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Sammanfattning 

Schemaläggning är en utmaning för de flesta företag och så även hos ground handling 
bolaget Aviator på Göteborg Landvetter Airport. Flygbranschen är en komplex 
bransch som påverkas av konjunkturer och efterfrågan. Branschen präglas av hård 
konkurrens och för Aviator är personalkostnaden den dyraste posten vilket gör 
schemaläggningen viktig, men svår.  De upplever problem med sin schemaläggning 
som läggs på längre sikte i fyra veckors perioder, främst tidsåtgången det tar att 
schemalägga. Tidsåtgången beror på många olika faktorer som skall tas i hänsyn, så 
kallade input.  
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Aviator, Göteborg Landvetter Airport, 
främst Mathias Johansson som är stationschef och schemaläggare. Syftet är att 
kartlägga processen av vilka input de använder sig av och hitta svagheter och styrkor i 
deras schemaläggning.   
 
Den metod som använts vid undersökningen av problemet har huvudsakligen varit 
litteraturstudier, observationer och en intervju. Det har resulterat i en 
processkartläggning av schemaläggningen och en SWOT-analys som identifierar 
svagheterna och styrkorna.  
 
Resultatet är en rekommendation till företaget om hur de skall gå tillväga för att få en 
mer tidseffektiv schemaläggning samt reducera kostnader och slöseri. Några av de 
förslagna förbättringarna är att genomföra ett system som samlar all data på ett ställa, 
anställa en person som enbart jobbar med schemaläggningen, se över sina processer 
oftare samt eventuellt börja använda sig av bemanningsföretag för att kunna hänga 
med i de olika konjunkturerna.   
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1. Inledning 
Flygtrafiken är en viktig del av samhället, som används flitigt av både företag och 
privatpersoner för att förflytta sig mellan platser men är även en stor arbetsplats för 
många och är därmed en central del av världens infrastruktur.  
 
Vid detta examensarbete skall processen av schemaläggningen av ramppersonal hos 
Aviator Göteborg Landvetter Airport undersökas. Företaget tillhandahåller med 
marktjänster på flygplatser och ramppersonalen har som uppgift att bland annat 
hanterar bagage.  
 
Flygindustrin är en komplex bransch som påverkas mycket av konjunkturer och dess 
efterfrågan vilket även påverkar schemaläggningen. Flygbranschen präglas idag av 
hård konkurrens vilket påverkar företagen och där med i förlängningen även 
schemaläggningen. Den största kostnaden Aviator, Göteborg Landvetter Airport har 
är personalkostnad vilket gör schemaläggningen viktig, men svår. Det är därför 
grundläggande med vilken input som används och vad som gör med den 
informationen man har. Det kan vara svårt att veta vad man ska ta hänsyn till vid 
schemaläggning och vilken input bör användas.  
 
Det finns många överväganden med utmaningen av bemanningsplanering men det 
kan vara svårt att planera i en bransch där det finns stor efterfrågan men hög 
osäkerhet. De flesta företag vill minimera kostnaderna för tilldelade arbetare och 
maximera servicenivåer. (Clausen, 2011) Det gäller att fastställa lämplig kapacitet 
utefter prognos vilket ger en viss osäkerhet då prognoserna inte är hundraprocentiga. 
Denna komplexa schemaläggning med osäkerhet i efterfrågan finns inom de flesta 
branscher där arbetsbelastningen varierar och osäkerhet i uppskattningen förekommer. 
(Mabert, 1979) (Stolletz, 2010) 
 
Flygbolag har sedan tidigare lagt ner mycket resurser på att planera sin flygbesättning 
medan martjänstebolagens schemaläggning inte har fått lika mycket uppmärksamhet, 
detta då den personalen oftast är billigare i drift (Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & 
Sier, 2004). Med dagens prismedvetenhet och ansträngda arbetsförhållanden och 
ökade kostnader med mera finns behovet av att effektivisera och se över 
martjänstebolagens schemaläggning. (Clausen, 2011) 
 

Ground handling bolaget Aviator på Göteborg Landvetter Airport har en önskan om 
att tiden det tar att lägga och planera arbetskraft skall reduceras och blir smidigare. 
För att öka effektiviteten skall schemaläggningen steg för steg ses över för att 
undersöka vilka negativa respektive positiva aspekter det finns med den, detta för att i 
förlängningen eventuellt kunna reducera tiden det tar att lägga schemat. Genom att 
kolla på processen vid schemaläggningen samt kartlägga den kan tidstjuvar i 
processen av schemaläggningen uppdagas. Rapporten skall förhoppningsvis 
underlätta kommande schemaläggning i framtiden för Aviator, Göteborg Landvetter 
Airport.  
 

1.1 Airport ground handling   

Ground handling bolag på flygplatser är de som har hand om markservicen, de utför 
uppgifter på flygplatsen, vid eller runt flygplan och servar dem innan och efter 
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avgång. Tillexempel utför de arbeten som att tanka flygplanen, avisa, 
flygplansstädning, ge strömförsörjning och catering. De har även hand om 
bagagehanteringen samt bemannar incheckningsdiskar och har hand om transport av 
passagerare till och från flygplanen. De utför både terminal och rampuppgifter. 
(Clausen, 2011) Ground handling bolag tillhandahåller alltså med tjänster som 
flygplatser och flygbolag använder och anlitar sig av. En av de främsta funktionerna 
på en flygplats är ramptjänster som är en del av ground handling bolag. I och med att 
de hanterar alla tjänster på rampen (airside) skulle man kunna hårddra det hela och 
påstå att en flygplats inte hade fungerat utan de tjänsterna. (Schmidberger, Bals, & 
Jahns, 2009) 
 
Det finns stränga krav angående tillträde för marktjänster på flygplatser då det måste 
finnas kapacitet, utrymme och uppfylla säkerheten samt andra lagar gällande 
tillexempel miljö etc. Antalet leverantörer av marktjänster som tillhandahåller 
bagagehantering, ramptjänster och påfyllning av bränsle och olja med mera har 
tidigare begränsats men är idag fri konkurrens på. (Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet, 1993) 
 
Tidigare var många flygplatser statligt ägda men så är det inte idag och det är vanligt 
att det finns flera olika ground handling bolag på en och samma flygplats som utför 
sina tjänster. Företagen kan erbjuda sina tjänster och det kan innebära att ett flygbolag 
kan ha flera olika bolag som utför olika tjänster åt dem för olika syften, och självklart 
är det en pris och upphandlingsfråga också.  Ett ground handling bolag kanske utför 
exempelvis incheckningen medan ett annat tankar och sköter avisning. (Clausen, 
2011) 
 
Exempel på ground handling bolag i Sverige är: Menzies, SGS (SAS Ground 
Services) och Nordic Aero, numera Aviator, vilket även är det företag examenarbetet 
utfärdas för. (Swedavia, 2011) 
 
Företagen tillhandahåller många tjänster och det krävs stor planering för att få allt att 
fungera, och dessutom hinna med under tidspress då det finns tidtabeller att följa som 
är relativt tajta. Inte minst gäller det även att ha personal till alla uppgifter som skall 
utföras och planera den personalen så man har rätt bemanning på rätt plats. I och med 
att ground handling bolag utför tjänster som transport av bagage, passagerare och 
gods m.fl. kan det klassas som en logistiktjänst. (Schmidberger, Bals, & Jahns, 2009) 
 

1.2 Logistik 

Logistik är läran om effektiva flöden, skapa tidsnytta och samtidigt tänka på̊ 

kostnader. Logistik omfattar både planering och förflyttning. (Oskarsson, Aronsson, 
& Ekdahl, 2006) (Johnsson & Mattsson, 2012) Inom flygbranschen, som innefattar 
transport, är det mesta logistik då det handlar om förflyttningar av allt från trafik, 
gods och människor samt ge service och vara kunderna till lag. (Rondinelli & Berry, 
2000) Man vill effektivisera resursanvändningen, flödet och få det att fungera 
optimalt och då även schemaläggningen.  
 
