

en passagerare köper en biljett, hur produkten ska utformas. (Frank 2019)  

 

Sales & Marketing sköter andrahandsförsäljning mot företag och charterbolag, 

rabattstruktur, varumärkesdrivande och kampanjdrivande marknadsföring för hela SAS. 

När Production tagit fram ett koncept ska det prissättas. Här byggs prisstegen upp som 

sedan optimeras i Revenue Management. (Frank 2019)  

 

Finance sköter den ekonomiska delen av SAS inklusive bränsleinköp och 

dimensionering av flygplansflotta. Resterande områden är IT som hanterar all IT support 

på företaget och HR. (Frank 2019)  
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Området Operations består av Technical Operations som säkerställer att underhåll för 

flygplanen är beställt. Operations Control Center (OCC) består av ett antal 

stödfunktioner, en av dem är Crew Control (OD). Crew Control har processmässigt 

alltid tillhört Crew Planning men efter första september 2018 tillhör dem nu även 

organisationen Crew Planning istället för OCC. Fortfarande har Crew Control ett starkt 

samarbete med resterande delar av OCC. Crew Control hanterar all omdisponering av 

flygbesättningen 72 timmar innan avgång. Övriga stödfunktioner inom OCC ansvarar 

för exempelvis passagerarna när flygplan ställs in, omdisponering av flygplan, 

reservdelar till flygplan, all kommunikation med press och media och taktiska beslut 

nära inpå avgång. SAS Ground Handling (SGH) är ett eget företag inom SAS koncernen 

som sköter sin egen planering, bemanning och tillhandahåller marktjänster för flygbolag 

på flygplatsen. Wet lease sköter SAS in- och uthyrning av flygplan med besättning. 

Avdelningen SK är SAS Scandinavia vilket betyder att flygbesättningen har en bas inom 

Skandinavien. Inom SK finns avdelningen Maintenance som sköter allt underhåll av 

flygplanen och Flight Operations som är den största avdelningen inom SK. Flight 

Operations består av Crew Planning som tillhandahåller schemaläggningen av 

flygbesättningen (piloter och Cabin Crew) i Skandinavien. Flight Crew Management 

(piloter) och Cabin Crew Management (Cabin Crew) genomför personalansvaret för all 

flygande personal. Training blockar flygbesättningens schema från att flyga för att 

istället schemalägga träning. Förutom träning sker omskolning om en anställd varit 

sjukskriven under en längre period och är redo för att flyga igen, då behöver individen i 

fråga en omskolning innan det är dags att arbeta. Flight Operations Standards hanterar 

manualer som beskriver hur arbetet ska utföras, samt vilka förutsättningar som gäller till 

exempel kopplat till tjänstgöring. (Frank 2019) 

4.3 Förutsättning för SAS  

Nedan presenteras SAS förutsättningar vid schemaläggning, vilken flygplansflotta, vilka 

flygplanstyper som används vid varje bas och kvalifikationsbegränsningar.   

4.3.1 Flygplansflotta   

SAS vision med flygplansflottan är att vara flexibel för att enkelt kunna anpassa 

flygplanen till det omfattande nätverket av destinationer. En förenklad och förnyad 

flygplansflotta som är anpassad till både stora och små trafikflöden stärker 

konkurrenskraften hos SAS och lockar mer frekventa resenärer. SAS flygplansflotta 

utvecklas och investeras kontinuerligt för att bibehålla sin flexibilitet, modernitet och 

vara hållbar. Den hållbara aspekten är en viktig del för flygbolaget i termer av kostnader 

och miljö, därför väljer SAS att investera i flertalet nya flygplan den kommande 

framtiden. Hållbarheten innebär också att ta vara på redan existerande flygplan i flottan, 

dessa uppgraderas med ny kabininteriör och teknik för att modernisera inför framtiden. 

Målet är att inneha en enhetlig flotta med Airbus flygplan, det ska vara uppfyllt år 2023. 

(SAS Group 2019c)  
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Idag består SAS flygplansflotta av 158 opererande flygplan (SAS Group 2019d). 

Flygplanstyperna som existerar i flottan är enligt SAS Group (2019c):   

o Airbus A319/A320/A320 NEO/A321  

o Airbus A330-300/A340-300  

o Boeing 737-600/700/800  

o CRJ900  

4.3.2 Kvalifikationer och basanläggningar   

SAS piloter och kabinpersonal förfogar över olika kunskap och kvalifikation. Det 

innebär att all flygbesättningspersonal inte får operera alla flygplanstyper som finns i 

flottan. Olika baser i Skandinavien opereras av olika flygplanstyper vilket gör att 

flygbesättningen inte innehar samma kvalifikation i de skandinaviska länderna. 

Kvalifikationen skiljer sig också om piloter flyger kort- eller långdistansflyg. De 

nämnda faktorerna ovan är viktiga begränsning som måste tas till hänsyn vid 

schemaläggningen. (Frank 2019) 

 

Den skandinaviska delen av SAS använder sig totalt av fem baser där deras 

flygbesättning utgår ifrån. Dessa baser är Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Stavanger och 

Trondheim. I Stockholm, Oslo och Köpenhamn finns även de tre skandinaviska 

flygplansbaserna. Från de olika personalbaserna utgår personalen från vid sina 

flygningar. Det är på denna bas som flygslingan ska starta och avslutas. I tillägg finns 

det asiatisk personal anställd på SAS via baserna i Shanghai, Beijing och Tokyo samt 

inhyrd personal från Hongkong. Den asiatiska personalen arbetar för att kunna leverera 

en god kundservice till passagerarna i Asien och täcka efterfrågan som uppstår. (Frank 

2019) 
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5. Schemaläggning av flygbesättning på SAS   

Avdelningen Crew Planning är den övergripande avdelningen som hanterar 

personalbemanning på SAS. Inom Crew Planning finns det separata avdelningar som arbetar 

med bemanning i olika stadier, se figur 1 för ett förtydligande. För att förstå studiens problem 

och resultatbeskrivning är det viktigt att inneha kunskap om hur schemaläggningen av 

flygbesättningen fungerar på SAS. Kapitlet kommer att förklara mål med schemaläggningen 

och vilka nyckeltal och parametrar som är mest intressanta för denna studie. 

Optimeringsverktyget (CMS) som används i studien kommer att beskrivas kortfattat, i kapitel 

6 finns en vidare beskrivning av datainsamlingen som genomförts. Detta kapitel kommer 

också att förklara processen för schemaläggning med fokus på pairing-fasen inom Crew 

Optimization-avdelningen. Pairing är den fas där produktionsdagar sätts samman till slingor. 

Tämligen mindre fokus på rostering-fasen som är den fas där besättningsmedlemmar tillsätts 

till de schemalagda produktionsdagarna från pairing-fasen. Varför rostering fasen trots allt 

förklaras är för att få en helhetsbild över hela processen och förstå alla ingående delar i 

schemaläggningen. Hela kapitel 5 beskrivs som en nulägesanalys av SAS schemaläggning i 

dagsläget.  

5.1 Mål vid schemaläggningen på SAS 

SAS primära mål är att sälja så många flygstolar som möjligt för att öka sina intäkter i form 

av biljettpriser på flygstolarna. För att kunna göra det behöver avdelningen Crew Planning se 

till att all produktion är bemannad, det vill säga att alla flyg från trafikprogrammet är 

bemannat med en flygbesättning ombord vid avgång. Om SAS misslyckas att planera rätt kan 

flyg riskera att bli inställda vilket leder till minskade intäkter för företaget. Därför är det 

viktigt att så många flyg som möjligt är bemannade vid avgång. Schemat måste sedan 

planeras för att inte bara klara det teoretiskt utan också det praktiska när det kommer till 

standby och förseningar. Utöver mål som kopplar till intäkter behöver schemat också 

planeras med hänsyn till påverkan och transparens mot piloter och Cabin Crew. SAS vill 

även skapa ett schema där flygbesättningen får en hög livskvalitet och en gynnsam balans 

mellan jobb och fritid. (Frank 2019)  

 

Målet med schemaläggningen hos SAS är att analysera sig fram till hur behovet kommer att 

se ut och sedan säkerställa att de alltid har resurser i form av personal och flygplan på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. SAS vill nyttja sina resurser så effektivt som möjligt utifrån givna 

förutsättningar, det innebär att exempelvis ha flygplanen i luften så mycket som möjligt. Det i 

sin tur ska vara gjort på ett sådant sätt som bidrar till kostnadseffektivitet för företaget 

samtidigt som schemat ska vara robust vid avveckling. Avveckling innebär att schemat har 

optimerats och anses vara färdigt för att släppas till flygbesättningen. Kortsiktigt är målet att 

alla flyg ska avgå med planerad flygbesättning ombord och även att hålla nere rörliga 

kostnader som exempelvis hotellnätter, övertid, transporter och traktamenten. Långsiktigt 

behöver SAS ta höjd för den mänskliga dimensionen och vara attraktiva arbetsgivare för att 

inte få för hög personalomsättning då det medför höga kostnader. (Ahlstedt 2019) 
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Schemaläggningsprocessen är en komplex del av företaget då många olika aspekter bör tas i 

beaktning när schemat ska skapas. Det svåra att avgöra är vilka aspekter i schemaläggningen 

som är mest betydande för utfallet av schemat och hur dessa viktas mot varandra för att skapa 

det optimala utfallet. (Ahlstedt 2019) 

5.2 Val av parametrar och nyckeltal  

För denna studie har specifika parametrar valts för att studera effekten på utvalda nyckeltal 

eller KPI:er som det också benämns. KPI står för det engelska ordet Key Performance 

Indicators. Parametrarna och nyckeltalen har valts ut av Mårten Ahlstedt som är Head of 

Crew Optimization på SAS och uppdragsgivare. Dessa har valts ut då SAS vill studera vilken 

inverkan parametrarna har på de utvalda nyckeltalen och hur nyckeltal korrelerar med 

varandra vid förändring av parametrarna. De specifika parametrarna och nyckeltalen har valts 

ut då det skapar en god förståelse för komplexiteten i schemaläggning. Nyckeltalen som valts 

ut är viktiga ur olika aspekter och för ett gynnsamt schema behöver samtliga nyckeltal 

optimeras. Tabell 2 förklarar de utvalda parametrarna.  
 

Tabell 2. Utvalda parametrar.  

Parameter 

 

Förkortning Förklaring 

(Fatigue) 

Penalty value 

per 100 CAS 

points below 

limit (quad) 

 

 

Fatigue penalty 

 

Parametern finns till för att undvika att CMS skapar turer med 

hög risk för Fatigue (utmattning) för flygbesättningen. Penalty 
innebär att parametern börjar straffa då risken sjunker under 5000 

Common Alertness Scale (CAS) points. Minsta risken som är 
tillåten i systemet är 1500 CAS points. I dagsläget är Fatigue 

penalty inställd på 13 i CMS och i denna studie har värdena        

0-1000 undersökts.  

 

Penalty for 

one aircraft 

change 

 

AC-changes 

penalty 

 

En Aircraft change innebär ett flygplansbyte. Parameter straffar 

alla flygplansbyten under 1,5h som flygbesättningen behöver 

genomföra. Dessa flygplansbyten straffas då de påverkar 
robustheten av schemat negativt, det finns risk att vid en försening 

skapas fler efterföljande förseningar. I dagsläget är AC-changes 
penalty inställd på 500 i CMS och i denna studie har värdena      

0-20 000 undersökts.  

 

 

Båda parametrarna har gemensamt att de straffar med en fiktiv kostnad. En fiktiv kostnad 

innebär att det inte blir en riktig kostnad i kronor för SAS. En penalty parameter används för 

att straffa bort ett visst beteende. I CMS vill målfunktionen minimera totalkostnaden och med 

hjälp av dessa parametrar är det möjligt att få bort ett visst oönskat beteende förklarar 

Ahlstedt (2019). Parametrarna är utvalda för att studera ett antal nyckeltal och nyckeltalen 

presenteras i tabell 3.  
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Tabell 3. Utvalda nyckeltal. 

Nyckeltal  Förkortning  Förklaring  

Duty days 

 

- En Duty day är en produktionsdag eller arbetsdag för en individ. 

Nyckeltalet mäter summan av flygbesättningens produktionsdagar 
som krävs för att bemanna alla flygningar under den tidsperioden 

som studeras. Det finns en verklig kostnad knuten till en Duty day 

och med hjälp av detta nyckeltalet går det att analysera kostnaden av 
schemat. Nyckeltalet ska minimeras då målet är att hålla nere 

kostnaden av schemat.   

   

Aircraft 

changes  

 

AC-changes Nyckeltalet beräknar summan av alla flygplansbyten som sker under 
1,5h. Ur ett robusthetsperspektiv vill SAS undvika flygplansbyten i 

största möjliga mån. Ur ett kostnadsperspektiv kan det vara bäst att 

genomföra ett flygplansbyte då SAS inte har en enhetlig flotta och 
vilket försvårar schemaläggningen till viss del.   

