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ABSTRACT  
This project has been carried out at a charter airline operating in the 
Scandinavian market. It is the first part in the project “The Best Planning Process 
in the World” that has been initiated by the airline. “The Best Planning Process in 
the World” shall identify the airline planning process from the time a flight 
request enters the company, until a response can be provided to the customer. 
The project that is addressed in this report considers the information flow 
process focusing on the planning that takes place after a coming season’s flight 
program has been established. That is, this project addresses requests for a 
change or an addition to an established flight program. 
 
The data collection has been executed mainly through interviews with 
representatives from the various departments within the airline. The interviews 
have resulted in the identification of three parameters that significantly 
influence the planning process, and they are the following: 

1. The nature of the request, i.e. if it is an ad‐hoc or a tour operator request 
2. The OD‐pair, i.e. if the departure and arrival airports have been operated 

by the airline previously or not 
3. The arrival time of the request in relation to the intended flight departure, 

i.e. if the request has been received short, medium or long time before the 
intended flight departure 

 
The information flow has been presented graphically in consideration to the 
three given parameters, and thereafter described in terms of lead‐times, 
communication channels, perceived bottlenecks, limiting departments, spare 
capacity, responsibility‐taking and inconsistency in the perception of the 
planning process within the various departments. Based in the mapping of the 
information flow, an analysis has been carried out by applying Lean production 
theory and practicable measures to achieve time efficiency within processes. 
This has been summarized into the following possible actions for the airline: 

‐ Redistribution of the information flow through synchronization, 
parallelization and sequencing of processes 

‐ Reallocation of tasks 
‐ Adapting an Alternate Chief Pilot 

 
It is recommended to adapt all action proposals, which is expected to provide a 
reduction in lead‐time by 7 to 52 %, depending on the nature of the request and 
the OD‐pair. This is mainly due to the request not being affected to the same 
extent by the low capacity of the chief pilots – despite their high efficiency – since 
they have limited time to handle the requests. It is further recommended to 
evaluate the work process within the OW‐department to see whether it is 
possible to reduce the workload within that department or, as a best‐case 
scenario, to disengage resources. If a disengaging of resources is possible, the 
resources could be used for the purpose of the Alternate Chief Pilot. If it is not 
possible to disengage resources then an application of an Alternate Chief Pilot 
via an employment can result in the Alternate Chief Pilot being able to relieve the 
workload in OW, when not handling requests.



     

SAMMANFATTNING 
Detta projekt har utförts på ett charterflygbolag som verkar på den 
skandinaviska flygmarknaden, och är en första del i flygbolagets projekt 
(översatt till svenska) ”Världens bästa planeringsprocess”. ”Världens bästa 
planeringsprocess” skall kartlägga flygbolagets planeringsprocess sett till från 
det att en förfrågan kommer in till flygbolaget, till dess att ett svar kan lämnas till 
kunden. Detta projekt som behandlas i denna rapport studerar informations‐
flödesprocessen inom flygbolaget med fokus på den planering som sker efter att 
en kommande säsongs flygprogram är fastlagt. Det vill säga, detta projekt 
behandlar de förfrågningar som utgör förändringar och tillägg i flygprogrammet. 
 
Datainsamlingen har utförts i huvudsak via intervjuer med representanter från 
de olika avdelningarna inom flygbolaget som är inblandade i 
förfrågningsprocessen. Utifrån intervjuerna har tre parametrar som tydligt 
påverkar planeringsprocessen identifierats, och de är de följande:  

1. förfrågans natur, dvs. om det är en ad‐hoc‐ eller touroperatör‐förfrågan 
2. OD‐par, dvs. om de aktuella avgångs‐ och ankomstflygplatserna har 

trafikerats av flygbolaget tidigare eller inte 
3. en förfrågans ankomsttid till flygbolaget i förhållande till tilltänkt avgång, 

dvs. om förfrågan har inkommit kort, medellång eller lång tid inpå det 
aktuella avgångsdatumet. 

 
Flödet har presenterats i grafik beroende på de tre parametrarna, samt 
beskrivits sett till ledtider, kommunikationsvägar, upplevda flaskhalsar, 
begränsande avdelningar, ledig kapacitet, ansvarstagande och motsägelser i 
synen på processen. Utifrån kartläggningen har sedan en analys utförts utifrån 
Lean production‐teori och tillämpbara åtgärder för att uppnå tidseffektivisering i 
flöden. Detta har sammanfattats i de följande möjliga åtgärderna för flygbolaget: 

‐ Omfördelning av flödet genom synkronisering, parallellisering och 
sekvensering 

‐ Omfördelning av arbetsuppgifter 
‐ Tillämpning av Alternate Chief Pilot 

 
Det rekommenderas att tillämpa samtliga åtgärdsförslag, vilket bedöms kunna 
ge en tidsbesparing på mellan 7 och 52 % i ledtid, beroende på förfrågans natur 
och det aktuella OD‐paret. Den främsta tidsbesparingen beror på att förfrågan 
inte längre skulle påverkas i samma utsträckning av chefspiloternas låga 
kapacitet – trots höga effektivitet – som beror på att de har begränsad tid till att 
hantera förfrågningarna. Det rekommenderas dessutom att en kartläggning av 
arbetet inom OW‐avdelningen bör utföras, för att se över om det går att minska 
arbetsbelastningen inom avdelningen och i bästa fall kunna frigöra resurser. Om 
det går att frigöra resurser inom OW skulle eventuellt det kunna resultera i att 
de resurserna används till tillämpning av Alternate Chief Pilot. Om det inte går 
att frigöra resurser kan en tillämpning av Alternate Chief Pilot via en anställning 
resultera i att OW kan avlastas genom att den som har tjänsten Alternate Chief 
Pilot arbetar inom OW när hen inte hanterar förfrågningar.
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 
I rapporten används ett flertal begrepp och förkortningar som inte är allmänt 
vedertagna, och dessa beskrivs därför här. 

Begrepp  Förklaring 

Aircraft Routing  Att allokera ett specifikt flygplan till en planerad flight 
B‐flygplats  Vedertagen flygplatskategori 
Backtracking  Att taxa tillbaka på en rullbana för att nå en taxibana 
Bas/crewbase  Varifrån besättningarna utgår ifrån 
C‐flygplats  Vedertagen flygplatskategori 
Catering  Mat ombord på fllygplanen 

Check/Koll/Kontroll  Nämns främst i samband med maintenance, och är de 
kontroller som görs på flygmaskinerna 

Diversion  Att avvika från en rutt till en alternativ flygplats 
Fleet Assignment  Att allokera en viss flygplanstyp till planerade flighter 
Fleet Management  Se Fleet Assignment 
Flightdeck  Cockpit: piloter, inte kabinpersonal 

Flygplats 

I ”flygplatsen” räknas även företag skilda från själva 
flygplatsen men som arbetar på flygplatsen och bidrar 
till flygplatsens verksamhet, exempelvis ground 
handling‐bolag 

Ground handling  Service på flygplats, innefattar gateservice, 
bagagehantering, in‐checkning m.m. 

Inflight service  Underhållning ombord 
Kundorderpunkt  Det tillfälle när en kund lägger en beställning 
Leasa flyg  Att hyra in extra flygmaskiner för att öka kapaciteten 

Longterm 

Långsiktig (planering), i huvudsak TO‐planering. 
Longterm‐planeringen är avgränsad ifrån detta projekt 
men påverkar planeringen som sker och nämns därför 
i rapporten på vissa ställen. Inte att förväxla med ”lång 
tidshorisont” som nämns oftare i rapporten 

Maintenance  Underhåll av flygmaskiner 

Outsourca  Köpa service utifrån i stället för att hantera det inom 
det egna företaget 

PIA  Produkter I Arbete 
Revenue Management  Optimering av intäkter 

Safety   ”Safety” används som samlingsbegrepp för 
avdelningen Safety and Compliance 

Schedulering  Schema för besättningarna 
Slot  En tid att trafikera luftrum 

Standby  Besättningarnas ”jour”, schemalagd tid då de kan bli 
utkallade på flygningar. 

TO   Tour operator/tour operatör: resebolag 



     

  1 

1 Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs projektets bakgrund och problembeskrivning, 
syfte, frågeställningar, metod, avgränsningar och rapportstruktur. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Detta projekt är utfört hos ett flygbolag som bedriver charterverksamhet på den 
skandinaviska marknaden, vars ledning önskar effektivisera den interna 
planeringsprocessen. Flygbolaget kommer ej att beskrivas i noggrannare detalj; 
endast utvald information presenteras.  
 
Flygbolaget arbetar i nära kontakt med en touroperatör (TO) som är dess 
huvudsakliga kund. I samråd med TO lägger flygbolaget upp ett flygprogram. 
Utöver detta fastlagda flygprogram kan TO, eller andra intressenter som till 
exempel idrottslag, komma med en förfrågan till flygbolaget gällande om det har 
möjlighet att utföra en viss flygning. Det är en sådan förfrågans väg genom 
flygbolagets planeringsprocess som behandlas i denna rapport. 
 
Inom flygbolaget upplevs det i dagsläget som att arbetet till största del består av 
en lång vänteprocess, som att de anställda inom de olika avdelningarna ständigt 
väntar på besked från någon annan. Det finns tendenser till dålig stämning 
mellan de olika avdelningarna inom flygbolaget eftersom de anställda inte är 
insatta i, och därmed inte har förståelse för, hur processerna ser ut på de andra 
avdelningarna. Det upplevs även som att det finns viss frustration från 
kundernas sida gällande den tid det tar att hantera en förfrågan. Från 
flygbolagsledningens sida är det viktigt att processen kring förfrågan inte tar för 
lång tid så att inte kunden i stället vänder sig till flygbolagets konkurrenter, 
vilket kan hända om svaret på förfrågan tar för lång tid. 
 
Med anledning av risken att en intressent vänder sig till en konkurrent, och 
önskan att skapa transparens inom verksamheten, har ledningsgruppen nu 
initierat ett projekt som på svenska översätts till ”Världens bästa 
planeringsprocess”. Projektet skall ge de inblandade avdelningarna insikt i hur 
informationsflödet ser ut från det att en förfrågan kommer in till flygbolaget, till 
dess att förfrågan har blivit besvarad. Förhoppningen och målet med projektet är 
att den information som genereras för att skapa transparens inom företaget ska 
kunna ligga till grund för en effektivisering av planeringsprocessen. Detta för att 
flygbolaget ska kunna ge bättre service till TO och övriga intressenter genom 
snabbare behandling av de inkomna förfrågningarna.  
 
Projektet ”Världens bästa planeringsprocess” innefattar flygbolagets 
planeringsprocess sett till både långsiktig och kortsiktig planering. Som en första 
del i det projektet görs detta projekt, som behandlar planeringsprocessen som 
sker efter det att ett säsongsprogram har blivit fastlagt. Detta projekt ska sedan 
ligga till grund för en fortsatt kartläggning av den långsiktiga planeringen. 
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1.2 Syfte 
Projektet syftar till att kartlägga arbetsgången hos ett flygbolag i processen från 
det att en turförfrågan mottas till dess att ett svar kan ges på förfrågan, och om 
möjligt ge förbättringsförslag på hur processen kan göras mer effektiv för att 
förkorta ledtiden och på så vis förbättra kundservicen. 

1.3 Frågeställningar 
Projektet skall besvara följande frågeställningar: 

1. Hur hanteras en förfrågan i dagsläget?  
2. Finns det motsägelser i synen på informationsflödesprocessen bland de 

olika avdelningarna? 
3. Finns det möjlighet att effektivisera informationsflödesprocessen, i så fall 

hur? 
 
Den första frågeställningen besvaras genom en kartläggning av en förfrågans väg 
från det att den kommer in i processen till det att den besvaras och därmed 
lämnar processen. Det skall svara på vilka vägar förfrågan tar genom 
avdelningarna. 
 
Den andra frågeställningen syftar till att visa på om det mellan avdelningarna 
finns en enhetlig syn på hur planeringsprocessen går till, och vilka avdelningar 
som har ansvar för vilken del av processen. Om motsägelser finns mellan olika 
avdelningars syn på processen skall det även belysas hur dessa motsägelser ser 
ut, och i vilken utsträckning dessa påverkar processen. 
 
Den tredje frågeställningen syftar till att besvara huruvida det går att 
effektivisera planeringsprocessen vid flygbolaget genom att genomföra 
ändringar i hur förfrågan går, och om så är möjligt även beskriva dessa 
ändringar.  

1.4 Metod 
I detta underkapitel presenteras de metoder som använts under projektets gång 
för att uppnå projektets syfte, och för att besvara dess frågeställningar. 
Metodiken behandlar litteraturstudier, datainsamling, kartläggning och analys. 

1.4.1 Litteraturstudier 
En litteraturstudie har utförts inom ämnet logistik för att skapa en teoretisk 
referensram till projektarbetet, vilket behandlas i kapitel 2 Teoretisk 
referensram: Logistik. Med anledning av att logistik är ett väldigt brett ämne 
beskrivs det först generellt, för att sedan ge mer fördjupning inom områdena 
flygbolagets logistik, Lean production och logistiska åtgärder för att uppnå 
tidsreduktion i flöden och processer. Litteraturstudier har även gjorts kring de 
vedertagna metoder som beskrivs vidare i detta metodkapitel för att visa på en 
förankring i litteraturen för utförandet av projektarbetet. Litteraturstudien som 
metod har syftat till att identifiera vilka artiklar, böcker och rapporter som ska 
användas som referenser för att ge en så rättvisande bild som möjligt av de 
beskrivna områdena. Linköpings universitetsbibliotek har varit ett stort stöd i 
arbetet med att ta fram relevanta, vetenskapliga artiklar. Det har kompletterats 
med litteratur som använts till kurser inom utbildningen Flygtrafik och logistik 
vid Linköpings universitet. Vissa referenser har funnits genom att använda 
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sökfunktionen för vetenskapliga artiklar hos sökmotorn Google. Några av de 
använda referenserna finns tillgängliga i nya upplagor; den information som 
använts från dessa källor har värderats och anses fortfarande aktuell, varför inte 
de nyare versionerna har tagits fram. 

1.4.2 Datainsamling 
Den datainsamling som utförts inom detta projekt har varit båda kvalitativ och 
kvantitativ. Kvalitativa undersökningar syftar till att förstå och förklara 
beteenden och uppfattningar (eng. beliefs), identifiera processer och att förstå 
samband mellan olika erfarenheter, och lämpar sig därför väldigt bra till att 
svara på ”varför”, för att förklara och förstå problem, och ”hur”, för att förklara 
processer och beteenden. Kvalitativa undersökningar används bland annat för 
att: 

‐ förstå beteenden, uppfattningar (eng. beliefs), åsikter och känslor ur 
deltagarnas egna perspektiv 

‐ förstå och förklara människors perspektiv och beteende 
‐ förstå processer, till exempel hur människor tar beslut eller sköter en 

verksamhet 
‐ ge uttryck för problem inom en viss grupp av personer 
‐ tillhandahålla djup, precision, nyansering och sammanhang till den studie 

som utförs (Hennink, Hutter, & Bailey, 2011). 
 
Med anledning av att kvalitativ datainsamling är av djupgående natur, behövs 
endast ett fåtal deltagare i studien för att nå det önskade djupet (hellre än 
bredden) på studien. Datainsamlingar kan utföras bland annat genom intervjuer 
och fokusgruppdiskussioner (Hennink et al., 2011), vilka båda använts i detta 
projekt. Intervjuer har tillämpats för att få insikt i informationsflödesprocessen 
utifrån de olika avdelningarnas egna perspektiv och för att bilda en uppfattning 
av hur de ser både på sin egen del och processen i stort. Utifrån dessa intervjuer 
har sedan fokusgruppsdiskussioner utförts med deltagare från de olika 
avdelningarna för att skapa en kollektiv bild av processen och eventuellt 
identifiera ytterligare problemområden. Det har dessutom diskuterats igenom 
problem som identifierats genom intervjuerna och potentiella lösningsförslag 
som skulle kunna fungera för de inblandade avdelningarna. Syftet med att göra 
dessa kvalitativa undersökningar med både intervjuer inom avdelningarna och 
fokusgruppdiskussioner med deltagare från de olika avdelningarna samlade i ett 
rum, i stället för enbart fokusgruppdiskussioner, har varit att belysa både ett 
individuellt och ett kollektivt perspektiv på processen. Det individuella 
perspektivet kan eventuellt tänkas ha gått förlorat om enbart 
fokusgruppdiskussioner använts eftersom deltagarna där kan bli påverkade av 
vad de övriga deltagarna har sagt. Mer detalj kring intervjuerna och 
fokusgruppdiskussionen följer nedan. 
 
Kvantitativa undersökningar syftar till att identifiera statistiska trender, 
mönster, genomsnitt, frekvenser och korrelation mellan data (Hennink, et al., 
2011). Subjektiv information uttrycker en persons åsikter och uppfattningar, och 
kan innefatta partiskhet och personliga värderingar (Bernhardsson, 2013). För 
att ge en uppfattning om hur frekvent förfrågningar inkommer till flygbolaget 
och hur lång tid det tar att behandla en förfrågan har en kvantitativ 
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datainsamling gjorts. Denna kvantitativa datainsamling har utförts via intervjuer 
där intervjuobjekten kunnat göra subjektiva bedömningar, exempelvis kring: 

‐ Med vilken frekvens inkommer förfrågningar? 
‐ Hur stor andel av förfrågningarna godkänns? 
‐ Vad är mediantiden för att hantera en förfrågan? 
‐ Vad är den längsta tiden för att hantera en förfrågan? 
‐ Vad är den kortaste tiden för att hantera en förfrågan? 

 
Datainsamlingen har utförts på mer än ett skandinaviskt språk, och då annat 
språk än svenska använts har detta tolkats och översatts av rapportens 
författare.  

Intervjuer 
Kvalitativa undersökningar bör förhålla sig till vissa riktlinjer för att säkerställa 
att de utförs på ett etiskt korrekt sätt, och de följande principerna har 
identifierats i The Belmont Report (Hennink, Hutter, & Bailey, 2011):  

‐ Respekt för individen. Större hänsyn ska visas för deltagande individer än 
för undersökningarnas mål och samhällets intressen. Deltagarna ska 
behandlas tillmötesgående och med respekt, och de skall ingå i studien 
frivilligt och med tillräckligt med information om vad studien behandlar. 

‐ Nytta. De som utför studien ska försöka maximera nyttan av studien för 
en bredare kontext, samt minimera potentiell risk för deltagarna. 

‐ Rättvisa. De som utför studien ska kunna försäkra att studien utförs på ett 
rättvist sätt, utan att exploatera, och på ett genomtänkt sätt.  

 
Intervjuer har utförts på plats på de olika avdelningarna för att skapa en bild av 
vilka avdelningar som har kontakt med varandra, hur de samarbetar, huruvida 
de har samma syn på sitt gemensamma arbete, och till viss del även hur arbetet 
ser ut inom en enskild avdelning.  Detta har utförts dels genom att gå från 
avdelning till avdelning och prata med de anställda, dels genom viss 
kompletterande mailkontakt. Dock har inte Ground‐OPS‐avdelningen funnits 
tillgänglig för intervju, varför informationen gällande Ground‐OPS har sin källa i 
andra avdelningar. 
 
Intervjuerna som utförs är semistrukturerade intervjuer där i huvudsak samma 
frågor ställs till samtliga deltagare med mest öppna frågor vilket innebär att 
utförligare svar än endast ”ja” eller ”nej” har krävts (Kvalitativ metod, 2014). De 
frågor som ställs i intervjuerna utgår ifrån ett strukturerat dokument med frågor 
inom följande områden: 

‐ Flödesvägar 
‐ Ansvar 
‐ Information 
‐ Tid 
‐ Kapacitet 
‐ Kommunikationsvägar 

 
Ett par ytterligare frågor relaterade till TO/kunden ställdes till Commercial i och 
med att Commercial är den avdelning som har kontakten med TO/kunden, mer 
information om de olika avdelningarna kommer i kapitel 3.2 Olika avdelningar 
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och funktioner inom flygbolaget. Det underlag som intervjuerna utgick ifrån 
finns att tillgå i Bilaga 1 – Intervjufrågor. 

Fokusgruppdiskussioner 
En fokusgruppdiskussion är en interaktiv diskussion mellan en grupp personer 
och vars syfte är att under kort tid samla in åsikter med stor bredd kring ett 
särskilt ämne. Metoden kan lyfta fram ytterligare perspektiv på det aktuella 
ämnet tack vare själva gruppmomentet, eftersom en deltagare kan ta upp en viss 
problemformulering och direkt få respons från de övriga deltagarna (Hennink et 
al., 2011). Hylander (2001) hävdar dock att fokusgrupper inte bör användas när 
exempelvis anställda och chefer är med i samma grupp, eftersom det kan hindra 
en öppen kommunikation, och inte heller när deltagarnas kunskap i ämnet anses 
för hög eftersom experter inte förväntas kunna se utanför sitt expertområde. 
Hon menar vidare att fokusgrupper oftast definieras enligt följande: 

‐ syftet med fokusgruppen är att samla in kvalitativ data 
‐ fokusgruppen består av deltagare som har någonting gemensamt 
‐ fokusgruppdiskussionen utgår ifrån ett specifikt fokus (Hylander, 2001). 

 
De fokusgruppdiskussioner som utfördes inom detta projekt utfördes i två 
grupper, en grupp med minst en representant vardera från chefspiloterna, Crew 
Resource Coordinator och Training, och en annan grupp med en representant 
vardera från chefspiloterna, OW och Safety and Compliance. Ground‐OPS bjöds 
även de in till den andra gruppen men hade tyvärr inte möjlighet att delta. 
Grupperna sattes samman i den konstellationen utifrån den information som 
erhållits under intervjuerna, som visade på tydliga samband och ett stort 
beroende mellan dessa avdelningar. 
 
Metoden ansågs lämplig inte bara för att få ett annat perspektiv på hur 
informationsflödesprocessen ser ut, men även för att utifrån hur diskussionerna 
går kunna få feedback på förbättringsförslag som redan kommit fram under 
projektets gång, samt uppdaga ytterligare potentiella problemområden och 
förändringsmöjligheter som skulle kunna fungera för de inblandade 
avdelningarna. Fokusgruppernas föredragningslista var följande: 

‐ utgå från flödeskartläggningen över nuläget 
‐ diskutera problemområden för de aktuella avdelningarna 
‐ utvärdera förändringsalternativ 

1.4.3 Kartläggning 
Att ha god kunskap om utgångsläget i en förändringsprocess är en förutsättning 
för lyckade förändringar, dels för att veta om det föreslagna alternativet faktiskt 
är en förändring, dels för att i efterhand kunna jämföra om ett genomfört 
alternativ har resulterat i en förbättring. En del i att göra en nulägesbeskrivning 
är att göra en flödeskartläggning över de material‐ och informationsflöden som 
finns i processen för att visa de ingående aktiviteterna i processen, vilka 
flödesvägar som finns och vilka personer och avdelningar som berörs av en 
process. En annan intressant del i kartläggningen är att ta fram relevanta 
nyckeltal och kvantifiera flödena för att kunna analysera dem. Utifrån 
mätningarna är det sedan enklare att bedöma vilka delar av processen som är 
mest intressanta att gå vidare med och analysera djupare (Oskarsson, Aronsson, 
& Ekdahl, 2006). 
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Kartläggningen inom detta projekt syftar till att sammanställa data som samlats 
in via både den kvantitativa och den kvalitativa datainsamlingen, och svarar på 
projektets första frågeställning ”Hur hanteras en förfrågan i dagsläget?”. Med 
hjälp av inom logistiken vedertagna symboler för flödeskartläggning samt 
situationsanpassade symboler visualiseras informationsflödesprocessen inom 
flygbolaget för att tydliggöra hur processen ser ut i dagsläget. I Figur 1.1 visas 
några vanliga symboler inom flödeskartläggning enligt Oskarsson et al. (2006).  

 
Figur 1.1 – Symboler för flödeskartläggning (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006)1 

I Figur 1.2 nedan visas de symboler som situationsanpassats för kartläggning 
inom detta projekt. Kartläggningen utgör sedan tillsammans med vidare svar 
från intervjuerna och resultat av fokusgruppen underlag för att kunna svara på 
frågeställning nummer tre: ”Finns det möjlighet att effektivisera flödesvägen, i så 
fall hur?”. 

 
Figur 1.2 – Tillämpning av symboler för flödeskartläggning för denna kartläggning 

                                                        
1 Används med tillstånd från förlaget. Originalfigur: ”Symboler för 
flödeskartläggning” i Modern logistik – för ökad lönsamhet av Björn Oskarsson, 
Håkan Aronsson och Bengt Ekdahl (Malmö: Liber AB, 2006), s.175. Copyright © 
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1.4.4 Analys 
En analys av informationsflödesprocessen har utförts utifrån insamlad data och 
kartläggningen. Genom att studera bland annat ledtider, flaskhalsar, 
arbetsuppgifter och informationsutbyte har slutsatser dragits gällande det 
nuvarande läget och potentiella förbättringsmöjligheter. Den teoretiska 
referensramen har tillämpats genom att analysera processen utifrån Lean 
production‐teori och genom att utvärdera vilka logistiska åtgärder för 
tidsreduktion som skulle kunna tillämpas för detta projekt. Utifrån det har sedan 
de föreslagna logistiska åtgärderna konkretiserats och 
tidsreduktionsmöjligheterna presenterats. 

1.5 Avgränsningar 
Flygbolagets planeringsarbete behandlar främst att lägga upp ett långsiktigt 
flygprogram per säsong. Utöver det hanteras eventuella förändringar i det 
flygprogrammet och sporadiska förfrågningar från tillfälliga kunder, så kallade 
ad‐hoc‐förfrågningar. I detta projekt läggs fokus kring den planering som sker 
efter att ett flygprogram är fastlagt inför en kommande säsong. Denna 
planeringshorisont innefattar alltså planering för att lägga till eller ändra 
flygningar i ett redan fastlagt flygprogram. De olika tidshorisonterna antas dock 
höra samman till stor del, varför denna del förväntas kunna vara till hjälp inför 
fortsatt arbete. 