På flygplatser sker ständiga logistiska problem som måste lösas. När plan landar skall 
bagage hanteras, flygplan skall tankas och rengöras och allt detta utfärdas av 
markpersonal och den personalen måste schemaläggas (Clausen, 2011). Inom ground 
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handling bolag har logistik blivit allt viktigare att se över för att minimera 
kostnaderna, effektivisera flöden för att hänga med i konkurrensen. (Schmidberger, 
Bals, & Jahns, 2009) 
 
Fler och fler företag strävar efter effektivare flöden inom sina företag, det strävas efter 
optimala lösningar. När man talar om logistik är kundservice och leveransservice två 
viktiga och centrala begrepp. Utan fungerande scheman kan arbeten inte utföras 
ordentligt och kunden blir inte nöjd och man har därmed inte uppfyllt tillräckligt hög 
kundservice. Genom god planering av personal kan god leveransservice upprätthållas 
vilket ökar intäkterna till företaget och kunderna väljer förhoppningsvis att stanna och 
inte välja ett konkurrerande företag. Planering är alltså en viktig del i ground handling 
bolag för att arbeten skall kunna utföras i rätt tid och på rätt sätt. (Gustavsson, 2010) 
 

1.3 Problemformulering 
De flesta flygplatser arbetar kontinuerligt med verksamheten 24 timmar per dygn, sju 
dagar i veckan. Under denna tid skall personal tillsättas och planeras. Planering 
involverar ett flertal anställda, med varierande arbetsuppgifter och många olika 
begränsningar.  
 
Som tidigare nämnts är schemaläggning allt annat än problemfritt och är många 
gånger ett invecklat problem. Det är mycket som skall tas hänsyn till och tas i 
beaktning, vilka ofta är motstridiga krav. Exempel på motstridiga krav kan vara avtal, 
lagstiftningar och rätt kompetens på rätt plats. Vid processen av schemaläggning 
gäller det för företagen att tidsplanerna sin personal så det finns tillräckligt med 
personal med rätt kompetens på rätt plats för att tillgodose den efterfrågan som finns 
av de tjänster som företaget erbjuder. Vid organisationer som för närvarande använder 
sig av manuell planering finns besparingar att göra. Det gäller att utefter detta hitta 
optimala lösningar som skall minimera kostnaderna men samtidigt möta de anställdas 
krav. (A.T Ernst, H Jiang, M Krishnamoorthy, 2004) 
 
På Aviator, Göteborg Landvetter finns ett behov av att undersöka deras 
schemaläggning av ramppersonal. Detta då det är något som ständigt kommer upp till 
diskussion kring om det finns förbättringar att göra, framför allt tidsreducera 
processen vid schemaläggning. Schemaläggningen som den ser ut idag anses av 
företaget vara för tidskrävande då allt sker manuellt i Excel och det finns många input 
och aspekter att ta hänsyn till vid schemaläggningen. Inputen är en viktig och 
avgörande del i processen för att få ihop ett schema, dessa skall därför undersökas för 
att se vad man ska ta hänsyn till vid schemaläggning. Problemet för företaget är att 
smidigt och tidseffektivt kunna lägga fungerande scheman. Det är i dag ett problem 
att det tar för mycket tid att pussla ihop fungerande scheman då det tar tid att samla 
och ta hänsyn till alla input.   
 
Trots att schemaläggning är väldigt invecklat sker det ofta manuellt, och så även på 
Aviator. I dag sker all schemaläggning manuellt i dataprogrammet Excel där 
stationschef, Mathias Johansson, är schemaläggare och lägger ner X antal timmar på 
det varje månad. Detta är ett tidskrävande moment där även fel kan inträffa på grund 
av den mänskliga faktorn.  
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Aviator, Göteborg Landvetter har fem anställda koordinatorer som sköter 
dagsschemana på daglig basis och Mathias Johansson som lägger schemat på längre 
sikt i fyra veckors perioder. Det är schemat som läggs på längre sikt som företaget 
anser det finnas problem vid och som skall undersökas var eventuella begränsningar 
ligger samt vilka input de har och hur de använder sig utav dem. Genom att göra en 
processkartläggning kartläggs företagets process vid schemaläggning och på så sätt 
kan tidskrävande moment samt slöseri uppdagas och undersökas om de går att 
reduceras eller tids effektiviseras. Via en SWOT-analys skall även företagets 
svagheter och styrkor uppdagas samt vad de har för hot och möjligheter.  
 

1.4 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga processen av vilka input de använder sig 
av, vid den långsiktiga delen av schemaläggningen av ramppersonal på Aviator, 
Göteborg Landvetter Airport. Detta för att hitta svagheter och styrkor i sättet de 
lägger schemat på i nuläget en SWOT-analys. Genom en processkartläggning 
uppdagas vilka input som bör tas hänsyn till vid schemaläggning, vilket kan vara svårt 
att veta. Fokus i rapporten och examensarbete kommer ligga på processförbättring 
samt vilka input företaget använder.   
 
Målet med examensarbetet är att undersöka svagheterna och styrkorna i dagens 
schemaläggning av ramppersonalen på Aviator, Göteborg Landvetter Airport. Detta 
för att kunna presentera förslag på förbättringar av schemaläggningen som i 
förlängningen kan gynna företaget. Den nya schemaläggningen skall vara mer 
tidseffektiv, vilket i sin tur kan reducerar kostnader och slöseri i så stor mån som 
möjligt. Målet är att Aviator skall få en beskrivning av hur de i framtiden kan 
förbättra och tidseffektivisera sin schemaläggning. Alltså är uppgiften att kartlägga 
processen av schemaläggningen med all dess input för att hitta eventuella flaskhalsar i 
företagets schemaläggning vilket kan resultera i en rådgivning till förändringar vid 
framtida schemaläggning.  
 

1.5 Frågeställningar 
Hur ser schemaläggningsprocessen ut idag? 
Vad har schemaläggningen för styrkor respektive svagheter? 
Vilka input skall man ta hänsyn till vid schemaläggning av ramppersonal? 
 

1.6 Avgränsningar 
Denna rapport inriktar sig till Aviator på Göteborg Landvetter Airport. 
Undersökningen av schemaläggning kommer endast att göras och ta hänsyn till 
ramppersonalen hos Aviator på Göteborg Landvetter Airport. Schemaläggningen för 
övrig ramppersonal i Norden hos Aviator kommer ej tas i beaktning. Det som 
kommer undersökas i examensarbetet är schemaläggningen av ramppersonal som sker 
i fyraveckorsperioder, alltså schemaläggningen på längre sikt och inte 
schemaläggning på dagsbasis. Detta då det är schemaläggningen på lång sikt som 
företaget anser det finnas problem.  
 
Fokus ligga på data som erhållits från Aviator och hur processen av data 
innehållandes information till deras input i deras schemaläggning kan effektiviseras. 
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Ingen jämförelse av schemaläggning med andra flygplatser inom företaget har gjorts 
då det anses skilja små marginaler i sättet de arbetar på. 
 
Sekretess skall respekteras då konkurrens inom verksamheten förekommer samt för 
att skydda de anställdas integritet. Namn på de anställda kommer förbli helt anonym 
och vid behov kommer namn ersättas med siffror eller andra fingerade namn. Avtal 
mellan Aviator och andra företag kommer avgränsas från rapporten.  
 

1.7 Struktur  
Strukturen i rapporten presenteras med en inledning av examensarbetet där mål, syfte 
och metod beskrivs. En nulägesbeskrivning och analys av Aviators schemaläggning 
under delrapporten ges för att få en bild över hur schemaläggningen ser ut idag. Vilka 
för och nackdelar det finns med processen och insamlingen av input av den nuvarande 
schemaläggningen och vad man skulle kunna vidta för åtgärder för att effektivisera 
den. Genom en processkartläggning skall schemaläggningsprocessen identifieras och 
med hjälp av en SWOT-analys identifieras svagheterna och styrkorna med 
schemaläggningen. I rapporten ingår även en teoretisk referensram som behandlar de 
teorier som används i analysdelen. I analysdelen ingår det förslag på framtida 
förbättringar av schemaläggningen. Rapporten avslutar med en diskussion med 
fördelar och nackdelar samt skillnader på nuvarande schemat samt vilka åtgärder av 
förändringar företaget bör vidta.  Där diskuteras även den valda referensramen, 
metoden och det ges en sammanfattande diskussion över syftet och det genomförda 
arbetet. 
 
I rapporten kan det förekomma förkortningar, där av listas de viktigaste 
förkortningarna med förklaring nedan för att underlätta läsandet. 
 

• Team står för grupp 
• Rapporten behandlar Aviator på Göteborg Landvetter Airport och ibland kan 

ordet Aviator skrivas trots att det enbart avser Aviator på Göteborg Landvetter 
Airport.  