 

Absolute 

Fatigue Risk 

 

AFR Nyckeltalet indikerar den totala risken för utmattning av 

flygbesättningen för det skapade schemat. Nyckeltalet bör minimeras 
för att skapa ett så säkert schema som möjligt vilket innebär ett lågt 

riskvärde. Risken beräknas utifrån CAS poängen kopplade till varje 
flyg. CAS poängen är definierade i Boeing Alertness Model (BAM) 

se kapitel 5.5 för mer information. Varje flyg där CAS poängen är 

under 5000 beräknas som en risk. Nyckeltalet summerar samtliga 
flygningar under perioden som utgör en potentiell risk (där CAS 

poängen är under 5000) och bildar en total poängsumma av risken. 
Med hjälp av summan är det möjligt jämföra olika lösningar mot 

varandra. 

 

 

Som tidigare nämnt är varje nyckeltal kopplat till någon av parametrarna i CMS. Nyckeltalet 

AC-changes påverkas av parametern AC-changes penalty och nyckeltalet AFR påverkas av 

parametern Fatigue penalty. Nyckeltalet Duty days har också en tillhörande parameter men 

det är ingen parameter som kommer att styras i denna studie. Trots allt påverkas Duty days av 

en mängd andra förändringar i CMS och är därför ett relevant nyckeltal att studera.  

Samtliga nyckeltalen har olika enheter vilket gör det komplext att jämföra nyckeltalen mot 

varandra. Duty days mäts i antal produktionsdagar, AC-changes mäts i antal flygplansbyten 

och AFR mäts i en poängsumma som är baserad utefter CAS. Gemensamt för nyckeltalen är 

att samtliga ska minimeras. (Ahlstedt 2019)  

 

Nyckeltalet TOTAL cost är inte inkluderad i metodiken, dvs det är inget nyckeltal som 

metodiken är tillämpad på eller styrs utefter. Däremot är TOTAL cost inkluderat i resultatet 

för att veta vad kostnaden är för de olika lösningarna. Nyckeltalen mäter den totala kostnaden 

vilket inkluderar både fiktiva och verkliga kostnader. (Ahlstedt 2019)   
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5.3 Process för schemaläggning på Crew Planning  

Utifrån givna resurser och förutsättningar på SAS bemannar avdelningen Crew Planning 

cirka 800 flygningar per dag förklarar Frank (2019). Flygbesättningen på SAS består idag av 

5000 piloter och Cabin Crew som ska schemaläggas varje månad. Ahlstedt (2019) förklarar 

att flygbolagets schemaläggningsprocess är komplex då många olika aspekter bör tas i 

beaktning och alla aspekter bör gärna beaktas samtidigt. Exempel på aspekter som bör tas till 

hänsyn när schemat läggs är kvalifikationer, behörighet, lagar, reglementen och önskemål 

från flygbesättningen. Dessa aspekter tillsammans med ett mål på en kostnadseffektiv och 

robust lösning gör uppgiften att schemalägga flygbesättningen komplicerad. Studien vill 

påvisa betydelsen av en fördelaktig kapacitetsplanering hos flygbolag. Det binder ihop det 

logistiska med flygindustrin vilket innebär att balans bör skapas utefter efterfrågan för att 

kostnaderna inte ska öka avsevärt. Vidare kommer processen för schemaläggning på 

avdelningen Crew Planning att förklaras detaljerat.  

 

Långsiktig planering och prognostisering av bland annat framtida destinationer, 

passagerarantal och resursbehov i form av flygplan och besättningsmedlemmar pågår året 

runt på SAS. Crew Planning ska på månadsbasis kunna leverera färdiga scheman till 

flygbesättningen. Det innebär flygbesättningen schemaläggs en månad i taget. Figur 7 visar 

en processkarta för schemaläggningen på SAS, både på årsbasis och månadsbasis. Som 

tidigare nämnt arbetar Network Planning med trafikprogram, dessa trafikprogram ges ut två 

gånger per år. Ett trafikprogram för sommarperioden och ett för vinterperioden. I figur 7 

anges Network Planning som Network enbart. Figur 7 visar processen för årsbasis vilket 

innebär att Network släpper exempelvis ett trafikprogram för sommaren som Crew 

Optimization sedan tar över och börjar konstruera slingor på, dessa slingor är även det som 

kallas pairing. En slinga är en sammansättning av en till fem arbetsdagar (duty). Crew 

Optimization slingar upp det stora trafikprogrammet för att se vart resursbehovet finns. Deras 

arbete är input till Resource Optimization som använder det till att se slingproduktiviteten för 

att kunna avgöra hur mycket personal som kommer att behövas till sommaren, det vill säga 

en långsiktig resursplanering. (Ahlstedt 2019) 

 

 
Figur 7. Processkarta för schemaläggningen på SAS, årsbasis och månadsbasis. 
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Vidare kommer processen för schemaläggning att beskrivas för en månadsbasis, se figur 7. 

För varje månad får Crew Planning ett uppdaterat trafikprogram från Network. Ett uppdaterat 

trafikprogram kommer ut månad för månad och är en förnyad version av det gamla 

trafikprogrammet som kommer ut två gånger per år. Det uppdaterade trafikprogrammet 

kommer möjligtvis inte vara exakt vad Resource Optimization planerat för men 

förhoppningsvis så nära som möjligt. För att vidare förklara hur processen på månadsbasis 

fungerar se figur 7 i kombination med figur 8. (Frank 2019)  

 

När schemat skapas varje månad börjar det med att Network ger ut ett uppdaterat 

trafikprogram till både Resource Optimization och Crew Optimization den 20e i månaden. 

När Resource Optimization får det uppdaterade trafikprogrammet vet de det exakta behovet 

av personal. De schemalägger sedan träning, skolning och semester noggrannare. Resource 

Optimization lämnar över förutsättningarna av resurser till Crew Optimization. (Frank 2019) 

 

 
Figur 8. Processkarta för schemaläggningen på SAS, detaljerad för varje månad. . 

Crew Optimization tar sedan över det uppdaterade trafikprogrammet för den kommande 

planeringsmånaden och förutsättningar från Resource Optimization, dessa är grunden för 

arbetet vid pairing som nu inleds. Optimeringsavdelningen skapar då slingor som består av 

två eller flera flygningar och kan variera mellan en till fem dagar långa. Här beaktas regler 

och avtal rörande antalet flygtimmar för flygbesättningen och arbetsförhållanden. I denna del 

av processen väljer schemaläggarna om det ska finnas extra buffertar i schemat och styr 

lösningen efter givna förutsättningar. Buffert är extra tid som planeras in i schemat redan från 

början för att kunna absorbera förseningar. Som tidigare nämnt bör schemat fungera inte bara 

teoretiskt utan också praktiskt, därför är det viktigt att schemaläggaren redan här skapar 

robusta slingor som kan stå emot oväntade händelser. Extra buffert eller samslingning är två 
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exempel på hur robusthet kan skapas i schemat. Samslingning betyder hur väl 

flygbesättningen följer åt flygplanen genom hela nätverket. (Ahlstedt 2019) 

 

När månaden når den 25e publiceras en ögonblicksbild av pairingen till flygbesättningen där 

de kan se vilka slingor som finns tillgängliga och lägga in önskemål för deras personliga 

schema genom ett internt budgivningssystem Lifestyle Bidding System (LBS). Här får 

flygbesättningen tio dagar på sig att lägga in önskemål om deras schema för nästkommande 

månad genom att buda på olika önskemål. Exempelvis kan det vara övernattning vid en 

specifik destination, ledighet eller arbetstider (morgon/kväll). (Ahlstedt 2019) 

 

Den 5e varje månad är det LBS Dump Date vilket är när systemet LBS stänger ner och 

flygbesättningen inte längre kan lägga in önskemål om deras schema. I samma stund startar 

också rostering processen på Crew Optimization. (Ahlstedt 2019) 

 

Rostering innebär att personliga arbetsscheman skapas utifrån den pairing som genomförts 

tidigare. Förutom regler och avtal tas det nu hänsyn till andra arbetsrelaterade aktiviteter som 

marktjänstgöring, utbildning, standby, ledighet men också rättvisa vid fördelning av 

produktion mellan flygbesättningen. (Ahlstedt 2019) 

 

Natten mellan 15e och 16e är det dags för roster release, vilket innebär att en roster 

publiceras till flygbesättningen. Det är nu varje besättningsmedlem kan se sitt eget schema 

för nästkommande månad. Från och med nu är det avdelningen Roster Maintenance som 

underhåller och sköter omdisponering för att behandla omständigheter som leder till att roster 

behöver uppdateras. Roster Maintenance arbetar mellan den 16e varje månad fram till och 

med 72 timmar innan DOP som innebär avgång av flygplanet. (Ahlstedt 2019) 

 

De slutliga 72 timmarna innan DOP går ansvaret över till avdelningen Crew Control. Crew 

Control arbetar dygnet runt, alla dagar om året för att se till att nuläget ute i flygtrafiken går 

ihop. De ser till att så mycket som möjligt av den planerade produktionen (flygningarna) 

avvecklas. Avveckling av ett schema innebär när schemat tas i bruk. Crew Control löser alla 

akuta problem som exempelvis trasiga flygplan som behöver nya reservdelar till att akut 

hämta in en ny besättningsmedlem på grund av sjukdom i den mån av givna förutsättningar 

som finns tillgängliga. Flygbesättningen kan också anmäla sig som unfit vilket betyder att de 

inte är fysiskt eller psykiskt kapabla till att genomföra flygturen. Det är Crew Controls 

uppgift att omplanera schemat för att täcka efterfrågan vid en unfit situation. (Frank 2019) 

5.4 Optimeringsverktyget  

I nuläget använder sig SAS av optimeringsverktyget Crew Management System (CMS) för 

att schemalägga flygbesättningen på deras samtliga flygningar. CMS är utvecklat av Jeppesen 

Systems AB som erbjuder en komplett hantering av flygbesättningens scheman på SAS. 

Jeppesen CMS består i sin tur av Jeppesen Pairing och Jeppesen Rostering (samt Manpower 

och Tracking). Enligt Jeppesen (2019) används språket RAVE i CMS för att forma 

optimeraren. Verktyget innehåller en rad olika funktioner, exempelvis går det att justera 
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parametrar i programvaran utifrån de givna förutsättningar SAS står inför. Det går också att 

se all information om besättningsmedlemmarna som kvalifikationer och behörigheter. För att 

optimeraren ska kunna verka så effektivt som möjligt vid schemaläggning bör programvaran 

inneha all information om de flygande för att kunna schemalägga dem optimalt. Resultatet av 

schemaläggningen presenteras grafiskt där schemaläggaren kan få en tydlig inblick i huruvida 

slingkombinationer är korrekta eller ej, även besättningsöverskott och underskott visualiseras. 

CMS kan även generera rapporter från verktyget för att schemaläggaren enkelt ska kunna 

granska resultatet. (Airline Software 2019)  

 

I figur 9 visas en sekvensbild av CMS där parameterns värden och villkor ställs in. I 

dagsläget använder SAS parameterinställningen 13 på parametern “(Fatigue) Penalty value 

per 100 CAS points below limit (quad)”, se figur 9. Sekvensbilden i figur 9 anger att 

verktyget börjar straffa med en fiktiv kostnad när nivån för att vara alert och pigg går under 

5000 CAS points. För ett flygplansbyte är straffet i dagsläget inställt på 500 för SAS, se 

“Penalty for one aircraft change” i figur 9. 

 

 
Figur 9. Sekvensbild av parameterinställningar i optimeringsverktyget CMS. 

Figur 10 visar en sekvensbild av CMS funktion Scenario Analyzer som är ett verktyg för att 

kunna läsa av olika nyckeltal i modellen, exempelvis antalet Aircraft changes som kommer 

att ske med den givna lösningen. I Scenario Analyzer går det att gruppera de nyckeltal (KPI) 

eller parametrar som är relevanta för undersökningen för att enkelt kunna läsa av dem vid en 

optimeringskörning. Som figur 10 visar går det att styra optimeringen direkt från Scenario 

Analyzer utan att behöva gå tillbaka till programvaran CMS för att starta en 

optimeringskörning. Det går också att jämföra olika lösningar mot varandra samt se vilken 

input som fanns i varje lösning. De blå värdena under mappen “Parametrar” visar de utvalda 

parametrarna för denna undersökning som går att ställa in direkt i Scenario Analyzer. Under 

mappen “KPI” går det att avläsa resultatet av den specifika körningen som innehar en 

specifik parameterinställning.  
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Figur 10. Sekvensbild av Scenario Analyzer i optimeringsverktyget CMS. 