1.6 Rapportstruktur 
I detta kapitel har projektets bakgrund och problembeskrivning, syfte, 
frågeställningar, metod och avgränsningar beskrivits. Vidare i kapitel 2 
behandlas den teoretiska referensramen kring logistik, flygbolagets verksamhet, 
Lean production‐teori och åtgärder som kan tillämpas för att uppnå effektiva 
flöden. I kapitel 3 presenteras detta specifika flygbolags verksamhet sett till dess 
olika kundtyper, de avdelningar som finns inom flygbolaget, samt de externa 
instanser som påverkar flygbolagets planeringsprocess. I kapitel 4 beskrivs 
förfrågningsprocessens flöde i dagsläget; där beskrivs hur varje avdelning är 
inblandad i processen, vilka parametrar som påverkar förfrågans väg genom 
avdelningarna; flödet presenteras därefter i olika flödesscheman för 
variationerna i parametrarna, och beskrivs därefter sett till ledtider, 
kommunikationsvägar, upplevda flaskhalsar, den mest begränsande 
avdelningen, ledig kapacitet, ansvarstagande och motsägelser i synen på 
processen. I kapitel 5 analyseras möjligheterna till en effektivisering av 
informationsflödet, vilket har sin utgångspunkt i en tillämpning av den 
teoretiska referensramens Lean production‐teori och åtgärdsförslag för 
tidsreduktion i processer. Därefter analyseras i tur och ordning synkronisering, 
parallellisering, sekvensering, omfördelning av arbetsuppgifter, tillämpning av 
en Alternate Chief Pilot, alternativa flöden och möjliga tidsreduceringar. I kapitel 
6 dras slutsatser till kartläggningen och analysen utifrån projektets 
frågeställningar, och en återkoppling till projektets syfte görs. I kapitel 7 
diskuteras projektet sett till fortsatt arbete, metodkritik, etiska och samhälleliga 
aspekter. Därpå följer rapportens referenser, samt de tre bilagorna 
”Intervjufrågor”, ”CASA: Alternate Chief Pilot” och ”Risk Assessment”. 
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Denna sida har avsiktligen lämnats blank. 
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2 Teoretisk referensram: Logistik  
Logistik har blivit ett viktigt begrepp bland dagens företag för att kunna 
konkurrera om kunderna och skapa ett mervärde. Genom effektiva processer 
och flöden kan ett företag skapa konkurrenskraft och en fördel gentemot sina 
konkurrenter. Företag i dag är ofta utsatta för ett hårt kostnadstryck och 
marknadens allt hårdare krav på snabb, säker och flexibel service, och lägger nu 
därför större fokus på logistik som handlar om att göra det bästa av denna 
intressekonflikt (Oskarsson et al., 2006). Flygbranschen är inget undantag. 
Kommersiellt flyg bedöms ha ökat sjuttiofaldigt sedan det första jetflygplanet 
flög 1949, och sedan dess har avregleringar av luftfarten och avtal mellan olika 
länder öppnat marknaden för fler flygbolag och därmed även ökad konkurrens. 
Detta har lett till att flygbolagsledningar nu är utsatta för hårdare press gällande 
att reducera kostnaderna och öka intäkterna, och försöker därför effektivisera 
sin verksamhet med hjälp av logistik (Abdelghany & Abdelghany, 2009). 
 
Logistik på 2000‐talet är något som har stor påverkan på ett företags lönsamhet 
och kan för många företag ha en helt avgörande betydelse eftersom den påverkar 
hela verksamheten. I dag är kostnader, kapitalbindning, flexibilitet, tid och 
leveransservice viktigt, och det ena går inte att prioritera utan bekostnad av 
något annat. Logistik handlar därför till stor del om att uppnå förbättringar inom 
alla dessa områden genom att förändra de befintliga flödena och processerna. 
För att kunna stå sig i konkurrensen med övriga företag måste ett företag 
fokusera på vad det är kunden vill ha och erbjuda tillräckligt bra leveransservice 
(Oskarsson et al., 2006).  
 
Leveransservice är en del av kundservicen och innefattar servicen kring order‐
till‐leveransprocessen. Utöver leveransservicen kan logistiken bidra till att 
påverka kundservicen via informationsutbyte och logistiktjänster, se Figur 2.1 
för en visualisering. Informationsutbyte som inverkar positivt på kundservicen 
avser all information som kan skapa mervärde för kunden, till exempel 
information om leveranstider, eventuella förseningar och var leveransen 
befinner sig. De logistiktjänster som kan bidra till kundservicen är till exempel 
att förenkla orderläggningsprocessen, att packa produkten i kundens 
förpackningar eller andra åtgärder för att förenkla kundens hanteringsarbete 
(Jonsson & Mattsson, 2005). 
 
Kundservice är något som ur ett logistiskt perspektiv innefattar alla de 
aktiviteter med anknytning till produktskapandet som ger mervärde åt kunden 
(Jonsson & Mattsson, 2005), och som sker både före, under och efter leveransen 
till kunden. Före leverans är det viktigt att vara tydlig gällande vilka 
förväntningar som är rimliga för kunden att ställa, och att vara lätt att nå för 
kunden för att lägga en beställning. Vid leveransen är det viktigt att hålla utsatt 
tid, att leverera produkten enligt överenskommelsen, och att leva upp till 
förväntningarna. Efter leveransen är det viktigt att kunna hantera eventuella 
klagomål och returnerade varor, samt att erbjuda reservdelar (Oskarsson et al., 
2006).  
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BMW:s förre ordförande von Kunheim ska en gång ha sagt ”The big don’t eat the 
little, the fast eat the slow”, för att belysa att tiden blir en allt viktigare faktor för 
att ett företag ska kunna klara sig på en konkurrensutsatt marknad, och tiden 
kan användas för att uppnå både lägre kostnader och bättre leveransservice. Att 
använda tid som verktyg inom logistiken är också lämpligt för att den är lätt att 
mäta och människor kan uppskatta tidsåtgång och reduceringar i tid bättre än 
kostnadsförändringar. Tiden är mer greppbar än kostnader (Oskarsson et al., 
2006). 
 
Ett tidseffektivt logistiksystem är nödvändigt för att kunna skapa ett totalt sett 
effektivt logistiksystem. Utan ett tidseffektivt logistiksystem kan leveranstiderna 
bli längre än vad som förväntas av kunderna vilket leder till dålig kundservice. 
För att uppnå korta leveranstider till kund krävs att genomloppstiderna och 
omställningstiderna i de egna processerna är korta, eftersom de påverkar den 
totala leveranstiden (Jonsson & Mattsson, 2005). 
 

 
Figur 2.1 – Logistikens kundservicepåverkan (Jonsson & Mattsson, 2005)2 

Syftet med logistik är att uppnå effektivitetsförbättringar och på så vis 
åstadkomma positiv påverkan på företagets resultat. Effektivitet kan uttryckas 
med hjälp av olika effektivitetsvariabler, som var och en avser effektivitet ur 
olika aspekter. Dessa variabler kan huvudsakligen sammanfattas till 
kundservice, kostnader, kapitalbindning, (led)tid och flexibilitet. Flera av dessa 
står i motsats till varandra när det gäller att uppnå effektivitet, och måste därför 
prioriteras inbördes inom företaget och sedan kopplas till företagets 
övergripande mål (Jonsson & Mattsson, 2005). Exempelvis leder förbättrad 
flexibilitet till förhöjda kostnader, och där är det upp till företaget att göra en 
bedömning kring vad som gynnar det mest. 
 
Vidare inom detta kapitel kommer det att handla om flygbolagets logistik, Lean 
production‐teori samt åtgärder för att uppnå tidsreducering i processer. 

                                                        
2 Används med tillstånd från förlaget. Originalfigur: ”Logistikens 
kundservicepåverkan. Kundservicen påverkas genom leveransservice, 
informationsutbyte och logistiktjänster.” i Logistik: Läran om effektiva 
materialflöden av Patrik Jonsson och Stig‐Arne Mattsson (Lund: Studentlitteratur 
AB, 2005), s.118. Copyright © 2005 
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2.1 Flygbolagets logistik  
Ett flygbolag är en viktig aktör inom flygindustrin. Flygbolag kan delas in i 
kategorier om interkontinentala, kontinentala, regionala och inrikes flygbolag, 
och de kan vara reguljära flygbolag eller charterbolag. Flygbolag kan inte fungera 
helt fristående från andra aktörer inom flygbranschen, utan påverkar och 
påverkas till stor del av dem. Figur 2.2 visar de aktörer som samverkar med 
flygbolaget och påverkar dess verksamhet: myndigheter, flygplatser, kunder, 
konkurrenter, fackföreningar, leverantörer och allianser. Myndigheter påverkar 
flygbolagen genom att kraftigt ha reglerat flygbranschen och ett flygbolag måste 
därför uppfylla regelverken för att ens få bedriva verksamhet, och måste 
dessutom ta hänsyn till särskilda regeringsbeslut i det land/de länder där 
flygbolaget vill verka. Vidare är det viktigt att ha ett gott samarbete och starka 
avtal med flygplatser både gällande ground handling och start‐ och 
landningsslotar, för att minimera risken för förseningar på grund av 
verksamheten på marken. Kunderna, och potentiella kunder, har givetvis stor 
inverkan på flygbolagets verksamhet, och bör tas stor hänsyn till gällande 
prissättning, inflight service, punktlighet, kundservice, och vilka tider flygbolaget 
planerar sina flighter till. Eventuella konkurrenter påverkar i hög grad även de 
flygbolagets verksamhet i konkurrensen om kunderna. Fackförbund har också de 
inflytande över flygbolagens verksamhet, eftersom en eventuell konflikt med ett 
fackförbund kan leda till att fackförbunden vidtar sådana åtgärder som till 
exempel strejker, vilket har direkt påverkan på flygbolagets verksamhet. 
Leverantörer tillhandahåller ett flygbolag med flygmaskiner, bränsle, 
reservdelar, catering, uniformer, etc., och utgör en viktig aktör för att flygbolaget 
ska kunna sköta sin verksamhet. Slutligen beskrivs även allianser kunna påverka 
ett flygbolags verksamhet, eftersom att ingå i en allians både ger positiv 
påverkan på flygbolaget exempelvis genom ett breddat nätverk, samtidigt som 
det innebär att flygbolaget delar sina resurser med andra flygbolag. Att stå 
utanför en allians kan även det ha både positiva och negativa effekter på ett 
flygbolag: positiva effekter genom att ha färre aktörer att förhålla sig till i sin 
verksamhet – flygbranschen är tillräckligt komplicerad ändå; negativa effekter 
genom att flygbolag inom allianser kan vinna kunderna genom att utnyttja ett 
utökat nätverk till att få konkurrensfördelar (Abdelghany & Abdelghany, 2009). 
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Figur 2.2 – De olika intressenterna inom flygindustrin (Abdelghany & Abdelghany, 

Modeling Applications in the Airline Industry, 2010)3 

Att konstruera ett flygprogram utgör en viktig del av planeringen inom ett 
flygbolag, eftersom det är där de tillgängliga resurserna matchas till efterfrågan. I 
flygprogrammet beskrivs flygbolagets flighter med dess avgångs‐ och 
ankomstflygplatser, flygtider och flygplanstyper. Därtill kommer allokeringen av 
en specifik flygmaskin med hänsyn till dess underhållsschema, och allokering av 
cockpit‐ och kabinpersonal. När ett flygprogram har konstruerats är också en 
mycket stor del av flygbolagets kostnader fastställda. Och, eftersom hur lukrativt 
ett flygprogram är påverkar antalet potentiella resenärer, påverkas således även 
flygbolagets intäkter av flygprogrammet (Grosche, 2009).  
 
Målet kring planeringen av ett flygprogram är att hitta optimum, oftast med 
avseende på maximerad vinst. Att skapa ett flygprogram är dock en mycket 
komplex utmaning för ett flygbolag med hänsyn till det stora antalet 
beslutsvariabler, indata och begränsningar både inom flygbolaget och från 
externa aktörer, samt de funktionella förhållandena och beroendena som finns 
emellan alla dessa faktorer. En optimallösning till konstruerandet av ett 
flygprogram går endast att finna om alla dessa faktorer tas hänsyn till samtidigt, 
men med anledning av komplexiteten har en sådan lösningsmodell varken lösts 
eller ens formulerats. För att försöka visa på komplexiteten kring detta problem 
visas Figur 2.3 som ger en översikt över ett urval av de faktorer som påverkar 
konstruktionen av ett flygprogram (Grosche, 2009). 

                                                        
3 Translated by permission of the Publishers ‘The different players in the air 
transportation industry’, in Modeling Applications in the Airline Industry by 
Ahmed Abdelghany and Khaled Abdelghany (Farnham: Ashgate, 2010), 
p.3.  Copyright © 2010 
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Figur 2.3 – Att konstruera ett flygprogram är ett komplext optimeringsproblem. Här 
visas en översikt över ett urval av de faktorer som påverkar ett flygschema 

(Grosche, 2009)4 

Grosche (2009) beskriver två perspektiv att se på planeringsprocessen, där det 
första är ett tidsperspektiv där planeringen är uppdelad i strategisk, taktisk och 
operativ planering. I den strategiska planeringsfasen tas långsiktiga beslut och 
ramen för flygbolagets verksamhet sätts upp. I den taktiska planeringsfasen 
ligger fokuset på specifika flighter och att skapa en handlingsplan för 
flygbolagets operativa verksamhet. Slutligen i den operationella planeringsfasen 
görs justeringar till flygprogrammet utefter ändringar i efterfrågan eller 
oförutsebara störningsmoment. Det andra perspektivet på planeringsprocessen 
fokuserar på det interna angreppssättet inom en planeringsavdelning, och 
beskriver planeringen som en itererande process av konstruerande och 
utvärderande av ett flygprogram. Flygprogrammet uppdateras sedan ständigt till 
dess att ett tillräckligt bra resultat uppnåtts, eller tills det inte längre återstår 
någon tid att utvärdera nya alternativ. De två perspektiven beskriver alltså 
samma planeringsprocess; för att skapa ett flygprogram i den taktiska 
planeringsfasen föreslår de planerande avdelningarna inom ett flygbolag olika 
alternativ och utvecklar dessa stegvis genom utvärdering och modifiering. När 
sedan ett flygprogram är fastlagt utförs justeringar fram till flygdagen för att 
hantera eventuella störningar eller tillägg i programmet, eller uppdatera det 
efter mer detaljerad information (Grosche, 2009). 
 
Figur 2.4 visar de processer som huvudsakligen räknas in till de planerande och 
operationella faserna hos ett flygbolag. Planeringsfasen påbörjas genom 

                                                        
4 Translated by permission of the Author’s ‘Selection of input data for airline 
scheduling’, in Computational Intelligence in Integrated Airline Scheduling by 
Tobias Grosche (Berlin Heidelberg: Springer‐Verlag, 2009), p.9. Copyright © 2009 
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fastställande av utbud och efterfrågan, där utbud exempelvis är tillgängliga 
flygplan och besättningsmedlemmar. Därefter sker en sammanlänkad 
planeringsprocess för bland annat fastläggande av flygprogram, fleet assignment, 
aircraft routing, crew‐schedulering och flygplatsresursplanering. 
Planeringsprocessen är oftast färdig en månad till ett par månader innan det 
färdiga flygprogrammet tas i användning, och processen upprepas med jämna 
mellanrum, exempelvis inför nya säsonger. Efter planeringsfasen följer 
operationsfasen, där implementering av det planerade flygprogrammet sker. Där 
tas hänsyn till eventuella störningar i programmet med anledning av exempelvis 
väderförhållanden, flygplan som blivit odugliga, bortfall av personal etc. I 
operationsfasen sker normalt även övervakning av bokningar och tillgängliga 
priser, så kallad Revenue Management. Strukturen på planerings‐ och 
operationsfaserna kan variera mellan olika flygbolag beroende på storlek och 
nätverksstruktur (Abdelghany & Abdelghany, 2009). 

 
Figur 2.4 – Processer som anses ingå i planerings‐ och operationsfaserna hos ett 

flygbolag (Abdelghany & Abdelghany, 2010)5 

                                                        
5 Translated by permission of the Publishers ‘Processes considered in the 
planning and operations phases of the airlines’, in Modeling Applications in the 
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Skillnaden mellan ett reguljärt flygbolag och ett charterbolag ligger främst i att 
efterfrågan är känd för ett charterbolag i större utsträckning än för ett reguljärt 
flygbolag, eftersom ett charterbolag bygger upp sitt flygprogram efter önskemål 
från kunden. Efterfrågan kring antalet flygstolar är för charterbolag ofta känd i 
stor utsträckning innan dess att flygprogrammet lagts helt färdigt och ger 
tillsammans med historisk data väldigt tillförlitlig information om den totala 
efterfrågan. Ett charterbolags avgångs‐ och flygtider anses således inte utgöra 
dess främsta konkurrensmedel (Grosche, 2009). 

2.2 LEAN Production 
LEAN Production (Lean) har sin grund i det resurssnåla och flexibla system som 
grundaren Kiichiro Toyoda byggde upp inom Toyota Motor Company, och 
definieras till att innefatta alla de verktyg och koncept som syftar till att 
eliminera allt slöseri/icke‐värdeadderande aktiviteter från en process som ett 
företags kunder varken borde eller vill betala för, tillsammans med den 
filosofiska approach som härstammar från Toyota Production System (TPS) 
(Ptacek & Sperl, 2012).  
 
Vanligtvis beskrivs de olika slöseri‐typerna vara sju till antalet: överproduktion; 
väntan; rörelse; transporter; överarbete; lager; samt defekta produkter. Det 
förstnämnda slöseriet överproduktion bör betraktas som det allvarligaste 
slöseriet eftersom det ger upphov till många problem och andra typer av slöseri. 
Därefter betraktas de resterande i fallande betydelsegrad. Utöver dessa sju typer 
av slöseri beskrivs ibland även de anställdas outnyttjade kreativitet som ett 
åttonde slöseri, och även miljömässigt slöseri kan inkluderas (Helldal & Tenne, 
2009). Ptacek, Motwani och Jiménez‐Marcel utökar antalet ytterligare och 
skriver i Today's lean! learning about and identifying waste (2011) att de olika 
typerna av slöseri kan delas in i följande tolv kategorier:  

1. Slöseri genom överproduktion 
Att producera något sorts arbete innan det efterfrågas är att anse som slöseri 
genom överproduktion, likaså att ge mer service än vad som efterfrågas. 
Överproduktion anses vara det allra största slöseriet av alla typer eftersom det 
kan ge upphov till ytterligare typer av slöseri, till exempel genom att förbereda 
en extra kopia av en rapport så används extra papper, extra tid för att hantera 
kopian och extra rörelse och transport för att senare göra sig av med kopian. 
Slöseri genom överproduktion kan också genereras genom otydliga 
förväntningar på vilken information som behövs av vem och när den behövs. 

2. Slöseri genom väntan 
Att vänta på något, vare sig det är människor, signaturer, information, etc., är en 
typ av slöseri. Väntan innebär tomgång, vilket innebär produktionsstopp. Ofta 
anses inte ett oläst mail i inkorgen vara ett slöseri, men ofta kan det innebära att 
inkorgen behöver gås igenom för att hitta igen det där mailet för att läsa det vid 
ett senare tillfälle. Dessutom kan det tänkas att den som skickat mailet väntar på 
ett svar. Exempel på slöseri genom väntan kan vara att nästa process inte är 
tillgänglig eller inte har full kapacitet, föremål saknas, brist på förståelse för en 

                                                                                                                                                               
Airline Industry by Ahmed Abdelghany and Khaled Abdelghany (Farnham: 
Ashgate, 2010), p.9.  Copyright © 2010 
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senare process, och försenad feedback/godkännande/beslut från 
arbetskamrater och/eller högre uppsatta i företaget. 

3. Slöseri genom rörelse 
All sorts rörelse av personer, material och produkter som inte ger värde för 
varken kunden eller företaget är att betrakta som slöseri. Denna typ av slöseri 
uppkommer bland annat på grund av dålig utformning av arbetsmiljö, till 
exempel att det krävs onödigt lång väg att gå för att hämta något. Andra exempel 
på slöseri genom rörelse är att leta efter verktyg, dokument och utskrifter, och 
att presentera data på ett svårläst eller icke‐användarvänligt sätt. 

4. Slöseri genom transporter 
Slöseri genom transporter handlar om slöseri genom onödigt förflyttande av 
saker inom en organisation, och skiljer sig mot slöseri genom rörelse på så vis att 
detta slöseri behandlar själva utförandet av förflyttningen, exempelvis att 
leverera delar eller dokument till en process där de inte behövs eller att flytta en 
sak utan att det tillför något värde. 

5. Slöseri genom överarbete 
Att lägga ner mer arbete än nödvändigt anses vara en typ av slöseri. Det arbete 
som anses ge värde bör vara identifierat såtillvida att det redan utförs, och allt 
därutöver bör således inte tillföra någonting. Exempel på slöseri genom 
överarbete är till exempel att lägga till fler specifikationer än nödvändigt från 
kundens sida, att hålla eller gå på ineffektiva möten och att ständigt kontrollera 
om det finns nya mail i inkorgen. 

6. Slöseri genom lager och Produkter I Arbete (PIA) 
Överflödiga högar av material, delar, pappersarbete, filer och tillgångar anses 
vara slöseri, eftersom det tar upp plats eller någons tid. Exempel på sådant 
slöseri är onödigt höga lagersaldon, att behöva leta igenom föråldrade 
dokument, att ha flera kopior av dokument och att ha ett flertal olästa mail i 
inkorgen. 

7. Slöseri genom defekter och fel 
Slöseri genom defekter och fel hänvisar till allt det processande som skett fram 
till att en defekt eller att ett fel uppstått, samt allt det extra arbete som 
tillkommer för att åtgärda defekten eller felet. Defekter och fel resulterar alltså i 
extra arbete som inte är värdeadderande utan enbart bidrar till högre kostnader. 
Exempel på sådant slöseri är att kunderna returnerar produkter, att uppge fel 
eller otillräcklig data, att skapa ett dokument som kräver omfattande 
omarbetning av andra personer eller att sakna information på grund av dåligt 
utformade specifikationer i tidigare skeden. 

8. Slöseri av färdigheter och kunskap 
Detta slöseri handlar om de anställdas outnyttjade färdigheter och kunskap, och 
det slöseri som uppkommer genom att inte placera en anställd på en position där 
dess kunskaper, färdigheter och förmåga att bidra till värdeadderande aktivitet 
kommer till full användning. Det anses dessutom vara slöseri att inte lyssna till 
en person som utför en viss uppgift eller att involvera hen i förbättringsarbeten, 
eftersom hen rimligtvis är den som sitter inne med mest information om själva 
utförandet av just den uppgiften som personen utför. Andra exempel är att ha 
obalanserade arbetsnivåer inom avdelningar eller att anställa någon med 
otillräckliga kunskaper. 
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9. Slöseri genom ojämnhet 
Slöseri genom ojämnhet uppkommer genom svängningar i arbetsbelastning på 
grund av inkonsekvent inflöde av information eller arbete från en tidigare 
process. Detta slöseri anses ha direkt påverkan på kunderna och kan skapa 
frustration bland de anställda, bland annat genom att ha otillräcklig information 
för att hinna med en deadline vilket kan leda till övertidsarbete. 

10. Slöseri genom överbelastning 
Att inte känna till kapaciteten hos en process eller att en process inte är 
tillräckligt planerad anses ge upphov till överbelastning, vilket i sin tur leder till 
andra typer av slöseri. Överbelastning bör dock hanteras som en egen typ av 
slöseri eftersom det kan gå relativt enkelt att upptäcka detta slöseri vid en 
kartläggning. Exempel på sådant slöseri är att låta anställda täcka upp för andra 
anställda vid frånvaro, trots otillräcklig utbildning i uppgiften, och att veta om att 
efterfrågan kommer öka under en kortare period men att avstå ifrån att 
införskaffa mer resurser. 

11. Slöseri av miljömässiga resurser 
Många företag verkar för att få sina verksamheter att bli mer hållbara och 
”gröna”, och allt slöseri från en organisation som har negativ inverkan på miljön 
anses vara slöseri av miljömässiga resurser. Exempel på sådant slöseri är att inte 
ha någon process för att återvinna papper, plast, batterier och datorer etc. 

12. Slöseri av socialt ansvar 
Begreppet slöseri av socialt ansvar anses väldigt brett och inkluderar ämnen som 
fattigdom, diskriminering, hälsa och skador, näring, läskunnighet och utbildning, 
men även slöseri genom nätverkande på sociala medier. Exempel på sådant 
slöseri är att veta om bedrägeri, stölder och missbruk utan att vidta åtgärder mot 
det, att diskriminera en anställd eller potentiell nyanställd, eller att annonsera 
produkter på sociala medier där annonsen inte nås av den tilltänkta målgruppen. 

2.3 Tidsreduktion i processer och flöden 
Eftersom varje process och varje flöde är unikt på sitt vis finns inga exakta 
instruktioner gällande hur att gå tillväga för att korta ner ledtider och 
genomloppstider. Det finns däremot principiella åtgärder att tillämpa för att på 
ett strukturerat sätt arbeta kring tidsreduktion. Nedan listas punkter som tas 
upp i Modern logistik – för ökad lönsamhet (Oskarsson et al., 2006): 

1. Eliminera 
Denna åtgärd handlar om att ta bort aktiviteter som inte bidrar till vare sig 
företaget eller kunden, exempelvis dubbelarbete (arbete som utförs på flera 
ställen i flödet). 

2. Förenkla 
Denna uppgift handlar om att se över om något i processen går att göra mindre 
komplext, till exempel att byta ut användargränssnitten i datorprogrammen mot 
något mer intuitivt.  

3. Integrera 
Att integrera innefattar att binda samman aktiviteter som utförs separat utan att 
skapa mervärde för vare sig företaget eller kunden, till exempel att låta en 
montör kvalitetskontrollera i stället för att ha en separat kontrollavdelning. 
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4. Parallellisera 
Parallellisering handlar om att utföra separata aktiviteter samtidigt, i stället för i 
följd, till exempel att inreda en flygkabin samtidigt som flygplanskroppen målas, 
eftersom det är arbete på två olika platser som inte påverkar varandra. 

5. Synkronisera 
Att synkronisera ett flöde handlar om att se till att nästa aktivitet kan utföras 
direkt när den föregående är färdig, utan väntetid, genom att ta bort eller 
åtminstone reducera eventuell passiv tid mellan aktiviteterna. 