• GOT = Göteborg Landvetter Airport 
• Turnaround = processen från det att ett flyg ankommer tills det ska lyfta igen. 
• Skift = En start och stopptid under ett arbetspass förlagt under tillexempel ett 

dygn.  
• Ramp = Region of aircraft movement and parking. Rampområdet är en del av 

flygplatsen där tillexempel flygplanen lastas och lossas. Säkerhetsklassat 
område och är det område på flygplatsen där flygplanen bland annat förflyttar 
sig och parkerar.  

• Input = Information som man måste ta hänsyn till. 
• Skift = Arbetstid fördelad på dagtid, kväll och natt. 
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2 Metod 
Examensarbetet avser att processförbättra schemaläggningen av ramppersonalen på 
Aviator. Under examensarbetet skall en nulägesanalys göras genom en 
processkartläggning och en SWOT-analys för att på så sätt hitta svagheter och styrkor 
i deras schemaläggningsprocess. För att kunna genomföra arbetet skall företagsbesök 
ske, litteraturstudier göras och insamling samt analys av data användas vid utförandet 
av examensarbetet.  Under tiden skall även kunskap inom ämnet läsas på, speciellt 
processförbättring, information om flygbranschen, dess konkurrens och känslighet 
samt Excel. Detta för att få så mycket information, förståelse och kunskap som 
möjligt, samt trovärdighet i arbetet och kunna jämföra Aviators nuläge mot den 
teoretiska referensramen. 

På nästa sida presenteras metoder som använts för att genomföra arbetet. I början 
presenteras arbetsgången följt av mer detaljerad beskrivning av vilka metoder som 
används. 
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2.1 Systemsynsätt 

Vid utförandet av arbetet har jag utgått ifrån en trattmodell. Tanken med modellen är 
att från början jobba stort och övergripande för att få en bild av flygbranschen, ground 
handling bolaget Aviator. När den informationen och kunskapen samlats in 
påbörjades arbetet att kolla på processen av schemaläggningen mer detaljerat. Detta 
för att senare kunna övergå till en detaljerad nivå av vad som påverkar 
schemaläggningen, alltså vilken input företaget använder och hur de använder sig av 
den och var eventuella svagheter och styrkor i Aviators schemaläggning av 
ramppersonalen ligger. Tanken är att vid trattens spets, komma fram till en analys och 
diskussion som leder till ett resultat.  Nedan ses en modell av beskriven trattmodell.  
 
Modellen är till för att leda och avgränsa processen genom hela arbetet. Detta för att 
hålla fokus på rätt saker. Som ni ser på bilden nedan börjar den brett och övergripande 
av examensarbetets ämne för att sedan smalna av och avgränsa samt fördjupa sig 
inom ämnet och given uppgift för att nå ett resultat.   
 

 
Figur 1. Systemsynsätt i form av en trattmodell. 

 

2.2 Metod för datainsamling 
Vid besök hos företaget införskaffades mycket information om nuläget. Besöket gav 
en tydlig bild av hur företaget jobbar och dess situation men även om hur 
flygbranschen fungerar generellt. Där gavs observation av bagagehanteringen, 
rundvisning och förklaring av maskiner som de använder sig utav och biltur ute på 
rampen samt möjlighet att ställa frågor. Senare under dagen spenderades tid inne på 
kontoret för att observera och gå igenom Excel-dokument som används vid 
schemaläggning. Detta besök gjordes i januari. Vid senare besök i april gjorde 
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ytterligare en observation för att kartlägga processen vid schemaläggningen steg för 
steg. Vid den observationen skedde samtidigt en intervju för att få så mycket 
information som möjligt och svar på frågor. Efter den observationen och intervjun 
kunde varje steg i processen kartläggas för att sedan kunna göra en 
processkartläggning. Mer om de två observationerna läses i kapitel 2.6 i rapporten.  
 
Filer innehållandes ett typexempel av en fyraveckorsperiodschemaläggning, 
resursfiler och avtal har skickats av Mathias Johansson (stationschef) på Aviator. 
Filerna är tänkta att vara till stöd vid analys av schemaläggningen och genomförandet 
av arbetet. Genom analys av filerna fås en djupare förståelse för schemaläggningen 
för att sedan kunna föra en diskussion kring den och dess process för att bli en slutlig 
produkt.  
 
God kontakt har funnits med företaget och de har ställt upp på både besök och att 
svara på frågor i den mån de kunnat och haft tid. 
 
För att få en bild av hur de gick till väga vid processen av schemaläggningen skapades 
en processplanmodell som fylldes på med hjälp av Mathias information som jag sedan 
kunde arbeta utifrån. Den var till för att avgränsa mig själv så arbetet inte svävade ut 
allt för mycket utan förblev begränsat till sitt ämne. Nedan ses den tomma 
processplanmodellen. Ifylld processplanmodell återfinns i kapitel 5.2.1. 
 

 
Figur 2. Processplanmodell 
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2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ data 

Vid examensarbeten och andra större undersökningar brukar man ha som metod att 
använda sig av kvalitativ och kvantitativ data vilket även använts i detta arbete. Vid 
kvalitativ metod används oftast inte statistiska eller numeriska värden för att nå ett 
resultat. Analys och datainsamling kan ske samtidigt och slutsatser kan dras från 
personliga erfarenheter. Datainsamling kan ske genom tillexempel intervjuer och 
observationer. Kvalitativ forskning hjälper oss förstå hur det ser ut i verkligheten. 
(Forsberg & Wengström, 2008) (Ryen, 2004) 
 
Kvantitativ metod skall vara reproducerbar, alltså kunna upprepas av andra forskare 
på exakt samma sätt genom att enbart ha läst rapporten och följa den steg för steg för 
att sedan uppnå samma resultat. Vid kvantitativ metod har forskaren en uppfattning 
om vilket resultat som kommer uppstå och testar detta. Man försöker se samband, 
förutsäga och förklara. Datainsamling sker via mätmetoder, provtagningar, 
frågeformulär, skalor och experiment för att kunna göra en statistisk bearbetning. 
(Forsberg & Wengström, 2008) 
 
Att kombinera dessa två kan anses bra då det ger en helhetslösning som tar med både 
kostnadsdelen och den sociala, verkliga faktorn.  I detta examensarbete kommer 
främst kvalitativ data vara det som används men till viss del även kvantitativ i form av 
data av nuvarande scheman. För att få så trovärdigt resultat som möjligt måste 
mätmetoden ha hög reliabilitet och validitet. (Forsberg & Wengström, 2008) 
 

2.3 Intervjumetodik 
För att kunna få en annan vinkel samt en tydlig bild av processen och nuläget av 
schemaläggningen skall schemaläggare intervjuas. Detta för att kunna analysera, dra 
slutsatser och beslut. Vid en intervju kan man få mycket information som annars kan 
förbli okänd då man vid en intervju kan använda sig av utfrågning och följdfrågor. 
Intervjun är till för att ge en inblick i verksamheten och sättet de arbetar på. Intervjun 
skall ske vid besök på företaget då även en observation av schemaläggningen skall 
genomföras. (Lantz, 2013) 
 
För att genomföra en intervju på ett professionellt sätt och för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av intervjun har en litteraturstudie gjorts. Vid formning av en 
intervju är det viktigt att först fundera på problemformulering. Avgränsa problemet, 
precisera frågeställningen och tydliggör frågorna och ifrågasätta vad syftet med 
intervjun är. En intervju skiljer sig från ett vanligt samtal då ett samtal inte alltid har 
ett syfte. Vad är oviktigt och vad är intressant att fråga om? Vilken intervjuform skall 
man använda sig av och hur skall genomförandet av intervjun gå till? Det är viktigt att 
tänka på hur frågorna formuleras och ställs då fokus ligger på intervjuarens yttranden. 
(Lantz, 2013) Det är även viktigt att tänka på att välja en person eller flera personer 
som man tror kommer kunna berätta mycket och delge information. Vid intervju av 
flera personer är det bra om det är personer som kan berätta olika saker för att få en 
bredd på informationen man samlar in, även gruppintervjuer kan göras om man anser 
det ge mer information om ämnet. (Hedin, 2011) 
 
Det gäller att vara väl förberedd inför en intervju. Intervjuaren bör vara insatt i vad 
man vill ha reda på och ställa frågorna på ett korrekt sätt så de uppfattas korrekt av 
den som blir intervjuad. (Hedin, 2011) Genom neutrala frågor ökar man reliabiliteten 
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och validiteten. Under intervjun skall man även låta den som blir intervjuad att få 
berätta och gör det på sitt sätt. Intervjuaren skall alltså hålla låg profil och inte leda 
intervjuaren åt något håll utan lyssna. Meningen med en intervju är att den som blir 
intervjuad skall dela med sig av sin kunskap och den som intervjuar skall få tillgång 
av dennes kunskap. Som intervjuare skall man dock inte vara för godtrogen utan 
ifrågasätta den informationen som ges för att få fördjupade kunskaper. (Ryen, 2004) 
 