5.5 Optimeringsmodellen  

Optimeringsverktyget CMS använder sig av ett antal olika modeller i optimeringsverktyget, 

en av dem är BAM. Ahlstedt (2019) förklarar vidare att BAM används för att kontrollera och 

minska risken för utmattning och sömnlöshet samt höja graden av vaksamhet och ett piggt 

tillstånd i arbetet. Boeing (2010) tydliggör att modellen inbringar vetenskapliga förutsägelser 

om huruvida flygbesättningen är alert och kan hantera sitt arbete och det schema personen 

blivit tilldelad. BAM gör det möjligt att vid schemaläggning kunna ta hänsyn till verkligheten 

i flygbranschens verksamhet. Exempelvis kan modellen överväga olika pendlingstider, 

dygnsvariationer (morgon/kväll), sömnlängd och andra individuella faktorer som påverkar 

det mänskliga vakna tillståndet negativt.  

5.6 Regler och förordningar  

SAS styrs av en hel del reglementen och myndighetskrav vid schemaläggning av 

flygbesättningen, detta för att processen ska bedrivas under styrda, noggranna och säkra 

förhållanden förklarar Ahlstedt (2019). EASA och Flight Time Limitation (FTL) är två av de 

yttre gränserna för vad SAS får och inte får gör vid schemaläggning, dessa får SAS inte bryta 

mot klargör Frank (2019). Sedan finns det ett antal olika typer av myndigheter, föreningar 

och förbund som SAS också tar hänsyn till när schemat skapas. Dessa är enligt Frank (2019): 

o Lokala avtal med föreningar om vad som får finnas och inte, mer förhandlingsbara  

o Arbetsmiljöverket innehar föreskrifter om vad som är en sund arbetsplats 

o Transportstyrelsen och motsvarande i Norge och Danmark  

o Skyddsombud som är kopplat till arbetsmiljöverket  

o Fackförbund 

Olika regler och krav gäller för olika länder i Skandinavien vilket gör att schemaläggningen 

blir mer komplex. Beroende på vilken typ av grupp det vill säga land som schemaläggs gäller 

olika regler. Ur ett planeringsperspektiv är det bättre med gemensamma regler i alla 
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skandinaviska länder men på grund av olikheter länder emellan är det inte möjligt att alla 

skandinaviska länder har gemensamma regler och krav. (Frank 2019)  

 

På SAS finns det standarder som förklarar hur informationen ska flöda, det betyder att när 

exempelvis en myndighet inför en ny regel leder det till en förändring i Operations Manual 

(OMA). OMA är en regelbok som innehåller procedurer, instruktioner och vägledning för att 

instruera personal hur de ska genomföra sina arbetsuppgifter. Där tolkas den nya regeln och 

systemförändringar sker i optimeringsverktyget för att implementera regeln vid 

schemaläggning. (Frank 2019) 

 

Utöver regler och krav som SAS måste följa samt rekommendationer som ges bedriver också 

SAS sin egen regeluträttning. Exempelvis kan det vara ett visst beteende som de vill undvika 

eller att de helst inte vill att piloten genomför sin simulator check (träning) mindre än fem 

dagar efter sin semester. Det finns ingen lagtext som säger detta men SAS har en sådan regel 

för att ge ett visst mått av kvalité. (Frank 2019) 

5.7 Återkoppling 

För att kunna hantera återkommande problem och skapa förbättringar i schemaläggningen 

förklarar Frank (2019) att återkoppling bör ske i processen för schemaläggningen. Det 

genomförs veckouppföljningar på avdelningen Crew Planning för att se om det uppstått 

någon brist när överlämningar gjorts mellan de ingående avdelningarna inom Crew Planning. 

Det är mottagaren som flaggar för problem som uppstår med schemat. Den generella 

återkoppling som finns på avdelningen följer processen som studerats i kapitel 2.7.1.  

Frank (2019) klargör att det finns en strukturell återkoppling genom de fundament som finns 

inom Traffic Planning Elements (TPE) och Crew Planning Elements (CPE). Fundamentet 

innehåller ett antal riktlinjer och begränsningar för hur scheman ska skapas för flygplan och 

flygbesättningen för att säkerställa robust produktion, i detta fundament ingår Crew Planning 

i återkopplingsprocessen.  

 

Ahlstedt (2019) förklarar att olika planeringsavdelningar samlas i Cross Functional Teams 

(CFT), där utbytes information och generell återkoppling ges till andra avdelningar. Roster 

Maintenance som är avdelningen efter Crew Optimization tar emot schemat när det har 

avvecklats och rapporterar då om antalet Lost days som sker. Lost day innebär att Crew 

Optimization schemalägger något som Roster Maintenance sedan i nästa fas behöver riva ner 

och göra om. Övrig återkoppling Crew Optimization får kring flygbesättningens scheman är 

på Fatigue Safety Action Group (FSAG) möten. Mötet är mellan besättningsmedlemmar, 

skyddsombud, fackföreningar och schemaläggare för att diskutera vad som driver fatigue och 

säkerhetsrelaterade frågor kopplat till risken för fatigue. Mötet är även till för att gå igenom 

det släppta schemat och diskutera förbättringsförslag inför nästkommande månad. (Ahlstedt 

2019)  
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6. Dataanalys 

I kapitlet presenteras datainsamlingen, bearbetning och validering av data. Kapitel 6.2 

beskriver tillvägagångssättet för parametern Fatigue penalty och kapitel 6.3 beskriver 

tillvägagångssättet för parametern AC-changes. I de båda kapitlen har data för de utvalda 

nyckeltalen Duty days, AC-changes och AFR bearbetats med statistiska beräkningar. För att 

resultatet ska vara trovärdigt har validering genomförts på den insamlade data, metodiken och 

resultatet.  

6.1 Datainsamling  

Data är distribuerad från CMS och bygger på en prognos av flygningar från SAS bas i 

Köpenhamn under perioden juni 2019 till augusti 2019. Följande kapitel redogör hur 

datainsamlingen gått tillväga.  

 

Datainsamlingen har skett i optimeringsverktyget CMS som SAS använder för att 

schemalägga alla flygningar. Network Planning har levererat en prognos på flygningar från 

basen Köpenhamn mellan juni 2019 till augusti 2019. I prognosen ingår det vilka flygningar 

som kommer att avgå från Köpenhamn, vilka slottider som finns för de olika avgångarna och 

ankomsterna och antalet besättningsmedlemmar som krävs för flygplanet enligt reglerna. För 

denna studie har enbart antalet Cabin Crew studerats.  

 

Vid datainsamlingen har inställningen på parametrarna Fatigue penalty och AC-changes 

penalty modifierats för att undersöka påverkan på nyckeltalen Duty days, AFR och AC-

changes. Se tabell 2 och tabell 3 för en förklaring av de valda parametrarna och nyckeltalen. 

Modifieringen på parametrarna är studiens indata. I CMS genomfördes flertalet körningar, 

från varje enskild körning erhålls en specifik lösning för samma plan även kallad utdata. 

Utdata består av värden på nyckeltalen som studeras och utdata utgör en sekundär data. För 

varje körning ändras en parameterinställning som resulterar i olikartade utdata. När 

körningarna är genomförda går det att analysera utdata och det är även möjligt att välja den 

optimala lösningen från varje körning. För denna studie har alltid den bästa lösningen valts. 

För att jämföra olika körningarna användes Scenario Analyzer. I Scenario Analyzer inhämtas 

relevant utdata för nyckeltalen för att sedan extraheras till Excel.  

 

För denna studie skapades olika scenarion för varje parameter där 10 samt 100 körningar med 

olika indata studeras för att se utfallet. 10 körningar bestod av för lite data och 100 körningar 

resulterade i data som inte var relevant. Därför valdes det att göra ytterligare 50 nya 

körningar per parameter som studeras vilket gav en väsentlig och tydlig bild över trade-off 

punkterna. 
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6.2 Bearbetning av data för parametern Fatigue penalty 

Följande kapitel förklarar hur utdata från parametern Fatigue penalty har bearbetats.  

 

Parametern Fatigue penalty har ställts in på värden från 0 till 1000, det är studiens indata. När 

parameterns inställning har förändrats ska nyckeltalens värde studeras, dessa värden är 

utdata. Totalt genomfördes 50 olika körningar. Figur 11 visar hur data sorteras och 

presenteras i Excel. Observera att det är enbart är 24 av 50 körningar som framkommer i 

urklippet. Data sorteras i olika kolumner där det tydligt går att utläsa vad som är indata och 

vad som är utdata. All data för en körning kan utläsas av en rad. I kolumnrubrikerna 

presenteras den typ av data som kan utläsas från varje kolumn. De som skiljer indata åt är de 

olika inställningar på parametern Fatigue penalty. Varje körning har en specifik indata som 

genererar olika utdata för de olika nyckeltalen. Utdata kan utläsas till höger under “Duty days 

(x)”, “Absolute Fatigue Risk (y)” samt “AC-changes (z)”. 

 

 
Figur 11. Insamlad data implementerad i Excel för parametern Fatigue penalty. 

6.2.1 Spridningsdiagram i 3D för parametern Fatigue penalty 

För att undersöka ifall det finns ett samband mellan de olika nyckeltalen skapas ett 

tredimensionellt (3D) spridningsdiagram i Matlab version 9.4. Varje axel representerar ett 

nyckeltal.  
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Figur 12. Spridningsdiagram i 3D över samtliga nyckeltal när parametern Fatigue penalty förändras. 

 

Spridningsdiagrammet i figur 12 antyder att det kan finnas ett samband mellan nyckeltalen. 

Dock är det svårt att utläsa något konkret från figuren men den ger en övergriplig bild på hur 

de olika nyckeltalen förhåller sig till varandra. Spridningsdiagrammet i 3D ger även en 

kännedom om den komplexa uppgift som föreligger i att minimera samtliga nyckeltal 

samtidigt.  

6.2.2 Regressionsanalys för parametern Fatigue penalty 

Från figur 12 går det inte att avläsa något resultat, figuren visar inte heller ett helt konkret 

samband mellan nyckeltalen eller vilken inverkan som parametern har i det hela. Därför 

genomförs en regressionsanalys på samtliga nyckeltal kopplat till parametern Fatigue penalty. 

Regressionsanalysen genomförs för att förstå hur indata förhåller sig till utdata. En enkel 

regressionsanalys utreder vilka samband som finns mellan förklaringsvariabel och responsen 

från förklaringsvariabeln. För att beräkna regressionen har Excels kommando “Dataanalys” 

under fliken “Data” använts. I kommandot “Dataanalys” finns analysverktyget 

“Regression” där parametern Fatigue penalty är förklaringsvariabeln och de olika nyckeltalen 

är responsen. Se figur 13 för de olika regressionssambanden mellan parametern och de 

enskilda nyckeltalen.  
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Figur 13. Regressionsanalys med parametern Fatigue penalty och samtliga nyckeltal. 

Figur 13 visar att det finns ett samband mellan parametern och samtliga nyckeltal. Med hjälp 

av regressionsanalysen går det att konstatera vilket nyckeltal som korrelerar starkast med 

parametern. Enligt regressionsanalysen är det Duty days som har störst statistiskt samband 

med ett starkt R-värdet på 0.89 och ett högt r2-värde. AFR har ett R-värde på 0.58 vilket 

påvisar att det även finns ett starkt korrelationssamband mellan parametern och AFR. 

Sambandet för AC-changes och parametern Fatigue är lite svagare men det anses ändå vara 

ett starkt samband enligt tabell 1. 

6.2.3 Korrelationssamband mellan nyckeltal för parametern Fatigue Penalty 

För att kunna applicera metodiken är det relevant att ett korrelationssamband finns mellan 

nyckeltalen. Det går inte att finna trade-off punkter mellan nyckeltalen om korrelation inte 

existerar. Därför skapas en korrelationsmatris för de olika nyckeltalen, se figur 14. För att 

beräkna korrelationen har Excels kommando “Dataanalys” under fliken “Data” använts. I 

kommandot “Dataanalys” finns analysverktyget “Korrelation” där värdena för nyckeltalen 

appliceras i området för indata. Ur matrisen är det möjligt att utläsa sambandet mellan de 

olika nyckeltalen. Som tidigare nämnt är sambandet starkast vid -1 och 1. För att trade-off 

punkterna ska vara intressanta och studera bör det statistiska sambandet vara minst 0,3. Enligt 

tabell 1 är 0,3 ett måttligt statistiskt samband, vid lägre värde än 0,3 blir det ett svagt 

samband vilket ska undvikas. 

 

 
Figur 14. Korrelationsmatris mellan nyckeltalen när Fatigue penalty förändras. 

 

Korrelationsmatrisen i figur 14 visar att korrelationen är störst mellan Duty days och AFR. 