6. Förbereda 
Denna punkt handlar om att se till att allt nödvändigt material finns på plats före 
aktivitetsstarten så att arbetet kan påbörjas utan att bromsa upp flödet till 
exempel genom att se till att instruktioner finns tillgängliga och att nödvändiga 
verktyg är framplockade innan produkten nått arbetsstationen. 

7. Kommunicera 
Denna åtgärd handlar om att tillämpa snabbare, säkrare och mer korrekt eller 
ändamålsenlig information för att effektivisera kommunikationen. Detta kan ske 
till exempel genom att tydligt delge avdelningens behov för att minska/eliminera 
antalet returer och omarbetning, att meddela nästa avdelning om när en 
leverans beräknas inkomma så att den hinner förbereda sig, och att 
avdelningarna tillämpar successiv streckkodsavläsning för att enklare kunna 
följa processen i IT‐systemet. 

Även senarelägg aktiviteter 
Denna princip innebär att ett företag bör undvika att utföra arbetsmoment innan 
de vet med säkerhet att de behöver göras, till exempel genom att lagra 
halvfärdiga produkter fram till dess att en kundorder inkommer och först då 
färdigmontera produkten. Genom att ordna processerna i sekvens – sekvensera – 
efter till exempel hur begränsande de är kan arbete besparas. Denna åtgärd 
kommer vid tillämpningen av dessa åtgärder i analyskapitlet att kallas ”Även 
senarelägg aktiviteter, sekvensering”.  

 
Punkt 1‐5 rekommenderar författarna att utföra i just den ordningen, eftersom 
det är onödigt att lägga ner arbete på att integrera två aktiviteter för att sedan 
eliminera den ena av dem. De övriga åtgärderna är mer allmänna (Oskarsson et 
al., 2006). 
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3 Flygbolagets verksamhet 
Detta flygbolag är ett charterbolag som har baser i ett flertal nordiska länder, och 
bedriver charterverksamhet till destinationer både inom och utanför Europa. 
Vidare i detta kapitel beskrivs det aktuella flygbolaget i form av dess olika 
kundtyper, de avdelningar och funktioner som finns inom flygbolaget, samt de 
externa instanser som kan påverka flygbolagets arbete kring en förfrågan. 

3.1 Kundtyper 
I och med att flygbolaget är ett charterbolag planeras verksamheten tillsammans 
med en uttalad kund, inte en förväntad kund, som för reguljärtrafik. Flygbolagets 
huvudsakliga kund är ett större resebolag, en touroperatör (TO), som lägger upp 
sin verksamhet i nära samarbete med flygbolaget och till stor del utefter 
flygbolagets kapacitet, men som även har kontakt med andra flygbolag. 
Flygbolaget, å andra sidan, planerar för att deras verksamhet ska bestå i allra 
högsta grad av TO:s flygprogram. TO‐planeringen påbörjas drygt ett år i förväg, 
innan aktuell säsong börjar flygas, och flygprogrammet fastläggs ungefär ett 
halvår innan säsongen börjar. Utöver TO kontaktas även flygbolaget av andra 
företag, föreningar och privatpersoner som vill chartra ett plan för ett visst 
tillfälle. Dessa förfrågningar kallas ad‐hoc, eftersom de kommer in efter behov, 
och dessa flygningar passas in där det finns kapacitet som inte används av TO. 
 
I och med det nära samarbetet, men även beroendet, som finns mellan TO och 
flygbolaget, har TO högre förståelse för att arbetet kring en förfrågan kan ta tid 
än en ny kund som inte är lika bekant med flygbolaget.  Hanteringen av 
förfrågningar ser dessutom annorlunda ut beroende på hur många tillfällen den 
förfrågade flygningen är tilltänkt att utföras vid, och det är med anledning av 
myndighetsbestämmelser: Tyskland anger att två flygningar kan göras till 
flygplatser inom landet innan en Aviation Security Plan behöver utföras (Becker, 
Clemente, Harpool, & Dixon, 2014), och för utlandsregistrerade flygmaskiner 
som flyger till en australiensk flygplats tillåts högst åtta (8) flygningar inom en 
tolvmånadersperiod innan en Foreign Aircraft AOC (Air Operator’s Certificate) 
måste ansökas om (CASA, 2013). Vilket antal som gäller skiljer sig alltså 
beroende på destinationen. Chefspiloterna inom detta flygbolag anger att om en 
flygplats ska trafikeras mer än sex (6) tillfällen inom samma period så ska de ta 
fram utförlig dokumentation kring riskutvärderingar. Att detta inte behöver 
utföras vid varje flygning är något som underlättar verksamheten väldigt mycket 
för flygbolagen. De behöver fortfarande ta ställning till riskerna, och därför finns 
chefspiloterna för att göra bedömningar och ansvara för flygsäkerheten, men att 
ta fram dokumentation är något som besparas till dess att flygningarna 
upprepas. Att tillfälligt trafikera en flygplats innebär alltså en kortare 
förfrågningsprocess, och det är det som är aktuellt för ad‐hoc‐flygningar. 

3.2 Olika avdelningar och funktioner inom flygbolaget 
Inom flygbolaget finns olika avdelningar som ansvarar för planeringen av olika 
delar av verksamheten, alltifrån kontakt med kunder till att se över flygplatsers 
kapacitet till att planera för besättningspersonalen, och så vidare. Figur 3.1 visar 
strukturen för i vilken ordning avdelningarna presenteras. Avdelningarna har 
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grupperats in i fem olika områden med anledning av dess huvudsakliga 
uppgifter, och de är Commercial, Flight Operations, Crew, Inflight och Pre‐
OPS/OP. I de följande underkapitlen beskrivs avdelningarna för att ge en inblick i 
det arbete som utförs inom flygbolaget. 
 

 
Figur 3.1 – Organisationsbild över de aktuella avdelningarna. Avdelningarna är 

grupperade i olika områden, och samlingsnamnet på det området anges överst. 

3.2.1 Commercial 
Inom Commercial bedrivs kontakten med flygbolagets kunder, både TO och ad‐
hoc, och det är dessutom inom denna avdelning som ansökan om trafikslotar 
görs, för att få tillstånd att trafikera olika luftrum. Det är inom Commercial som 
de ekonomiska besluten kring flygningarna tas. Commercial upplevs vara en 
enda stor avdelning med ett flertal funktioner, men i detta projekt beskrivs dessa 
funktioner som egna avdelningar för att underlätta läsandet. 

TO‐planering 
Inom Commercial finns en avdelning som har hand om TO‐planering och har den 
närmaste kontakten med TO, som flygbolaget lägger upp sin huvudsakliga 
verksamhet i samråd med. Arbetet kring TO‐planeringen sker allra oftast på lång 
tidshorisont eftersom det syftar till att bygga upp kommande säsongers 
flygprogram. 

Ad‐hoc‐planering 
Inom Commercial finns dessutom ad‐hoc‐planering som har hand om alla kunder 
som inte är TO. Avdelningar ansvarar för de förfrågningar som kommer in 
gällande enstaka flygningar, så kallade ad‐hoc‐flygningar. 

Planning 
Inom Planning‐avdelningen förs alla de planerade flygningarna in i flygbolagets 
trafikprogram i ett program som samtliga avdelningar sedan har tillgång till.  
Planning‐avdelningen har alltså en sorts sammanfogande funktion för att få TO‐
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planeringen och ad‐hoc‐planeringen att fungera tillsammans. Det är Planning‐
avdelningen som är ansvarig för tail‐assignment, även kallat fleet assignment, 
inom detta flygbolag. Planning söker dessutom även slotar för förfrågningar som 
är nära i tiden, på kort tidshorisont. 

Slot coordination 
Slot coordination‐avdelningen är ansvarig för att söka trafikslotar för 
flygprogrammet för att få godkänt att trafikera luftrummet för den aktuella 
tiden. Slotar för kommande säsonger mot historiska slots söks vid två tillfällen 
under året, och det gäller samtliga flygbolag. Gränserna mellan dessa slot‐
säsonger överensstämmer dock inte med flygbolagets gränser mellan vinter‐ och 
sommarsäsong, vilket leder till överlappningar. Om flygbolagets ena säsong 
sträcker sig in i nästa slot‐säsong, innebär det en osäkerhet i flygprogrammet 
kring om samma slottider kommer erhållas för nästa säsong. Inom denna 
avdelning söks slotar mot historiska slots och för nya destinationer, medan 
Planning‐avdelningen söker slotar på kort horisont. 

3.2.2 Flight Operations 
Inom Flight Operations planeras flygbolagets verksamhet utefter flygprestanda. 
Här beskrivs avdelningarna Maintenance, OW, Ground‐OPS, Safety and 
Compliance och Chefspiloter. Chefspiloterna har även ett stort ansvar för 
flygbolagets besättningsmedlemmar, och skulle därför kunna beskrivas under 
Crew, men beskrivs enbart här för att undvika upprepning. 

Maintenance 
Maintenance‐avdelningen ansvarar och planerar för flygplanens rutinmässiga 
kontroller och service. Flygmaskinerna behöver vara inne på kontroll med en 
viss regelbundenhet, och det finns ett flertal olika checkar som skall göras för 
varje flygplansindivid. Maintenance‐avdelningen planerar in flygplanens olika 
servicetider så att de inte ska riskera att överstiga acceptabel tid mellan varje 
check. Till dessa ”absolut senast”‐datum finns en viss marginal, och det går att 
kasta om planeringen genom att byta kontrolltider mellan två plan, till exempel, 
men tidigareläggning av kontroller och servicetillfällen leder dock till ökade 
kostnader i längden. Flygmaskinerna används ungefär 4500 timmar per år, och 
ju äldre flygmaskinerna blir desto fler regelbundna checkar måste de ha. 

OW – Flight support 
OW är den avdelning inom flygbolaget som beräknar och bedömer 
flygprestanda, och om en aktuell flygplanstyp kan landa på en viss flygplats med 
hänseende till bland annat rullbanans längd, bredd och bärighet, samt taxibanor 
och uppställningsplatser. I samband med långtidsplaneringen gör OW även 
kostnadsberäkningar för flygningarna, och utvärderar olika alternativ för 
passagerarantal beroende på varifrån resan utgår och vilken flygplanstyp som 
används, eftersom det kan påverka flygprogrammets upplägg. 

Ground‐OPS 
Ground‐OPS är den avdelning på flygbolaget som har hand om att upphandla 
Ground handling på de flygplatser som flygbolaget trafikerar. De ser över att 
flygplatserna har möjlighet att hantera flygplanen, till exempel ser till att det 
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finns tillräckligt höga trappor eller anpassningsbara gater för att få av och på 
passagerarna. 

Safety and Compliance (Safety) 
Safety and Compliance‐avdelningen (Safety) består av funktionerna Security, 
Flight Safety, Quality Compliance, Health & Safety och Crisis Management. 
Avdelningen ansvarar för att flygbolagets verksamhet utförs på ett säkert sätt, 
där de olika funktionerna ansvarar för olika områden. Verksamheten anses säker 
när den risknivån understiger en fastställd nivå – det finns olika nivåer för olika 
områden – och Safety ser över dessa nivåer och kan föreslå vidtagande av vissa 
åtgärder om en risknivå anses för hög. Just på vilken nivå dessa säkerhetsnivåer 
ligger för de olika områdena har inte ansetts relevant för detta projekt och har 
därför inte efterforskats vidare. I arbetet kring flygprogrammet gör Safety 
”fatigue assessments” (ung. trötthetsutvärderingar) kring besättningarnas 
arbetsbelastning, vilket kan vara särskilt viktigt vid långa flygningar, och även 
flygningar som ligger på ”fel” timmar av dygnet. Ett exempel på ett resultat av en 
sådan utvärdering är att långa flygningar till Thailand inte längre går under 
dygnets mörka timmar, i och med att trötthetsfaktorerna väger för tungt och 
påverkar säkerheten. De flygningarna startar nu tidigt om dagarna. 

Chefspiloter 
En chefspilot, Chief Pilot, har det överhängande ansvaret för att godkänna 
flygbolagets trafikprogram. En chefspilot utvärderar varje potentiell flygning och 
tar hänsyn till allt som rör flygningen för att kunna försäkra sig om att flygningen 
är möjlig att genomföra: alltifrån hur flygningen påverkar besättningen till hur 
flygmaskinerna kan hanteras på de olika flygplatserna. Politiska intressen kan 
även de påverka chefspilotens arbete och hindra flygbolagets verksamhet, 
genom till exempel att regeringar inte ger tillstånd till att låta flygbolaget flyga på 
en privat flygplats för att den vill behålla trafiken på den statliga för att få in mer 
pengar till landet. I en så kallad Risk Assessment utvärderar chefspiloterna allt 
som kan inverka på flygningens säkerhet. Ett utdrag ur en Risk Assessment finns 
bifogat i Bilaga 3 – Risk Assessment. 
 
Inom flygbolaget finns två chefspiloter: en för flygbolagets största flygplanstyp, 
och en för en grupp av mindre flygplanstyper. De mindre flygplanstyperna 
innebär sällan några problem planeringsmässigt, med anledning av att de 
typerna är så pass vanliga inom reguljär flygtrafik i dag att de flesta flygplatser är 
anpassade för att kunna ta emot sådana flygplan. Den större flygplansmodellen 
innebär dock mer planeringsarbete och noggrannare utvärderingar, kontakter 
med flygplatserna i fråga, och ibland kontakt med myndigheter för att ansöka om 
lov att besöka en viss flygplats med en så stor flygmaskin.  
 
Det finns dessutom en chef över chefspiloterna, en så kallad Director Flight 
Operations (DFO), som har det högsta ansvaret kring allt som rör flygbolagets 
verksamhet relaterat till flygningarna. DFO är att anse som en chefspilot, men 
har ett mer övergripande ansvar. DFO har befogenhet att ta beslut åt 
chefspiloterna om de inte finns på plats, men hen har andra arbetsuppgifter att 
utföra och tar därför helst inte över chefspiloternas arbetsuppgifter. 
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3.2.3 Crew 
Inom Crew beskrivs avdelningarna Crew Planning, Crew Resource Coordinator, 
CA‐managers och Training. Dessa avdelningar ansvarar för crew‐schedulering 
och att säkerställa att det finns tillräckligt med anställda inom flygbolaget för att 
kunna utföra de planerade flygningarna. 

Crew Planning 
Crew Planning‐avdelningen lägger besättningarnas scheman och utvärderar 
flygbolagets flygpersonalbehov inför kommande säsonger. Personalplaneringen 
är väldigt komplex i och med att flygbolaget har mer än en flygplanstyp, 
crewbase i flera länder och de olika länderna har olika lagar och förordningar 
som flygbolaget måste hålla sig till i planeringen. Det långsiktiga målet inom 
Crew Planning är att anpassa personalantalet till att ligga så nära maxbelastning 
som möjligt under peak‐perioderna. Crew Plannings arbete intensifieras ju 
närmare deadline för fastläggande av crew‐scheduleringar är i tiden. Crew‐
scheduleringarna släpps 6,5 veckor innan de börjar gälla, och ju närmare 
deadline desto svårare är det att hantera nya input, som till exempel en 
förfrågan, och lyckas producera en optimal crew‐planering. 

Crew Resource Coordinator 
Inom flygbolaget finns det en anställd med titeln Crew Recource Coordinator 
inom flygbolaget. Hen gör en bedömning av det förväntade kommande behovet 
av personal, sett till förväntad produktion, med hänsyn tagen till den träning, de 
mötesdagar, och den semester som personalstyrkan ska ha.  

CA‐managers 
CA‐managers är kabinpersonalansvariga som det finns en av för varje land som 
flygbolaget har crewbase i, och dessa är ansvariga för kabinpersonalstyrkan på 
de olika baserna. CA‐managers är alltså Cabin Crew‐/Cabin Attendants‐
managers. 

Training 
Training‐avdelningen syftar till att tillgodose besättningspersonalbehovet 
(piloter och kabinpersonal) inför kommande säsonger genom att tillhandahålla 
kvalitativa utbildningar, både för att säkerställa att den nödvändiga 
kompetensen som behövs fortsatt innehas av anställd personal genom 
återkommande simulatorträning eller annan träning, samt att ge utbildning till 
nyanställda inom flygbolaget. 

3.2.4 Inflight 
Flygbolaget är framstående inom taxfree‐försäljning och utarbetar ett 
försäljningssortiment inför varje säsong. Inflight arbetar inför kommande 
säsonger med att bestämma de produkter som ska ingå i sortimentet och att 
kontraktera leverantörer som sedan har i uppgift att förse flygbolaget med varor. 
Inflight arbetar dessutom med att vid behov hitta nya, tillfälliga leverantörer i 
samband med ad‐hoc‐flygningar, för att tillgodose de kundernas önskemål. 

3.2.5 Pre‐OPS/OP 
Efter att en schedulering har släppts hanteras förändringar kring både 
besättningar och flygplan av Pre‐OPS eller OP. OP‐avdelningen kallas officiellt nu 
för Operations Control Center (OCC) men det gamla uttrycket OP lever kvar. 
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Crew Planning har som tidigare nämnt som mål att släppa schedulering 6,5 
veckor innan det börjar användas, och om det blir någon förändring i 
trafikprogrammet sedan scheduleringen är släppt så är det inledningsvis Pre‐
OPS som har hand om att se till att resurser finns på plats för de flygningar som 
ska flygas. På väldigt kort tidshorisont, inom 72 timmar till flygningen, så 
innehar OP det ansvaret. Avdelningarna arbetar främst kring att planera om 
användningen flygplan och besättningar allteftersom det uppstår eventuella 
förseningar som påverkar hur besättningen eller flygplanet är planerade att 
användas. Avdelningarna ser till att de störningsmoment som uppkommer inte 
påverkar verksamheten alltför mycket. 

3.3 Externa instanser 
Nedan listas de instanser som utöver de olika kundtyperna och flygbolagets 
interna avdelningar även de påverkar flygbolagets verksamhet. Detta är främst 
för att ge en insikt i vilka aktörer som påverkar var och hur flygbolaget kan 
verka. De påverkar även förfrågningsprocessen även om de senare i samband 
med flödesbeskrivningarna inte nämns explicit. Läsaren bör dock ha i åtanke att 
de påverkar i bakgrunden. 

3.3.1 Leverantörer 
Flygbolaget har ett flertal leverantörer som påverkar verksamheten. Flygbolaget 
är väldigt framgångsrikt vad det gäller Inflight‐försäljning och är därför givetvis 
starkt beroende av att samarbetet med leverantörerna fungerar på ett bra sätt. 
Vidare har flygbolaget outsourcat de större maintenance‐kontrollerna kring den 
större flygplanstypen, och är därför beroende av att denna leverantör har tid och 
möjlighet när flygbolaget är i behov av att dessa flygplan får service.  

3.3.2 Myndigheter 
Myndigheter påverkar flygbolaget på så vis som är nämnt i den teoretiska 
referensramen genom att sätta upp begränsningar för hur det är tillåtet att 
bedriva flygverksamhet. Flygbolaget kan utöver det ha kontakt med myndigheter 
för att få särskilt tillstånd att trafikera en flygplats det annars är gränsfall för om 
det är okej att flyga dit, till exempel om en viss flygplanstyp ger mer buller än 
tillåtna värden, så kan flygbolaget kontakta den aktuella myndigheten, ofta via 
flygplatsen, för att få tillfälligt tillstånd. 

3.3.3 Flygplatser 
Flygbolaget är beroende av att ha ett gott samarbete med flygplatser, dels för att 
få verksamheten att fungera, men även för att verksamheten ska fungera så 
smidigt som möjligt för att inte påverka kundnöjdheten negativt. Flygbolaget 
upprättar således avtal med ”flygplatsen”. I ”flygplatsen” räknas även företag 
skilda från själva flygplatsen men som arbetar på flygplatsen och bidrar till 
flygplatsens verksamhet, exempelvis ground handling‐bolag. 

3.3.4 Fackföreningar 
Fackföreningar kan behöva kontaktas vid frågor som gäller besättningen, till 
exempel om besättningen behöver göra transferresor med andra flygbolag så ska 
dessa vara godkända av aktuell fackförening. 
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4 Flödet i dagsläget 
Detta kapitel beskriver hur en förfrågan hanteras i dagsläget, först genom en 
presentation av hur respektive avdelning hanterar en förfrågan, därefter 
presenteras tre parametrar som har identifierats som starkt påverkande på 
flödet. Sedan illustreras flödet beroende på de olika parametrarna. Efter det 
behandlas flödet sett till kommunikationsvägar, upplevda flaskhalsar, den mest 
begränsande avdelningen, ledig kapacitet, ansvar och till sist motsägelser i synen 
på processen. 

4.1 Hantering av en förfrågan inom avdelningarna 
Planeringsprocessen berör ett flertal avdelningar inom flygbolaget. Det finns 
avdelningar som hanterar flygplanens schema och andra avdelningar som har 
hand om kabinpersonalen. Utöver det finns det avdelningar som hanterar 
externa resurser, så som att se till att det finns möjlighet att hantera flygbolagets 
flygplanstyper på de flygplatser som trafikeras samt att efterfråga tillgång till 
luftrum att flyga i. För att en inkommen förfrågan ska kunna resultera i en 
flygning behöver förfrågan passera de inblandade avdelningarna, först därefter 
kan den accepteras. Om någon av avdelningarna inte har möjlighet att tillgodose 
behovet för att en förfrågan ska vara möjlig att utföra, kan inte förfrågan 
godkännas. 
 
I detta kapitel redovisas den information som framkommit av de intervjuer som 
har utförts inom flygbolaget, och ger en inblick i avdelningarnas egen syn på sitt 
arbete, exempelvis vilka andra avdelningar de har kontakt med och hur 
kommunikationen sker. 

4.1.1 Commercial 
Inom Commercial sker kontakten med kund, både TO och ad‐hoc, och det är 
alltså här som en förfrågan kommer in till flygbolaget. Inom Commercial söks 
även slotar för att få tillstånd att trafikera olika luftrum. Nedan följer 
beskrivningar av hur en förfrågan hanteras inom Commercial. 

TO‐planering 
TO‐planeringsavdelningen är ansvarig för inkomna förfrågningar från TO. 
Ungefär 90 % av TO‐förfrågningarna kommer från den närmaste TO‐kunden, och 
övriga 10 % från andra TO. De huvudsakliga arbetsuppgifterna inom TO‐
planeringen kretsar kring långsiktig planering, och de kortsiktiga 
förfrågningarna är inte tidskrävande inom avdelningen. Inledningsvis ser TO‐
planeringen över om det finns tillgängliga flyg, om det kan tänkas behöva leasas 
flyg eller om det går att göra justeringar kring maintenance‐planeringen. Tider 
för maintenance är det TO‐planeringen som lägger in i flygprogrammet, utifrån 
en plan som erhålls från Maintenance‐avdelningen. Flygprogrammet byggs 
sedan upp utifrån nära kontakt med TO och ett konstant utbyte. Efter att 
flygprogrammet blivit fastlagt kan det fortfarande komma in förfrågningar om 
justeringar och tillägg. 
 
Om förfrågan är longterm och flygbolaget har flugit det aktuella OD‐paret 
tidigare så läggs förfrågan in direkt i programmet. Om förfrågan är longterm men 
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det är ett nytt OD‐par så kontaktas OW. Om förfrågan ligger nära inpå i tid så 
kontaktas även Crew planning. 
 
Förfrågningar inkommer från TO och skickas vidare till OW. OW har en 
gemensam mail dit förfrågningarna skickas, så det skickas inte till någon enskild 
person. De uppgifter som lämnas till OW är önskad flygplanstyp, OD‐par och 
datum. De svar som önskas är om det går att acceptera förfrågan, antal 
passagerare som kan tas med på den sträckan, flygplanstyp, och 
kostnadsuppgifter. Ibland kontaktas även chefspiloterna, vilket anses vara ett 
problemområde eftersom det kan ta väldigt lång tid att få svar på 
förfrågningarna. Förfrågningarna kan skickas till OW men svar erhållas från 
chefspiloterna. Kommunikationen sker främst via mailkonversation, men 
stundtals även via telefon eller öga mot öga. Det anses inte att det försvinner 
någon information på grund av vald kommunikationsmetod. 
 
OW kontaktas ungefär en gång i veckan, men det varierar från att ibland 
kontakta dem tio gånger om dagen till att inte kontakta dem på flera månader. 
Ungefär en gång varannan vecka har TO‐planeringen kontakt med 
chefspiloterna, men varje vecka hålls ett möte där både TO‐planeringen och 
Director Flight Operations deltar och de kan diskutera förfrågningar där. 
 
Det går inte att uppskatta om kunden förloras på grund av för långsam 
hantering, men ibland kan en förfrågan behöva svar samma dag vilket inte alltid 
hinns med. Förfrågningar kan nekas direkt inom TO‐planeringen om de 
uppfattar att de inte kan flyga den flygningen, exempelvis om de vet att 
flygplanen inte kan landa på den önskade flygplatsen. Denna avdelning har 
ansvar för att förfrågan kommer tillbaka till avdelningen.  

Ad‐hoc‐planering 
Till ad‐hoc‐planeringen inkommer förfrågningar från tilltänkta kunder som inte 
är deras huvudsakliga TO. Förfrågningarna kan gälla allt från att flyga vid ett 
enskilt tillfälle till en hel säsong, men främst enskilda tillfällen. Det inkommer 
mellan 50 och 100 förfrågningar per dag till ad‐hoc‐planeringen, på olika 
tidshorisont, varav 5‐10 stycken bedöms relevanta för flygbolaget. Denna 
bedömning utgår ifrån om det finns tillgängliga flyg och om förfrågan anses 
kunna genomföras. Ibland kommer förfrågningar från andra flygbolag som 
behöver hjälp på grund av exempelvis tekniska fel, och ungefär 1‐2 sådana 
flygningar görs varje år. Totalt flygs 20‐30 ad‐hoc‐flygningar varje år. 
 
Efter att en förfrågan inkommit till flygbolaget lämnas ett prisförslag till kunden, 
och om kunden fortsatt är intresserad så inleds förfrågningsprocessen inom 
flygbolaget. Ibland kontaktas Maintenance. Om förfrågan ligger långt fram i tiden 
så kan det gå att justera maintenance‐tider, men om förfrågan är nära i tiden är 
det svårare eftersom tiderna ofta är välplanerade. Hanteringstiden per förfrågan 
inom ad‐hoc‐planeringen är ungefär 5‐15 minuter. OW kontaktas för att få 
information om flygtider, och det är ungefär 99 % av alla förfrågningar som 
skickas till OW som godkänns. Ungefär 90 % av förfrågningarna som går till 
chefspiloterna godkänns. Det är främst den större flygplanstypen som finns 
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tillgänglig för ad‐hoc‐förfrågningar, i och med att de mindre typerna används 
frekvent i TO‐programmet.  
 