2.4 Litteraturstudier 
Litteraturstudien omfattar böcker, kurslitteratur och tidsskriftartiklar. Litteraturstudier 
har gjorts genom att hitta fakta och information för att få kunskap inom angivet ämne. 
Litteratur har valts efter relevans till ämnet, speciellt inom process vid 
schemaläggningsområdet. För att få så ny forskning som möjligt är vetenskapliga 
artiklar i regel bättre än tryckt litteratur. Detta då tryckt litteratur oftast inte innehåller 
förstahandsinformation utan innehåller information och diskussioner utifrån andras 
forskning. Med vetenskaplig litteratur menas även att de oftast har använts av 
systematisk, objektivt och kritiskt tänkande (Forsberg & Wengström, 2008). Trots det 
innebär det inte att tryckt litteratur behöver innehålla information av mindre värde och 
användning för detta examensarbete.  I en litteraturstudie strävar man dock efter 
förstahandsinformation med ny forskning. (Byrman, 2010) 
 
Genom litteraturstudier från flera vetenskapliga artiklar säkerställa den information 
man får fram, man får ett underlag som styrker slutsatser som dras. Informationen kan 
tillexempel användas som stöd för de åtgärder man rekommenderar ett företag. Man 
har då stöd av sin litteratur, som skall vara av god kvalité för de åtgärder man 
rekommenderar. (MIK-rummet, 2014) (Forsberg & Wengström, 2008) 
 
APA är det referenssystem som valts, då den anses lämpad vid akademiskt skrivande.  
 

2.5 Observation 
Vid en observation följer man med och observerar vad som händer och görs på plats. 
Det brukar vara oordnat och man antecknar vart efter och ställer frågor om så behövs. 
Det blir som en intervju fast ostrukturerad. (Hedin, 2011) 
 
För att kunna få en klar bild av företaget Aviator och dess organisation samt för att få 
en bild av processen av schemaläggning har två observationer gjorts. I samband med 
dem har även en intervju hållits, detta för att kunna få en bild av nuläget. En längre 
observation gjordes först i januari 2014. Då gjordes en introduktion i hur företaget 
jobbar, både operativt och administrativt. Rundvandring på plattan, visning av 
maskiner och bagagehantering etc. gjordes. Även den administrativa delen och hur 
schemaläggningen i Excel gick till demonstrerades. Efter den observationen fanns en 
klarare bild över hur företaget jobbar och en bild av hur flygbranschen i stort 
fungerar. 
 
Ytterligare en observation skedde i april 2014. Detta var cirka fyra veckor efter 
examensarbetet hade startat. Observation samt intervju behövde då ske för att få en 
djupare och tydligare bild av processen av schemaläggningen. Intervju kring 
processen steg för steg av schemaläggning skedde samt ytterligare frågor och 
funderingar som fanns besvarades. 
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Båda gångerna har observationerna skett på plats på Aviator, Göteborg Landvetter 
Airport. Ett ytterligare besök var preliminärt inplanerat men de frågor som behövde 
besvaras samt en sista avstämning skedde då istället via mail.  
 

2.6 Metod för analys 
Analys av nuläget skall utföras med hjälp av en SWOT-analys som skall bidra till 
information angående fördelar och nackdelar med processen av schemaläggningen 
och metod till förslag av effektivisering av schemaläggningen. Vid analysen kommer 
Aviators nuläge ställas mot den teoretiska referensramen. Diskussion kring analysen 
skall leda fram till förslag på framtida åtgärder vid schemaläggning. Vid analysen och 
diskussionen skall för och nackdelar med det nuvarande schemat presenteras. 
Rapporten och dess analys och diskussions del kommer fungera som underlag för 
företaget och dess framtida schemaläggning.  
 

2.7 Källkritik 
Alla källor skall granskas kritiskt och vara relevanta till rapportens område. Detta för 
att säkerställa att informationen som används är korrekt och trovärdig. Fakta skall tas 
från litteratur, professionella samt serösa hemsidor och artiklar. Helst skall två eller 
flera källor finnas inom de olika områdena för att säkerställa informationen. Varje 
källa har en författare eller skribent bakom sig som vill förmedla något och genom 
källkritik kan man undersöka om källan är trovärdig eller ej. För att säkerställa det 
kan man ställa sig frågor som (Skolverket, 2013):  
 

• ”Vilket budskap har källan?” 
• ”Är källan en förstahandskälla?” 
• ”Vem står bakom källan?” 
• ”Är källan äkta?” 

 
Genom att ställa dessa frågor får man högre reliabilitet och validitet vilket är mycket 
viktigt för ett rättvist resultat. (Forsberg & Wengström, 2008) 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel diskuteras den teori som rapporten innehåll baseras på. Detta för att få 
en förståelse för den bakomliggande teorin till det som diskuteras och förklaras i 
rapporten.   
 

3.1 Schemaläggning  

Schemaläggning är komplext och ett pussel att lägga för de flesta företag, 
verksamheter och organisationer. Vid schemaläggning fördelar man aktiviteter och 
resurser under en viss tid. Det utgör en viktig grund för företag och därför gäller det 
att ha fungerande scheman. För att få ihop ett bra schema krävs mycket tid och arbete 
för att få allt att fungera så bra som möjligt både ur arbetsgivare och arbetstagarens 
perspektiv. För att kunna planera personal måste man först veta vad företaget vill 
uppnå och hur man ska nå dit. Man måste även veta efterfrågan och vilken tillgång 
samt kapacitet företaget har. (Wideqvist, 2004) 
 
Det finns många olika sätt att konstruera ett schema på och det existerar inget korrekt 
sätt att lägga scheman på. Ett och samma schema är oftast inte lämpligt till flera olika 
arbetsplatser. All schemaläggning är individuell till varje företag eller avdelning inom 
företagen. Varje arbetsplats har olika saker att ta hänsyn till, så kallade inputs, och 
olika parametrar som spelar roll vilket gör schemaläggning väldigt komplext att 
lägga. Alla företag har olika behov och det gäller att schemaläggningen läggs och 
anpassas till det specifika företaget. (Wideqvist, 2004) (Pined, 2012) 
 
Vid schemaläggning är det viktigt att få en överblick över personal och bemanning. 
Ett effektivt schema kan få företag att få en bättre organiserad verksamhet och bättre 
framtida planering. Har man en överblick av schemat är det enklare att effektivisera 
sin verksamhet. Arbetstiden är något som berör alla med ett arbete, där både lagar, 
avtal, sömn, privatliv och andra aspekter påverkar. (Wideqvist, 2004)  
 
Schemaläggningen kan ha olika syften men oftast är målet att nå en effektivare 
fungerande verksamhet och tillgodose efterfrågan på sina tjänster. Att schemalägga är 
ett visst beslutstagande man gör som spelar en viktig roll. Viktigt för företaget kan 
även vara att hålla en positiv arbetsanda och samordna grupper på ett bra sätt. Att 
schemalägga på ett effektivt sätt kan vara en viktig del till att behålla 
marknadsandelar och minimera kostnader. Precis som inom personalplanering av 
besättning inom transport vill man eliminera långa viloperioder, få högre utnyttjande 
och minska kostnaderna.  (Pined, 2012) (Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, 2004) 
 
Det är viktigt för företagen att schemaläggningen är enkel och går snabbt att lägga. 
Genom att använda sig av enbart papper och penna kan man enkelt lägga ett schema 
men Excel är ett ypperligt verktyg för schemaläggning då programmet även kan 
kalkylera automatiskt. Det kan dock vara svårt att underhålla och ta mycket tid, därför 
använder sig många numera av schemaprogram som man betalar för, som finns både 
online och nedladdningsbart. (Visma, 2012) 
 