Dessa nyckeltal har en kraftig negativ korrelation vilket innebär att när exempelvis AFR ökar 

minskar Duty days samtidigt. Det framkommer även att en stark negativ korrelation mellan 

Duty days och AC-changes. Mellan AFR och AC-changes finns det ett måttligt positivt 

samband enligt tabell 1. Detta betyder att när AFR minskar så minskar även AC-changes 

enligt korrelationssambandet. 
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Det tredimensionella diagrammet i figur 12 är svårt att tyda men korrelationsmatrisen i figur 

14 visar på att det finns ett korrelationssamband mellan de olika nyckeltalen. Därför jämförs 

de två nyckeltalen med starkast korrelationssamband i ett spridningsdiagram för att visuellt 

visa trade-off punkterna mellan nyckeltalen. De två nyckeltalen med starkast samband är 

Duty days och AFR enligt korrelationsmatrisen i figur 14. Enligt regressionsanalysen i figur 

13 anges det även att de finns ett samband mellan ingående parametrar Fatigue penalty och 

utgående nyckeltal Duty days och AFR.  

6.2.4 Spridningsdiagram för parametern Fatigue penalty 

Spridningsdiagram genomförs för att visualisera trade-off punkterna. Visualiseringen ger 

användaren en inblick i hur nyckeltalen förhåller sig till varandra och möjligheten att se 

området där trade-off punkterna förväntas infalla. Spridningsdiagrammet är genomfört i 

Excels funktion punktdiagram där nyckeltalens utdata har markerats för x- och y-axel. 

Spridningsdiagrammet i figur 15 har skapats utifrån den insamlade data i figur 11. Värdet på 

parametern Fatigue penalty har varierat mellan 0 - 1000 där utdata för nyckeltalen sedan 

implementerats i ett spridningsdiagram. Diagrammet kan enbart visualisera två nyckeltal 

samtidigt. Notera att det inte är origo som visas där axlarna X och Y korsar varandra i 

diagrammet. Detta för att spridningen av nyckeltalens värde hamnar i den övre högra halvan 

av talplanet när axlarna X och Y börjar på 0.  

 

Regressionslinjen i figur 15 och 16 har tagits fram med hjälp av Excels funktion 

diagramelement. All utdata har inkluderats i regressionslinjen, det vill säga all utdata för 

nyckeltalen Duty days och AFR. Regressionslinjen tas fram för att studera spridningen på 

punkterna kring linjen för att få en uppfattning om hur starkt det statistiska sambandet är. Om 

spridningsdiagrammet utgör ett starkt statistiskt samband visas det genom att punkterna 

ligger så nära regressionslinjen som möjligt. Visas en större spridning innebär det ett mindre 

trovärdigt statistiskt samband. Som tidigare nämnt bestäms lutningen på linjen utifrån 

riktningskoefficienten. Är koefficienten positiv blir lutningen också positiv, är koefficienten 

däremot negativ blir lutningen på regressionslinjen också negativ. I figur 14 framkommer det 

att r-värdet mellan Duty days och AFR har ett negativt värde vilket stämmer överens med 

regressionslinjens lutning, då denna är negativ. 

 

Spridningsdiagram i figur 15 visar att det finns trade-off punkter mellan nyckeltalen. Trade-

off punkt är den punkt där båda nyckeltalen är så låga som möjligt innan ett av nyckeltalen 

börjar påverkas negativt. Dessa trade-off punkter existerar då det inte är möjligt att minimera 

båda nyckeltalen samtidigt. En positiv förändring av ett nyckeltal resulterar i en försämring 

för det andra nyckeltalet. Det indikerar på en form av pareto optimalitet. Då det är en 

flermålsoptimering är det inte möjligt att minimera båda nyckeltalen samtidigt utan att något 

nyckeltal försämras. SAS har inte viktat nyckeltalen mot varandra utan är mer intresserade av 

att veta vart trade-off punkterna ligger för dessa nyckeltal. Målet är att hitta 

parameterinställningarna där de båda nyckeltalen har ett så fördelaktigt värde som möjligt.  
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Figur 15. Spridningsdiagram över nyckeltalen AFR och Duty days när parametern Fatigue penalty förändras. 

 

I figur 15 är SAS grundinställning på parametern Fatigue penalty markerad med en röd prick 

och den gula pricken är vad som rekommenderas utifrån den metodiken som presenteras i 

kapitel 6.2.5. Den röda rutan visualiserar vart möjliga trade-off punkter kan tänkas ligga, 

mellan punkt 18 till 34. I figur 15 framkommer det att punkterna 1-17 förändrar främst AFR. 

Mellan punkt 18-34 sker förändringar för både AFR och Duty days och från punkt 35-50 är 

det främst Duty days som förändras. 

6.2.5 Standardisering för parametern Fatigue penalty 

För att kunna lokalisera punkten som minimerar de båda nyckeltalen så mycket som möjligt 

behöver data bearbetas ytterligare och centraliseras för att få mer likartade värden då 

enheterna är skilda och nyckeltalen inte är viktade. För att beräkna standardiseringen har 

formel 6 använts som innebär att varje nyckeltals värde subtraheras med medelvärdet för all 

data inom den specifika gruppen där x ingår. Slutligen divideras det med standardavvikelsen. 

Formeln resulterar i ett standardiserat värde som kallas för z-transformerade variabler. Data 

för nyckeltalen standardiseras men behåller fortfarande samma skillnad i förhållande till 

varandra. Standardiseringen medför det enklare att finna den optimala punkten. 
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Figur 16. Spridningsdiagram av de standardiserade värdena för nyckeltalen AFR och Duty days när Fatigue 

penalty förändras. 

Med hjälp av standardiseringen blir de olika utdata enklare att jämföra. Medelvärdet för 

utdata blir 0 och all data blir centrerade runt detta värde. Den data som ursprungligen var 

högre än medelvärdet besitter nu värden som är positiva i figur 16 och data som är lägre än 

medelvärdet har alltså värden som är negativa. De standardiserade värdena behåller samma 

förhållande i datamängderna som innan.  

6.2.6 Pythagoras sats för parametern Fatigue penalty 

När data standardiserats blir de olika enheterna mer jämförbara och då går det att tillämpa 

Pythagoras sats för att finna punkten närmast origo där båda nyckeltalen är så låga som 

möjligt. Då enheterna på nyckeltalen är olika och icke jämförbara var det innan omöjligt att 

använda Pythagoras sats direkt på nyckeltalens värde. AFR viktas då mycket högre än Duty 

days då AFR har betydligt högre värden än Duty days. Den punkt som ansågs vara närmast 

origo blev punkt 50 vilket inte är rimligt. Pythagoras sats tillämpas enligt formel 7, varje 

nyckeltal utgörs av en katet. Roten ur har sedan beräknats för att få fram hypotenusan som 

inte är kvadrerad. Målet är att finna den parameterinställning där hypotenusan besitter den 

kortaste längden. Hypotenusan med den kortaste längden är punkten som är lokaliserad 

närmast origo. Den punkten som ligger närmast origo har det minsta värdet med avseende till 

båda nyckeltalen. Enligt Pythagoras sats med två nyckeltal som är standardiserade är det 

punkt 23 som är närmast origo. Parametern Fatigue penalty har då straffet inställt på 30. 

Punkt 23 visas visuellt i figur 15 och 16.  

 

Som tidigare nämnt är Pythagoras sats flexibel i antal nyckeltal som går att tillämpa. Därför 

adderas det tredje nyckeltalet AC-changes enligt formel 8. Den optimala punkten blir då 

punkt 26 med inställningen 45 på Fatigue penalty. Den angivna punkten är optimal med 

avseende på alla tre nyckeltalen. Observera att denna punkt inte visualiseras för de tre 

nyckeltalen utan att den enbart beräknas matematiskt. Notera också att ingen specifik 

viktning har gjorts för de olika nyckeltalen. 
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6.3 Bearbetning av data för parametern AC-changes penalty 

Kapitlet redogör hur utdata har bearbetats från parametern AC-changes penalty. För 

parametern AC-changes penalty har inställningar på indata varierat från 0 till 20 000 för att 

studera förändringen i nyckeltalen som är utdata. Totalt genomfördes 50 olika körningar. 

Figur 17 visar hur data sorteras och presenteras i Excel. Observera att det är enbart är 24 av 

50 körningar som framkommer i urklippet. Urklippet innehåller information av den 

insamlade data för parametern AC-changes penalty och nyckeltal Duty days, AFR och AC-

changes.    

 

 
Figur 17. Insamlad data implementerad i Excel för parametern AC-changes penalty. 

6.3.1 Spridningsdiagram i 3D för parametern AC-changes penalty 

För att undersöka ifall det finns samband mellan de olika nyckeltalen skapas även för denna 

parameter ett spridningsdiagram i Matlab. Varje axel representerar ett av de studerade 

nyckeltalen.  
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Figur 18. Spridningsdiagram i 3D över samtliga nyckeltal när parametern AC-changes penalty förändras. 

Figur 18 visar att ett samband existerar mellan de olika nyckeltalen när parametern AC-

changes penalty förändras. Det är dock svårt att utläsa hur nyckeltalen korrelerar med 

varandra men spridningsdiagrammet i 3D ger en översiktlig bild över nyckeltalens 

förhållande till varandra. Vidare behöver mer undersökning genomföras för att finna punkten 

närmast origo.   

6.3.2 Regressionsanalys för parametern AC-changes penalty 

För att se hur indata förhåller sig till utdata genomfördes en regressionsanalys på samtliga 

nyckeltal kopplat till parametern AC-changes penalty. Se kapitel 6.2.2 som förklarar hur 

beräkning för regression är genomförd. Parametern AC-changes penalty är 

förklaringsvariabeln och nyckeltalen är responsen från förklaringsvariabeln. Se figur 19 för 

de olika regressionssambanden mellan parametern och de enskilda nyckeltalen. 

 

 
Figur 19. Regressionsanalys med parametern AC-changes penalty och samtliga nyckeltal. 

Figur 19 indikerar att ett samband existerar mellan parametern och alla nyckeltal. Enligt 

regressionsanalysen har nyckeltalet Duty days störst statistiskt samband till parametern AC-

changes penalty med ett R-värde på 0,85 och en R2 på 0,73.  
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6.3.3 Korrelationssamband mellan nyckeltal för parametern AC-changes penalty 

Sambandet mellan nyckeltalen bör också studeras för att ge en inblick i hur de korrelerar. Se 

kapitel 6.2.3 som förklarar hur korrelationssambandet är beräknat. Korrelationsmatrisen i 

figur 20 visar att alla nyckeltal korrelerade starkt till varandra. Korrelationen är störst mellan 

nyckeltalet Duty days och AFR på hela 0,98. Nyckeltalen har en kraftig negativ korrelation 

som innebar att ökar det ena nyckeltalet minskar det andra. Den positiva korrelationen mellan 

AFR och AC-changes innebär att när det ena nyckeltalet minskar så minskar det andra 

också.   

 

 
Figur 20. Korrelationsmatris mellan nyckeltalen när AC-changes penalty förändras. 

Enligt regressionsanalysen i figur 19 är det Duty days och AFR som har starkast samband 

med parametern. Korrelationsmatrisen i figur 20 visar också på att Duty days och AFR har 

starkast korrelation. De två nyckeltalen med starkast korrelationssamband jämförs vidare i ett 

spridningsdiagram.  

6.3.4 Spridningsdiagram för parametern AC-changes penalty 

Spridningsdiagrammet i figur 21 har skapats i Excel utifrån den insamlade data i figur 17. 

Värdet på parametern AC-changes penalty har varierat mellan 0 - 20 000 där utdata för 

nyckeltalen sedan implementerats i ett spridningsdiagram. Se kapitel 6.2.4 som förklarar hur 

spridningsdiagrammet är skapat. Diagrammet kan enbart visualisera två nyckeltal samtidigt. 

Notera att det inte är origo som visas där axlarna X och Y korsar varandra i diagrammet. 

Detta för att spridningen av nyckeltalens värde hamnar i den övre högra halvan av talplanet 

när axlarna X och Y börjar på 0.   

 

Se figur 21 där SAS grundinställning på parametern AC-changes penalty är markerad med en 

röd prick och den gula pricken är vad som rekommenderas utifrån den metoden som kommer 

att presenteras i kapitel 6.3.5.  

 

Ur figur 21 går det att utläsa två separata grupper, exempelvis gruppen längst ner till höger 

mellan punkterna 42 till 50. Nyckeltalet Duty days ökar medan AFR är knappt berört av 

förändringen. Se punkt 1 till 29 i övre vänstra hörnet där det går att minska risken för 

utmattning av flygbesättningen utan att det ska behöva kosta fler produktionsdagar. I figur 21 

visualiserar den röda rutan vart möjliga trade-off punkter kan tänkas ligga, mellan punkt 30 

till 41. Trade-off punkterna visar tydligt att det inte går att minimera båda nyckeltalen 

samtidigt. Det ger en form av pareto optimalitet även här. Målet är att hitta inställningen på 

parametern där båda nyckeltalen innehar värden som är så gynnsamma som möjligt.  
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Figur 21. Spridningsdiagram över nyckeltalen AFR och Duty days när parametern AC-changes penalty 

förändras. 