Inflight kontaktas vid ad‐hoc‐förfrågningar. Oftast är dessa kunder inte 
intresserade av flygbolagets produktkatalog för att förbeställa varor, eftersom 
kunderna i många fall inte har de resandes adresser för att skicka ut katalogen. 
Kaffe, te, soft drinks och en standardmåltid ingår vid ad‐hoc‐flygningar, men 
utöver det kan det komma förfrågningar kring taxfree för de destinationer där 
det är möjligt. Det kan även gälla att ta fram specifika nackskydd på sätena. Ad‐
hoc‐planeringen upplever att de får full service från Inflight‐avdelningen, och det 
är sällan de inte kan tillhandahålla det som efterfrågas. 
 
Vanligtvis kontaktas avdelningarna i ordningen 1. OW, 2. Chefspiloter, 3. Crew, 
men processen kan ibland situationsanpassas till att ske i den omvända 
ordningen, och det kan vara olika från situation till situation. Om det är bråttom 
med förfrågan kan det hända att alla avdelningar kontaktas samtidigt. 
 
När en förfrågan är godkänd sammanställer ad‐hoc‐planeringen förfrågan med 
information om flygtider och annan nödvändig information och skickar till 
Planning som lägger in det i flygprogrammet och ser till att få slots. En 
bekräftelse mottas från Planning om förfrågan kan läggas in i flygprogrammet. 
När svar erhållits om slot meddelas kunden. Ibland skrivs kontrakt innan en slot 
har erhållits, då med reservation för ändringar, men ibland inväntas slottiden. 
 
Den längsta tiden en förfrågan tar är en vecka om det är semestertider. Om alla 
avdelningar finns tillgängliga kan en förfrågan ta fyra timmar, men normalt är 1‐
2 dagar. Vid ungefär hälften av förfrågningarna bedömer ad‐hoc‐planeringen att 
tiden till dess att kunden får svar är acceptabel, och menar att det finns stress 
och viss irritation i kommunikationen från kundens sida i väntan på svar. Det är 
mycket sällan som en kund drar sig ur en bokning på grund av att en förfrågan 
tar för lång tid, men osäkerheter finns gällande om kunden kommer att kontakta 
flygbolaget igen för en ny flygning.  
 
Kommunikationen mellan avdelningarna sker oftast via mail, ibland via telefon. 
Generellt sett anses samarbetet mellan avdelningarna fungera väldigt bra, men 
att systemet är sårbart eftersom det ibland är endast en särskild person – en 
chefspilot – som kan ge svar på förfrågningarna. 

Planning 
Inom Planning‐avdelningen förs alla de bestämda samt önskade flygningarna in i 
flygbolagets trafikprogram, och den informationen kommer både från TO‐
planeringen och ad‐hoc‐planeringen. Planning uppger att det inkommer ungefär 
12 ad‐hoc‐förfrågningar per halvår som läggs in i flygprogrammet. Planning 
kommer in i processen när flygningen är bokad men innan kontraktet är skrivet. 
Ibland har Maintenance‐avdelningen flaggat för att de skulle behöva göra någon 
koll, och då kontaktas Maintenance först innan förfrågan läggs in i 
flygprogrammet. Om förfrågan är okej så läggs den in och en bekräftelse skickas 
tillbaka till ad‐hoc‐/TO‐planeringen. Om förfrågan inkommer på kort 
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tidshorisont så förutsätter Planning att den är OK för alla inblandade 
avdelningar. 
 
Om förfrågan är på kort tidshorisont så sköter Planning‐avdelningen dessutom 
sökandet av slot för flygningen, men i övriga fall lämnas detta över till Slot 
coordination. Det tar som högst tre (3) dagar att få svar från Slot coordination, 
men vanligast är 1‐2 dagar. Planning anger att slotar söks för en specifik 
tidpunkt. Om den tidpunkten inte fungerar måste en ny slotansökan skickas, och 
det gäller att ha tur, för en slot‐förfrågan kan nekas men nästa godkännas, även 
om det bara skiljer fem minuter mellan de tider som sökts. 

Slot coordination 
Förfrågningar inkommer till Slot coordination via Planning‐avdelningen, och Slot 
coordination söker slotar till förfrågningarna, vilket normalt kan ta 1‐2 dagar. 
Efter en erhållen slot meddelas Planning om sloten.  

4.1.2 Flight Operation 
Detta underkapitel behandlar avdelningarna som är inblandade i att säkerställa 
att det planerade flygprogrammet, dvs., alla flygningar som utförs av flygbolaget, 
faktiskt kan fungera. Här tas hänsyn till flygplanens räckvidd, flygplatsers 
kapacitet och säkerhetsaspekter, bland mycket annat. 

Maintenance 
Maintenance‐avdelningen är främst inblandad i den långsiktiga planeringen, där 
de och TO‐planeringen har regelbundna träffar varannan vecka. De stora 
checkarna för flygplanen planeras långt i förväg och är svåra att flytta om, 
särskilt de tider som reserveras hos externa företag för den större 
flygplanstypen. En dag i veckan i flygprogrammet är en maintenance‐dag, en dag 
då Maintenance‐avdelningen bett om att det ska finnas en flygmaskin tillgänglig 
för kontroll i flygbolagets hangar. Vilken flygmaskin som planeras till vilken 
vecka är det som det kan komma in förfrågningar till avdelningen om. I 
planeringen finns en viss marginal till deadline för dessa checkar, och det kan i 
vissa fall gå att byta plats på kontroller mellan två plan. Maintenance‐
avdelningen kan få in en förfrågan från ad‐hoc‐avdelningen via Planning‐
avdelningen, och ibland även direkt från ad‐hoc‐avdelningen. Kommunikationen 
sker både via mailkonversation och öga mot öga. Om det är något som går snabbt 
så tas det via mail. 
 
Det finns dessutom dagliga kontroller som ska utföras, och det planeras i samråd 
med OP för att se när flygmaskinerna finns tillgängliga. Dessa kontroller är 
dessutom något som behöver tas hänsyn till i den långsiktiga planeringen om det 
planeras att en flygmaskin ska bli över natten på en flygplats där det inte går att 
köpa kompetens för dessa checkar. I sådana fall behöver en maintenance‐kunnig 
skickas till den flygplatsen för att se till att det blir av. 
 
Justeringar i planeringen innebär ofta att kontroller tidigareläggs, vilket innebär 
ökade kostnader på lång sikt med anledning av tätare kontroller än vad som 
behövs. De förfrågningar som kommer in har dock prioritet så avdelningen får 
ofta åsidosätta sina egna intressen kring planeringen för att tillfredsställa 
önskningarna från kunderna. 
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OW – Flight support 
OW får in förfrågningar från både TO‐ och ad‐hoc‐planeringen, och antalet 
uppgår till cirka 50 förfrågningar på ett halvår, varav 30 stycken är nära 
förestående och 20 är för långtidsplanering. Förfrågningarna inkommer oftast 
jämnt fördelade men ibland kan OW behöva hantera mer än en förfrågan åt 
gången. OW godkänner ungefär 80 % av de inkomna förfrågningarna direkt utan 
att konsultera chefspiloterna. Om OW ser att förfrågan inte är möjlig att 
genomföra så kontaktas inte chefspiloterna utan TO‐/ad‐hoc‐planeringen 
meddelas om att det inte är möjligt. OW har allt dataunderlag på plats på 
avdelningen för att kunna hantera en förfrågan, så om de behöver kontakta 
chefspiloterna är det för att få ett godkännande. Ibland lämnar de då över 
ansvaret för förfrågan till chefspiloterna, men ibland behåller de själva ansvaret.  
 
OW kan ha en förfrågan inom avdelningen i uppemot 4‐5 dagar, men själva 
hanteringen tar någonstans mellan 10 minuter och 2‐3 dagar, där 10 minuter 
främst gäller korttidsförfrågningar. Om förfrågan är brådskande så hanteras den 
oftast samma dag. Avdelningen har många andra arbetsuppgifter utöver att ta 
hand om förfrågningar, och kan behöva prioritera bort vissa uppgifter för att ta 
hand om andra, mer prioriterade uppgifter. De uppger att de ständigt har en lista 
av saker som ska göras. 
 
OW gör beräkningar på kostnader för flygningen, och olika alternativ på 
passagerarantal, beroende på vilket OD‐par som är aktuellt samt vilken 
flygplanstyp som planeras att användas. Commercial lämnar ett bedömt 
passagerarantal och förslag på flygplanstyp och utifrån det gör OW beräkningar 
för flygningen. De kan exempelvis ta fram beräkningar för en flygning där ett 
alternativ är att ta ombord 100 passagerare och klara att flyga utan 
mellanlandning, eller att ta ombord 300 passagerare men att behöva 
mellanlanda. De kan utifrån detta meddela Commercial om det finns 
begränsningar kring hur många passagerare som kan tas ombord. 
 
För långtidsplaneringen tar de även fram kostnadsberäkningar för olika 
avreseflygplatser, för att TO‐planeringen ska kunna ha ett underlag för beslut 
kring varifrån flygningarna ska avgå. Det finns dock ingen databas för gamla 
förfrågningar, för att se om gamla uppgifter fortfarande är aktuella. 
Informationen finns tillgänglig på papper i pärmar. 

Ground‐OPS 
Ground‐OPS‐avdelningen har dessvärre inte varit tillgänglig för intervju. Därför 
kommer analysen kring dess arbete att utgå ifrån förutsättningarna att om en 
flygplats är av den dimensionen att det är möjligt för den större flygplanstypen 
att landa där, så finns där också möjlighet att hantera flygplanstypen sett till 
ground handling. 

Safety and Compliance (Safety) 
Safety and Compliance‐avdelningen har ett samarbete med chefspiloterna kring 
att göra utvärderingarna till nya TO‐destinationer, samt att uppdatera gamla 
utvärderingar. Safety är ansvariga för att göra de Fatigue Assessments som kan 
behöva göras särskilt vid långa flygningar, och även flygningar som ligger på ”fel” 
timmar på dygnet. Safety har enbart kontakt med chefspiloterna gällande 
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förfrågningar, och arbetet går ut på att identifiera risker samt att föreslå och 
utvärdera åtgärder som kan minska dessa risker. 

Chefspiloter 
Chefspiloterna blir inblandade i en förfrågningsprocess när det gäller nya typer 
av flygningar, samt för att utvärdera varje flygning som planeras att genomföras 
mer än sex (6) gånger per tolvmånadersperiod. Arbetet är alltså mer krävande 
för en TO‐förfrågan än en ad‐hoc‐förfrågan. En ad‐hoc‐förfrågan kan göras på sex 
(6) timmar, medan en TO‐förfrågan kan ta mellan 40 och 80 timmar för den 
stora flygplanstypen, men minst fyra dagar. Det kan ta 14 dagar innan dess att 
chefspiloterna kan uttala sig om huruvida flygningen går att utföra, och sedan 
kan ett slutgiltigt besked ges inom tre veckor när det behöver gå snabbt. 
Chefspiloterna har ungefär 7‐8 kontorsdagar per månad då detta arbete ska bli 
gjort, men de kan även få en viss mängd arbete gjort på distans, till exempel 
genom att boka tåg i stället för att köra bil på väg till jobbet. De finns dock 
tillgängliga via mail desto oftare. 
 
Det kan komma in runt sju ad‐hoc‐förfrågningar per månad för den större 
flygplanstypen och 1‐2 i månaden för de små typerna. Av TO‐förfrågningar kan 
det komma 8‐10 nya per år, varav 5‐10 stycken kommer kring oktober inför 
sommarsäsongen, och cirka 5 stycken kommer kring april inför vintersäsongen. 
Chefspiloterna nekar ungefär 10 % av förfrågningarna till den stora 
flygplanstypen, men godkänner i stort sett alla förfrågningar som inkommer till 
de mindre typerna. Trots att andelen förfrågningar som godkänns är högre för de 
små flygplanstyperna innebär det inte att det är fler till antalet som godkänns, 
eftersom förfrågningarna som inkommer i huvudsak är förfrågningar till den 
större flygplanstypen. 
 
Förfrågningarna kan komma in från OW eller direkt från TO‐/ad‐hoc‐
planeringen. Utöver den information som OW tagit fram kring flygprestanda 
samlar chefspiloterna även in information gällande om flygplatsen kan hantera 
den aktuella flygmaskinstypen. De kan ha kontakt med Ground‐OPS men ibland 
även direkt med flygplatsen. Chefspiloterna samlar alltså in all nödvändig 
information kring en flygning så som flygprestanda, väderpåverkan, arbetstider, 
flygvägar, trafikmängd, politiska lägen och desinfektionstvång av flygmaskiner 
till och från särskilda områden. De tar dessutom fram tre alternativa flygplatser 
dit flygmaskinerna ska kunna landa om det föreligger förhinder på den 
planerade destinationen. Dessa alternativa flygplatser bör dessutom ha låg 
sannolikhet för att dåligt väder uppstår där samtidigt som på den planerade 
flygplatsen. Utifrån all denna insamlade information görs sedan en Risk 
Assessment. Denna skickas till Safety and Compliance‐avdelningen som läser 
igenom och ger feedback. Safety‐avdelningen bidrar till utvärderingarna genom 
att göra Fatigue Assessments, som är utvärderingar kring besättningens 
arbetstider och risker kopplade till det. Ett utdrag ur en Risk Assessment finns 
bifogat i Bilaga 3 – Risk Assessment.  
 
Chefspiloterna bidrar dessutom till arbetet med att fastställa crew‐behovet inför 
kommande säsongen tillsammans med Training, Crew Resource Coordinator och 
Crew‐ansvariga. 
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Följande information har erhållits gällande chefspiloternas arbetsbelastning, och 
sammanfattas för att ge en snabb överblick, utifrån vilken det går att se att 
arbetsbelastningen relativt tillgänglig arbetstid innebär en ohållbar situation: 
 
Arbetsbelastning per inkommen förfrågan, TO:  

40‐80 timmar för den stora flygplanstypen.  
Kortare tid för de mindre flygplanstyperna. 

Arbetsbelastning per inkommen förfrågan, ad‐hoc:  
Cirka 6 timmar. Ad‐hoc‐förfrågningar gäller i huvudsak den stora 
flygplanstypen. 

Kontorstid:  
7‐8 dagar per månad. Utöver det kan chefspiloterna kontaktas via mail 
och kan finnas tillgängliga när de är ute på stop (flygningar med 
övernattning på annan ort) för att utföra begränsat arbete. 

Antal inkomna förfrågningar, TO (longterm):  
Inför sommarsäsongen kommer 5‐10 stycken i oktober.  
Inför vintersäsongen ungefär 5 stycken som kommer kring april. 

Antal inkomna förfrågningar, ad‐hoc:  
Upp till 7 per månad för den stora flygplanstypen. 
1‐2 per månad för de mindre flygplanstyperna. 

4.1.3 Crew 
Crew‐avdelningarna är ansvariga för planeringen av besättningspersonalen, och 
är inblandade i flygbolagets planeringsprocess på olika vis, vilket beskrivs 
närmare i detta kapitel. 

Crew Planning 
Crew Planning‐avdelningen lägger besättningarnas scheman och utvärderar 
flygbolagets flygkabinpersonalbehov inför kommande säsonger. Inledningsvis 
inför nya säsonger diskuterar Crew Planning‐ansvarige tillsammans med TO‐
planeringsansvarige och ger input till det kommande säsongsprogrammet.  
 
Crew Planning har som deadline att släppa crew‐scheduleringarna 6,5 veckor 
innan de börjar gälla, och om det inkommer en förfrågan nära inpå eller efter 
den deadlinen kan det få stora konsekvenser i planeringen. Det finns ett 
förhållningssätt inom Crew Planning att försöka de godkänna förfrågningar i så 
stor utsträckning som möjligt. Crew‐avdelningarna godkänner i stort sett alla 
förfrågningar som inkommer till dem, eftersom de vet med sig att ad‐hoc‐
flygningar är inkomstbringande för flygbolaget och att flygbolaget vill ta tillvara 
på dessa kunder. 
 
Crew Planning mottar förfrågningar från TO‐/ad‐hoc‐planeringen oftast via 
telefon, och det är den personen som svarar i telefonen som får ansvaret att se 
till att ett svar lämnas åter. Detta är inget uttalat ansvar, men det är praxis. 
Förfrågningar kan även inkomma via mail. Hanteringen av en förfrågan tar 
mellan 10 minuter och två (2) timmar, som högst en halv dag. När en förfrågan 
kommit in till avdelningen så läggs allt fokus på att lösa den, och den involverar 
ungefär tre personer. Om två förfrågningar finns inom avdelningen samtidigt så 
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prioriteras den som inkom först, eller den som ger minst konsekvenser i 
planeringen, om inte något angetts från TO‐/ad‐hoc‐planeringen. 
 
Crew Planning lämnar prisuppgift på förfrågan som svar tillbaka till TO‐/ad‐hoc‐
planeringen. Om förfrågan resulterar i en bokning så skickas feedback åter till 
Crew Planning för som bekräftelse. Efter att en slot har erhållits för flygningen 
får Crew Planning feedback på det. Ungefär 20 % av flygningarna utgör 
osäkerhet i planeringen för att Crew Planning inte vet om det går att få 
fungerande slotar. Ungefär 2 % av dessa 20 % resulterar i problem i planeringen. 

Crew Resource Coordinator 
Crew Resource Coordinatorn arbetar främst på långsiktig planering och gör en 
bedömning av det förväntade behovet av personal inför kommande säsonger. 
Det görs en bedömning på kabinpersonalbehovet för de olika baserna vilket 
lämnas vidare till CA‐managers som ska se över behovet. För flightdeck lämnas 
en bedömning i stället vidare till chefspiloterna som reflekterar över det 
bedömda behovet och kommer med synpunkter på det. 

CA‐managers 
CA‐managers är involverade i att tillgodose behovet av kabinpersonal inför 
kommande säsonger. De får input från Crew Resource Coordinator och Crew 
Planning gällande ett förväntat behov inför den kommande säsongen för 
respektive bas. CA‐managerna diskuterar sedan internt gällande huruvida 
bemanningsbehovet kan tillgodoses genom omplacering av anställda internt 
inom företaget. Utefter detta kontaktas sedan de anställda på respektive bas och 
det efterfrågas om någon frivilligt kan tänka sig att skifta bas. Denna process 
mellan CA‐managers och med den anställda kabinpersonalen kan ta åtminstone 
en månad. Därefter tas beslut om nyrekrytering behövs för att tillgodose det 
kommande behovet, och då startar CA‐managers en rekryteringsprocess och 
kontaktar Training för att se till utbildning kan ordnas. 

Training 
Training‐avdelningen är en avdelning som beskriver sig som en avdelning som 
enbart har utgifter. Avdelningen syftar till att tillgodose personalbehov för 
kommande säsonger, genom kvalitativa utbildningar. Training upplever att de 
kommer in i rekryteringsprocessen alltför sent, och när det är alltför sent så kan 
priset för utbildning stiga. Avdelningen påverkas av flygbolagets vilja att ligga på 
så exakt kabinantal som möjligt under peakperioderna. Detta innebär att Crew 
Planning kommer med input kring bemanningsbehov till Training väldigt sent, 
ur Trainings perspektiv, eftersom de gärna skulle se att planeringen sker med 
större framförhållning än i dagsläget.  
 
Ibland kan piloter behöva särskild utbildning kring en viss flygplats. En sådan 
utbildning är väldigt kort. Behovet för en sådan utbildning identifieras av 
chefspiloterna som meddelar Training om det behövs. Training ger sedan besked 
till Crew Planning. Det vanligaste Training‐behovet är recurrent training, som 
alltså är utbildningspass för besättningen för att de ska behålla sina licenser. 
Dessa pass bokas 3‐4 månader i förväg och till dessa pass kan besättningarna 
planeras om på liknande vis som görs med maintenance. 
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4.1.4 Inflight 
Inflight‐avdelningen arbetar per säsongsbasis och lägger upp sitt arbete efter 
det. Deras arbete är främst att bestämma produkter inför kommande säsonger 
och kontraktera leverantörer som sedan har i uppgift att förse flygbolaget med 
varor. Den information som de behöver i sin planering är estimerade 
passagerarsiffror och destinationer, och den informationen får de ifrån 
Commercial som har arbetat igenom detta underlag tillsammans med TO. Om TO 
skulle önska lägga in en extra flygning någon gång under säsongen så märks det 
knappt för Inflight, sett till försäljningen över en hel säsong. Sex (6) dagar innan 
en flight läggs en faktisk order på mat och dylikt, med viss reservation för 
ändringar om någon extra passagerare vill boka mat. 
 
Inflight kontaktas enbart direkt i samband med ad‐hoc‐förfrågningar, eftersom 
de gästerna ofta kan ha egna önskemål kring servicen ombord. Om en förfrågan 
gäller TO kontaktas inte Inflight, eftersom de redan ska ha kontrakterat 
leverantörer som ska se till att det finns tillräckligt med varor för att täcka även 
eventuella ytterligare flygningar. Mycket arbete kan dock läggas ner på ad‐hoc‐
flygningar, för att hitta särskilda leverantörer och utarbeta särskilt material för 
att tillgodose kundernas önskemål. Inflight anger att det är ungefär 20‐30 ad‐
hoc‐flygningar per år, och i arbetet kring dessa har Inflight och ad‐hoc‐
planeringen nära kontakt via mail. När Inflight vet vad som efterfrågas genom 
förfrågan så kontaktar de en ”broker”, en sorts samordnare av leverantörer. 
Genom den erhålls en offert som vidarebefordras till ad‐hoc‐planeringen som 
sedan eventuellt får en bokning av kunden. I så fall kontrakteras leverantören. 

4.1.5 Pre‐OPS/OP 
Pre‐OPS och OP berörs av de förfrågningar som inkommer på kort sikt, efter att 
crew‐scheduleringarna har släppts respektive från och med 72 timmar innan 
avgång. Dessa förfrågningar inkommer från Commercial, i huvudsak ad‐hoc‐
planeringen. Pre‐OPS/OP värderar då om det finns tillgänglig crew med de 
nödvändiga kvalifikationerna och om det finns tillgängligt flyg. Om det är en 
bekant flygning så är det främst en värdering kring om det finns tillgänglig crew, 
eftersom ad‐hoc‐planeringen ser i sina program att det finns en lucka i 
flygprogrammet. Det finns en fast procedur att förfrågan ska dubbelkollas med 
OW och vid behov även med chefspiloterna. Om OW säger att det inte finns några 
begränsningar så kontaktas inte chefspiloterna. Ibland får de in förfrågningar 
från ad‐hoc‐planeringen där det står att OW redan har tillfrågats, och i sådana 
fall kontaktas inte OW. Det är sällan som chefspiloterna behöver kontaktas. Den 
chefspilot som kontaktas i första hand är Director Flight Operations, men om hen 
inte finns tillgänglig kontaktas den flygmaskinstypspecifika chefspiloten. 
 
Den största andelen förfrågningar inkommer under övergången mellan två 
säsonger. Under högtryck inkommer ungefär två förfrågningar per säsong till OP. 
Det tar ungefär en timme att hantera en förfrågan, och svar borde kunna ges 
inom en dag även om avdelningarna är upptagna med annat. Ungefär hälften av 
de inkomna förfrågningarna kan godkännas. Att det inte är en högre andel beror 
på att det inte alltid finns tillgänglig crew. Om Crew Planning inte visste om att 
det var en försäljning på väg så har de inte heller tagit höjd för det potentiella 
behovet vid scheduleringen genom att förlägga extra standby. 
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Förfrågningarna inkommer från Commercial via mail, och därefter kommer ett 
telefonsamtal om att en förfrågan har skickats via mail. Det finns en Crewing 
Officer/Traffic Officer som fungerar som arbetsledare och är ansvarig för att 
förfrågningarna tas om hand och att svar lämnas åter. 

4.2 Identifiering av parametrar med stor inverkan på processen 
Utifrån intervjuerna har tre parametrar som tydligt påverkar 
planeringsprocessen identifierats, och de är de följande:  

4. förfrågans natur, dvs. om det är en ad‐hoc‐ eller TO‐förfrågan 
5. OD‐par 
6. en förfrågans ankomsttid till flygbolaget i förhållande till tilltänkt avgång 

 
Givet sedan tidigare kan förfrågans natur variera beroende på om förfrågan: 

1. är ad‐hoc 
2. kommer från TO 

 
Den allra största delen av flygbolagets verksamhet utgörs av flygningar 
för TO. TO‐förfrågningar innebär allra oftast regelbundna flygningar till 
en särskild destination, vilket kräver noggranna utvärderingar från 
chefspiloternas sida. För enstaka besök på flygplatser behövs inte 
utvärderingar göras i samma utsträckning, vilket minskar flygbolagets 
arbete kring en förfrågan. Utöver den skillnaden består skillnaden mellan 
TO‐ och ad‐hoc‐förfrågningar även av önskningar gällande Inflight‐
underhållning och ‐service, vilket innebär att Inflight‐avdelningen blir 
mer direkt involverad i en ad‐hoc‐förfrågan än en TO‐förfrågan. 

 
Beroende på vilken flygplats förfrågan utgår ifrån samt ankommer till kan en 
förfrågan gå ta olika vägar genom planeringsprocessen. Avgångs‐ och 
ankomstflygplatser kan paras ihop i så kallade Origin‐Destination‐par (OD‐par), 
även kallat city pairs. En förfrågan behandlas olika inom flygbolaget beroende på 
vilket av följande alternativ gällande OD‐par som är aktuellt: 

1. OD‐paret brukar trafikeras av flygbolaget och den aktuella 
flygplanstypen. 

2. OD‐paret har trafikerats tidigare av flygbolaget, men informationen 
gällande flygplatsen är inaktuell eller minst tre (3) år gammal, om det är 
en typ C‐flygplats enligt vedertagna flygbestämmelser. Alternativt att OD‐
paret inte har trafikerats tidigare, eller informationen gällande 
flygplatsen har ändrats sedan senast eller minst sex (6) år gammal, om 
det är en typ B‐flygplats enligt vedertagna flygbestämmelser. 