Många företag använder sig idag utav bemanningsföretag, främst på grund av dess 
flexibilitet. Att använda sig av bemanningsföretag innebär att man hyr personal för att 
utföra ett visst arbete. Naturligtvis gäller samma anställningsvillkor men skillnaden är 
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att det är hos bemanningsföretaget som personen är anställd hos och ej det företag 
som använder sig utav arbetskraften. På så sätt är inte företaget låst till personalen 
utan kan använda den efter behov. (Olofsdotter, 2008) 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de anställdas önskemål då det annars kan skapa otrivsel 
och problem. Det är en viktig förutsättning för många anställda att få schemat att 
fungera med sitt privatliv. Schemat måste för en del anställda samspela med fritiden 
som kan innehålla skola, familjeliv eller annat jobb. Som arbetsgivare och 
schemaläggare gäller det att ge utrymme för de anställda att vara med och utforma 
schemat och hur arbetstiden förläggs. Detta genom att de åtminstone får ge önskemål 
om hur de vill jobba eller när de vill vara lediga då det inte är möjligt att alla anställda 
skall eller kan vara delaktiga vid utformandet av schemat.  (Widqvist, 2004) 
 

3.1.1  Vad gör man? 

Att konstruera ett schema kräver förberedelse men man har även ansvar och en hel del 
krav. Det finns mycket att ta hänsyn till vid schemaläggningen och många olika 
principer att följa. Förutom personalens önskemål så är det efterfrågan samt tillgång 
på den bemanning som finns som styr, men även avtal och lagar. Alla företag har sina 
olika avtal med anställda men det finns regelverk som gäller för alla företag i Sverige. 
Den anställdas rättigheter får inte överskridas och man får ej överskrida mer än vad 
arbetstidslagarna tillåter. (Wideqvist, 2004) 
 
Vid schemaläggning lägger man arbetstiden för antingen sig själv eller anställda. 
Utifrån den efterfrågan och behov av personal lägger man den arbetskraft som 
behövs. Vid utvecklandet av ett schema bör man först bestämma hur många anställda 
som behövs (Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, 2004). Det gäller att bemanna rätt 
och vid rätt tidpunkt. Det finns många olika sätt att lägga scheman på och man får 
anpassa sättet man lägger schemat och vilket verktyg man väljer att använda sig av 
utefter vad som passar de anställda samt verksamheten. (Kommunal, 2007) Förutom 
olika sätt och program att använda sig av vid schemaläggning finns även olika former 
och typer av scheman, så som rullande, års schema, säsongs anpassat eller temporärt 
med flera. (Björklund, 1990) 
 
Innan man börjar lägga schemat bör man fundera på vad det finns för krav, vilka input 
man har samt vad verksamheten behöver och hur man vill lägga schemat. Man kan 
titta på hur andra företag har lagt sina scheman för att få inspiration till vilket om 
något program man vill använda sig av. De flesta program och modeller är väldigt 
flexibla. (Kommunal, 2007)Vid val av sätt att lägga schema får man ta hänsyn till 
vilka input det givna företaget har samt att de flesta företag vill hushålla med sina 
resurser och följa någon form av budget. (Mer om input och vad det innebär läses 
nedan i kapitel 3.1.2.) Det gäller att försöka hitta någon slags balans som tillgodoser 
alla begränsningar och önskemål någorlunda bra, då det är sällan alla kan tillgodoses. 
Desto fler individuella önskemål och krav samt olika tider på dygnet som skall 
bemannas med X antal olika personer och dessutom hushålla med resurserna, desto 
mer komplicerat blir det. (Björklund, 1990) 
 
Om man enbart skulle lägga schema för måndag till fredag 07-16 för en person hade 
det räck att skriva in det i en kalender. Skall man dock schemalägga för flera personer 
under olika tider på dygnet, alltså skift, blir det mer komplicerat och ett schema är då 
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nödvändigt. Schemat behövs för att man skall kunna få en överblick över 
bemanningen för de dagarna som är planerade och för att de anställda skall kunna se 
sina arbetstider. Det är inte så enkelt att hitta en lämplig nivå på bemanning som 
täcker alla arbetstider samt uppfyller de krav och önskemål som finns. (Björklund, 
1990) 
 
För att hitta en lämplig nivå på bemanning får man göra en prognos, en uppskattning 
av antalet anställda som behövs, en kapacitetsplanering. Kapacitetsplanering innebär 
att kunna bestämma och förutse den efterfrågan som kommer ske framöver för att 
kunna producera eller utföra de tjänster som efterfrågas. Man får försöka hitta en 
balans i vad som efterfrågas mot tillgänglig kapacitet. Vid kapacitetsplanering vill 
man möta marknaden så kostnadsekonomiskt som möjligt.  
 
Långsiktig kapacitetsplanering innefattar produkt och tjänsteutbud. (Wang, 2001) 
Långsiktig kapacitetsplanering är viktig för företag då det kan påverka 
konkurrenskraften vad gäller kostnader, leveranstid, pålitlighet och flexibilitet. Vid 
kapacitetsbestämning måste man bestämma när och med hur mycket de kommer 
förändras. Det baseras oftast på prognoser utifrån historisk data som då blir input till 
prognosen (Wang, 2001). (Olhager, Rudberg, & Wikner, 2001) 
 
Oförutsedda händelser är viktigt att ha med i beräkningarna och måste existera 
utrymme för i schemat. En viss flexibilitet måste finnas om någon blir sjuk, tvingas 
eller behöver ta ledigt, något oförutsett i privatlivet sker eller att företaget måste 
överbemanna på grund av ökad efterfrågan eller annan anledning. Av denna 
anledning bör man ej detaljplanera och låsa arbetstiderna som om de vore skrivna i 
sten. Schemat bör klara av både en ökad bemanning samt viss frånvaro av personal. 
En fördel är att schemat är lagt på så sätt att inte hela schemat måste göras om vid en 
mindre avvikelse, tillexempel att någon måste vara ledig. Att ha utrymme för 
personalen att kunna byta pass, i den mån det är möjligt utan att schemat påverkas, 
anses vara fördelaktigt. Detta då de kan planera sitt privatliv och ledighet. Önskvärt är 
dock att schemat inte skall ändras efter att det är lagt men det är viktigt att ha med i 
planeringen vid schemaläggningen att ändringar kan komma ske och då måste det 
finnas utrymme för det. (Björklund, 1990) 
 
Exempel på tillvägagångssätt vid schemaläggning av check-in agenter, som tillhör 
marktjänst är att personalen börjar planeras i tid. Utefter den förväntade tidtabellen av 
flighter som skall gå cirka ett halvår senare planerar man personalbehovet. I regel 
brukar schemat släppas senast 14 dagar innan arbetet skall utfärdas. Allt bygger på 
efterfrågan och tillgänglighet av personal. Vid schemaläggningen måste lagar, avtal 
och andra input följas. På grund av förändringar kan sedan omplanering ske en till två 
dagar innan utsatt dag. Det kan ske tillfälliga förändringar på grund av förseningar, 
inställda flyg eller oförutsedda händelser. Vid dess ändringar måste självklart regler 
fortfarande följas men det gäller att det finns en viss flexibilitet i schemat för sådana 
händelser, vilket inte är helt ovanligt att det sker inom flygbranschen. Samma 
principer gäller för ramppersonalen och dess schemaläggning. (Stolletz, 2010) 
 
Att förbättra det nuvarande schemat och utnyttja den befintliga personalen optimalt 
kan leda till bättre servicenivå och kvalité. Ett optimerat schema kan ge mer robusthet 
och rättvisa och därmed tillfredställelse till personalen. Att planera manuellt kan vara 
väldigt svårt då man skall tillgodose många input. Detta kan även vara svårt för 



Examensarbete    LiTH 
 
Sofia Persson Olsmyr    2014‐10‐18 

  19 

optimerade system men de kan däremot testa olika scenarier och snabbt upptäcka om 
vissa lösningar är genomförbara eller ej, vilket kan spara tid av planeringsarbetet som 
därmed kan läggas på annat och ge mervärde för företaget. Detta innebär att 
databaserade planeringssystem kan spara tid åt de som planerar sina scheman 
manuellt dock kan de systemen ha svårt att hantera mycket olika input, framförallt om 
inputen är föränderliga. (Clausen, 2011) 
 

3.1.2 Schemaläggningsprogram 

Vid konstruerandet av ett schema finns det många olika metoder, modeller och 
program att använda och få stöd av. Exempel på program som man kan använda sig 
av är Frida, Pallet, Medvin och Time Care. Dessa program är även konstruerade så att 
personalen kan få vara med och påverka schemaläggningen. Genom att låta 
personalen vara med och påverka kan det leda till positiva effekter så som att det blir 
lättare att bemanna pass. Programmen fungerar så att personalen får skriva ner sina 
önskemål som sedan programmet tar hänsyn till. Programmet ser till att vara flexibelt 
vilket är en fördel. (Kommunal, 2007) Olika schemaläggningsprogram har numera 
använts av kommunal verksamhet de senaste 10 åren men har de senaste åren även 
börjat användas inom näringslivet. (Widqvist, 2004) Schemaläggningsprogram som 
finns att tillgå och köpa som tjänst både online och nedladdningsbart kan vara till 
hjälp att schemalägga de anställa på företaget. Detta kan göra schemaläggningen 
smartare, enklare och ge en överblick och tydlighet över företagets anställda och 
schemaläggning. Trots kostnaden det medför att använda sig av tjänsten kan det i 
förlängningen bli mer ekonomiskt då de utför arbetet åt en och det kan underlätta och 
effektivisera schemaläggningen. (TimeZynk, 2014) Nackdel kan dock vara att de ej är 
lika insatta i branschen och kan ha svårt med input som förändras.  
 