Då parametern AC-changes penalty förändras är det relevant att se hur nyckeltalet som 

kopplar till parametern förändras. Således har det också skapats ett spridningsdiagram mellan 

nyckeltalen AC-changes och Duty days när parametern AC-changes penalty förändras, se 

figur 22. Dessa nyckeltal valdes på grund av korrelationsmatrisen i figur 20 som visar att den 

näst starkaste korrelationen är mellan AC-changes och Duty days. SAS modellerar antal 

flygplansbyte efter parametern AC-changes penalty därför är det intressant att undersöka 

nyckeltalet AC-changes mer noggrant. 

 

 
Figur 22. Spridningsdiagram över nyckeltalen AC-changes och Duty days när parametern AC-changes penalty 

förändras. 
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Figur 22 visar att trade-off punkterna kan befinna sig mellan punkt 15 till 41. Frågan som 

ställs är: hur mycket flygplansbyten går att reducera på y-axeln utan att det börjar kosta för 

många produktionsdagar på x-axeln?    

6.3.5 Standardisering för parametern AC-changes penalty 

För att kunna lokalisera punkten som minimerar de båda nyckeltalen så mycket som möjligt 

behöver data bearbetas ytterligare och centraliseras för att få mer likartade värden då 

enheterna är skilda och nyckeltalen inte är viktade. Se kapitel 6.2.5 som förklarar hur 

standardiseringen är genomförd. Data för nyckeltalen standardiseras men behåller fortfarande 

samma skillnad till varandra. Standardiseringen medför det enklare att finna punkten närmast 

origo.   

 

Figur 23 visar det visuella resultatet efter att nyckeltalen AFR och Duty days har 

standardiserats. Det är nu visuellt enklare att se vilken punkt som skulle kunna vara närmast 

origo. 

 

 
Figur 23. Spridningsdiagram av de standardiserade värdena för nyckeltalen AFR och Duty days när AC-

changes penalty förändras. 

 

Det var även relevant att visa hur förändring av parametern AC-changes penalty hade 

påverkat nyckeltalet AC-changes. Därför standardiserade även nyckeltalen AC-changes och 

Duty days och visualiseras i figur 24.  
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Figur 24. Spridningsdiagram av de standardiserade värdena för nyckeltalen AC-changes och Duty days när 

AC-changes penalty förändras. 

6.3.6 Pythagoras sats för parametern AC-changes penalty 

Efter att data standardiserats går det att tillämpa Pythagoras sats för att finna punkten närmast 

origo där båda nyckeltalen är så låga som möjligt. Som tidigare nämnt är det omöjligt att 

finna denna punkt med Pythagoras sats då värdena innan standardiseringen inte är 

jämförbara. Se kapitel 6.2.6 som förklarar hur Pythagoras sats är beräknad. Enligt Pythagoras 

sats som användes på de standardiserade nyckeltalen AFR och Duty days är det punkt 32 som 

är närmast origo. Punkt 32 innebär att parametern AC-changes penalty bör vara inställd på 

2100. Se figur 23 som visualiserar vart punkt 32 ligger. Används Pythagoras sats istället på 

de standardiserade nyckeltalen AC-change och Duty days resulterar det i att punkt 31 är 

närmast origo. Punkt 31 har en parameterinställning på 2000. Se figur 24 som visualiserar 

vart punkt 31 ligger. 

 

Även i detta fall går Pythagoras sats att tillämpa på ett tredje nyckeltal. Adderas det tredje 

nyckeltalet blir det punkt 31 med inställningen på 2000 för parametern AC-changes penalty. 

Punkt 31 är den optimala med avseende på alla tre nyckeltal Duty days, AFR och AC-

changes. Som tidigare nämnt visualiseras inte vart den optimala punkten ligger när fler än två 

nyckeltal är tillämpade.  

6.4 Validering av insamlad data, metodik och resultat 

För att säkerställa trovärdighet har både den insamlade data, den rekommenderade metodiken 

och resultatet validerats. Överensstämmelsevaliditet har använts på den insamlade data som 

är sekundär för att försäkra sig om att den inte innehåller extremvärden eller värden som inte 

är förekommande i verksamheten i vanliga fall. Enligt Ahlstedt och Kies (2019) innehåller 

den insamlade data inte några extremvärden som sticker ut från mängden. Värdena som visas 
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för den insamlade data är också värden som Kies (2019) i vanliga fall stöter på vid analys av 

nyckeltalen. Däremot ansåg Ahlstedt och Kies (2019) att den insamlade data för Fatigue 

penalty och den insamlade data för AC-changes penalty inte stämde överens då den inte hade 

samma värden för SAS grundinställning. Efter en stickprovsundersökning av data har felet 

korrigerats och ska nu stämma överens. Den bakomliggande orsaken till felet var att 

körningarna 1-20 för Fatigue penalty genomfördes i en annan version av CMS mot resterande 

körningar.      

 

För den primärt insamlade data genomfördes en logisk validering där intervjuer var inspelade 

för att tillförsäkra sig om att svaren från intervjun var noggrant nedskrivna. Intervjuerna är 

godkända av den intervjuade personen i fråga vilket innebär att den insamlade data är korrekt 

tolkad. Intervjuerna ger bland annat ett bra underlag till att kartlägga 

schemaläggningsprocessen och studera sambanden mellan olika avdelningar, även kallat 

innehållsvaliditet. Innehållsvaliditeten används för att studera om resultatet av studien är 

möjlig att tillämpa på andra avdelningar. Strömberg (2019) förklarar att arbetet Crew 

Optimization gör påverkar Crew Control. Således kommer förändringar i sättet att 

schemalägga hos Crew Optimization att påverka efterarbetet som Crew Control genomför. 

Vilket i sin tur har betydelse för denna studie om Crew Optimization väljer att fortsätta 

studera nyckeltalen och möjligtvis implementera en förändring i schemaläggningsprocessen.  

 

En av intervjuerna som genomfördes användes som validering för att stämma av hur 

trovärdig den valda metoden egentligen var. Ahlstedt och Kies (2019) intygar i intervjun att 

regressionsanalysen i figur 13 och figur 19 samt korrelationsmatrisen figur 14 och 20 påvisar 

trovärdiga resultat för sambandet. De intervjuade fick visuellt peka ut var i 

spridningsdiagrammen dem anser att trade-off punkten kan tänkas ligga för att sedan få det 

förklarat var metodiken visar att en trade-off punkt ligger. Kies (2019) anser att mellan punkt 

24-27 i figur 15 ligger den optimala punkten. Optimala punkten för figur 15 är enligt den 

framtagna metodiken punkt 23. Ahlstedt (2019) anser att punkt 36 i figur 21 är den optimala. 

Enligt metodiken är punkt 32 den optimala i figur 21. Ahlstedt och Kies (2019) verifierar att 

den valda metodiken är acceptabel att använda då metodiken som studien har framtagit visar 

punkten som SAS anser vara en trade-off punkt.  

  
    

   

 

 

 

  



 56 

 

7. Resultat och diskussion 

I kapitlet presenteras studiens resultat i två tabeller och den rekommenderade metodiken som 

tar fram trade-off punkterna och visar vilken den optimala punkter är sammanfattas. En 

diskussion förs kring metodiken, resultatet, samhälleliga samt etiska aspekter och 

återkopplingsprocessen.   

7.1 Resultat     

I tabell 4 och 5 presenteras den nuvarande inställningen SAS har för varje parameter. Vidare 

presenteras den optimala trade-off punkten för två samt tre nyckeltal. I tabellerna 

framkommer det vilken punkt/körning som är aktuell, inställningen på parametern och dess 

värde i de olika nyckeltalen samt lösningens totalkostnad.  

 

I tabell 4 går det att utläsa att den nuvarande lösningen som SAS använder sig av med 

inställningen 13 på parametern Fatigue penalty genererar lösningen 7465 stycken Duty days, 

en AFR risk på 147 996 och 1002 stycken flygplansbyten under 1,5 timme. Totalkostnaden 

från denna lösning är 285 505 615 CMS dollar. Totalkostnaden utläses från nyckeltalet 

TOTAL cost och är som tidigare nämnt den modellerade kostnaden för schemat då den 

innehåller både fiktiva och verkliga kostnader.  

 

Trade-off punkten för de två nyckeltalen Duty days och AFR genererar en lösning där 

Fatigue penalty är inställd på 30. Det bidrar med ett reducerat AFR vilket är positivt ur ett 

robusthetsperspektiv, påföljden blir en ökad Duty days vilket är negativt ur ett 

kostnadsperspektiv. 

 

Trade-off punkten för samtliga tre nyckeltal genereras av inställningen 45 på Fatigue penalty. 

Väljs denna inställning på parametern Fatigue penalty skulle antalet produktionsdagar öka 

med 403 dagar, även den fasta kostnaden kopplat till produktionsdagar skulle öka med 

samma mängd. En ökning på 403 dagar skulle bidra med en garanterad faktisk kostnad som 

påverkar SAS, däremot skulle inte en riskminskning med 52 597 i AFR bidra till någon 

faktisk minskad kostnad eller kunna garantera att en olycka inte sker. En olycka kan alltid ske 

oberoende av riskens värde. Att minska AFR kan dock bidra till att personalen trivs bättre på 

arbetet och inte anmäler sig som unfit. Det i sin tur leder till minskade 

omplaneringskostnader för företaget. Denna parameterinställning bidrar även till 41 färre 

flygplansbyten. Det är positivt ur ett robusthetperspektiv men det har heller ingen faktisk 

kostnad kopplat till sig vilket gör det svårt att motivera om det är värt ett ökat antal Duty 

days.   

 

 

 

 



 57 

 

Tabell 4. Resultat för parametern Fatigue penalty.  

Nyckeltal Punkt/ 

körning 

Fatigue 

penalty 

Duty days  AFR AC-changes TOTAL cost 

Nuvarande 

inställning 

14 13 7465 147 996 1002 285 505 615 

Duty days & 

AFR 

23 30 7753 106 776 - 289 916 421 

Duty days, 

AFR & AC-

changes 

26 45 7868 95 399 961 292 991 395 

 

 

I tabell 5 presenteras resultatet för parametern AC-changes penalty. SAS nuvarande lösning 

har inställningen 500 för AC-changes penalty. Det genererar 7465 stycken Duty days, en 

AFR risk på 147 996 och 1002 stycken flygplansbyten under 1,5 timme. Totalkostnaden för 

den nuvarande lösningen är 285 505 615 CMS dollar.  

 

För nyckeltalen Duty days och AFR är trade-off punkten lokaliserad vid inställningen 2100 

för AC-changes penalty. Det genererar en lösning som reducerar AFR men ökar antalet Duty 

days samt lösningens totalkostnad. För nyckeltalen Duty days och AC-changes ligger trade-

off punkten där inställningen är 2000 för AC-changes penalty. Vid denna inställning minskar 

antal flygplansbyten för Cabin Crew. Det genererar istället en ökning av antalet 

produktionsdagar samt en högre totalkostnad.  

 

För de tre nyckeltalen konstateras det att trade-off punkten lokaliseras vid inställningen 2000. 

Väljs parameterinställningen 2000 skulle det bidra till 43 mer produktionsdagar. Dessa 43 

dagar besitter en verklig kostnad kopplad till sig. Ur ett gynnsamt robusthetsperspektiv 

minskar antalet flygplansbyten till 174 stycken. En reducering av 174 flygplansbyten har 

ingen en verklig kostnad kopplad till sig. Dock är ofta kostnaden för omplanering till följd av 

ett icke robust schema större än kostnaden för ett robust schema.  

 

Tabell 5. Resultat för parametern AC-changes penalty.  

Nyckeltal Punkt/ 

körning 

AC-changes 

penalty 

Duty days AFR AC-changes TOTAL cost 

Nuvarande 

inställning 

11 500 7465 147 996 1002 285 505 615 

Duty days & 

AFR 

32 2100 7515 144 851 - 285 993 217 

Duty days & 

AC-changes 

31 2000 7508 - 828 285 970 154 

Duty days, 

AFR & AC-

changes 

31 2000 7508 144 735 828 285 970 154 
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7.1.1 Den rekommenderade metodiken  

För att jämföra fler nyckeltal samtidigt bör följande metodik tillämpas. Notera att denna 

metodiken enbart fungerar om nyckeltalen i fråga ska minimeras. Följ steg för steg för att 

finna trade-off punkten och den optimala parameterinställningen med avseende på de utvalda 

nyckeltalen. Det är möjligt att bortse från steg 2 om användaren är säker på att ett samband 

finns mellan parameter och nyckeltal.  

 

1. Skapa körningar där förändringar av indata sker. Det vill säga olika inställningar på en 

parameter. Extrahera utdata för de nyckeltal som ska studeras i Excel.  

2. Konstatera att ett korrelationssamband mellan parameter och nyckeltal existerar. När 

det är genomfört ska sambandet mellan nyckeltalen fastställas för att det ska vara 

möjligt att finna trade-off punkten. Ett godtyckligt samband har r-värdet 0,3 eller 

högre.  