 
Den mest krävande processen initieras av att en förfrågan behandlar ett 
OD‐par som inte tidigare har trafikerats av flygbolaget, alternativt om det 
var länge sedan och/eller om det har skett förändringar på en eller båda 
av flygplatserna. Det är viss skillnad beroende på hur länge sedan en 
flygplats trafikerades, av hänsyn till TO‐planering: om det var mer än tre 
(3) år sedan behöver chefspiloterna kontaktas för att godkänna 
flygningen med hänsyn till eventuell ny information; om det var mer än 
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sex (6) år sedan behöver chefspiloterna utvärdera flygplatsen/flygningen 
på nytt för att den data som hålls av flygbolaget inte ska vara utdaterad. 

 
Tid i förhållande till tilltänkt avgång spelar roll eftersom det har identifierats att 
det är olika avdelningar som har ansvar (=”rätt” att schemalägga resurserna) för 
resurserna crew och flygplan beroende på tidshorisont, och det är: 

1. Långt i förväg, innan Crew Planning har börjat lägga schema för den 
aktuella schemaperioden, men efter att kommande säsongs flygprogram 
blivit fastlagt. 

2. Lång i förväg, men Crew Planning har börjat lägga schema för den 
aktuella schemaperioden. 

3. Efter att crew‐scheduleringen har släppts, fram till tilltänkt avgång. Här 
inkluderas både Pre‐OPS och OP, eftersom det inte verkar vara någon 
skillnad i förfrågningsprocessen beroende på vilken av de avdelningarna 
som är inblandad, förutom att det just är olika avdelningar som kontaktas. 

 
Tidshorisonterna är relativa den tidpunkt för vilken en förfrågan gäller. I 
Figur 4.1 visualiseras de olika tidshorisonterna för en förfrågan som 
gäller en sommarsäsong. Planeringen som sker under tiden fram till dess 
att den kommande säsongens flygprogram blivit fastlagt är avgränsat i 
detta projekt. Därefter innefattar den första tidshorisonten tiden från det 
att en kommande säsongs flygprogram blivit fastlagt till dess att Crew 
Planning påbörjar schemaläggningen inför den schemaperioden som är 
aktuell för förfrågan. Den första tidshorisonten kan variera i längd 
beroende på hur långt efter fastläggandet av flygprogrammet som 
förfrågan gäller, det vill säga om förfrågan gäller en flygning i början eller 
i slutet av en säsong. Under den här perioden planerar Commercial för 
planeringen av flygplansanvändandet, och därigenom även indirekt för 
behovet av besättning. Commercial kan vid enstaka tillfällen ändå 
kontakta Crew Planning om de misstänker att en viss slingning av 
flygplan kan innebära problem för besättningsplaneringen. Observera att 
grafiken inte är skalenlig: en kommande säsongs flygprogram fastläggs 
normalt ungefär ett halvår innan säsongsstart, och så långt i förväg har 
inte Crew Planning påbörjat schemaläggningen. 

 
Den andra tidshorisonten gäller den tiden då Crew Planning arbetar med 
schemaläggningen av den schemaperioden som är aktuell för förfrågan. 
Under den här perioden kontaktas Crew Planning av Commercial vid 
förfrågningar för att de ska kunna ta hänsyn till förfrågningarna i sin 
planering. 

 
Den tredje tidshorisonten gäller tiden från det att Crew Planning har lagt 
schema för den aktuella schemaperioden, fram till dess att en flygning 
utförs, givet att förfrågan blivit godkänd. Fram till 72 timmar innan 
avgång har Pre‐OPS ansvar för att det finns både flygplan och 
besättningar tillgängliga på samtliga flighter, givet de scheduleringar som 
Crew Planning lagt och med hänsyn till eventuella uppkomna 
störningsmoment i verksamheten. Därefter har OP ansvaret under den 
närmsta tiden fram till avgång. Den tredje perioden kan variera i längd 
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beroende på om en förfrågan gäller en flygning i början eller i slutet av en 
schemaperiod, och det är då främst tiden som Pre‐OPS är ansvarig som 
förkortas. 

 
Figur 4.1 – Olika tidshorisonter i planeringsprocessen. Den gråsvarta pilen 
motsvarar tiden. Det svarta strecket allra längst till höger motsvarar den 

tidpunkten som är aktuell för en förfrågan, det vill säga datum för flygningar. 

Observera att grafiken inte är skalenlig; både tidshorisont 1 och 3 kan variera i 
omfattning beroende på vilken tidpunkt inom en schemaperiod som förfrågan 

gäller, samt vilken tidpunkt på säsongen. 

4.3 Flödesscheman 
Detta projekt är avgränsat till att beskriva den process kring förfrågningar som 
finns efter att ett flygprogram har blivit fastställt inför en kommande säsong. 
Resultatet av denna kartläggning och effektiviseringsanalys förväntas dock 
kunna bidra till att senare effektivisera även den långsiktiga planeringen och 
planeringen överlag, varför det är intressant även att veta hur 
planeringsprocessen ser ut både långsiktigt och kortsiktigt. Detta för att inte 
föreslå ändringar på kort sikt som kan komma att påverka den långsiktiga 
planeringen negativt. Därför har vissa avdelningar beskrivits väldigt ingående i 
det föregående delkapitlet relativt hur pass inblandade de är i en 
förfrågningsprocess efter att ett flygprogram har fastlagts. Ett exempel på det är 
arbetet kring att fastlägga och tillgodose den kommande säsongens 
besättningsbehov. Det arbetet anses vara en egen process som initieras av den 
långsiktiga planeringen, och ingår därför inte i denna kartläggning. De 
avdelningar som är inblandade i det arbetet av de som är beskrivna i detta 
projekt är Crew Planning, Crew Resource Coordinator, Training, CA‐managers 
och chefspiloterna.  
 
I detta delkapitel beskrivs den process som initieras av att en förfrågan 
inkommer till flygbolaget. Flödeskartläggningssymboliken har 
situationsanpassats utifrån inom logistiken vedertagna symboler för 
flödeskartläggning. Dessa symboler presenterades i Figur 1.2 i kapitel 1.4.3 
Kartläggning, men presenteras än en gång, nu i Figur 4.2, för att underlätta 
läsningen. Flödeskartläggningen är uppdelad efter ad‐hoc‐planering respektive 
TO‐planering, och beskrivs utifrån skillnader i parametrarna OD‐par och 
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tidshorisont. Inledningsvis beskrivs hur en förfrågan hanteras på kort 
tidshorisont, för att därefter beskriva de skillnader i flödet som uppstår vid en 
förändring av en eller flera parametrar. Sammanfattningsvis går det att säga att 
processen börjar och slutar vid Commercial, både vid ad‐hoc‐ och TO‐planering, 
och därefter kan en förfrågan gå olika vägar genom processen beroende på OD‐
par och hur nära i tiden en förfrågan är.  
 

 
Figur 4.2 – Tillämpning av symboler för flödeskartläggning för denna kartläggning 
(2) 

För att förenkla förståelsen av kartläggningen och ge en generell beskrivning av 
flödet nämns först viss information som följer: 

‐ Commercial benämns ”CO” i grafiken. TO‐ och ad‐hoc‐planeringen 
benämns båda som Commercial, eftersom det är givet utifrån 
informationen kring en förfrågans natur vilken avdelning som berörs. 

‐ Chefspiloterna beskrivs med en figur för operation/aktivitet/avdelning, 
alltså inte en beslutspunkt/beslutsfattande avdelning‐symbol som 
Commercial. Det är eftersom chefspiloterna kan besluta att en flygning är 
okej men att Commercial ändå i ett senare läge beslutar att den inte ska 
utföras. Samtliga avdelningar har möjlighet att säga att en förfrågan inte 
kan utföras enligt önskemål, och då är det upp till Commercial att se över 
om det går att förändra förfrågan eller om förfrågan ska avslås. 

‐ Hur processen kan komma att se ut, beroende på om det är ett känt OD‐
par eller inte, behöver inte vara klart från Commercials sida vid varje 
förfrågan. OW har information kring huruvida en flygplats finns 
dokumenterad av flygbolaget sedan tidigare, och kan således ta ställning 
till om informationen behöver utvärderas på nytt av chefspiloterna. För 
samtliga förfrågningar som inkommer efter att flygprogrammet har 
fastlagts behöver dock chefspiloterna kontaktas för att godkänna 
förfrågan. 

4.3.1 Ad‐hoc‐förfrågan 
I detta avsnitt beskrivs hur informationsflödesprocessen ser ut för en ad‐hoc‐
förfrågan. Först beskrivs processen när det aktuella OD‐paret är bekant för 
flygbolaget, med de olika tidshorisonterna. Därefter beskrivs processen för 
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obekanta OD‐par, med de olika tidshorisonterna. Den utförligaste beskrivningen 
görs för kort tidshorisont, därefter beskrivs skillnaderna som uppstår vid 
förändring av tidshorisont. 

Ad‐hoc, känt OD‐par, kort tidshorisont 
I Figur 4.3 visas grafiskt det flöde som kommer beskrivas i detta avsnitt om 
processen kring en ad‐hoc‐förfrågan för ett känt OD‐par vid kort tidshorisont.  
 
Förfrågningsprocessen inleds med att Commercial tar ett beslut kring en 
inkommen förfrågan om den är intressant för flygbolaget eller inte. Därefter 
verkar OW kontaktas först till största del, och i vissa fall kontaktas chefspiloterna 
samtidigt om Commercial vet med sig att de kommer behöva kontaktas och/eller 
förfrågan är brådskande. Om OW gör bedömningen att de behöver kontakta 
chefspiloterna bifogar de all den information som de samlat på sig när de 
kontaktar chefspiloterna. OW kan antingen helt lämna ifrån sig förfrågan till 
chefspiloterna som då blir ansvariga för att lämna svar till Commercial, eller så 
kan chefspiloterna lämna svar tillbaka till OW som sedan meddelar Commercial. 
 
I ett parallellt flöde kontaktas Inflight. Inflight kontaktas enbart i samband med 
ad‐hoc‐förfrågningar, eftersom de kunderna ofta kan ha egna önskemål kring 
servicen ombord. Dessa förfrågningar kan oftast hanteras inom Inflight‐
avdelningen, eventuellt kan det behövas omförhandling med kunden om det är 
ogenomförbara önskemål. 
 
I ytterligare ett parallellt flöde kontaktas Pre‐OPS/OP, och de godkänner ungefär 
hälften av de förfrågningar som kommer in till avdelningarna. De har som 
standard att dubbelkolla samtliga förfrågningar med OW, och har de därför inte 
blivit meddelade om att OW har sagt OK, så kontaktar de OW. Om och när Pre‐
OPS/OP har godkänt förfrågan kontaktas kunden åter igen. Om kunden vill boka 
flygningen kontaktas Planning, som eventuellt dubbelkollar med Maintenance 
om de tidigare aviserat att de vill göra en ändring. Om det är OK med 
Maintenance så lägger Planning in förfrågan i flygprogrammet, och ansöker 
dessutom om en slot till flygningen. Efter besked gällande slottid uppdaterar 
Planning flygprogrammet om så behövs, och meddelar därefter Commercial. Pre‐
OPS/OP blir meddelad av Planning om den faktiska slottiden. Commercial har 
därefter åter kontakt med kunden och kontrakt skrivs om båda parter är nöjda. 
 
Commercial kan kontakta avdelningarna i olika ordning beroende på förfrågan. 
Normalt sett kontaktas OW först, därefter chefspiloterna och sedan Crew, men 
ibland kontaktas Crew först, därefter chefspiloterna och slutligen OW. Om det är 
väldigt bråttom med förfrågan kan dessutom alla avdelningar komma att 
kontaktas samtidigt.  
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Figur 4.3 ‐ Ad‐hoc, känt OD‐par, kort tidshorisont 

Ad‐hoc, känt OD‐par, medel tidshorisont 
Processen kring en förfrågan som inkommer vid medel tidshorisont skiljer sig 
från den kortsiktiga på så vis att det är Crew Planning som kontaktas i stället för 
Pre‐OPS och OP. Crew Planning anger att de godkänner i stort sett alla 
förfrågningar som kommer in till avdelningen, eftersom ad‐hoc‐förfrågningar 
anses viktiga för flygbolaget. I och med att crew‐scheduleringarna inte är släppta 
än finns ofta utrymme för att göra förändringar i användandet av crew‐resursen, 
utan att behöva köpa fridagar och/eller kalla in besättningar som är på standby. 
En förfrågan med medel tidshorisont kan således generellt anses innebära 
mindre kostnader än en kortsiktig förfrågan, och har dessutom större möjlighet 
att se till att förfrågan godkänns, vilket genererar intäkter. Flödet illustreras i 
Figur 4.4. 
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Figur 4.4 – Ad‐hoc, känt OD‐par, medel tidshorisont 

Ad‐hoc, känt OD‐par, lång tidshorisont 
I Figur 4.5 illustreras processen för en ad‐hoc‐förfrågan kring ett känt OD‐par, 
och med lång tidshorisont. Skillnaden mot de tidigare visade flödena ligger 
främst i att Crew Planning inte behöver kontaktas. De kan förvisso kontaktas 
ändå om Commercial gör bedömningen att en viss slingning skulle kunna 
innebära problem i crew‐scheduleringen. Annars lägger Planning liksom tidigare 
in en förfrågan i flygprogrammet, men kontaktar nu Slot coordination som söker 
slot för flygningen. Efter att slot har erhållits meddelas Planning, vilka 
uppdaterar flygprogrammet efter erhållen slot och förfrågan finns sedan 
tillgänglig i en databas som Crew Planning kommer åt och senare kan planera 
utefter. Chefspiloterna kan eventuellt tänkas vilja ge input om särskild utbildning 
för piloterna, och i så fall kontaktar de Training som sedan meddelar Crew 
Planning om det är möjligt. 
 
Givetvis innebär att Planning lägger in förfrågan i flygprogrammet att den finns 
tillgänglig via en databas även på kort och medel tidshorisont, men det har inte 
samma påverkan på processen vid de kortare tidshorisonterna som det har vid 
lång tidshorisont. 
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Figur 4.5 ‐ Ad‐hoc, känt OD‐par, lång tidshorisont 

Ad‐hoc, okänt OD‐par, kort tidshorisont 
I Figur 4.6 visas processen kring en ad‐hoc‐förfrågan som gäller ett okänt OD‐
par, och med kort tidshorisont. Skillnaden i detta flöde jämfört med när 
flygplatsen är känd för flygbolaget sedan tidigare är att chefspiloterna kan 
initiera kontakt med Ground‐OPS för att få reda på om flygplatsen har möjlighet 
att hantera flygmaskinerna utifrån exempelvis gater/trappor till flygplanet och 
pushback‐möjligheter. Chefspiloterna kan dessutom tänkas vilja ge input till Pre‐
OPS/OP om de anser att särskilda piloter bör göra denna flygning, alternativt att 
särskild kännedom kring flygplatsen bör innehas av piloterna. I så fall går detta 
via Training, liksom nämnt i det tidigare flödet. Det är dock inte är särskilt 
sannolikt att det hinns med på denna korta tidshorisont, men möjligheten finns. 
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Figur 4.6 ‐ Ad‐hoc, okänt OD‐par, kort tidshorisont 

Ad‐hoc, okänt OD‐par, medel tidshorisont 
Liksom när förfrågan gäller ett känt OD‐par, skiljer sig processen mellan kort och 
medel tidshorisont på så vis att det är Crew Planning i stället för Pre‐OPS/OP 
som kontaktas. Flödet illustreras i Figur 4.7. 

 
Figur 4.7 – Ad‐hoc, okänt OD‐par, medel tidshorisont 
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Ad‐hoc, okänt OD‐par, lång tidshorisont 
Figur 4.8 visar hur processen ser ut för en ad‐hoc‐förfrågan med minst en okänd 
flygplats på lång tidshorisont. Det som skiljer processen från tidigare beskrivna 
flöden, är att Crew Planning inte nödvändigtvis kontaktas i och med att de inte 
påbörjat scheduleringen vid denna tidshorisont. När de påbörjat arbetet med 
scheduleringen hämtas data ifrån den databas dit Planning lägger in 
flygprogrammet. Chefspiloterna har fortsatt möjlighet att ge input till Crew 
Planning gällande om flygningen kräver piloter av särskild kompetens, vilket då 
liksom för övriga flöden sker via Training. 

 
Figur 4.8 ‐ Ad‐hoc, okänt OD‐par, lång tidshorisont 

4.3.2 TO‐förfrågan 
I detta avsnitt beskrivs hur informationsflödesprocessen ser ut för en TO‐
förfrågan. Först beskrivs processen när det aktuella OD‐paret är bekant för 
flygbolaget, med de olika tidshorisonterna. Därefter beskrivs processen för 
obekanta OD‐par, med de olika tidshorisonterna. Den utförligaste beskrivningen 
görs för kort tidshorisont, därefter beskrivs skillnaderna som uppstår vid 
förändring av tidshorisont. 

TO, känt OD‐par, kort tidshorisont 
Figur 4.9 visar en TO‐förfrågan där OD‐paret är känt och informationen är 
uppdaterad, samt det gäller en kort tidshorisont. Liksom tidigare nämnda flöden 
kontaktas OW. Om förfrågan gäller en utökning av antalet flygningar på ett OD‐
par som redan godkänts för det aktuella flygprogrammet, samt den ingående 
informationen är densamma behöver inte OW kontaktas. Om förfrågan skulle 
inkludera särskild last som påverkar viktförhållandena i flygmaskinen finns dock 
anledning att kontakta OW.  
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I en separat process kontaktas sedan Pre‐OPS/OP, och efter svar därifrån 
kontaktas kunden. Om kunden vill boka flygningen kontaktas Planning som 
lägger in förfrågan i flygprogrammet och ansöker om en slot. Feedback kring den 
erhållna sloten lämnar Planning till Pre‐OPS/OP, på samma vis som i tidigare 
nämnda flöden.  

 
Figur 4.9 ‐ TO, känt OD‐par, kort tidshorisont 

TO, känt OD‐par, medel tidshorisont 
På samma vis som när förfrågan gäller en ad‐hoc‐förfrågan, skiljer sig processen 
mellan kort och medel tidshorisont för en TO‐förfrågan på så vis att det på medel 
tidshorisont är Crew Planning som kontaktas i stället för Pre‐OPS/OP. Flödet 
visas i Figur 4.10. 

 
Figur 4.10 – TO, känt OD‐par, medel tidshorisont 



     

  45 

TO, känt OD‐par, lång tidshorisont 
I Figur 4.11 visas flödet kring en TO‐förfrågan för ett känt OD‐par med lång 
tidshorisont. Skillnaden mot de kortare tidshorisonterna förhåller sig på 
liknande vis som är beskrivet för en ad‐hoc‐förfrågan: Crew Planning kontaktas i 
de fall Commercial bedömer att en förfrågan kan påverka deras arbete, annars 
inte. Om inte så hämtar Crew Planning senare information inför scheduleringen 
ifrån databasen dit Planning lägger in information om flighten när den blivit 
fastlagd. Det är dessutom Slot coordination som söker slot för flygningen. 

 
Figur 4.11 ‐ TO, känt OD‐par, lång tidshorisont 

TO, okänt OD‐par, kort tidshorisont 
Det är inte särskilt troligt att TO kommer in med en förfrågan med kort 
tidshorisont som ger upphov till safety assessment och övriga utvärderingar, 
men processen beskrivs likväl i Figur 4.12. De händelser som skulle kunna ge 
upphov till att en sådan förfrågan inkommer är till exempel politiska händelser 
som påverkar säkerheten för både gäster och besättningar på en destination, och 
att TO då vill byta ut en destination mot en annan. Den typen av händelser är 
även drivande för TO‐förfrågningar på längre sikt. Anledningen till en förändring 
spelar mindre roll för processens skull så länge både flygbolag och TO är överens 
om ändringen. 
 
Processen startar liksom i övriga fall med att Commercial kontaktar OW och 
eventuellt även chefspiloterna. OW utför beräkningar kring förfrågan och tar 
fram underlag som sedan skickas till chefspiloterna. Chefspiloterna har kontakt 
med Ground‐OPS för att ta fram underlag, och har sedan ett utbyte med Safety 
kring de utvärderingar som görs. Eventuellt kan det finnas anledning för 
chefspiloterna att ge input till Pre‐OPS/OP via Training kring om en särskild 
pilot/särskilda piloter bör utföra dessa flygningar. När chefspiloterna har 
utvärderat färdigt meddelar de Commercial om det definitiva beslutet. 
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I ett parallellt flöde kontaktar Commercial Pre‐OPS/OP. Efter svar kontaktas 
Planning som lägger in förfrågan i flygprogrammet, och söker en slot för 
förfrågan. Efter erhållen slot meddelas Pre‐OPS/OP, samt Commercial. 

 
Figur 4.12 ‐ TO, okänt OD‐par, kort tidshorisont 

TO, okänt OD‐par, medel tidshorisont 
Skillnaden mellan kort och medel tidshorisont är för en TO‐förfrågan för ett 
okänt OD‐par densamma som vid de tidigare fallen: vid medel tidshorisont 
kontaktas Crew Planning i stället för Pre‐OPS/OP. Flödet visas i Figur 4.13. 

 
Figur 4.13 – TO, okänt OD‐par, medel tidshorisont 



     

  47 

TO, okänt OD‐par, lång tidshorisont 
Figur 4.14 illustrerar flödet vid lång tidshorisont. Skillnaden mot de kortare 
tidshorisonterna är att Crew Planning endast kontaktas i de fall Commercial 
bedömer att en förfrågan kan ha stor inverkan på Crew Plannings arbete. I övriga 
fall kontaktas inte Crew Planning, utan de får ta del av förfrågan efter att den 
blivit inlagd i flygprogrammet, och när de börjar med scheduleringarna. 

 
Figur 4.14 ‐ TO, okänt OD‐par, lång tidshorisont 

4.4 Ledtider 
För att konkretisera hanteringstiderna för en förfrågan har tider sammanställts 
för den kritiska vägen. De identifierade tiderna är de som direkt anses påverka 
tiden det tar innan kunden kan ges ett svar på förfrågan. Dessa tider varierar 
beroende på förfrågans natur och det aktuella OD‐paret. De totala tiderna utgör 
underlag för kvantifiering av möjlig tidseffektivisering i kapitel 5.9 
Tidsreduceringar. 
 
Oavsett Pre‐OPS/OP/Crew Planning (med anledning av liknande processtider), 
sammanställs den nuvarande behandlingstiden för den snabbaste ad‐hoc‐
förfrågningsprocessen när chefspiloterna är inblandade som följer: 

Commercial:     5‐15 min, här antas 10 min 
OW:      10 min 
Chefspiloterna:  6 timmar 
Crew:      1 timme 
Väntetid6:    Försumbar 
Total tid:    7 timmar 20 minuter 

                                                        
6 Väntetiden beräknas utifrån chefspiloternas hanteringstider; övrig väntetid 
mellan de andra avdelningarna anses här försumbar för att minska osäkerheten i 
utvärderingen 
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Oavsett Pre‐OPS/OP/Crew Planning (med anledning av liknande processtider), 
sammanställs den nuvarande behandlingstiden för den långsammaste ad‐hoc‐
förfrågningsprocessen när chefspiloterna är inblandade som följer: 

Commercial:     5‐15 min, här antas 10 min 
OW:      <2 dagar, varav en stor andel bedöms vara passiv tid 
Chefspiloterna:  6 timmar 
Crew:      1 dag 
Väntetid:    <2 dagar 
Total tid:  Upp till 2 dagar: OW har sin processtid parallellt med 

väntetiden; Commercial förväntas vara ungefärligt 
medvetna om när chefspiloterna finns på kontoret, och kan 
därför kontakta dem direkt om de anar att de inte kommer 
att finnas tillgängliga under de kommande dagarna för att 
på så vis skynda på processen. Den totala tiden begränsas 
dessutom av ad‐hoc‐planeringens kommentar om att svar 
på förfrågningarna som högst dröjer upp till två dagar; OW 
och väntetid förväntas inte båda uppgå till 2 dagar vid 
hantering av en och samma förfrågan, utan Commercial 
antas påverka flödet. Dock bör noteras att det vid 
semestertider kan ta en vecka (räknas 5 dagar) att få svar, 
enligt Commercial. 

 
Oavsett Pre‐OPS/OP/Crew Planning (med anledning av liknande processtider), 
sammanställs den nuvarande behandlingstiden för den snabbaste TO‐
förfrågningsprocessen när chefspiloterna är inblandade som följer: 

Commercial:    5‐15 min, här antas 10 min 
OW:      10 min 
Chefspiloterna:  40‐80 timmar, här räknas 60 timmar (inkluderar deras 

kontakt med Ground‐OPS och Safety) 
Crew:      1 timme 
Väntetid:  10 dagar: Försumbar till första kontakten med 

chefspiloterna; därefter uppskattat utefter att 
chefspiloterna har två dagars (16 timmars) kontorstid per 
vecka. 

Total tid:  17 dagar, 5 timmar (och 20 minuter) 
 
Oavsett Pre‐OPS/OP/Crew Planning (med anledning av liknande processtider), 
sammanställs den nuvarande behandlingstiden för den långsammaste TO‐
förfrågningsprocessen när chefspiloterna är inblandade som följer: 

Commercial:    5‐15 min, här antas 10 min 
OW:      5 dagar 
Chefspiloterna:  40‐80 timmar, här räknas 60 timmar (inkluderar deras 

kontakt med Ground‐OPS och Safety) 
Crew:      1 dag 
Väntetid:  21 dagar: Upp till åtta dagar om chefspiloterna just har haft 

kontorsdagar i inledningen på veckan när förfrågan skickas, 
och nästa arbetstillfälle är i slutet av veckan efter; därefter 
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uppskattat utefter att chefspiloterna har två dagars (16 
timmars) kontorstid per vecka. 

Total tid:  35 dagar 4 timmar (och 10 minuter) 

4.5 Kommunikationsvägar 
Kommentarer från samtliga avdelningar har antytt att de möjliga 
kommunikationsvägarna fungerar på ett säkert sätt, informationen förloras inte i 
kontakten mellan avdelningarna oavsett kommunikationsmetod. 
Kommunikationen sker antingen via mail, telefon eller öga mot öga, där 
mailkonversation är vanligast. De möjliga kommunikationsvägarna är inget som 
någon avdelning upplever som problematiskt eller att det kan påverka 
informationssäkerheten. Med anledning av det läggs mindre vikt vid att beskriva 
kommunikationsmetod i kommunikationen mellan avdelningarna. 