Scheman kan naturligtvis också läggas enbart med papper och penna. Det vanligaste 
schemaläggnings program som används av de flesta företag är dock Excel 
(Kommunal, 2007), och är även det program som Aviator använder sig av. Mer om 
Excel läses i nästa stycke. 
 

3.1.2.1 Excel 

Excel är ett kalkyleringsprogram där man kan skapa tabeller, beräkna och analysera 
data där de numeriska beräkningarna görs automatiskt. Programmet kan även skapa 
diagram och snygga layouter. Excel är ett bra och användbart program vid 
schemaläggning och används av många företag för att schemalägga deras personal.  
(Microsoft Office Excel, 2014) Programmet gör det enkelt att se tider, tidsredovisning 
samt se tjänstgöringsgraden, hur många timmar som arbetas, skift och pass. 
Programmet kan även lätt göra ett Gantt-schema samt diagram över 
schemaläggningen. I Excel är det lätt att mata in och ändra data som programmet 
sedan automatiskt kalkylerar om, om så behövs. (Curtis D, 2007) 
 
Excel är bra då man kan bygga lösningar där arbete kan effektiviseras. Vill man 
arbeta mer flexibelt och inte har något bra system för planeringen av 
schemaläggningen är Excel ett ypperligt verktyg att använda sig utav. (Björklund, 
1990) 
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Fördelen med att använda datoriserat program istället för papper och penna är att 
räknearbete sker automatiskt med hjälp av dataprogram. Tider kan dock behöva 
skrivas om till timmar och hundradelar för att det skall kunna räknas av programmen 
men när det är gjort summeras arbetstiderna snabbt. En annan fördel är också att det 
blir lättare att ändra tiderna och beräkna om, utifall det behövs. I och med det sparar 
man tid och man kan ta fram olika alternativ och förslag. Än idag finns det dock inga 
program som kan hantera komplex schemaläggning och olika konsekvenser av olika 
alternativ. (Björklund, 1990)  
 
Nackdelen med Excel är att man måste mata in allt manuellt. All information och data 
måste för hand manuellt matas in, vilket tar både lång tid och fel kan uppstå. Dels på 
grund av förändringar som kan ske och begränsningar i form av input som måste tas 
hänsyn till.  
 

3.1.3 Input  

Vid tjänstgöringsschema vid flygplatser krävs viss information från olika data för att 
kunna lägga schema. Denna information blir då input till schemaläggningen. Med 
input tills schemaläggningen menas fakta och begränsningar som behövs till 
processen för schemaläggning som slutligen blir output, alltså ett färdigt schema. 
Input -> process -> output. Data som använd som input från flygbolagen är deras 
flighttider och denna får de från deras planeringsavdelningar. Annan information som 
används som indata som tillexempel personaltillgång etc. brukar vara internt 
utvecklade inom företaget. Daglig uppdatering av tidtabeller brukar ske, samt 
flyginformation via system. (Dowling, Krishnamoorthy, Mackenzie, & Sier, 1997) 
 
Input eller indata är information, regler eller annan data man använder sig av för att 
schemalägga något. Vid schemaläggning har man X antal input att ta hänsyn till och 
det innehåller information man måste ta hänsyn till vid schemaläggning för att få 
schemat att gå ihop. De olika inputen kan dock ha olika prioriteringsgrad och av 
naturliga skäl bestäms vissa saker före andra, vilket automatiskt ger dem olika 
prioriteringsgrad. Man kan tillexempel göra en planeringstidslinje för att se i vilken 
ordning inputen kommer, alltså vilken prioritering de har. Tillexempel kommer 
troligtvis storleken på arbetskraften bestämmas före vilka personer som skall arbeta. 
Sedan måste även inputen tas i olika ordning av den anledningen att informationen 
blir tillgänglig under olika tider och givet efter att annan information getts. Desto 
närmre datumet då schemat skall släppas desto större blir detaljeringsnivån på inputen 
och de problem som skall lösas. Generellt så blir planeringsperioden mindre och 
mindre desto närmare man kommer deadline för schemat. Vanligtvis har man en 
intensiv planeringsperiod under en viss tid. (Clausen, 2011)    
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Man kan se input som information som samlas ihop som slutligen leder till något, i 
detta fall ett schema. Bilden nedan skall symbolisera information som samlas in för 
att slutligen leda till ett schema. Strecken från informationen till schemat i mitten på 
bilden skulle man kunna se som processen av inputen till schemat.  
 
 
 
 

 
 
Planeringsprocesser är ofta begränsade planer och kan redovisas och användas i olika 
ordning. Man brukar rangordna inputen utefter kategori samt placering. Vid planering 
av input kan man även ha med som notis om vad som är planerat, vad det finns för 
begränsningar samt om det finns andra notiser om dem. Genom att skriva och notera 
företagets input får man en klarare bild och kan se en balans mellan tillgång och 
efterfrågan, vad som kan förbättras och hur man ska planera samt vilka begränsningar 
man har. Man kan göra studier och förbättringar för framtida prognoser och 
kapacitetsresurser och på så sätt hantera risker och begränsningar samt fördela 
resurser. Detta kan göra så att företaget får förbättrade resultat av leveranskedjan och 
förbättrad kundservice, alltså blir det värdeskapande för företaget att ställa upp sin 
input. ( Tavares Thoméa, Scavardab, Suclla Fernandezc, & Scavardad, 2012) 
 

3.1.3.1 Tidtabeller 

Schemaläggningen av flyg och dess tidtabeller utgör en nyckelroll inom 
flygverksamheten, då det påverkar det mesta inom flygbranschen. Flygbolag lägger 
sina tidtabeller utefter den efterfrågan som finns. De anpassar alltså sina flighttider 
efter de tider det finns efterfrågan på. Det resulterar att det finns peak-tider under 

Schema 

Information 

Information 

Information Information 

Information 

.Figur 3. Input som tillsammans skapar ett schema. 
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dygnets 24 timmar då fler plan avgår på grund av att efterfrågemarknaden ökar. 
Under peak-tiderna påverkas inte enbart flygbolagen utan alla inblandade aktörer får 
mer att göra under dessa tider. Skulle inte tidtabellerna anpassas skulle det resultera i 
en betydande förlust av vinst. (Yan & Young, 1996) 
 
Resenärer har krav på flygbolagen och ett av de primära kraven är tidtabellen men 
även pris, plats och punktlighet. Det gäller att tillfredsställa de önskemålen för att 
vinna resenärer och därmed vill många flygbolag flyga samtidigt under de ”bästa” 
flygtiderna efter resenärernas önskemål. Dock kan man dela upp resenärer i olika 
önskemålsgrupper då vissa vill åka charter, andra reguljärt och så finns det de som 
reser inom arbetet. De olika kategorierna kan ha olika önskemål om när på dagen de 
önskar resa och därmed hamnar dessbättre inte alla flighter samtidigt, tillexempel på 
morgon. Priset på biljetterna har stor betydelse. (Petersson J. W., 2007) 
 

3.1.3.1.1 Efterfrågan och osäkerhet 

Det senaste decenniet har antalet flygpassagerare fortsatt ökat vilket har satt press på 
våra flygplatser. Befintliga flygplatser byggs ut och nya tillkommer. Detta sätter press 
på tillexempel ground handling bolagen som även de måste växa i takt och expandera. 
(Kazda & E. Caves, 2007) I och med att efterfrågan på flygindustrin ökar finns det 
tillväxtpotential, samtidigt som konkurrensen hårdnar och marginalerna krymper och 
det är svårt att få en stabilitet. Logistiken och schemaläggning är därmed viktig för att 
kunna effektivisera och se till så allt sker så smidigt och effektivt som möjligt. 
(Schmidberger, Bals, & Jahns, 2009)  
 