3. Standardisera insamlad data med avseende på medelvärde och standardavvikelser.  

4. Tillämpa Pythagoras sats på den standardiserade data och välj den minsta punkten då 

det är trade-off punkten.  

För att det ska finnas data som ska kan analyseras behöver steg 1 genomföras. Steg 2 är 

relevant då trade-off punkterna inte visas om det inte finns ett samband mellan parameter och 

nyckeltal. Steg 3 är nödvändigt då enheterna för nyckeltalen skiljer sig åt, därför behövs det 

en mer likartade data för att en jämförelse ska vara möjlig. Eftersom det saknas en angiven 

viktning mellan de olika nyckeltalen blir det nyckeltalet med störst värden det som viktas 

högst. För att finna punkten där hypotenusan innehar kortast längd och därmed närmast origo 

genomförs steg 4. Steg 4 är också det avslutande steget för metodiken. För en detaljerad 

beskrivning av tillvägagångssättet för de ingående delarna i metodiken se kapitel 6.   

7.2 Diskussion  

I kapitlet diskuteras den rekommenderade metodiken, resultatet och hur Crew Planning 

påverkas av resultatet från denna studie. Hur SAS väljer att schemalägga har en stor inverkan 

på flygbesättningens välmående, därför upplyser kapitlet om samhälleliga och etiska aspekter 

som bör tas i beaktning vid schemaläggning. 

7.2.1 Diskussion kring den rekommenderade metodiken  

Metodiken hjälper företaget att få en förståelse för hur parametrar korrelerar med olika 

nyckeltal. Detta för att få en uppfattning om hur parametrarna kan regleras för att generera de 

resultat som sökes. Metodiken ger möjlighet att visa hur ett nyckeltal kan minimeras utan att 

det ska behöva kosta allt för mycket för företaget. Det blir då enklare för dem att finna nya 

lösningar för schemaläggningen som möjligtvis var svåra för schemaläggaren att upptäcka 

innan. Den rekommenderade metodiken är flexibel i avseende till antalet nyckeltal som kan 

studeras samtidigt. Denna studie har enbart applicerat den på två och tre nyckeltal samtidigt, 

men metodiken är användbar för att studera fler nyckeltal samtidigt. Metodiken är 

anpassningsbar vilket innebär att andra parametrar än de som tas med i detta examensarbete 
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kan användas i metodiken. För denna studie har enbart en parameter brukats åt gången vid en 

undersökning.   

 

Metodiken studerar enbart en liten del av hela verksamheten där resultatet som genererats kan 

vara gynnsamt i avseende till den parametern eller de nyckeltal som studeras. Där tar inte 

metodiken hänsyn till övriga parametrar som finns i CMS eller hur flertalet andra nyckeltal 

kan påverkas positivt eller negativt av förändringen. Vid framställande av resultat tar inte 

metodiken upp alla verkliga aspekter som bör tas hänsyn till vid schemaläggning. Exempelvis 

om X antal mer produktionsdagar är värt att ta mot den minskade risken för utmattning Y 

som genereras. Metodiken tar inte hänsyn till skillnader i flygbesättningens anställningsavtal, 

huruvida de är fastanställda eller arbetar på timmar. Om metodiken är verklighetsförankrad är 

svårt att uppskatta, som tidigare nämnt tar metodiken inte hänsyn till alla delar i 

optimeringsverktyget. Att exempelvis förflytta sig från inställningen 500 på parametern AC-

changes penalty till inställningen 2000 kan anses vara bortom verklig uppfattning. Resultatet 

är korrekt utifrån de aspekter som tas med i metodiken men utöver dem går det inte att 

bekräfta verklighetsförankringen. För att lösningen ska gå att anpassa till verkligheten 

behöver samtliga nyckeltal i CMS studeras. Lösningen som skapas i pairing bör även testas i 

rostering-fasen för att kontrollera att lösningen är möjlig att tillsätta personal till.  

 

Det bör också genomföras en körning som innehar den optimala inställningen för parametern 

Fatigue penalty och AC-changes penalty samtidigt. Detta för att undersöka om resultatet som 

genereras är acceptabelt. Att kombinera den optimala inställningen på båda parametrarna 

samtidigt i en körning genomfördes inte i studien på grund av tidsbrist. Istället valdes det att 

mer noggrant undersöka varje parameter för sig.  

7.2.2 Resultatdiskussion  

I de framtagna trade-off punkterna finns det för- och nackdelar för samtliga punkter i 

förhållande till den nuvarande inställningen. Då schemaläggningsprocessen är komplex är det 

svårt att ge en tydlig rekommendation om vad som är det optimala då en lösning är 

fördelaktigt ur ett perspektiv men mindre ur ett annat. Det är SAS uppgift att ta ställning till 

om de funna trade-off punkterna medför en acceptabel parameterinställning. SAS besitter 

själva den största kunskapen om flygbesättningen vilket bidrar till att företaget kan ta ett 

välgrundat beslut som skapar ett så gynnsamt schema som möjligt. I nuläget saknar SAS 

tydliga riktlinjer för hur de olika nyckeltalen ska viktas mot varandra, därför fungerar den 

rekommenderade metodiken för att kontrollera skillnaden på de olika nyckeltalen. Detta kan 

vara ytterligare ett underlag för att schemaläggarna ska kunna analysera och bedöma schemat 

ur olika perspektiv.  

 

Komplexiteten med schemaläggning är när en användare exempelvis vill öka robustheten i 

schemat, då behöver troligtvis kostnaden öka. Robustheten i schemat är en svår aspekt då det 

inte finns ett nyckeltal som beskriver detta hos SAS. Det är istället flera nyckeltal som 

behöver studeras för att avgöra huruvida schemat är robust eller inte. Även fast ett av dessa 

nyckeltal visar ett fördelaktigt värde är möjligtvis robustheten låg på grund av ett annat 
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nyckeltal som visar ett mindre fördelaktigt värde. SAS saknar i dagsläget specifika mått som 

beskriver hur många produktionsdagar som är ekonomiskt värt att byta mot färre antal 

flygplansbyten. Ett robust schema leder i teorin till mindre förändringar och förseningar. Som 

tidigare nämnt finns det olika sätt att öka robustheten i schemat. Det går att lägga in mer slack 

i schemat genom att utöka turnaround tiden. Det är även positivt ur robusthetsperspektiv att 

flygbesättningen samslingas och flyger samma flygningar under en produktionsdag. För att 

skapa ett mer robust schema går det att ha flygbesättning och flygplan på standby som kan 

sättas in vid eventuella behov snabbt och smidigt.  

 

I avvecklingen är det många olika faktorer som bör samspela. En del faktorer kan SAS 

kontrollera själva men exempelvis dåligt väder eller avstängda flygplatser kan SAS inte styra 

över. Kostnaden för ett icke robust schema är ofta mycket högre än ett schema som är robust 

och som klarar av oväntade händelser. För att leverera den utlovade kvaliteten till kunden bör 

schemat vara robust. Av de studerade nyckeltalen är det främst AC-changes som är starkt 

kopplat till robustheten i schemat. Enligt spridningsdiagrammet i figur 22 framkommer det 

att antalet produktionsdagar ökar när antalet flygplansbyten minskar. För att tydligt kartlägga 

denna viktning mellan Duty days och AC-changes bör det genomföras en studie där det 

tydligt utreds hur många gånger ett flygplansbyte leder till en omplanering för Crew Control 

samt hur mycket denna omplanering kostar. Genom att kartlägga detta kan sannolikheten och 

medelvärdet av kostnaden för en omplanering på grund av ett flygplansbyte beräknas. Detta 

kanske är säsongsbetonad och varierar beroende på om det är sommar eller vinter, därför bör 

säsongsvariation även studeras. Med hjälp av sannolikheten och kostnaden blir det 

förhoppningsvis enklare att vikta nyckeltalet AC-changes mot Duty days. Det går då att 

jämföra kostnaderna mellan X antal produktionsdagar och ett flygplansbyte. Ifall detta 

genomförs kan det vara möjligt för SAS att ge tydligare riktlinjer till schemaläggarna och 

samtidigt främja robustheten i scheman. Målet är som tidigare nämnt att skapa ett schema 

som är robust och samtidigt kostnadseffektivt. SAS vill sälja så många flygstolar som möjligt 

och ge passagerarna vad de betalar för, det vill säga ett flyg som avgår i rätt tid. Då krävs det 

att alla flygningar är bemannade och schemat är tillräckligt robust för att stå emot oväntade 

händelser.  

 

Konkurrensen bland de olika flygbolagen är idag väldigt hög och priset på flygbiljetterna har 

minskat sen lågprisbolagen intog marknaden. Därför måste SAS prioritera antalet 

produktionsdagar och ta schemats kostnad i beaktning för att de ska kunna konkurrera med 

andra flygbolag. Därför är det förståeligt att Duty days är det nyckeltalet som är viktigast av 

de nyckeltal som har studeras då den har en riktig kostnad kopplad till sig. Det andra 

nyckeltalet AC-changes har fiktiva kostnader kopplade till sig och besitter därför en större 

osäkerhet. Nyckeltalet AFR är enbart en risk och inte ett verkligt värde på att olyckor 

kommer att inträffa.  

 

I CMS finns det bivillkor som inte tillåter flygningar där CAS poängen anses vara kritiska 

och sjunker under 1500. Därför skapas inga turer som är kritiska för säkerheten. Hela 

flygindustrin präglas starkt av säkerhetsregler och för att bedriva flygtrafik måste en hög 

säkerhetsnivå uppfyllas. Inträffar en olycka är det många människor som kan mista livet. 
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Kostnaden för en olycka är för hög för att flygbolagen ska sätta säkerheten på spel. Därav 

tillkommer dessa bivillkor som förbjuder vissa flygningar där utmattningen blir för påtaglig. 

Flygbesättningen har även möjlighet att anmäla sig själva som unfit om de känner sig för 

utmattade för att genomföra en flygning. Detta är även för att säkerställa att olyckor inte sker 

på grund av trötthet. Utöver de befintliga reglerna som måste efterföljas har SAS själva lagt 

in regler på hur deras verksamhet ska säkerställa en hög säkerhet och en god kvalitet. Som 

tidigare nämnt ska piloterna genomföra träning minst fem dagar efter frånvaro som 

exempelvis semester för att säkerställa säkerheten ombord. Detta visar på att SAS prioriterar 

säkerheten högt och mer än vad som krävs utifrån de regler som är satta.    

 

I dagsläget är det stort fokus på kostnadsdrivande nyckeltal och Duty days är därmed ett 

mycket viktigt nyckeltal. I framtiden vill SAS försöka skifta fokus från kostnadsdrivande 

nyckeltal som Duty days till robusthet och Fatigue. För att det ska vara möjligt behöver de 

utreda hur olika nyckeltal kan mätas i form av en kostnad. Exempelvis kartlägga 

sannolikheten och kostnaden för en omplanering som sker av ett flygplansbyte. För Fatigue 

går det att visa vid vilka flygningar det är vanligast att flygbesättningen rapporterar sig unfit 

och hur mycket denna omplanering kostar. AFR kan då studeras på dessa flygningar för att se 

om ett mönster finns mellan risken och flygbesättningens anmälan om unfit. Går det att mäta 

nyckeltal i en kostnad blir det enklare att jämföra nyckeltalen och skapa en tydlig viktning 

mellan dem.  

 

Som tidigare nämnt är det ett väldigt komplext arbete att lägga scheman då det är många 

olika faktorer som spelar in. Det är dessutom svårt att förbättra en aspekt utan att försämra en 

annan. Detta framkommer tydligt i denna studie då ett av nyckeltalen förbättras blir det ofta 

på bekostnad av ett annat nyckeltal. Det här visar på att det är lämpligt att tillämpa pareto 

optimalitet för de olika lösningarna. Med pareto optimalitet är det möjligt att presentera de 

olika alternativen och låta användaren ta ett välinformerat beslut om vad som är lämpligast 

för verksamheten. 

7.2.3 Samhälleliga och etiska perspektiv  

Att schemalägga människors arbetsschema kan vara känsligt och komplicerat. Många 

aspekter, krav, regler och rekommendationer behöver tas hänsyn till för att schemat ska 

fungera i praktiken men också vara hälsosamt för personen som blir tilldelad schemat. Ur 

flygbesättningens perspektiv är det mer relevant att vikta risken för utmattning (AFR) högre. 

Är risken för utmattning hög kommer det påverka schemat då fler ur besättningen anmäler sig 

som unfit vilket skapar problem för Roster maintenance och Crew Control. Mindre 

produktion avvecklas som planerat vilket leder till ökade kostnader för företaget då det krävs 

omplanering. Utökas istället antalet Duty days går det enligt spridningsdiagrammet i figur 15 

att minska AFR.  