4.6 Upplevda flaskhalsar 
Överlag anses den största flaskhalsen ligga anknuten till chefspilotavdelningen. 
Chefspiloterna är enligt vad de själva nämnt den avdelning där en förfrågan kan 
bli kvar längst tid, vilket beror på att de främst blandas in när det gäller nya 
flygplatser och/eller flygplatser det var länge sedan flygbolaget flög till, samt för 
alla förändringar som sker efter att ett flygprogram har blivit fastlagt. Att 
chefspiloterna upplevs som flaskhals förstärks av att de inte alltid finns 
tillgängliga på kontoret, och att det kan dröja tills det går att få kontakt med dem. 
De förfrågningar som går hela vägen till chefspiloterna är dessutom att anse som 
viktiga för utvecklingen av flygprogrammet, och de övriga avdelningarna kan 
därför tänkas vara mer engagerade och ivriga i att få svar på dessa. 

4.7 Den mest begränsande avdelningen 
Vilken av avdelningarna som är den mest begränsande avdelningen kan anses 
vara en tolkningsfråga. Förfrågningarna inkommer till flygbolaget via 
Commercial, antingen ad‐hoc‐planeringen eller TO‐planeringen. Ad‐hoc‐
planeringen får in 50‐100 förfrågningar om dagen varav 5‐10 stycken bedöms 
vara aktuella för flygbolaget. Det är definitivt den minsta andelen förfrågningar 
som godkänns utifrån den information som erhållits genom intervjuerna. Det 
kan dock diskuteras huruvida de förfrågningar som inte godkänns av 
Commercial ska anses ingå i processen eller inte. 
 
Utöver Commercial har OW‐ och chefspilot‐avdelningarna identifierats som 
potentiella flaskhalsar. OW begränsas främst av att avdelningen har andra 
arbetsuppgifter som tar tid utöver förfrågningshanteringen, och en förfrågan kan 
därför ligga avvaktandes inom OW innan den hanteras. För chefspiloterna ser 
situationen annorlunda ut; chefspiloterna har ett visst antal dagar per månad 
reserverade för kontorsarbete, men arbetet kring förfrågningarna kan ta längre 
tid än den planerade kontorstiden. Detta gäller i synnerhet för arbetet med den 
större flygplanstypen i kontakt med nya flygplatser och/eller flygplatser där 
chefspiloterna behöver göra djupare analyser kring möjligheterna att trafikera 
flygplatserna. Utöver att tiden inte anses finnas till för att hinna med arbetet, 
begränsar chefspilotavdelningen processen även genom att ansvaret för 
avdelningen är bundet till individer, inte till avdelningen i sig. Det innebär att 
den tid som chefspiloterna inte finns tillgängliga kraftigt begränsar processen, 
till exempel när de flyger, är på semester eller har fridagar. 
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OP uppger att de godkänner ungefär hälften av de förfrågningarna som 
inkommer till avdelningen, och det är på grund av att det inte finns tillgänglig 
crew. De flesta förfrågningarna som inkommer med kort tidshorisont är sådana 
från andra flygbolag som behöver ta hjälp utifrån för att transportera sina 
passagerare. Eftersom denna typ av flygningar görs mycket sällan, ungefär 1‐2 
gånger per år, tas ingen höjd för detta i planeringen av Crew Planning, vilket kan 
förklara att OP har sådana begränsningar. 

4.8 Ledig kapacitet 
Enligt ad‐hoc‐planeringen är det oftast flygningar med den stora flygplanstypen 
som finns tillgänglig för förfrågningar utöver flygprogrammet, eftersom de 
mindre flygplanstyperna används väldigt frekvent och bokas upp tidigt. Den 
större flygplanstypen är mer ovanlig inom flygbranschen än flygbolagets mindre 
flygplanstyper, och den större flygplanstypens ansvarige chefspilots arbete kring 
utvärderingen av förfrågan kan därför ta lång tid. Om det i stället hade varit de 
mindre flygplanstyperna som haft ledig kapacitet hade nog inte ad‐hoc‐
planeringen upplevt processen som lika tidskrävande eftersom den processen 
går snabbare. Nu är det dock den större flygplanstypen som får flest ad‐hoc‐
förfrågningar och därför blir begränsningen inom chefspilotavdelningen mer 
påtaglig. Problemet som Commercial upplever det är dock främst att 
chefspiloterna inte alltid finns på plats för att ge ett svar och att det inte finns 
någon som har det ansvaret när de inte är tillgängliga.  

4.9 Ansvarstagande 
Samtliga avdelningar anser sig vara ansvariga för förfrågan under den tid som 
förfrågan hanteras inom avdelningen. Commercial anser sig ha ansvar för 
förfrågan under hela tiden som den hanteras inom flygbolaget, eftersom de 
håller kontakten med kunden som förväntas få ett svar på sin förfrågan.  
 
Oftast inkommer förfrågningar till avdelningarna via mailkontakt till en 
mailadress för avdelningen, det vill säga inte till en specifik individ. Crew 
Planning mottar dock ofta förfrågan via telefonkontakt där en individ mottar 
förfrågan. Denna individ anses inom Crew Planning‐avdelningen vara ansvarig 
för att förfrågan även lämnar avdelningen. Det individansvaret anses inte ha 
någon negativ inverkan på processen eftersom en förfrågan hanteras snabbt 
inom avdelningen, och den ansvariga individen finns därför tillgänglig på plats 
under den tiden som förfrågan hanteras. 
 
Chefspiloterna har dock personligt ansvar, i och med att den funktion de har 
ligger på individnivå, och det är ett ansvar de vill behålla, och som enligt 
luftfartsbestämmelser ska ligga knutet till en individ. 

4.10 Motsägelser i synen på processen 
Det finns olika uppfattningar inom flygbolaget gällande vilka avdelningar som 
bör kontaktas i ett tidigt skede, och vilka som bör kontaktas senare. För att inte 
specificera varifrån dessa åsikter kommer har de inte nämnts tidigare. Det finns 
en syn på processen som starkt anser att det först ska ses över att det finns 
tillgänglig besättning och sedan se över om det går att flyga dit rent 
flygprestandamässigt, för utan besättning går det inte att flyga. En annan åsikt är 
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att först se över att det finns flygplan och att det är möjligt att trafikera 
flygplatsen innan besättningstillgängligheten ses över. Givetvis behöver det 
säkerställas både att det finns möjlighet att trafikera en flygplats rent 
flygprestandamässigt och att det finns tillgänglig besättning som kan utföra 
flygningen. I följande kapitel analyseras informationsflödesprocessen och det tas 
särskild hänsyn till denna fråga i delkapitel 5.5 Sekvensering. 
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Denna sida har avsiktligen lämnats blank. 
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5 Effektivisering av informationsflödet 
Den flödeskartläggning som beskrevs i det föregående kapitlet analyseras i detta 
kapitel. Inledningsvis analyseras flödet med hjälp av tillämpning av Lean 
Production‐teori och teorier kring tidsreduktion i flöden och processer, därefter 
analyseras särskilda åtgärder som har identifierats kunna förbättra flödet i 
denna process. Slutligen presenteras konkreta förslag på förändringar i 
processen samt bedömda tidsreduceringar för om de föreslagna ändringarna 
vidtas. Mycket fokus ligger kring behovet av att avlasta chefspiloterna i arbetet 
kring förfrågningarna. 
 
Den långsiktiga planeringsprocessen som beskrivs i den teoretiska 
referensramen går att identifiera i den beskrivna planeringsprocessen för detta 
flygbolag och för omfattningen av detta projekt, med vissa skillnader främst 
kring andra förutsättningar i och med att den långsiktiga planeringen redan är 
gjord och att ett flygprogram redan finns framtaget. Den kortsiktiga planeringen 
antas dock beröra i stort sett samma avdelningar som longterm‐planeringen, 
men det berörs inte mer inom ramen för detta projekt. 

5.1 Tillämpning av LEAN Production‐teori 
Genom att utvärdera informationsflödesprocessen med hänsyn till Lean 
Production‐teori kan de olika typerna av slöseri tillämpas på denna process på 
följande vis: 

1. Slöseri genom överproduktion 
I och med att samtliga förfrågningar som går genom flygbolaget initieras av en 
kund, anses slöseri genom överproduktion inte vara tillämpbart på denna 
process i den meningen. Vissa av förfrågningarna leder förvisso inte till en 
faktisk flygning, men anses ändå bidra till att ge kundservice eftersom de utreds 
efter kundens önskemål. 

2. Slöseri genom väntan 
Väntan upplevs starkast från Commercial‐avdelningens sida, vilket anses rimligt 
med tanke på att de i dagsläget har ansvaret för att ge svar på förfrågan till 
kunden, och därför kan anses vänta under den totala tid som 
förfrågningsprocessen tar. Commercial‐avdelningen väntar förvisso passivt 
genom att utföra andra uppgifter i väntan på svar. Väntan kan också ses från 
förfrågans perspektiv, eftersom andelen värdeadderande tid relativt den totala 
tiden inte är hundraprocentig. En förfrågan väntar dels på hantering inom OW, 
eftersom det är en överbelastad avdelning, dels på att chefspiloterna ska bli 
tillgängliga för att hantera förfrågan. Under denna väntetid sker ingen 
värdeadderande verksamhet för förfrågan. 

3. Slöseri genom rörelse 
Slöseri genom rörelse misstänks finnas inom OW‐avdelningen, eftersom den 
nödvändiga informationen till OW:s arbete finns i pärmar, i stället för i 
databaser. Detta kan innebära slöseri genom rörelse eftersom de anställda 
behöver röra sig för att inhämta rätt information. 
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OW lämnar dessutom ibland iväg förfrågan till chefspiloterna, och kan samtidigt 
överlämna ansvaret att ge svar tillbaka till Commercial. Eventuellt kan detta 
tänkas innebära slöseri för Commercial om de kontaktar OW gällande en 
förfrågan men det är chefspiloterna som har hand om den.  

4. Slöseri genom transporter 
Slöseri genom transporter kan även det tillämpas på att information finns 
tillgänglig i pärmar i stället för i databaser, eftersom de anställda behöver 
transportera data från en bokhylla till sin arbetsplats, och därefter tillbaka. 

5. Slöseri genom överarbete 
Eftersom det inte finns databaser över vilka förfrågningar som redan undersökts 
inom exempelvis OW‐avdelningen, finns risk för överarbete kring att inhämta 
informationen igen. Att utforma en databas över förfrågningar skulle innebära 
att visst arbete kan ändras från att göra nya beräkningar, till att undersöka om 
några parametrar har förändrats sedan förra gången beräkningar utfördes.  
 
För att göra beräkningar för flygprestanda och beräkna räckvidd beroende på 
olika antal passagerare och last, måste OW ta hänsyn till väder och vind. Om 
chefspiloterna behöver blandas in i en förfrågan så gör de en Weather 
Assessment, där de utvärderar hur vädret kan påverka flygningarna. Det är alltså 
två avdelningar som båda tar hänsyn till väder i sitt arbete. Det kan i stället 
tänkas rimligt att OW tar över arbetet kring Weather Assessment för att avlasta 
chefspiloterna, eftersom de i sitt arbete redan tar hänsyn till väder samt att de är 
på plats på kontoret dagligen. 
 
Kommentarer från samtliga avdelningar har antytt att de möjliga 
kommunikationsvägarna fungerar på ett säkert sätt, informationen förloras inte i 
kontakten mellan avdelningarna vare sig man använder mailkonversation, 
telefon eller talar öga mot öga. Med Lean i åtanke är detta väldigt bra för att 
slippa överarbete.  

6. Slöseri genom lager och Produkter I Arbete (PIA) 
Liksom en fysisk vara kan anses utgöra en kostnad när den ligger i lager eller är 
under arbete (PIA) kan en förfrågan anses utgöra en kostnad för flygbolaget 
medan den befinner sig i den aktuella informationsflödesprocessen, eftersom 
kundorderpunkten för denna process utgör processens initierande, och all 
efterföljande tid i processen utgör väntan för kunden. Eftersom chefspiloterna är 
begränsade både sett till tillgänglighet och kapacitet, uppstår ett 
”mellanvarulager” av förfrågningar som väntar på att hanteras av dem. 

7. Slöseri genom defekter och fel 
Slöseri genom defekter och fel har inte identifierats i denna process. 

8. Slöseri av färdigheter och kunskap 
De anställda inom Safety and Compliance‐avdelningen arbetar dagligen kring 
säkerhetsfrågor. De har i dag ett samarbete med chefspiloterna gällande TO‐
förfrågningar där Safety läser igenom och ser över de utvärderingar som 
chefspiloterna gjort. I och med att Safety and Compliance är väldigt insatta i 
denna typ av frågor kan det tänkas rimligt att de tar avlastar chefspiloterna i 
arbetet kring utvärderingarna. Dock bör det utvärderas om detta kan göras på 
ett säkert sätt i och med att bedömningen i så fall riskerar att lämna 
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chefspiloternas ansvar, och om det medför någon negativ effekt. Det anses ändå 
rimligt att Safety övertar en del av arbetet för att avlasta chefspiloterna, även om 
det främst vore att bidra till att identifiera riskområden i stället för att bedöma 
grader av risk.  
 
Att chefspiloterna i dag behöver arbeta med datainsamling kan även det anses 
vara slöseri av kunskap, i och med att deras huvudsakliga uppgift består i att 
göra bedömningar kring om verksamheten kan utföras på ett rätt och riktigt sätt. 
För att kunna göra en sådan bedömning anses de inte behöva ha ansvaret för att 
samla in fakta, utan att det kan förläggas på andra avdelningar. 

9. Slöseri genom ojämnhet 
Arbetet kring hanteringen av förfrågningar anses anta väldiga variationer under 
året. Detta beror dels på variationer kring avdelningarnas arbetsbelastning, men 
även kring när en förfrågan inkommer till flygbolaget och de olika avdelningarna. 
Sett till ad‐hoc‐förfrågningar finns störst möjlighet att få in dem i 
flygprogrammet under TO:s lågsäsong, vilket är i skiftena mellan vinter‐ och 
sommarsäsong. Med anledning av att chefspiloterna har begränsad tillgänglighet 
och kapacitet uppstår även ojämnhet i flödet. Det skulle kunna förbättras genom 
att fördela ut denna arbetsbelastning på övriga avdelningar för att skapa ett 
bättre flöde. 

10. Slöseri genom överbelastning 
OW och chefspiloterna är båda överbelastade avdelningar vilket ger upphov till 
andra typer av slöseri, som till exempel väntan, för övriga avdelningar. 

11. Slöseri av miljömässiga resurser 
Att hålla informationssystem i pärmar i stället för i databaser skulle kunna anses 
ge upphov till slöseri av miljömässiga resurser. 

12. Slöseri av socialt ansvar 
Denna typ av slöseri anses inte tillämpbart för denna process. 

5.2 Tidsreduktion i flöden och processer 
Teoretiska åtgärdsförslag för tidsreduktion i flöden och processer tillämpas i 
detta delkapitel på denna process för att identifiera vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga att vidta för att effektivisera flödet: 

1. Eliminera 
Ingen aktivitet i processen anses onödig. Däremot rekommenderas att 
överarbete genom att både OW och chefspiloterna undersöker väderpåverkan 
reduceras till att enbart OW tar fram den informationen. 

2. Förenkla 
För att förenkla arbetet kring förfrågningarna skulle en standardisering av 
formulär eventuellt kunna tillämpas för att snabba upp processen kring de 
utvärderingar som chefspiloterna ska godkänna. Om en databas för OW:s 
räkning skulle kunna upprättas, skulle deras arbetsuppgifter inledningsvis 
kunna ändras till att undersöka om de ingående parametrarna fortfarande är 
aktuella, i stället för att utföra nya beräkningar. 
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3. Integrera 
Att förflytta arbetsuppgifter kring utvärdering av väder från chefspiloterna till 
OW skulle kunna anses som en integration av arbetsuppgifter. Dessutom kan det 
tänkas rimligt att OW tar över ansvaret kring att ta fram alternativa flygplatser 
som flygplanen kan använda till exempel om vädret är för dåligt på den tilltänkta 
flygplatsen. Omfördelning av arbetsuppgifter beskrivs närmare under delkapitel 
5.6 Omfördelning av arbetsuppgifter. 

4. Parallellisera 
OW och Ground‐OPS anses vara två avdelningar vars arbete inte är beroende av 
varandra, och skulle därför kunna utföras parallellt. Båda avdelningarna samlar 
in information till chefspiloterna vilket de använder i sina utvärderingar. Därför 
vore det lämpligt, som punkt 6 föreslår nedan, att Ground‐OPS förbereder 
insamling av data för att överlämna till chefspiloterna, och att detta utförs 
parallellt med OW:s arbete. Detta behandlas närmare i delkapitel 5.4 
Parallellisering. 

5. Synkronisera 
Genom att begränsa Commercials koordinerande funktion, kan ett flöde som 
sköter sig själv tillämpas. Därigenom kortas ledtiden ner eftersom den passiva 
tid som en förfrågan väntar på att Commercial ska skicka den vidare då 
försvinner. Detta behandlas närmare i delkapitel 5.3 Synkronisering. 

6. Förbereda 
Chefspiloternas huvudsakliga arbete består i att göra bedömningar kring om 
verksamheten kan utföras på ett säkert och rätt sätt. Genom att förbereda all 
nödvändig datainformation innan förfrågan når chefspiloterna kan de 
omedelbart börja med utvärderingarna när förfrågan når dem, i stället för att 
behöva lägga tid på att samla in fakta. En del i detta anses vara att låta Ground‐
OPS få ta del av en förfrågan innan den når chefspiloterna. Detta dels för att 
Ground‐OPS anses ha högre kapacitet och tillgänglighet än chefspiloterna, men 
även för att chefspiloterna inte ska behöva efterfråga data som behöver samlas 
in till varje förfrågan. Detta förberedande arbete skulle jämna ut 
arbetsbelastningen inom flödet. Detta behandlas djupare i delkapitel 5.6 
Omfördelning av arbetsuppgifter. 

7. Kommunicera 
Kommunikationen kring en förfrågan hanteras i dag på ett säkert sätt; ingen av 
avdelningarna anser att information försvinner på grund av val av 
kommunikationsmedel. Om flödet synkroniseras blir det dock nödvändigt att 
tillämpa mailkonversation i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. 
Detta för att fortsatt se till att Commercial är medveten om var i processen en 
förfrågan är, i och med att de har det huvudsakliga ansvaret för förfrågan. Likaså 
skulle det kunna tillämpas att chefspiloterna delges information om att en 
förfrågan är på väg, genom att få en kopia på det mail som vidarebefordrar en 
förfrågan i processen. Detta behandlas vidare under delkapitel 5.3 
Synkronisering. 
 
Vidare kan detta tillämpas genom att samtliga avdelningar uppmanas att tydligt 
delge sitt behov av information, exempelvis genom att Training meddelar övriga 
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avdelningar om hur lång framförhållning de behöver för att hinna koordinera 
kurser för besättningarna. 

Även senarelägg aktiviteter, sekvensering  
Genom att vänta med aktiviteter till dess att det är helt säkert att de behöver 
göras, till exempel genom att låta en begränsande avdelning hantera en förfrågan 
först, kan arbetstid besparas. Detta åtgärdsförslag tillämpas särskilt på frågan 
kring vad att utreda först av crew och flygplan, och beskrivs närmare i delkapitel 
5.5 Sekvensering. 

5.3 Synkronisering 
Synkronisering av flödet skulle innebära att flödet inte är beroende av att 
Commercial tar emot svar från varje avdelning och skickar det vidare till nästa 
avdelning, utan att flödet ändå fungerar. Det skulle dels minska den tid som 
Commercial hanterar en förfrågan, minska rörelse för förfrågan eftersom den får 
en rakare väg genom flödet, och minska en förfrågans totala tid i systemet i och 
med att förfrågan inte längre behöver passera och föras vidare av Commercial. 
För att inte riskera att en förfrågan försvinner i processen bör dock Commercial 
fortsatt ha en övervakande funktion, för att hålla koll på förfrågan. Det beskrivs 
närmare i det kommande underkapitlet. På samma sätt som Commercial bör 
hålla koll på förfrågan kan det även tänkas att chefspiloterna kan gynnas av att 
bli meddelade om att en förfrågan är på väg i processen. Det behandlas mer i 
nästföljande underkapitel. 

5.3.1 Återkoppling till Commercial 
Commercial är ytterst ansvarig för att ge kunden ett svar på förfrågan, och kan 
därför av olika anledningar vilja veta var i processen en förfrågan befinner sig. 
Dessa anledningar kan vara antingen för att kunna kontakta en avdelning och be 
dem hantera förfrågan snabbare, eller om det har skett en förändring gällande 
förfrågan och då kunna avbryta processen eller delge ny information. För att 
Commercial ska veta var i processen förfrågan befinner sig för tillfället, i och med 
att de plockas bort som koordinerande funktion, bör därför återkoppling till 
Commercial ske genom att de får en kopia av det mail som vidarebefordrar 
förfrågan i processen.  

5.3.2 Förvarning till chefspiloterna 
Chefspiloterna bör inte involveras aktivt i processen innan förfrågan har 
passerat andra begränsande avdelningar, detta för att avlasta chefspiloternas 
arbetsbelastning. Chefspiloterna kan dock liksom Commercial ha intresse av att 
veta hur en förfrågan ligger till i processen. Genom att delge chefspiloterna en 
kopia av det mail som vidarebefordrar förfrågan i processen ges de möjlighet att 
ta del av informationen kring en förfrågan i ett tidigare skede. De kan då om det 
finns behov för det, gå in i processen i ett tidigare läge för att styra vilken 
information som skall inhämtas eller avbryta processen. Chefspiloterna behöver 
dock inte meddelas om samtliga förfrågningar som skickas ut från Commercial, 
utan kan få notis eventuellt ett eller två steg in i processen. 

5.4 Parallellisering 
För att snabba upp flödet kan aktiviteter som inte är beroende av varandra 
utföras samtidigt. Till exempel skulle OW och Ground‐OPS kunna hantera en 
förfrågan samtidigt, och vid utfört arbete skicka informationen vidare i flödet. 
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Det bedöms inte vara väldigt många förfrågningar som inte godkänns av dessa 
avdelningar – med viss misstanke om att OW är den mest begränsande av dem – 
men för att undvika slöseri av resurser genom överproduktion vore det lämpligt 
att antingen spara det utförda arbetet inför framtida förfrågningar och/eller 
tillämpa ett sorts ”Initial OK”.  Mer om detta nedan. 

5.4.1 ”Initial OK” 
Att tillämpa ”Initial OK” skulle kunna innebära att exempelvis OW får ta hand om 
en förfrågan först och se över de allra mest grundläggande data som behövs för 
att OW med stor säkerhet ska kunna säga att en förfrågan troligtvis kan 
godkännas. Därefter kan förfrågan delges även Ground‐OPS, och de två 
avdelningarna arbetar sedan parallellt med förfrågan. Eventuellt skulle det vara 
lämpligt att även Ground‐OPS tillämpar ”Initial OK”, för att ge information 
tillbaka till OW. Ett ”Initial OK” vore inte enbart bra för att undvika överarbete, 
men även för Commercials räkning, för att snabbt kunna meddela kunden om 
förfrågan verkar kunna godkännas, eller om det inte finns möjlighet. Att kunna 
ge ett sannolikt svar med viss reservation för ändringar kan tänkas se bättre ut 
än att svaret dröjer från flygbolagets sida. Vad som skall räknas in till ett ”Initial 
OK”, och vilken konfidensgrad som skall tillämpas bör utvärderas noggrannare, 
och riktlinjer bör tas fram för vilken information som behöver klargöras för att 
kunna ge ett ”Initial OK”, innan förfrågan skickas vidare.  

5.4.2 Spara ”onödigt” arbete inför framtida förfrågningar 
Om OW och Ground‐OPS skulle arbeta parallellt och den ena avdelningen 
kommer fram till att det inte går att acceptera en förfrågan, har den andra 
avdelningen utfört arbete som inte kommit till någon nytta i samband med 
denna förfrågan. Det skulle dock kunna tänkas att en förfrågan kring en viss 
flygplats kan dyka upp igen vid ett senare tillfälle. Om då det arbete som utförts 
vid den första förfrågan sparas, behöver det arbetet inte göras om vid nästa 
tillfälle. Detta skulle dock kunna ge upphov till slöseri genom att spara data som 
kan visa sig vara onödig, men det slöseriet kan eventuellt vara mindre än slöseri 
av att utvärdera samma flygplats igen. 

5.5 Sekvensering 
Genom att lägga upp processen så att de avdelningar som har störst 
begränsningar får förfrågan tidigast, minskas risken att de andra avdelningarna 
behöver bli involverade i förfrågningar som ändå nekas. Här bör även hänsyn tas 
till huruvida en avdelning har möjlighet att hantera förfrågan snabbt och vilka 
arbetsuppgifter som ingår. Eftersom chefspiloterna har en utvärderande och 
godkännande funktion bör exempelvis ingen ny faktainsamling relaterat till en 
förfrågan behöva göras efter att chefspiloterna har hanterat förfrågan. 
 
Gällande frågan om vilken resurs som bör undersökas först av crew och flygplan 
kan sekvensering tillämpas för att bestämma hur verksamheten ska utföras. OW 
är en mer begränsande avdelning än Crew Planning och bör således kontaktas 
före Crew Planning gällande en förfrågan. Dock är Pre‐OPS/OP mer begränsande 
än både OW och Crew Planning, och det skulle därför kunna tänkas lämpligt att 
de kontaktas före OW vid förfrågningar på kort sikt. Att ha olika arbetssätt 
beroende på olika parametrar bidrar dock till inkonsekvens i hanteringen av 
förfrågningar, vilket innebär att Commercial har mer att hålla koll på. I och med 
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att Pre‐OPS/OP dessutom har en fast arbetsprocedur i att dubbelkolla förfrågan 
med OW innan de godkänner den bör OW kontaktas först, och att OW sedan 
vidarebefordrar förfrågan till Pre‐OPS/OP.  