Flygbranschen kan överlag förändras då mycket hänger på passagerarna och deras 
behov samt vad de efterfrågar. Vid lågkonjunktur, krig, men även miljöpåverkan och 
mycket mer speglar efterfrågan vilket gör marknaden väldigt osäker. Flygtrafiken är 
en viktig del av kommunikationssättet och alla former av kollektivtrafik står inför 
liknande utmaningar och det globala klimatet är även det en aspekt som spelar in när 
man väljer transportsätt. Detta kan vara en faktor som spelar in vid osäkerheten av 
efterfrågan och de flesta företagen jobbar ständigt för att förbättra miljöpåverkan och 
minska utsläppen. (Somerville, 2004) 
 
Vid planering i operativa branscher så är ofta många beslut redan tagna sen innan 
gällande personal. Däremot kan många oförutsedda händelser ske och mycket kan 
ändras från planeringstid till genomförande av arbetet. Tillexempel rörande 
bagagehantering så kan en flight vara försenad och bagage som skall med anslutande 
flight gör så att markpersonalen måste ändra ordningen de utför visst arbete på eller 
när de utför arbetet då de måste anpassa sig till flighterna. (Clausen, 2011) 
 
Vid långsiktig planering används ofta efterfrågakurvor som visar den uppskattade 
efterfrågan eller arbetsbelastningen. I den kurvan visas efterfrågan dag för dag men 
även för tillexempel varje timme där det sedan anges hur många personer som krävs 
vid olika tidpunkter. Utefter den kurvan får man göra en bedömning hur många som 
skall schemaläggas. Som tidigare nämnts måste det finnas en viss flexibilitet i 
schemat då ändringar kan ske då prognoser kan förändras. Inom flygbranschen sker 
ständigt förändringar och efterfrågakurvan ger enbart en indikation på viken 
arbetsbelastning som krävs. (Clausen, 2011) 
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Vid planering av efterfrågan och arbetsbelastningen vid ground handling så styrs den 
till största del av ankomst och avgångar av flighter. Därav så blir efterfrågan väldigt 
hög inom vissa tidsintervall då flygbolag har en tendens att gruppera sina flygningar. 
Detta gör så att det blir höga peakar under vissa tider under dygnets timmar och vissa 
perioder är hektiska medan det kan blir väldigt lugnt där emellan. På grund av den 
stora variationen blir det svårt att planera personal då man inte vill ha så stort slöseri 
av arbetskraft under de perioderna med låg belastning men samtidigt vill man 
tillmötesgå den efterfrågan som finns under peak timmarna. Det uppkommer alltså 
stora variationer av markbelastningen och dess personalbehov från en timme till en 
annan vilket gör det svårplanerat. Hade flighterna varit belagda under hela dagen med 
mer marginal emellan hade det underlättat med jämnare behov av personal och 
förseningar av flighter hade även minimerats. (Clausen, 2011) 
 
Vid efterfrågan och beräkning av arbetsbelastning måste man ta med i beräkning och 
göra en uppskattning, förutom efterfrågakurvan, av hur många som krävs till vilken 
uppgift, hur lång tid uppgiften tar samt vilken typ av flygplan det är. Varje post kan 
kräva olika stor arbetsbelastning beroende på vilken typ av flygplan det är som skall 
hanteras och utföra service för. Ibland kan det dock vara fördelaktigt att överväga 
personalbrist, inget som uppskattas lika högt av kunden. Det hela är en kostnadsfråga 
som man får ställa med för och nackdelar och vad vinstnivåerna blir. Att 
överbemanna kan tillexempel öka servicen och därmed ge en marginell vinst på det 
sättet i stället. (Clausen, 2011) 
 

3.1.3.1.1.1  Konkurrens 
Konkurrens är väldigt centralt i denna rapport då det är något som ökar samt präglar 
och påverkar hela flygbranschen och dess aktörer. (Graham, Kaplan, & Sibley, 1983) 
Enligt Konkurrens på nya villkor skriven av Granslandt och Nyberg bidrar konkurrens 
till följande: 
 

• ”Konkurrens leder till reducerad marknadsmakt” 
• ”Konkurrens leder till intern effektivitet i företagen” 
• ”Konkurrens leder till stordrift och effektiv selektion” 
• ”Konkurrens befrämjar innovativ aktivitet” 

 
(Granslandt & Nyberg, 2002) 

 
Konkurrens leder även till ekonomisk utveckling då det till exempel kan resultera i 
nya investeringar. Inom transportinfrastrukturen kan kommunikationerna förbättras 
tack vare konkurrens. Investeringar och konkurrens som leder till förbättrade 
kommunikationer stimulerar tillväxten i samhället. Konkurrens är därför positivt för 
samhället och kan leda till något bra men gör företagsklimatet tuffare. (Sanandaji, 

Vägen till konkurrenskraftiga städer – om transportinfrastrukturens roll, 2012) 
 

3.1.2.1.1.2  Flygsektorn – en bransch i ständig förändring med oförutsedda händelser 

Flygbranschen är en känslig bransch som påverkas av yttre faktorer och det gäller för 
företagen att hänga med i den föränderliga miljön. Exempel på faktorer som kan 
påverka är oförutsedda händelser, sådant de ej kan påverka men som påverkar 
företagen. Exempel på det är den 11 september eller lågkonjunkturer och när det är 
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krig i världen. Dessa är alla hot i omvärlden som påverkar konjunkturen och hur det 
går för flygbranschen. Samtidigt kan det bli högkonjunktur och det gäller då att ha 
beredskap för att hänga med i den utvecklingen. (Breimark & Ahlström, 2005) 
(Zimmermann, Hromkovic, & Rossmanith, 2005) 
 
Flygbranschen blir mer och mer konkurrensutsatt och fler flygplatser men även 
ground handling bolag och flygbolag blir privatiserade. Flygplatserna konkurrerar om 
flygrutterna vilket påverkar marktjänsteverksamheten och markoperationer är 
nödvändigt för fortsatt tillväxt för både flygplatser och flygbolag. (Clausen, 2011) 
Flygbranschen har förändrats de senaste åren och många nya bolag har kommit in på 
marknaden, speciellt lågprisbolag. Lågprisbolagen sätter stor press på marknaden och 
vill pressa ner priserna. Med dem in på marknaden har det lett till en ny 
konkurrenssituation. Det har blivit ett hårt klimat vilket gjort att traditionella bolag 
hotas. En stor anledning till att konkurrenskraften har ökat inom flygbranschen och 
gjort det möjligt för lågprisbolagen att ta sig in på marknaden är avregleringen. Med 
avreglering innebär det att regelverket liberaliseras, så att nya företag kan etablera sig 
på marknaden men även fastställa de priser de önskar. Inom Europa inleddes 
avregleringen som 1987 och den svenska inrikesmarknaden avreglerades först 1992. 
Målet med avregleringen var att få en enhetlig reglering av marktjänster, 
liberalisering, minska driftskostnaderna och förbättra kvalitén av hantering av 
flygplan (Schmidberger, Bals, & Jahns, 2009) . 
 
Lågprisbolagen sätter inte bara press på de övriga flygbolagen utan även flygplatserna 
och andra företag som jobbar inom branschen. De sätter stor press på konkurrensen 
och alla bolag. Hänger man inte med i den pressade miljön slås man snabbt ut på 
marknaden av andra konkurrerande företag. Flygbolagen vill försöka minska sina 
kostnader och ökad konkurrenskraft. Stora kostnadsfaktorer är tillexempel bränsle, 
besättningspersonal och marktjänster. (Breimark & Ahlström, 2005) (Zimmermann, 
Hromkovic, & Rossmanith, 2005) (Schmidberger, Bals, & Jahns, 2009) 

Många av flygbolagen har ekonomiska problem, men frågan är om det beror på den 
hårda konkurrensen som finns idag eller om det beror på sättet de jobbar på. För att 
överleva har många bolag ingått i allianser för att vinna fördelar och minska sin 
kostnads bas. (Ernst, Jiang, Krishnamoorthy, & Sier, 2004) Ett exempel på allians 
som är väldigt stor är Star Allianse där t.ex. SAS tillsammans med Spanair, Thai 
Airways International och Lufthansa med många fler ingår. Hur som helst så påverkar 
detta i sin tur ground handling bolagen då de kan mista sina upphandlingar. Det blir 
en dominoeffekt och påverkar hela flygbranschen och alla inblandade aktörer. Företag 
som tillexempel SAS måste ändra sina strategier för att möta konkurrensen och 
överleva på marknaden. (Breimark & Ahlström, 2005) Detta gäller även marktjänster 
som får se över sina strategier så de inte tappar marknadsandelar. Det gäller för 
ground handling bolagen att var konkurrenskraftiga, marknadsorienterad och 
kunddriv. Det är viktigt att se över företagen så man inte går i samma hjulspår hela 
tiden utan förbättrar sin förmåga. (Schmidberger, Bals, & Jahns, 2009) 