 

Det går även att diskutera hur mycket flygplansbyten påverkar flygbesättningens fysiska och 

psykiska mående. Korrelationsmatrisen i figur 20 visar på att AFR och AC-changes har den 

lägsta korrelationen av de nyckeltal som undersöks likväl en stark korrelation med avseende 
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på värdet som visas. Det går ändå att diskutera om flygplansbyten direkt påverkar risken för 

utmattning. Reduceras exempelvis AFR påverkar det antalet Duty days som ökar och de i sin 

tur gör att antalet AC-changes minskar. Flygplansbyten under en arbetsdag kan leda till att 

flygbesättningen behöver göra miljöombyten. Det kan vara mer ansträngande att behöva 

hinna med att byta flygplan under ett arbetspass än att stanna på ett och samma flygplan. 

Indirekt går det att påpeka betydelsen av att öka antalet Duty days och minska antalet AC-

changes med tanke på flygbesättningen välmående. 

 

På grund av konkurrens och fokus på kostnadsminskning ligger inte högsta prioritet på att 

minska risken för utmattning (AFR) då Duty days anses vara ett väsentligare nyckeltal.  

Nyckeltalet AFR är dessutom inte ett verkligt mått på att en olycka kommer att inträffa. I 

framtiden när en god ekonomisk stabilitet finns och företaget känner sig säkra i sin position 

på marknaden går det att förflytta en del fokus från kostnadsminskning till andra relevanta 

hänseenden som flygplansbyten eller risken för utmattning.          

7.2.4 Återkoppling på Crew Planning  

Crew Planning utgör en stor avdelning där många människor är inblandade i 

schemaläggningen. Det gör att återkoppling blir en viktig del i arbetet för att kunna förbättra 

processen. Sker inte en systematisk återkoppling finns det en risk för dyra kostnader i form av 

omplanering. I dagsläget finns det veckouppföljningar mellan avdelningar på Crew Planning 

där mottagaren av schemat flaggar för problem. CFT-möten där olika planeringsgrupper 

utbyter information och generell återkoppling ges samt FSAG-möten där förbättringsförslag i 

schemaläggningen bland annat diskuteras. Utöver denna återkoppling rapporterar Roster 

Maintenance om antalet Lost days tillbaka till Crew Optimization. Detta för att 

optimeringsavdelningen ska få en förståelse för hur många gånger omplanering av schemat 

sker i nästa fas. För att läsa mer om hur Crew Planning arbetar med sin återkoppling, se 

kapitel 5.7. Crew Planning förfogar över gynnsamma metoder för återkoppling som bidrar 

med ett strukturerat och effektivt sätt att förbättra verksamheten. Viktigt att inte bara ha ett 

mål utan veta hur verksamheten ska uppnå målen och med hjälp av gynnsamma metoder för 

återkoppling kan SAS nå sina mål och förbättra processen för schemaläggning.   

 

Återkopplingen i företaget bidrar med att brister och problem påträffas. Det tillsammans med 

en nyckeltalsanalys som belyser vart trade-off punkterna kan tänkas ligga skapar enklare 

förutsättningar för företaget att förstå sin positionering i schemaläggning. Således kan SAS 

avgöra om de bör skifta fokus till andra aspekter som idag inte prioriteras eller bibehålla 

rådande situation i schemaläggningen. För att förstå sambandet mellan återkoppling och 

denna nyckeltalsanalys som genomförts presenteras ett exempel: om en person på 

avdelningen Crew Planning påträffar ett rådande problem med hög risk för utmattning hos 

flygbesättningen och nyckeltalsanalysen visar att det går att minska risken för AFR med ett X 

antal steg utan att det skapar en kostnad för företaget. Det kan eventuellt vara lönsamt att 

genomföra den förändringen. Återkoppling belyser alltså problem i processerna och en 

nyckeltalsanalys visar på potentiella förbättringar som kan finnas i verksamhet. Men för att 

göra denna bedömning bör samtliga nyckeltal studeras.    
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8. Slutsats  

I slutsatsen besvaras examensarbetets samtliga frågeställningar.  

Hur fungerar schemaläggningsprocessen i dagsläget hos SAS? 

Avdelningen Crew Planning är de som schemalägger piloter och Cabin Crew. Crew Planning 

består i sin tur av mindre avdelningar som ansvarar för olika ingående delar i 

schemaläggningsprocessen, nedan beskrivs processen kortfattat.  

 

Avdelningen Resource Optimization förmedlar andelen resurser som finns tillgängliga för 

den kommande månaden till Crew Optimization. I Crew Optimization inleds pairing där 

slingor skapas utifrån de flygningar som är inplanerade. När slingningen är klar släpps en 

ögonblicksbild till flygbesättningen där de kan se vilka slingor som finns tillgängliga och 

lägga in önskemål för deras personliga schema. Nästa steg för Crew Optimization är rostering 

där personliga arbetsscheman skapas utifrån den pairing som genomförts tidigare. När 

rostering-fasen är klar släpps den till flygbesättningen och det kallas roster release. Från 

roster release till och med 72h innan avgång underhåller och sköter Roster Maintenance 

omdisponering för att behandla omständigheter som leder till att roster behöver uppdateras. 

Från och med 72h innan avgång tar Crew Control över och arbetar dygnet runt för att se till 

att nuläget ute i flygtrafiken går ihop. De ser till att så mycket som möjligt av den planerade 

produktionen avvecklas.  

 

Hur kan flera nyckeltal jämföras samtidigt? 

För att kunna jämföra flera nyckeltal samtidigt bör det skapas körningar där förändringar av 

indata sker, det vill säga körningar med olika inställningar på en parameter. Sedan ska utdata 

extraheras till Excel för de nyckeltalen som studeras. Konstatera sedan att ett samband mellan 

parameter och nyckeltal existerar. När det är genomfört ska sambandet mellan nyckeltalen 

fastställas för att det ska vara möjligt att finna trade-off punkten. Alla samband bör minst ha 

ett r-värde som är 0,3 och ett högt r-värde som möjligt efterfrågas. Data bör sedan 

standardiseras med avseende på medelvärde och standardavvikelser. Slutligen ska Pythagoras 

sats tillämpas på den standardiserade data för att kontrollera vilken punkt som är den minsta. 

Den minsta punkten är den punkten som kallas trade-off punkten och är den optimala med 

avseende på de olika nyckeltalen.   

Den rekommenderade metodiken standardiserar processen att jämföra olika nyckeltalen och 

det blir då tydlig hur schemaläggaren ska gå tillväga för att jämföra nyckeltalen. Med hjälp av 

metodiken finns det förhoppningsvis tid att avsätta till andra viktiga moment i 

schemaläggningsprocessen. Att ha ett tydligt och standardiserat tillvägagångssätt för att 

jämföra och analysera nyckeltal underlättar inlärningsprocessen för nyanställda på 

avdelningen.  
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Hur påverkar metodiken inställningen av de utvalda parametrarna med avseende på de 

lokaliserade trade-off punkterna? 

Studeras nyckeltalen Duty days, AFR och AC-changes när parametern Fatigue penalty 

förändras är den optimala inställningen på parametern 45. Studeras samma nyckeltal när 

parametern AC-changes penalty förändras är den optimala inställningen på parametern 2000. 

Notera att inställningen 45 för Fatigue penalty inte har testats tillsammans med inställningen 

2000 för AC-changes.  
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9. Rekommendationer och framtida arbete 

I kapitlet presenteras möjligheter för framtida arbete inom samma område och 

rekommendationer till SAS. Rekommendation har framförts till SAS kring vad de bör 

undersöka härnäst.  

9.1 Rekommendationer till SAS 

I anknytning till denna studie kommer ett antal rekommendationer att ges till SAS. Då 

robusthet är en flerdelad aspekt som inte går att utläsa från enbart ett nyckeltal skulle det 

rekommenderas att SAS i samarbete med Jeppesen Systems AB skapar ett nyckeltal som kan 

representera robusthet. Detta för att robusthet i sig är en väldigt viktig aspekt som också 

påverkar kostnadsdrivande nyckeltal att växa om robusthet ej förekommer i schemat.  

För att kunna jämföra nyckeltalen enklare skulle det rekommenderas att undersöka 

möjligheten att mäta nyckeltalen i en form av kostnad. Finns det en kostnad för nyckeltalen 

blir det enklare att jämföra dem mot varandra och på så vis kunna vikta vilket nyckeltal som 

är mest relevant. Det är även väsentligt att ha tydliga riktlinjer för vad som anses vara ett 

fördelaktigt värde på ett nyckeltal och inte. Detta för att standardisera och underlätta för 

schemaläggarna vid analys av nyckeltalen.  

Det rekommenderas även att utreda hur många gånger exempelvis ett flygplansbyte leder till 

en omplanering och vad kostnaden för omplaneringen blir. Det går då att kartlägga 

sannolikheten och genomsnittskostnaden för omplanering. Kartläggningen kan sedan 

användas till att värdera om X antal av något nyckeltal är mer värt än att ta på sig kostnaden 

för att omplanera schemat.  

9.2 Framtida arbete  

Studien har genomförts på ett mycket komplext område där det har skett stora avgränsningar 

för att kunna genomföra arbetet under den givna tiden. För att denna studie ska vara möjlig 

att tillämpa i verkligheten krävs det ytterligare studier som inte avgränsar sig från nyckeltal 

eller parametrar. Denna studie har genomförts på en prognos för sommarperioden, det bör 

även utföras en liknande analys av vinterperioden för att konstatera ifall trade-off punkterna 

genererar samma eller annorlunda parameterinställning.  

Resultatet från studien bör jämföras mot en helhetsbild och studera metodikens 

verklighetsuppfattning. Då arbetsområdet är komplext behöver en studie utföras på samtliga 

parametrar och nyckeltal för att validera att denna metod är lämplig att tillämpa i 

verkligheten. Ett schema vars parameterinställningar är satta efter den optimala punkten bör 

utföras även i rostering-fasen. Det vore även intressant att studera lösningen i praktiken, 

menat att avveckla och flyga ett schema där parameterinställningen är optimal utifrån den 

rekommenderade metodiken. Det är tänkvärt att genomför en sådan undersökning då den 

teoretiska lösningen kan skilja sig en del från vad som är genomförbart i verkligheten. Det 
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avvecklade schemat bör även utvärderas på samtliga avdelningar inom Crew Planning för att 

se om resultatet är hållbart från de olika avdelningars perspektiv.   

Det är en pågående utveckling att ytterligare standardisera processen för att kunna jämföra 

flera nyckeltal samtidigt. Det framtida målet skulle vara att skapa en generell process som 

underlättar jämförelsen av nyckeltal och hittar den optimala punkten mellan dem. För varje 

parameter som adderas i metodiken skapas flertalet nya körningar, det schemaläggaren vill 

undkomma är det ökade antalet körningar som behöver genomföras. Jämförelse bör helst ske 

utan att schemaläggaren ska behöva skapa hundratals körningar i CMS. För att uppnå det 

önskade resultatet för de olika nyckeltalen ska användaren direkt få ut den optimala 

inställningen på parametrar, detta genom att processen för jämförelse av nyckeltal ska vara 

helt automatiserad i framtiden.  

Förutsatt att omfattande studier genomförs inom nyckeltalsanalys och stämmer väl överens 

med resultatet från denna studie bör metodiken implementeras i CMS i framtiden för att 

underlätta och förbättra schemaläggningsprocessen.  
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Bilaga 1 – Intervju med Head of Crew Planning  

Bilaga 1 presenterar en intervju med Head of Crew Planning, Adrian Frank. 

 

1. Ditt namn? 

2. Vilken titel har du?  

3. Vad är din uppgift på arbetsplatsen? 

4. Hur många anställda ansvarar du för?  

5. Hur länge har du jobbat på SAS? 

6. Har du arbetat på några andra avdelningar på SAS innan? 

7. Vilka avdelningar finns det på SAS?  

a. Vad består Commercial av? 

b. Vad består Operations av? 

c. Vad består Sales & Marketing? 

d. Vad består Finance av? 

e. Vad består IT av? 

f. Vad består HR av? 

8. Vad är Crew Plannings huvudansvar? 

9. Vad för grupp av personalplanering som crew ansvarar för? 

10. Vem sköter planeringen för ground handling?  

11. Ungefär hur många flygningar sker varje månad hos SAS? 

12. Ungefär hur många passagerare har ni varje månad?  

13. Hur många flygbaser har ni?  

14. Hur avgör ni vilka piloter eller flygvärdinnor som får flyga ett visst flygplan? 

15. Hur avgör ni vilka piloter eller flygvärdinnor som får flyga från en viss bas? 

16. Hur många anställda har ni? (Piloter och flygvärdinnor)  

17. Är det några andra myndigheter eller andra aktörer (inom eller utanför SAS) som har 

åsikter/reglementen kring flygbesättningens schema? 

18. Hur arbetar ni med dessa myndigheter?  

19. Hur distribueras information till er angående nya regler? 

20. Hur går processen för schemaläggning tillväga? Vad gör de olika avdelningar som 

producerar ett färdigt schema för flygbesättningen? 