5.6 Omfördelning av arbetsuppgifter 
Genom att avlasta chefspiloternas arbetsbelastning kan tidsreducering i 
processen åstadkommas, både gällande ad‐hoc‐ och TO‐förfrågningar. Deras 
arbete kring en förfrågan för ett nytt OD‐par är tidskrävande, där chefspiloterna i 
dag samlar in dataunderlag och gör utvärderingar utefter det. Chefspiloterna har 
ett övergripande ansvar för säkerheten för både flyg och personal, och de bör 
fortsatt vara ansvariga för dessa utvärderingar för att kunna stå bakom besluten 
kring att godkänna förfrågningar. I och med att utvärderingarna innehåller 
bedömningar av säkerhetsaspekter bör inte dessa arbetsuppgifter tas ifrån 
chefspiloterna ur säkerhetssynpunkt. Däremot skulle de kunna avlastas genom 
att den datainsamling som chefspiloterna gör i dagsläget i stället utförs av andra 
avdelningar som har sin arbetsplats på kontoret. Chefspiloterna behöver således 
inte lägga tid på datainsamling. 
 
För att arbetsuppgifterna kring datainsamling ska kunna fördelas ut från 
chefspiloterna på andra avdelningar behöver information tas fram gällande 
exakt vilken information som behövs för varje enskilt fall. För detta kan en 
checklista utarbetas där det står vilken information som behövs för samtliga 
förfrågningar, exempelvis data kring rullbanor, taxibanor, uppställningsplatser, 
om särskilda luftrum passeras, om det finns särskilda procedurer kring 
inflygning och/eller start, väderhistorik och om flygningen håller sig inom 
flygmaskinens räckvidd med hänsyn till all planerad last. Utöver det kan det 
tänkas att extra dataunderlag behöver inhämtas om någon tidigare inhämtad 
information ger att mer data behövs. Det kan underlättas genom att 
chefspiloterna får en förvarning om kommande förfrågningar som nämnt 
tidigare. De har då möjlighet att läsa igenom hittills inhämtad information och 
påpeka vad mer som behövs. 
 
OW är en högt belastad avdelning, och med anledning av det rekommenderas att 
göra en utvärdering om det bör anställas en till person till avdelningen. Den 
extra kapaciteten skulle syfta dels till att minska belastningen på avdelningen, 
samt hantera den extra belastning som kommer ifrån att ta över uppgifter från 
chefspiloterna. 

5.7 Alternate Chief Pilot 
Något som skulle kunna reducera hanteringstiden vore att tillämpa en så kallad 
Alternate Chief Pilot, alltså att utse vice chefspiloter som kan finnas tillgängliga 
när chefspiloterna inte är på plats. Denna process kan dock vara omständlig 
åtminstone inledningsvis med tanke på att ansvarsfördelningen behöver 
struktureras upp väldigt noggrant för att bestämma just när de vice 
chefspiloterna ska kunna ha ansvaret. I Bilaga 2 – CASA: Alternate Chief Pilot 
beskrivs hur denna arbetsfördelning fungerar inom CASA, vilken är Australiens 
motsvarighet till EASA. 
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Även om en Alternate Chief Pilot inte delges någon beslutsfattande rättighet 
skulle hen ändå vara väl insatt i vilken information som chefspiloterna vill ha och 
behöver. Därigenom skulle hen fungera som ett stöd i att ta fram all nödvändig 
information som behövs till förfrågningarna för att ge ett komplett underlag till 
chefspiloterna. En Alternate Chief Pilot utan beslutsfattande rättighet skulle 
eventuellt kunna stödja framtagandet av information för både den stora 
flygplanstypen och för de små. En Alternate Chief Pilot med beslutsfattande 
rättigheter bör dock helst vara flygplanstypspecifik liksom chefspiloterna för att 
främja säkerhetstänket. 
 
En Alternate Chief Pilot skulle dessutom kunna ge Commercial ett preliminärt 
inledande besked gällande om förfrågan är möjlig att godkänna eller inte, vilket 
har efterfrågats av Commercial. Commercial menar att de hellre ger ett 
preliminärt svar på förfrågan tidigt och lider risken för att det ska dras tillbaka, 
än att låta vänta med att ge kunderna svar. Denna risk bör dock inte vara stor, 
varför en preliminär helhetsbedömning skulle behövas, och en sådan skulle en 
Alternate Chief Pilot kunna göra. 

5.8 Alternativa flöden 
För att sammanfatta de utredda förbättringsåtgärderna presenteras i detta 
delkapitel faktiska förslag på ändrat flöde, först hur det tillämpas för ad‐hoc‐
förfrågningar och därefter TO‐förfrågningar. 
 
Figur 5.1 visar ett alternativ för ett flöde för ad‐hoc‐förfrågningar. Samtliga steg 
som vidarebefordrar förfrågan förutsätter att förfrågan fortfarande är aktuell, 
annars ska Commercial kontaktas och processen avbrytas.  
 
Flödet utgår liksom tidigare från Commercial, i det här fallet ad‐hoc‐planeringen. 
Inflight har liksom tidigare en egen kontakt med Commercial. Den stora 
förändringen finns i det övriga flödet. Commercial kontaktar samtidigt OW och 
Ground‐OPS. Eventuellt kan det tillämpas ett ”Initial OK” för att undvika onödigt 
arbete, eller så fortsätter arbetet så länge de två avdelningarna inte hör något 
från varandra, vilket ska innebära att inget hinder uppstått. De båda 
avdelningarna bifogar den information de fått fram till Alternate Chief Pilot. 
Commercial ska alltid få en kopia på konversationen.  
 
Alternate Chief Pilot gör en bedömning huruvida det finns anledning till att 
förlägga flygningen till specifika piloter, i så fall ges den feedbacken till ansvarig 
Crew‐avdelning. Om det är kort tidshorisont kontaktas Pre‐OPS/OP; om det är 
medel tidshorisont kontaktas Crew Planning; om det är lång tidshorisont ges 
enbart eventuell feedback kring specifik pilot till Crew Planning. Vid kort eller 
medel tidshorisont inväntar Alternate Chief Pilot svar från Pre‐OPS/OP eller 
Crew Planning gällande om förfrågan går att få in i planeringen. Efter svar 
vidarebefordrar Alternate Chief Pilot förfrågan till den ansvarige chefspiloten 
med all framtagen information. I de fall då Alternate Chief Pilot inte är tillgänglig, 
exempelvis på semester, hanteras detta steg av chefspiloterna själva. Så skulle 
flödet appliceras även om en Alternate Chief Pilot inte tillämpas. 
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Chefspiloterna gör sedan en bedömning av förfrågan, och meddelar Commercial. 
Commercial har därefter kontakt med kunden och förfrågan bekräftas 
förhoppningsvis, varpå Planning kontaktas. Vid behov kontaktas Maintenance‐
avdelningen om en omslingning är aktuell för att kunna godkänna förfrågan. Om 
förfrågan är OK läggs den in i flygprogrammet (in i databasen), och Slot 
coordination kontaktas för en slot till flygningen. Efter erhållen slot meddelas 
Commercial, och feedback ges till ansvarig Crew‐avdelning, om kort eller medel 
tidshorisont. Planning uppdaterar dessutom informationen i databasen om så 
behövs. Crew‐avdelningarna har även de tillgång till databasen, och om förfrågan 
gäller på lång tidshorisont hämtar Crew Planning information därifrån sedan när 
de påbörjar scheduleringsarbetet. 

 
Figur 5.1 – Förbättringsförslag ad‐hoc. ”Crew” är i detta fall ett samlingsnamn för 
Pre‐OPS, OP och Crew Planning. 

Figur 5.2 visar hur det just nämnda flödet tillämpas på en TO‐förfrågan. 
Skillnaderna gentemot ad‐hoc‐flödet består i att Commercial inte kontaktar 
Inflight, eftersom TO‐flygningar utgår ifrån Skandinavien där redan upprättade 
leverantörsavtal och lager finns. Det skulle dock kunna tänkas att det på inrådan 
av OW och Alternate Chief Pilot/chefspiloterna bör undersökas huruvida det går 
att hitta leverantörer på destinationen för att spara frakt på ditvägen, och i så fall 
främst för catering. Även Safety (Safety and Compliance) har tillkommit som 
avdelning i detta flöde, eftersom TO‐förfrågningar i huvudsak innebär 
regelbundna flygningar som behöver utvärderas. Då har Alternate Chief Pilot ett 
utbyte med Safety och tar fram underlag som sedan kan presenteras för 
chefspiloterna. 
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Anledningen till att Alternate Chief Pilot ligger placerad i flödet på ett liknande 
vis som chefspiloterna är placerade i dag, beror på att det kan uppstå frågor som 
behöver behandlas på chefspilotnivå. Det kan till exempel gälla en flygplats med 
en rullbana där det krävs backtracking för att nå en taxibana, och där 
vändplatsen är för smal för att vara enligt den standard som normalt behövs. I 
sådana fall kan en Alternate Chief Pilot se över det och bedöma huruvida det går 
att vända om en särskild sväng tillämpas. Denna information behövs sedan för de 
utvärderingar som ska göras gällande säkerheten. 

 
Figur 5.2 – Förbättringsförslag TO. ”Crew” är i detta fall ett samlingsnamn för Pre‐
OPS, OP och Crew Planning. 

5.9 Tidsreduceringar 
När det gäller att bedöma den totala ledtiden och möjliga förbättringar ligger en 
stor osäkerhet kring huruvida den ansvarige chefspiloten finns tillgänglig eller 
inte när förfrågan skickas vidare till hen. För de tillfällen chefspiloten finns 
tillgänglig och har möjlighet att utföra efterforskningar, uppnås ingen direkt 
tidsförbättring. Däremot om chefspiloten endast finns tillgänglig via mail vid den 
tidpunkten, utan möjlighet att utföra efterforskningar, kan tidsvinst uppnås 
genom att fördela ut arbetsuppgifter. Det bedöms att det kan sparas in ungefär 3‐
5 timmar av de 6 timmar en ad‐hoc‐förfrågan tar i dag för chefspiloterna, 
beroende på osäkerhet kring hur lång tid en bedömning av ett färdigt underlag 
skulle kunna ta. Om en Alternate Chief Pilot finns tillgänglig under arbetets gång, 
men utan beslutanderätt, bör chefspiloternas arbetstid kring en ad‐hoc‐förfrågan 
inte övergå en timme, förutsatt att de får ett färdigt underlag. Ett sådant 
underlag skulle chefspiloterna kunna granska på distans, i bästa fall utan att 
känna behov av ytterligare efterforskningar. Då sparas även tiden fram tills att 
chefspiloten åter är tillgänglig på kontoret in i processen.  
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De tillfällen då chefspiloterna har semester eller fridagar bör Alternate Chief 
Pilot kunna ha befogenhet att ta beslut. Alternate Chief Pilot och chefspiloterna 
bör inte ha semester samtidigt för att säkerställa att det finns någon tillgänglig 
jämt som kan godkänna förfrågningar. Om Alternate Chief Pilot ska ha 
beslutsfattande rättigheter skall detta utvärderas noga i förväg vid vilka tillfällen 
det gäller och omfattningen av den befogenheten. 
 
Reduceringen av hanteringstid från Commercials sida bedöms vara någonstans 
mellan några minuter till någon timme. Den tiden kommer ifrån besparandet av 
den koordinerande funktionen som Commercial har i dagsläget och som nu kan 
tänkas fördröja processen beroende på om de finns på plats på kontoret eller 
deltar i något möte när svar inkommer från en avdelning och förfrågan ska 
vidarebefordras. Det är alltså främst den potentiella passiva tiden som en 
förfrågan befinner sig hos Commercial som reduceras, med anledning av att det 
är ett (1) kommunikationssteg som reduceras för Commercial: 
kommunikationen till Crew. 
 
TO‐planeringen utförs som nämnt tidigare till största del inför fastläggandet av 
flygprogrammet inför kommande säsonger. Det är dock nödvändigt att 
flygbolaget kan hantera eventuella önskemål om förändringar som inkommer 
efter att flygprogrammet fastlagts. De tidsreduceringar som förväntas kunna 
erhållas genom de föreslagna åtgärderna anses dock kunna ha stor inverkan på 
den långsiktiga planeringsprocessen, eller snarare ha som allra störst inverkan 
där. Arbetsuppgifterna för chefspiloterna för en TO‐förfrågan på kort sikt är 
desamma som på lång sikt, med anledning av de utvärderingar som ska utföras 
(givet att antalet flygningar överskrider de nämna gränserna för 
utvärderingarna). Genom att förflytta arbetsuppgifter från chefspiloterna till 
avdelningar som har kapacitet att hantera förfrågningarna, och på så sätt erhålla 
ett mer kontinuerligt flöde, kan den totala ledtiden förbättras. 
 
Åtgärdsförslagen som har analyserats sammanfattas till: omfördelning av flöde, 
omfördelning av arbetsuppgifter och tillämpning av Alternate Chief Pilot. 
Omfördelningen av flödet kan inte konkretiseras i hur stor tidsbesparing det 
skulle ge upphov till, dock kan fördelarna med det sammanfattas till att det 
skapar ett mer kontinuerligt flöde än det i dagsläget eftersom nästa process kan 
starta direkt utan att Commercial behöver blandas in. Vidare kommer 
placeringen av Ground‐OPS tidigare i flödet ge upphov till att deras 
arbetsuppgifter inte behöver dröja till dess att de som i dagsläget blir initierade 
av chefspiloterna. Åtgärden förväntas ha en positiv påverkan på den totala 
flödestiden. 
 
Åtgärden omfördelning av arbetsuppgifter är tilltänkt att avlasta chefspiloternas 
arbetsbelastning samtidigt som det innebär att de arbetsuppgifterna kan utföras 
medan chefspiloterna inte är tillgängliga. Omfördelningen av dessa 
arbetsuppgifter kortar alltså ner chefspiloternas processtid och förlägger den 
tiden tidigare för att utnyttja den tid som annars utgör väntetid. Enligt vad som 
kommit fram i intervjuerna skulle en stor del av arbetsuppgifterna kring 
förfrågningar omfördelas. Om omfördelningen av arbetsuppgifter sker utan 
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tillämpningen av en Alternate Chief Pilot förväntas dock chefspiloterna 
fortfarande behöva vara aktiva i att meddela vilken information som ska tas 
fram, eftersom det kan variera mellan förfrågningarna. Att ha kontakt via mail 
för att styra insamlingsprocessen är dock något som väntas kunna utföras utan 
att chefspiloterna är på plats på kontoret. Processtyrningen förväntas belasta 
dem mycket mindre än att som i dagsläget göra informationsinhämtningen 
själva. Det bör utredas just exakt vilka uppgifter som ska avlastas ifrån 
chefspiloterna, och det väntas kunna tas fram dokumentation kring vilken 
standardinformation som behöver inhämtas för samtliga förfrågningar. Utefter 
den insamlade grundinformationen väntas sedan chefspiloterna kunna styra 
informationsinhämtningen till att bli specifik för den aktuella förfrågan. Utifrån 
den information som uppkommit under intervjuer och fokusgruppdiskussioner 
verkar det tänkbart att OW hanterar de arbetsuppgifter som är kopplade till 
flygprestanda, exempelvis Weather Assessment och att ta fram alternativa 
flygplatser för diversion. Det bör dock utvärderas i vilken utsträckning OW kan 
ta över arbetsuppgifter i dagsläget, men hänsyn tagen till deras arbetsbelastning. 
 
Att tillämpa en Alternate Chief Pilot väntas innebära den största tidsvinsten. 
Alternate Chief Pilot‐positionen förväntas vara kontorsbunden. Med en Alternate 
Chief Pilot kommer styrningen av informationsinhämtningen kunna ske på 
kontoret och mer kontinuerligt än om det utförs av chefspiloterna utanför 
kontoret. En mycket stor del av chefspiloternas arbete kan utföras av en 
Alternate Chief Pilot när chefspiloterna är frånvarande, och när chefspiloterna 
finns på plats på avdelningen effektiviseras arbetet ytterligare, om inte 
chefspiloterna behöver arbeta med andra arbetsuppgifter. Ansvaret att 
godkänna förfrågan bör fortfarande finnas hos chefspiloterna, men deras 
processtid minskar kraftigt om de får ett färdigt underlag att läsa igenom och 
värdera. Sett till ad‐hoc‐förfrågningar minskar dess totala ledtid med så mycket 
av chefspiloternas arbetsuppgifter som i stället kan utföras under ”väntetid”. Om 
chefspiloterna direkt finns på plats för att hantera förfrågan kan ingen tidsvinst 
fastläggas, men om chefspiloterna inte är tillgängliga bedöms upp till omkring 5 
timmar kunna sparas in. En timme är reserverad för att chefspiloterna ska hinna 
gå igenom underlaget noggrant och göra en värdering. För en process som 
normalt har en total ledtid på 1‐2 dagar (arbetsdagar) bedöms det vara en 
kraftig tidsbesparing. Även räknat utefter de tillfällen då en förfrågan tagit 5 
dagar är det en tydlig tidsbesparing. Dock rekommenderas att se över om det går 
att lösa ansvarsfrågan kring att godkänna förfrågningar för när chefspiloterna 
har semester eller fridagar. 
 
Kombinerat bedöms de tre åtgärdsförslagen ge upphov till stora tidsvinster, och 
framförallt en jämnare tidsåtgång för att hantera förfrågningarna. Detta för att 
hanteringen blir mindre beroende av att chefspiloterna finns på plats, och 
således drabbas i mindre utsträckning av att chefspiloterna är frånvarande. 
Tabell 5.1 sammanställer de effekter som kombinationen av de olika åtgärderna 
väntas ge. Den osäkerhet som anges för omfördelningen av arbetsuppgifter utan 
tillämpning av Alternate Chief Pilot beror på att det kommer krävas att 
chefspiloterna styr vilken information som ska inhämtas för att det ska kunna tas 
fram ett komplett underlag. Att tillämpa samtliga åtgärdsförslag bedöms inte 
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enbart ge stora tidsvinster, utan även de största, utifrån de föreslagna 
alternativen. 

Tabell 5.1 – Sammanställning av åtgärdsförslagen och dess tidskonsekvenser 

  Åtgärd  Konsekvens 

1  Omfördelning av flöde  Viss tidsvinst 

2  Omfördelning av arbetsuppgifter  Tidsvinst, dock osäkerhet 

3  Alternate Chief Pilot  Stor tidsvinst 

1+2  Omfördelning av flöde och 
arbetsuppgifter 

Tidsvinst, dock osäkerhet 

1+3  Omfördelning av flöde och tillämpning 
av Alternate Chief Pilot 

Stor tidsvinst 

2+3  Omfördelning av arbetsuppgifter och 
tillämpning av Alternate Chief Pilot 

Stor tidsvinst 

1+2+3  Omfördelning av flöde, arbetsuppgifter 
samt tillämpning av Alternate Chief Pilot 

Störst tidsvinst 

 
För att kvantifiera en möjlig tidsbesparing har jämförelser utförts mellan en 
bedömd förändring i hanteringstider relativt de tider som beskrivits i kapitel 4.4 
Ledtider. Dessa tider är inte bedömda med en tillämpning av ”Initial OK”. 
 
Med förändrat flöde bedöms den snabbaste ad‐hoc‐förfrågningsprocessen kunna 
hanteras som följer: 

Commercial:     5‐15 min, här antas 10 min 
OW/Ground‐OPS:  1 timme 10 min 
Alternate Chief Pilot: 4 timmar 
Crew:      1 timme 
Väntetid:    Försumbar 
Chefspiloterna:  0,5 timme 
Total tid:    6 timmar 50 minuter 
Tidigare total tid:  7 timmar 20 minuter 
Differens:    7 % 
Kommentar:  Tidsbesparing skulle eventuellt kunna uppkomma genom 

att chefspiloternas hantering av Ground‐OPS försvinner, 
dock förutsätts att chefspiloterna har kunnat arbeta med 
annat i väntan på svar från Ground‐OPS. Upptill en 
halvtimme bedöms kunna sparas in på att Alternate Chief 
Pilot får informationen tillhandahållen i stället för att 
behöva initiera en informationsinsamling. Här kan 
eventuellt ytterligare tidsbesparing göras om 
chefspiloterna finns tillgängliga för nära kontakt med 
Alternate Chief Pilot. 
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Med förändrat flöde bedöms den långsammaste ad‐hoc‐förfrågningsprocessen 
kunna hanteras som följer: 

Commercial:     5‐15 min, här antas 10 min 
OW/Ground‐OPS:  <1 dagar 
Alternate Chief Pilot: 4 timmar 
Crew:      1 dag 
Chefspiloterna:  0,5 timme 
Väntetid:    <1 dagar 
Total tid:  Upp till 2 dagar 
Tidigare total tid:  Upp till 2 dagar, dock med kommentaren att det vid 

semestertider kan ta en vecka (räknas 5 dagar) att få svar, 
enligt Commercial. 

Differens:  Svårkvantifierbart, eventuellt upp till 50 %. I semestertider 
eventuellt upp till 80 %. 

Kommentar:  Osäkerheten i tid bedöms vara främst hos OW, eftersom de 
inte bedöms behöva upp till 2 dagar för aktiv hanteringstid, 
men att deras arbetsbelastning påverkar hur snart de kan 
hantera förfrågan. Alternate Chief Pilot bör dock beredas 
möjlighet att kunna avlasta OW, så en tidsbesparing bör 
kunna ske, dock är oklart med hur mycket. Väntetiden 
bedöms kunna minska eftersom väntan nu sker till dess 
chefspiloterna har möjlighet att granska underlaget, i stället 
för väntan till dess de har möjlighet att ta fram underlaget. 
Om Alternate Chief Pilot ges beslutsrätt när chefspiloterna 
har semester eller fridagar förväntas förändringen ge 
upphov till stor tidsbesparing. 

 
Med förändrat flöde bedöms den snabbaste TO‐förfrågningsprocessen kunna 
hanteras som följer: 

Commercial:    5‐15 min, här antas 10 min 
OW/Ground‐OPS:  1 timme 
Alternate Chief Pilot: 58 timmar 
Crew:      1 timme 
Chefspiloterna:  2 timmar 
Väntetid:  <1 dag 
Total tid:  11 dagar, 2 timmar (och 10 minuter) 
Tidigare total tid:  17 dagar, 5 timmar (och 20 minuter) 
Differens:  36 %  
Kommentar:  Sparsamt med tid antas kunna läggas på OW/Ground‐OPS 

eftersom det är oklart hur mycket som kan hanteras av OW 
samt Ground‐OPS hanteringstider. Förfrågan utgår liksom 
tidigare ifrån 60 timmar för chefspiloterna. 
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Med förändrat flöde bedöms den långsammaste TO‐förfrågningsprocessen 
kunna hanteras som följer: 

Commercial:    5‐15 min, här antas 10 min 
OW/Ground‐OPS:  5 dagar 
Alternate Chief Pilot: 58 timmar 
Crew:      1 dag 
Chefspiloterna:  2 timmar 
Väntetid:  <1 dag 
Total tid:  17 dagar (10 minuter) 
Tidigare total tid:  35 dagar 4 timmar (och 10 minuter) 
Differens:  52 % 
Kommentar:  Hanteringstiden för OW bedöms oförändrad, i och med att 

den tiden inkluderar passiv tid inom den avdelningen. Dock 
kan det tänkas lämpligt att Alternate Chief Pilot bereds 
möjlighet att avlasta OW, i så fall minskar denna tid med 
bedömt uppemot 3 dagar. 

 
Sammantaget bedöms förändringarna kunna ge upphov till tidsbesparingar på 
mellan 7 till 52 %, beroende på förfrågans natur samt det aktuella OD‐paret. 
 
Ur ett rent tidsperspektiv rekommenderas att vidta samtliga åtgärder för att 
uppnå största tidsvinst för hanteringstiden för en förfrågan, och detta inkluderar 
då en eventuell anställning av en person som tar arbetsuppgifterna som 
Alternate Chief Pilot. Rimligtvis bör en person som redan finns inom exempelvis 
OW‐avdelningen kunna ta positionen som Alternate Chief Pilot och att en 
nyanställning sker till OW i stället; effekten blir dock densamma sett till resurser 
som om en ny Alternate Chief Pilot skulle anställas. Det anses dock finnas 
fördelar kring att en Alternate Chief Pilot redan är insatt i företagets verksamhet, 
vilket bör tas tillvara på. 
 
Med hänsyn tagen till kostnader kan det dock inte kraftigt rekommenderas att 
anställa en person för att ta rollen som Alternate Chief Pilot eftersom det anses 
att det först bör göras en kartläggning av arbetet inom OW‐avdelningen för att se 
huruvida det går att förenkla arbetet och på så vis frigöra resurser där. Om det 
visar sig att arbetet inom OW redan utförs så effektivt som möjligt ligger 
rekommendationen att anställa en ny person närmare till hands. Om det finns 
möjlighet att frigöra resurser inom OW kan det eventuellt innebära att en 
Alternate Chief Pilot‐tjänst kan hanteras inom den avdelningen. Dock förväntas 
en eventuell effektivisering av arbetet inom OW främst kunna minska 
överbelastningen, utan att frigöra resurser. I och med att TO‐förfrågningarna 
främst inkommer till longterm‐planeringen och väldigt koncentrerat i april och 
oktober, är det främst under dessa perioder som mer tillgänglig kapacitet behövs 
för det arbete som i dagsläget utförs av chefspiloterna. En anställning som syftar 
till att ta arbetsuppgifterna som Alternate Chief Pilot, kan därför under övriga 
perioder även tänkas finnas till hands för OW‐avdelningen för att utöka 
kapaciteten och förbättra arbetsmiljön inom den avdelningen. 
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Denna sida har avsiktligen lämnats blank. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel besvaras de frågeställningarna som ställdes inledningsvis utifrån 
det resultat som uppkommit utifrån projektet, och en återkoppling till projektets 
syfte görs. 

6.1 Hur hanteras en förfrågan i dagsläget? 
Det har identifierats att det finns vissa skillnader i hur en förfrågan hanteras 
beroende på förfrågans natur, dvs., om förfrågan är ad‐hoc eller kommer från TO, 
det aktuella OD‐paret, och hur långt före tilltänkt avgång som en förfrågan 
inkommer till flygbolaget. 
 
Det har identifierats att det finns flaskhalsar inom processen, främst vad gäller 
chefspiloterna som har det överhängande ansvaret för att godkänna de 
flygningar som flygbolaget gör, men även inom OW som har hög 
arbetsbelastning. 
 
Det kan i dagsläget inte konstateras att en förfrågan hanteras för långsamt enligt 
kunderna, eftersom det inte sker att kunderna avbryter samarbetet på grund av 
fördröjd kontakt från flygbolagets sida. Detta anses av Commercial‐avdelningen 
bero på att när en kund väl har kontaktat flygbolaget och samarbetet har 
påbörjats så är kunden så pass engagerad att det ska väldigt mycket till innan 
den avsäger sig en bokning. Däremot anser ad‐hoc‐planeringen att en förfrågan 
tar så pass lång tid att risken anses överhängande att kunden inte återvänder till 
flygbolaget, och att det därför är viktigt att effektivisera processen. 

6.2 Finns det motsägelser i synen på informationsflödesprocessen bland de 
olika avdelningarna? 

Det finns vissa olikheter i synen på informationsflödesprocessen, främst gällande 
vilken resurs utav crew och flygmaskiner som skall utvärderas först i samband 
med en förfrågan. Det är en filosofisk fråga, eftersom både crew och 
flygmaskiner behövs för att kunna utföra flygningar. Under detta projekt har det 
dock identifierats att flygbolaget har störst begränsningar sett till flygmaskiner 
och dess kompatibilitet med flygplatserna, varför det anses rimligt att den 
resursen utvärderas först i processen. 
 
Gällande ansvarsfrågan har det kartlagts att ad‐hoc‐ och TO‐
planeringsavdelningarna har det övergripande ansvaret för förfrågningarna, 
detta främst eftersom det är de som har kontakten med kunderna. Därutöver 
anser sig samtliga avdelningar som hanterar förfrågningarna ha ett ansvar att 
besvara förfrågan efter att den inkommit till avdelningen. 

6.3 Finns det möjlighet att effektivisera informationsflödesprocessen, i så 
fall hur? 

Detta projekt har påvisat att det finns slöseri av olika typer i processen enligt 
Lean production‐teori, samt att vedertagna åtgärder för att effektivisera 
processer går att tillämpa på detta flöde. Utifrån den kunskapen har 
effektiviseringsområden identifierats, och de handfasta förslagen för att 
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effektivisera informationsflödesprocessen som har undersökts och föreslås är de 
följande: 

‐ Omfördelning av flödet genom synkronisering, parallellisering och 
sekvensering 

‐ Omfördelning av arbetsuppgifter 
‐ Tillämpning av Alternate Chief Pilot 

6.4 Återkoppling till syftet 
Syftet med projektet har varit att ”kartlägga arbetsgången hos ett flygbolag i 
processen från det att en turförfrågan mottas till dess att ett svar kan ges på 
förfrågan, och om möjligt ge förbättringsförslag på hur processen kan göras mer 
effektiv för att förkorta ledtiden och på så vis förbättra kundservicen.” Hur en 
förfrågan hanteras inom flygbolaget har kartlagts och utvärderats sett till 
skillnader i syn på processen samt eventuella effektiviseringsmöjligheter. Det 
har identifierats möjligheter till att effektivisera flödet, och konkreta 
åtgärdsförslag har presenterats och analyserats. Sammantaget bedöms 
förändringarna kunna ge upphov till tidsbesparingar på mellan 7 till 52 %, 
beroende på förfrågans natur samt det aktuella OD‐paret, vilket är en effekt som 
bedöms innebära förbättrad kundservice. Syftet med projektet anses uppfyllt. 
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7 Diskussion 
Detta projekt är en början till att synliggöra och förstå flygbolagets hela 
planeringsverksamhet, vad gäller ad‐hoc‐ och TO‐planering på både kort och 
lång sikt. Även om det här projektet har varit avgränsat till att se till planeringen 
på kort sikt, bör det kunna vara till stor hjälp i förståelsen för den långsiktiga 
planeringen. TO‐planeringen som har beskrivits inom ramen för detta projekt 
antas inte skilja sig väldigt mycket från den långsiktiga planeringen, även om den 
långsiktiga planeringen troligtvis går i fler iterationer för att skapa en så hållbar 
verksamhet som möjligt på sikt. 
 
Under projektets gång upplevdes det att de fokusgruppdiskussioner som 
utfördes var väldigt givande för de inblandade avdelningarna, och det skapade 
intressanta diskussioner. Dessa fokusgrupper bör träffas mer regelbundet för att 
dels hålla de inblandade avdelningarna uppdaterade om varandras arbete, dels 
för att eventuellt kunna utarbeta system för hur de avdelningarna ska kunna ha 
ett starkare samarbete. 
 
Rekommendationen som projektet kommit fram till är att implementera en 
omfördelning av flödet, omfördelning av arbetsuppgifter samt att tillämpa en 
Alternate Chief Pilot. De första två åtgärderna bedöms inte ha lång uppstartstid, 
utan bör kunna börja tillämpas i det praktiska arbetet relativt omgående. Det 
som behövs är en tydlig genomgång för samtliga avdelningar där det presenteras 
vad förändringarna innebär, dels i stort men även för varje enskild avdelning. 
Där bör även fastläggas hur arbetsuppgifterna ska fördelas mellan OW, Ground‐
OPS och Safety för att få bästa effekt av omstruktureringen. Att tillämpa en 
Alternate Chief Pilot bedöms av naturliga skäl kunna ha en längre 
uppstartssträcka, då åtgärden innebär att en individ ska bli insatt i nya, 
omfattande arbetsuppgifter, samt att en anställningsprocess kan ta tid. 
Effekterna av åtgärden väntas dock vara värt besväret. 

7.1 Fortsatt arbete 
Flygbolaget vill vara flexibelt och gå kunden till mötes, samt att ge snabba svar. 
De flesta avdelningar verkar dock vara inställda på att optimera sin egen 
verksamhet. Hur den långsiktiga planeringen bör läggas upp beror på företagets 
strategiska plan och/eller master plan. Utifrån det går det nog “enklare” att 
bestämma när en avdelning bör komma in i planeringen, och till vilken grad den 
bör utgöra input respektive output sett till helheten, det vill säga, att ta fram 
vilka avdelningar som bör vara styrande och vilka som bör anpassa sig. Ett 
exempel som kan tillämpas i den problemställningen är planeringen kring att 
tillgodose besättningsbehovet. Training bidrar indirekt till företagets inkomster 
genom att se till att det finns kunnig besättning ombord på flygplanen. Sett svart 
på vitt är det en avdelning med enbart utgifter. Om direktiven säger att 
planeringen ska minska flygbolagets kostnader, bör således Training ha input 
tidigt i planeringen för att undvika höga utbildningskostnader. Ett tidigt bestämt 
bemanningsantal påverkar dock anpassningsförmågan till efterfrågan från kund, 
och kan verka negativt på intäkterna. Om direktiven i stället anger att 
kundservicen ska höjas, påverkar detta flexibiliteten kring antalet tillgänglig 
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crew vilket ger att Training bör komma in i ett senare skede, vilket i sin tur ökar 
kostnaderna. Det är ett komplext optimeringsproblem att optimera en 
flygbolagsverksamhet med väldigt många ingående variabler, parametrar och 
indata. Till dess att verktygen finns för att lösa mer komplexa problem, bör det 
klargöras inom de inblandade avdelningarna när deadline är för att boka 
Trainingplatser, och hur mycket priserna går upp efter det datumet/de datumen. 
Historisk data kring Training‐behov bör finnas att tillgå, tillräckligt för att kunna 
uttyda ett rimligt förväntat minimiantal. Utifrån det kan det sedan förhandlas om 
leverantörsavtal, eller starkare leverantörsavtal, kring extra platser eller sent 
avbokade platser. Mer transparens och tätare kommunikation mellan de 
inblandade avdelningarna rekommenderas starkt, och det bör utgöra en god 
början till en förbättring. 

7.2 Metodkritik 
Inledningsvis var det från flygbolagets sida planerat att skicka ett slags 
dokument tillsammans med en förfrågan där samtliga inblandade inom 
avdelningarna skulle fylla i när de mottagit förfrågan, vad som skulle krävas för 
att deras avdelning skulle kunna godkänna förfrågan (till exempel att utbilda 
piloter kring en särskild flygplats) samt när de lämnat ifrån sig en förfrågan. En 
sådan metod skulle kunna ge en klar bild över hur lång tid en förfrågan hanteras 
inom de olika avdelningarna. Denna metod valdes bort med anledning av att 
flera avdelningar uppfattades ansvara för en förfrågan samtidigt vilket skulle 
innebära en komplexitet och tidskostnad kring att integrera en sådan funktion i 
systemet, och det ansågs inte värt det relativt andra metoders förväntade 
kostnader och resultat. Till största del har kvalitativa intervjuer tillämpats, vilket 
ger en mer subjektiv bild av processen och osäker tidsuppskattning. 
Informationen har säkrats genom att flera anställda med olika perspektiv 
intervjuas, och därefter finns ytterligare en kollektiv bekräftelse på 
informationen genom fokusgruppen. 
 
Detta är förvisso en bedömningsfråga i bedömningsfrågan, men i och med att det 
anses finnas märkbara tidsbesparingar genom att göra de föreslagna 
justeringarna i flödet kan den subjektiva bedömningen av tidsåtgång anses 
acceptabel. Däremot, om det inte gått att identifiera sådana tydliga 
förbättringsområden hade det varit viktigare med ett mer preciserad kvantitativ 
bedömning av ledtiderna för att kunna försvara det framtagna resultatet av 
analysen. Osäkerheten ligger nu främst kring just hur positiva de identifierade 
åtgärdsförslagen är, inte huruvida de är positiva eller ej. 
 
Informationsflödesprocessen skulle kunna ha illustrerats i ett sammanslaget 
flöde med fler beslutspunkter och alternativa vägar beroende på olika fall. Det 
ansågs dock lämpligare för förståelsen att dela upp grafiken efter de olika fallen 
beroende på parametrarna för att bilda en uppfattning utifrån de enskilda 
förfrågningstyperna, i stället för utefter en sammanslagen bild för samtliga fall. 

7.3 Etiska och samhälleliga aspekter 
Att effektivisera processer och logistiskt arbete innebär att bättre utnyttja de 
tillgängliga resurserna, och att matcha resurserna till kapacitetsbehovet. Det kan 
ibland resultera i att vissa resurser bedöms som överflödiga. Det har inte varit 



     

  73 

fallet i det här projektet, utan här har förändringsarbetet främst handlat om att 
fördela ut kapacitetsbehovet från överbelastade avdelningar för att skapa bättre 
jämnhet i processen och försöka eliminera flaskhalsar. 
 
Att förbättra denna process leder förhoppningsvis till ett bättre arbetsklimat för 
de anställda inom företaget, med mindre väntan på andra avdelningar, och 
mindre upplevd frustration från kunderna. Att förbättra kundservicen genom 
kortad ledtid i denna process förväntas kunna stärka flygbolagets position på 
marknaden genom att kunderna blir mer benägna att återvända. ”En extremt 
nöjd kund handlar 1,5 gånger så mycket!” (Javlér, 2014). Hur mycket sanning 
som ligger bakom det citatet och huruvida det är tillämpbart på flygbranschen 
förblir osagt, men en kund som inte är nöjd lär dock inte handla så mycket. 
Framgångsrik kundservice kan således även tänkas bidra till mer stabil 
samhällsekonomi genom ökad omsättning via ökad handel, samt ökade 
skatteintäkter om flygbolaget går med högre vinst. 
 
Ett flygbolag bidrar med ett flertal arbetstillfällen, inte bara för de anställda inom 
flygbolaget som har diskuterats i detta projekt, även om det är särskilt positivt 
för Skandinavien att det finns ett starkt flygbolag med säte i regionen. I de olika 
regionerna behövs dessutom personal på flygplatserna, leverantörer till både 
flygplats och flygbolag, leverantörernas respektive leverantörer, etc. På 
destinationerna dit flygbolaget flyger byggs stora turistnäringar upp med hotell, 
restauranger, förströelse och allt som hör till. Utöver de regioner som flygbolaget 
reser från och till, gynnas även de regioner som flygbolaget flyger över, sett till 
behovet av flygledare. Positiva effekter för detta flygbolag leder alltså till positiva 
effekter globalt sett. Utöver de rent ekonomiska effekterna finns dessutom ett 
kulturellt utbyte, vilket är minst lika viktigt. 
 
Det går givetvis att diskutera hur samhällsvänliga flygbolag egentligen är sett till 
den miljöpåverkan de ger upphov till. Flygbolag har negativ påverkan på miljön, 
det går inte att komma ifrån, och dagens globala samhälle kräver att flygbolag 
existerar som aktörer inom transportsektorn. Flygbolagen agerar i sin tur utefter 
de regleringar som finns på högre nivå, som regeringar, samt den efterfrågan 
som finns hos kunderna. Så länge dessa två spelare sätter regler med högt i tak, 
så kommer flygbolagen att fungera därefter. Detta flygbolag arbetar dock aktivt 
med att minska sin miljöpåverkan och blev år 2010 ISO 14001‐certifierade som 
ett av de första flygbolagen i världen att få den certifieringen. Det har dessutom 
reducerat sin bränsleanvändning med 20 % sedan år 1999, har minskat 
mängden avfall från kabinen med 75 % sedan år 2000 och är branschledande i 
miljömässig kabinavfallshantering. Sett till den administrativa verksamheten så 
har flygbolaget minskat avfallet med 25 % de senaste fem åren och har reducerat 
energikonsumtionen per administrativt anställt person med 30 % sett till samma 
tidsperiod. År 2002 blev flygbolaget det första skandinaviska charterbolaget som 
publicerar en omfattande miljörapport, och gör så årligen. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Commercial: 
 

‐ Med vilken frekvens inkommer förfrågningar? 
‐ Hur stor andel av förfrågningarna godkänns? 
‐ Vad är mediantiden för att hantera en förfrågan? 
‐ Vad är den genomsnittliga tiden för att hantera en förfrågan? 
‐ Vad är den längsta tiden för att hantera en förfrågan? 
‐ Vad är den kortaste tiden för att hantera en förfrågan? 
‐ PIA; hur många förfrågningar finns i omlopp i processen samtidigt? 

(Överslag – min/max) 
o Hur hanteras det? Reserveras kapacitet? 

‐ Finns det någon uppfattning om hur stor andel av förfrågningarna som 
behandlas för långsamt, och där intressenten gått till en konkurrent? 

‐ Finns det något prisläge där företaget direkt accepterar en förfrågan utan 
att konsultera avdelningarna? 

‐ Hur ser datasystemet ut, är det samma för alla avdelningar? 
‐ När en förfrågan lämnar commercial, skickas den då till samma 

person/funktion varje gång? 
‐ När en förfrågan inkommer till commercial, kommer den då från samma 

person/funktion varje gång? 
 
Avdelningarna: 
 
Flödesvägar 

‐ Vilka andra avdelningar har du kontakt med i ditt arbete kring en 
förfrågan? 

o Kan detta variera? 
‐ Från vilka avdelningar brukar du motta en förfrågan? 
‐ Till vilka avdelningar brukar du skicka vidare en förfrågan? 
‐ Hur ser du på hela informationsflödesprocessen? 
‐ Kan en förfrågan komma tillbaka till avdelningen? 

o I så fall: Hur många gånger hanterar du en och samma förfrågan? 
Uppskattning? 

 
Ansvar 

‐ När du mottar en förfrågan, mottar du då också ansvaret för förfrågan? 
‐ Hur många personer är inblandade i en förfrågan på denna avdelning? 
‐ Hur många personer/funktioner behöver/brukar kontaktas under tiden 

denna avdelning har ansvaret för förfrågan? 
o Lämnas förfrågan iväg ansvarsmässigt? 

 (Upprepning: Hur många gånger mottar du ansvar för en 
och samma förfrågan? Uppskattning?) 

‐ En person ansvarig, eller en funktion? 
‐ Upplever du att du/din funktion har ansvar för en förfrågan medan du 

väntar på en annan avdelning? 
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o Aktiv tid vs passiv tid under ansvar? 
o Vilken avdelning upplever du mest tillmötesgående, som kan 

godkänna flest förfrågningar? 
 
Information 

‐ Vilken sorts information behöver du få ut av respektive avdelning, vilka 
klartecken behöver du få? 

‐ Vilken sorts information behöver du tillhandahålla till respektive 
avdelning, vilka klartecken behöver du ge? 

 
Tid 

‐ Är hanteringen av förfrågningar en stor eller liten del av arbetstiden? 
‐ Ungefär hur lång tid behöver du för att behandla en förfrågan? Timmar, 

dagar? 
‐ Finns det någon på den här avdelningen dygnet runt eller hur ser 

arbetstiden ut? 
‐ Upprepning: Om du upplever att du/din funktion har ansvar för en 

förfrågan medan du väntar på en annan avdelning; Vilken avdelning 
upplever du skapar mest väntan? 

 
Kapacitet 

‐ Ungefär hur stor andel av inkomna förfrågningar kan godkännas på denna 
avdelning? 

‐ Upplever du att det finns ledig kapacitet inom denna avdelning, generellt 
sett? 

o Planeringsmässigt – om tid finns att hantera förfrågningar 
o Utförandemässigt ‐ om plan finns ofta, personal, etc. 

‐ Upprepning: Om du upplever att du/din funktion har ansvar för en 
förfrågan medan du väntar på en annan avdelning; Vilken avdelning 
upplever du mest tillmötesgående, som kan godkänna flest förfrågningar? 

 
Kommunikationsvägar 

‐ Hur sker kommunikationen inom avdelningen? Mail, telefon, face‐2‐face? 
‐ Hur sker kommunikationen med andra avdelningar? Mail, telefon, face‐2‐

face?  
o Sker kommunikationen med andra avdelningar via en särskild 

person/funktion eller med en tillgänglig person?  
‐ Får du tillräckligt med stöd från datasystemet? 
‐ Upplever du att någon information går förlorad eller måste upprepas på 

grund av kommunikationsmetod? 
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Bilaga 2 – CASA: Alternate Chief Pilot 
Nedan följer ett utdrag ur den australiensiska regeringens Civil Aviation Safety 
Authoritys ”The AOC Handbook – Volume 2 – Flying Operations” (2012), där det 
beskrivs tillvägagångssätt för att tillsätta en vice chefspilot. Liknande upplägg för 
den europeiska motsvarigheten EASA har inte hittats ännu, men det förväntas att 
det finns. 

”3.4.8.6 Alternate Chief Pilot  

An operator may need to change a Chief Pilot for any number of reasons and to 
avoid any potential disruption to the operator’s business an operator 
(particularly larger operators) should plan for a situation that may require a 
change of the Chief Pilot. Ideally, the operator would plan to have a person who 
has the qualifications to hold the Chief Pilot position assessed by CASA. The CAO 
does not provide for the approval of the appointment of more than one person as 
chief pilot at the same time.  
 

However, CASA may assess and approve a person as an alternate chief pilot. In 
such a case, the operator’s operations manual must have procedures to make it 
clear:  

1. When the alternate person can act as chief pilot and in such cases the 
other chief pilot has no authority of chief pilot;  

2. That all personnel are expediently notified in writing of the change of 
chief pilot and the period the change takes effect.  

3. CASA is notified before the change is to take effect.  
4. The communication and handover processes between the Chief Pilot and 

the alternate chief pilot.  
 
It is implicit in this arrangement that the alternate chief pilot does not discharge 
the duties and responsibilities of a Chief Pilot of the AOC operations until he or 
she assumes the role. Conversely, when the alternate chief pilot assumes the role 
of a Chief Pilot, he or she must perform all duties and assumes full responsibility 
of the Chief Pilot position. 
  
The benefit of an approved alternate chief pilot arise when, for example, any of 
the following circumstances arise:  

‐ A change to the operators authorisations that requires qualifications not 
held by the current Chief Pilot  

‐ For a short period such as illness, annual leave, absences on duty away 
from home base etc.  

 
The assessment process will be the same as the process required to appoint a 
Chief Pilot. The application form to use is Form 686 – Head of Flying Operations 
or Chief Pilot Nomination Form. The assessment form is the same as the Chief 
Pilot assessment form – Form 990, v3.4. If the assessment is satisfactory CASA 
will issue an Instrument of Approval will include conditions dealing with the 
change of chief pilot and the operations manual requirements.” 
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HAZARD AND RISK REDUCTION LOG 
DESTINATIONS WEST MONTEGO BAY MKJS / MBJ -200 and -300 

   NO Description of 
the Hazard 

Specific components 
of the Hazard 

Hazard related 
potential 

consequences 

 
PROP 

 
SEV Basic 

Risk 

 

OWNER 

 
Barriers 

Final 
Risk 

1 Demanding sector 
or Airport where 
safety pilot is 
required.  

New or very demanding 
sector or destination. 

The flight might be 
endangered if no extras 
safety precautions are 
taken 

NIL   Chief 
Pilot 

Not necessary to or from this destination. 

 

 

2 Very long MNPS / 
ETOPS flight over 
the North Atlantic. 

ETOPS and MNPS 
procedures are very 
different from our 
normal operations, 
extended planning 
required. 

Gross navigation error 
on the North Atlantic 
random route structure. 
Leading to a potential 
dangerous situation. 

3 4 3 and 4 

 

12 

Chief 
Pilot 

 

 

 

 

Chief 
Pilot/ 

OT 

Pilots previously checked out on the North Atlantic operate these 
flights this winter. 

2 LPC’s planned and flown as ETOPS within the last 4 years. 

 

PROP - 2. 

Pilots that has not been operating on the North Atlantic are 
checked out: 

All new pilots will receive a 1 day ETOPS WEST course, and fly 2 
roundtrips with FCI/FCS. 

PROP - 1. 

1 and 4 

 

4 

 

 

 

 

1½ and 4 

 

6 

3 Extensive 
planning for a 
North Atlantic 
Operation. 

An extensive check list, 
and a flight map must 
be completed during 
the flight planning 
phase. Cockpit checks 
and FMGC setup is 
very extensive for this 
kind of operation. 

Mistakes might be 
made if the normal 
check in time was used. 
One hour is normally 
not sufficient for an 
operation with ETOPS 
and MNPS. 

2 4 2 and 4 

 

8 

Chief 
Pilot/ 

OW 

Check in is extended to 1+30 for all North Atlantic. 

All North Atlantic Flight papers are put on Easybrief / G-mail, so 
the crews can download them on their laptop computers/Ipad. 

Flight planning from OW is like a dispatch. Applicable weather and 
NOTAMS are highlighted, and a flight map is produced. 

 

PROP - 1. 

1 and 4 

 

4 

4 Flight very fuel 
limited with full 
load of 
passengers. 

With our normal 
suitcase, catering and 
prepack weights we will 
be stretched to the 
range limit with 323/396 
passengers onboard. 

The flight will have to 
perform a fuel stop on 
the way to MBJ. If 
fuelled up for a direct 
flight, the stop must be 
made in Florida, (if 
landing in Florida, TSA 
rules must be followed) 
or on Cuba due to 
maximum landing 
weight.  

3 3 3 and 3 

 

9 

Chief 
Pilot/ 

DS 
(Commercial) 

Normal catering and bar weights reduced by 900 kilos. Juice and 
water is uplifted in MBJ.  

Prepack is very low, (statistics from last year’s westbound).  

Water tanks only filled to 75%. 

All figures require  we have FANS A+ on board. 

RCF planning is allowed in the event of no Fans A+, but minimum 
Contingency fuel is to be set to 1000 kilos. 

All flight planning is made to counteract the NAT Tracks. If the fuel 
requirement is more than we can uplift, the flight is planed with a 
fuel stop. A fuel stop at the most suitable airfield will help in 
Hazard 5 as well.  

-200 PROP - 2. 

-300  With 341 pax out of OSL/ 336 pax out of ARN 

PROP - 2, 

-300 With full house  

PROP - 1. 

-200 

1 and 3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

-300 

1 and 3 

3 

3 and 3 

9 
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HAZARD AND RISK REDUCTION LOG 
DESTINATIONS WEST MONTEGO BAY MKJS / MBJ -200 and -300 

   NO Description of 
the Hazard 

Specific components 
of the Hazard 

Hazard related 
potential 

consequences 

 
PROP 

 
SEV Basic 

Risk 

 

OWNER 

 
Barriers 

Final 
Risk 

86 Fatigue risk 
management 
result on the 
slings in and out 
of MBJ. 

Risk assessment of the 
accumulated fatigue on 
the flight to MBJ, the 
stopover, (passive 
transfer), and 
homebound sling. 

The crew might be very 
tired if the long flights to 
and MBJ, combined 
with stopover, possible 
passive transfer, and 
homebound flight. 
Might lead to mistakes 
and poor decision 
making especially if 
encountering bad 
weather or other 
operational challenges 
at destination. 

3 4 3 and 4 

 

12 

Chief 
Pilot / 
DDS 

Both sling pairings for inbound and outbound flight checked in the 
Jeppesen Fatigue program. 

 

Outbound: Crews start out well rested before flight, (normal 
wakeup time). (Ã2000 BAM) 

PROP - 2. 

 

Homebound: Crews moved to MBJ as early as possible, to be 
acclimatised as much as possible before check-in. (Ã1500 BAM). 

PROP - 1? 

 

 

 

2and 4 

 

8 

1 and 4 

 

4 
 

 

 

 

Highest “Final Risk” is risk -300: 

Hazard 42 “12”, if flying with 8 CAs.  

Hazard 4 “9” due performance problems with full load, (not 
applicable load reduced to 386 pax). 

Hazard 42 “8” if flying with 9 CAs. 

Hazard 86 “8” due to long flight. 

Hazard 2B “6” on The North Atlantic inexperienced crew, used for 
these sectors.  
Hazard 7B “6” due to less than 3 local nights in MBJ. 

Hazard 20 “6” due to high minima if not approved for RNAV app. 

Hazard 33 and 36 Alternate POP “6” due no RNAV approval. 

Hazard 56 “6” no guaranty for a tow bar, (we must send/get one). 

Highest “Final Risk” is risk -200: 

Hazard 86 “8” due to long flight. 

Hazard 2B “6” on The North Atlantic inexperienced crew, used for 
these sectors.  

Hazard 7B “6” due to less than 3 local nights in MBJ. 

Hazard 20 “6” due to high minima if not approved for RNAV app. 

Hazard 33 and 36 Alternate POP “6” due no RNAV approval. 

Hazard 56 “6” no guaranty for a tow bar, (we must send/get one). 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

Risk log needs to be sent back to Management, (to make the 
decision, will VKG use Montego Bay as a destination or not)? 

YES. 

Will we use Montego Bay as a Destination? YES 
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