21. Kan du förklara lite mer detaljerat de olika ingående avdelningarna som finns på 

Crew Planning?  

22. Hur sker samarbetet mellan avdelningarna? 

23. Har Crew Planning möjlighet att påverka Networks arbete? 
24. Utvärderar de olika avdelningarna varandra? Eller får de olika avdelningarna 

möjlighet att ge feedback till varandra? Hur utvärderar avdelningarna varandra? 
25. Hur hanterar ni på Crew Planning feedback från andra avdelningar? 
26. Hur instrueras de anställda att arbeta på Crew Optimization? Vad ska de främst tänka 

på när de schemalägger?  
27. Hur bör schemaläggare vikta de olika nyckeltalen när de schemalägger? Vilket 

nyckeltal väger tyngst? (Absolute Fatigue Risk, Aircraft changes eller Duty days) 
28. Vad är det mest komplexa enligt dig med Crew Planning?  
29. Hur jobbar ni på Crew Planning för att alltid bli bättre?   
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Bilaga 2 – Intervju med Head of Crew Optimization 

Bilaga 2 presenterar en intervju med Head of Crew Optimization, Mårten Ahlstedt.  

 

1. Ditt namn? 

2. Vilken titel har du?  

3. Vad är din uppgift på arbetsplatsen? 

4. Hur många anställda ansvarar du för?  

5. Hur länge har du jobbat på SAS? 

6. Har du arbetat på några andra avdelningar på SAS innan?  

7. Vad är Crew Optimization huvudansvar? 

8. Vilken programvara arbetar ni främst i för att skapa schemat? 

9. Har ni några andra programvaror vid sidan om som vi kanske inte har stött på? 

10. Använder programvaran någon specifik modell, exempelvis BAM?  

11. Ungefär hur många flygningar sker varje månad hos SAS? 

12. Ungefär hur många passagerare har ni varje månad?  

13. Hur många anställda har ni? (Piloter och flygvärdinnor)  

14. Är det några andra myndigheter eller andra aktörer (inom eller utanför SAS) som har 

åsikter/reglementen kring flygbesättningens schema? 

15. Hur ser målfunktionen i CMS ut? 

16. Hur många parametrar finns det vid schemaläggningen av flygbesättningen?  

a. Hur många av dessa är relevanta för er i schemaläggningen?  

b. Hur många av dessa parametrar ändrar ni manuellt vid schemaläggningen? 

17. Hur hänger parametrarna ihop med nyckeltalen? 

18. Vem ansvarar för Manco? 

19. Vad är Scenario Analyzer?  

a. Hur använder ni det? 

20. Är det ert främsta verktyg för att analysera och jämföra nyckeltal?  

21. Hur påverkar Duty days schemats robusthet? 

22. Hur påverkar Duty days schemat kostnad? 

23. Hur schemalägger ni utefter detta nyckeltal och hur påverkar den för 

schemaläggningen? 

24. Hur är Duty days matematiskt uppbyggd? 

25. Vad anser ni som bra/dålig indikation på Duty days? 

26. Hur påverkar Aircraft changes schemats robusthet? 

27. Hur påverkar Aircraft changes schemats kostnad? 

28. Ni på SAS vill ha en enhetlig flotta i framtiden, hur kommer detta påverka Aircraft 

changes?  

29. Hur schemalägger ni utefter detta nyckeltal och hur påverkar den för 

schemaläggningen? 

30. Hur är Aircraft changes matematiskt uppbyggd? 

31. Hur påverkar Absolut Fatigue Risk schemats robusthet? 

32. Hur påverkar Absolut Fatigue Risk schemats kostnad? 
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33. Hur schemalägger ni utefter detta nyckeltal och hur påverkar den för 

schemaläggningen? 

34. Hur är Absolut Fatigue Risk matematiskt uppbyggd? 

35. Vad anser ni som bra/dålig indikation på Absolute Fatigue Risk? 

36. Vad börjar schemaläggningsprocessen med varje månad? 

37. Hur går hela processen för Crew Optimization till? 

a. Hur ser pairing processen ut, om du skulle förklara den grundläggande och 

vad är det viktigaste att tänka på i pairing processen?  

b. Hur ser rostering processen ut, om du skulle förklara den grundläggande och 

vad är det viktigaste att tänka på i rostering processen?  

38. Finns det specifika parametrar i schemat som personalen varje månad ändrar på, vilka 

är dessa i så fall? 

39. Finns det specifika saker som måste vara klart vid ett visst specifikt datum varje 

månad? Vad är det för datum samt saker som ska vara klara?  

40. Vad instruerar ni schemaläggarna i att tänka på när de lägger schemat? Ur ett 

kostnadsperspektiv och robusthetsperspektiv?  

41. Hur bör schemaläggare vikta de olika nyckeltalen när de schemalägger? Vilket 

nyckeltal väger tyngst? (Absolute Fatigue Risk, Aircraft changes, Duty days) 

42. Genomför ni någon validering kring schemat när det är klart? 

43. Vilka parametrar brukar vara mest problematiska?  

44. Vilken är den mest problematiska och komplexa delen av schemaläggningen enligt 

dig? 

45. Vad är viktigast att ha i åtanke när man skapar schemat? 

46. Hur jobbar ni på Crew Optimization för att alltid bli bättre?  

47. Vad är den viktigaste aspekten i schemaläggningen enligt dig, minska totalkostnaden 

eller öka robustheten av schemat? 

48. Hur mycket har flygbesättningen att säga till om? 

49. Brukar ni få feedback kring schemat från flygbesättningen?  

50. Brukar ni utvärdera era scheman innan samt efter de har tagits i bruk? 

51. Brukar schemaläggarna på Crew Optimization granska varandras schema eller jobbar 

de individuellt med schemaläggningen? 

52. Anser du att ni på Crew Optimization har ett bra samarbete med andra avdelningar 

dels inom Crew Planning men också Network? 

53. Har på Crew Optimization möjlighet att påverka Networks arbete? 

54. Utvärderar ni andra avdelningars arbete? Hur utvärderar ni dem i så fall eller varför 

utvärderar ni inte de andra avdelningarna? 
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Bilaga 3 – Intervju med Head of Crew Control 

Bilaga 3 presenterar en intervju med Head of Crew Control, Michael Strömberg.  

 

1. Ditt namn? 

2. Vilken titel har du?  

3. Vilken är din uppgift på arbetsplatsen?  

4. Har du något speciellt ansvar tilldelat till dig? (t.ex. personal eller bas/flotta)  

5. Hur många anställda ansvarar du för? 

6. Hur länge har du jobbat på SAS? 

7. Har du arbetat på några andra avdelningar på SAS innan? 

8. Vad är Crew Controls huvudansvar? 

9. Omplanerar ni enbart flygbesättningen? Eller har ni även ansvar för att omplanera 

flygplanen? 

10. Hur samarbetar ni med dessa? 

11. Är ni en del av avdelningen Crew Planning? 

12. Hur samarbetar ni med resterande delar av Crew Planning?  

13. Ungefär hur många flygningar sker varje månad hos SAS? 

14. Vad är den mest problematiska och komplexa delen av arbetet ni utför på Crew 

Control enligt dig?  

15. Finns det något specifikt som du tycker borde förändras längre fram i kedjan för att 

det ska underlätta för er på Crew Control? Om ja, vad i så fall? 

16. Hur brukar du normalt sett hantera om det finns ett återkommande problem hos Crew 

Optimization? 

17. Vad finns det för återkommande problem? 

18. Är det något du anser att Crew Optimization kan förbättra vid schemaläggningen? 

19. När schemat är i bruk, vad är de 3 vanligaste anledningarna till omplanering? 

20. När schemat är i bruk vad är de 3 vanligaste anledningarna till förseningar? 

21. Vad är viktigast att ha i åtanke när ni gör förändringar i schemat? 

22. Är det olika faktorer som är problematiska på de olika baserna?  

23. När du underhåller schemat 72h innan avgång, brukar du tänka mer ur ett kostnads- 

eller robusthetsperspektiv? 

24. Vi analyserar KPI:erna: Absolute fatigue risk, Aircraft changes och Duty days. Hur 

upplever du att dessa KPI:er påverkar robustheten av schemat? 

25. Ser du något samband mellan dessa KPI:er, vet du av erfarenhet att vissa av dem 

integrerar med varandra?  

26. Är det vanligt att någon av dessa faktorer ställer till problem för er? T.ex. för korta 

aircraft changes så att ni måste planera om? 

27. Är det alltid samma faktorer som är problematiska eller varierar dessa efter säsong?  

28. Har du något specifikt att tillägga om dessa KPI:er? 

29. Hur mycket har flygbesättningen att säga till om när ni gör om i schemat så nära inpå 

avgång? 

30. Brukar ni utvärdera schemat som publiceras från Crew Optimization som även har 

korrigerats av Roster Maintenance innan samt efter de har tagits i bruk? 



 76 

 

31. Brukar ni få feedback kring arbetet ni gör från flygbesättningen?  

32. Brukar ni själv ge feedback kring de lagda schemat till Crew Optimization eller 

Roster Maintenance?  

33. Vad är den viktigaste aspekten i schemaläggningen enligt dig, minska totalkostnaden 

eller öka robustheten av schemat?  
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Bilaga 4 – Intervju för att validera data 

Bilaga 4 presenterar en valideringsintervju med Head of Crew Optimization Mårten Ahlstedt 

och Crew Optimization Specialist Alexander Kies.  

 

1. *Visa insamlad data från forecast - Fatigue_Regressionsanalys i 

SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx* 

a. Ser utdata i tabellen rimlig ut?  

b. Verkar de vara något extremvärde som inte borde räknas med?  

 

2. *Visa insamlad data från forecast - Fatigue + AC_Regressionsanalys i 

SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx* 

a. Ser utdata i tabellen rimlig ut?  

b. Verkar de vara något extremvärde som inte borde räknas med? 

 

3. *Visa spridningsdiagram - KPI_Spridningsdiagram_Korrel. och grund test (2) i 

jämförelse.xlsx* 

a. Är korrelationssambandet rimligt mellan dessa? Exempelvis ifall det är rimligt 

att Fatigue risken minskar samtidigt som Duty days ökar?  

b. Finns det en korrelation mellan AC-changes och Fatigue? 

c. Mellan AC-changes och Duty days. När AC-changes minskar så ökar duty 

days, det är väl ett rimligt samband? 

d. Vart visuellt tror du att trade-off punkterna infaller i grafen mellan AFR och 

Duty days? 

e. Vart visuellt tror du att trade-off punkterna infaller i grafen mellan AFR och 

AC-changes?  

f. Vart visuellt tror du att trade-off punkterna infaller i grafen mellan AC-

changes och Duty days? 

g. Är det rimligt att modellera i framtiden efter dessa trade-off punkter?  

 

4. * Visa Fatigue + AC_regressionsanalys i SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx* 

a. Vad tror du om sambandet från regressionsstatistiken? Se R^2. Verkar 

sambandet trovärdigt utifrån det som undersöks?  

b. Vad tror du om sambandet till parametrarna till duty days? 

c. Vad tror du om sambandet till parametrarna till AFR? 

 

5. *Visa spridningsdiagram - Ext Fatigue_standard._2 KPI i 

SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx, grafen som är icke standardiserade* 

a. Kan du visuellt markera vart trade-offen förväntas infalla.  

b. Enligt den standardiserade data och med hjälp av pythagoras sats, ser det 

trovärdigt ut att trade-off punkten infaller där den visar dvs punkt 23. Se data 

för den exakta körningen. 

c. Om vi studerar den standardiserade data är det enklare att avgöra vart trade-off 

punkten infaller då visuellt?  
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d. Är detta en rimlig uppoffring i Duty days gentemot Fatigue risken 

exempelvis?  

e. Hur kommer ni ta i hänsyn detta när ni modellerar? 

 

6. *Visar spridningsdiagram - Ext AC_standard._2 KPI i SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx, 

grafen som är icke standardiserade* 

a. Kan du visuellt markera vart trade-offen förväntas infalla för AFR och Duty 

days?   

b. Kan du visuellt markera vart trade-offen förväntas infalla för AFR och Duty 

days för den standardiserade data?   

c. Enligt den standardiserade data och med hjälp av pythagoras sats, ser det 

trovärdigt ut att trade-off punkten infaller i punkt 32? Se data för den exakta 

körningen.  

 

7. *Visar data för den valda trade-off punkten i Ext AC_standard._3 KPI i 

SAS_thesis_data_v.7.1.xlsx*  

a. Detta visar på punkt 31. 

 

8. *Visar data för den valda trade-off punkten Ext Fatigue__standard._3 KPI* 

a. Ser punkten för de 3 KPI:erna rimliga ut? 

b. Så ni antar att det är trovärdigt att standardisera data och sedan tillämpa 

pythagoras sats för att  hitta trade-off punkten? Om man jämför med hur det 

ser ut visuellt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