Det gäller att spara på de kostnader man kan, och personalkostnad är en av de största 
posterna för ground handling bolag. Det gäller att ha en effektiv planering av 
personal. Det har även visat sig att med effektiv planering av personal har miljontals 
dollar hos större företag, så som United Airlines, kunnat sparas in årligen. Det gäller 
dock att ha rätt datasystem då det är väldigt svårt för schemaläggarna att kunna se alla 
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processer och hantera all data utan hjälpmedel. Många ground handling bolag men 
även flygplatser och flygbolag använder sig idag av schemaläggningssystem som är 
anpassade för att följa arbetsregler, har optimerings komponenter samt andra 
problemlösningsegenskaper. Detta är stora framsteg sedan de första 
planeringssystemen kom men de kan fortfarande förbättras. Det är en kostsam 
investering att både utveckla och investera i planeringssystem men det kan vara en 
lönsam investering i längden. (Zimmermann, Hromkovic, & Rossmanith, 2005) 

3.1.3.2 Avtal 

Vid schemasammanhang är arbetstidslagen väldigt central och viktig. Den innehåller 
bestämmelser om arbetstidens längd, övertid, nattvila, semester med mera. Somliga 
lagar är tvingande och kan ej avtalas bort. Det finns dock visst utrymme att tolka lagar 
och avtal vid tillämpning av schemat. Avtal uppdateras och ändras och det är därför 
viktigt att som schemaläggare hålla sig informerad om de senaste uppdateringarna 
gällande avtal och regler. (Björklund, 1990) 
 
Avtal är en viktig input, då de ej får brytas eller bortses ifrån vilket kan göra 
schemaläggningen till ett pussel om man t.ex. skulle vilja lägga en person att sluta 
jobba vid 22:00 för att sedan börja 05:00 nästa dag vilket inte går då den anställde 
måste ha 11 timmars vila. Vid schemaläggningen gäller det att vara medveten om alla 
avtal och regler (Svenska Transportarbetareförbundet, 2013) 
 

3.1.2.3 Arbetstid 

Enligt avtal har de anställda rätt till sammanhängande ledighet minst en helg i 
månaden. Ordinarie heltid skall vara i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, 
måndag-fredag klockan 07:00-17:00. (Svenska Transportarbetareförbundet, 2013)  
 
Det finns mycket regler kring vila och uppehåll att förhålla sig till vid 
schemaläggningen. Till exempel så har de anställa rätt till 20 minuters uppehåll vid 
pass som är kortare än 5 timmar med start mellan 03.00 och 04.30, om trafiken 
tillåter. De anställda bör även ha två fridagar per vecka och minst en helg ledig per 
fyra veckors schema. Minsta sammanhängande arbetstidsgräns som finns är tre 
timmar. (Svenska Transportarbetareförbundet, 2013) 
 
De heltidsanställda brukar vanligtvis täcka basen av schemat för att få skift på 8-11 
timmar inklusive raster. (Zimmermann, Hromkovic, & Rossmanith, 2005) 
 

3.1.2.4 Kompetens hos anställda 

Kompetensen hos de anställda kan variera beroende på vad de har för tidigare 
utbildningar och kunskap. Att veta de anställdas kompetens är väldigt viktigt för att 
placera rätt person på rätt arbete. Om och när man ska bilda team gäller det även att 
hitta rätt personer som skall befinna sig på rätt plats och i den fungera med andra 
anställda. Detta, om de behöver jobba i team, är också en input för schemaläggaren att 
ta hänsyn till. Sammanställandet av ett team kan i viss mån jämföras med strategiska 
planer för flygplatser. Vid sammansättandet av ett team är det framförallt viktigt att 
alla kan komma påverka det som skall genomföras och att alla har rätt behörighet.  
Det är även viktigt att personerna i sammansättningen av teamet fungerar 
tillsammans, att alla känner sig uppskattade och att stolthet åsidosätts. Alla är vi olika, 
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fungerar och arbetar på olika sätt, det är därför viktigt att personerna i gruppen kan 
samarbeta och visa respekt under arbetets gång. (Bezilla, 2009)  
 

3.1.2.5 Anställdas önskemål 

Förutom önskemål så har de anställda alltid åsikter. De ser inte alla steg i processen 
utan ser enbart det slutgiltiga schemat och deras egna schemalagda tid och har då inte 
alltid förståelsen. Ett exempel på åsikt kan vara arbete på nattid. En anställd kan vara 
van vid att jobba ett visst antal nätter i månaden men måste någon månad jobba några 
fler pass än vanligt, vilket inte alltid uppskattas. 
 
Att de anställda jobbar fler pass men kortare kan vara av strategiska skäl då de orkar 
mer, både på jobbet och privat. Att schemat läggs på det viset är inte alltid uppskattat 
då de anställda inte alltid ser det ur den synpunkten utan tycker att de lika gärna kan 
vara på jobbet en längre tid när de väl är där. Det finns en gammal historia om att man 
som skiftarbete ska jobba så få pass som möjligt per vecka men fortfarande få ihop 
sina timmar. Detta resulterar i att man är helt slut och orkeslös efter sitt arbetspass och 
detta försöker man undvika med fler kortare pass. Aviator vill att de anställda skall ha 
en förståelse för varför de lägger pass när och var. (Johansson, 2014) 
 
Enligt forskning är det inte hälsofaktorer, så som sömnbrist etc. som är problem vid 
skiftarbete utan det sociala som upplevs som ett problem. Jobbar man tillexempel 
mycket natt är man inte ledig när de flesta andra är lediga. Detta kan vara svårt som 
schemaläggare att ta hänsyn till då vi alla som individer har olika privatliv och 
önskemål. Dock bör man undvika att lägga långa skift, delade skift eller många skift i 
rad. Kort dygnsvila bör även undvikas, finns som tidigare nämnts lag på 11 timmar 
som minimum, samt varierande starttider. Enligt forskning skall det istället vara 
uppskattat att jobba dagtid samt få vara delaktig vid schemaläggning och kunna 
påverka sin arbetstid. Detta finns dock inte alltid möjlighet till, speciellt inte inom 
skiftarbete så som på ground handling bolaget Aviator. Sedan skall man ha med i 
åtanke att vi alla människor är olika och uppskattar att arbeta på olika sätt och på 
olika tider. Därför försöker Aviator anpassa sig så gott det går utefter de anställdas 
behov och önskemål. (Ingre, Kecklund, & Åkerstedt, 2012) 
 

3.2 Processförbättring 

En process innebär att ”gå framåt”, alltså hur man går tillväga, ett förlopp av en 
aktivitet och vad man får för resultat av den. ””en process är ett nätverk av aktiviteter 
som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon extern eller intern 
kund”” (Bergman & Klefsjö, 2002). Det finns alltid inom en process en start och 
stoppunkt alltså första och sista aktivitet. Vid en process finns det även olika input 
med ingående aktiviteter. Processen producerar ett resultat och proceduren har alltid 
en uppdragsgivare samt mottagare. Inom ett företag finns det X antal olika processer 
beroende på företag, som tillsammans skapar en helhet. Inom ett företag finns det 
många interna aktiviteter som alla innehåller olika processer. I dessa processer ingår 
även ofta andra externa aktörer. Man kan säga att ett företag består av ett nätverk av 
processer. Målet med en processförbättring är att samtidigt som man använder så lite 
resurser som skall man möjligt att tillfredsställa sina kunder och få bästa slutresultat. 
(Bergman & Klefsjö, 2002) (Persson, 2006) (Aguilar-Savén, 2004) 
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För varje process skall det finnas minst en person som är ansvarig att se till så 
processen fungerar. För att kunna driva en process krävs för det första arbetskraft men 
även information (input), planering och resurser. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
(Persson, 2006) 
 
När man tittar på en process kollar man inte på dess resultat utan på aktiviteterna som 
skapar resultatet. Man skall alltså titta på aktivitetskedjorna som skapar processen och 
ställa sig frågorna: 
 

• ””hur produceras resultaten?”” 
• ””vem gör vad?”” 

 
Genom att ställa dessa frågor får man reda på vad och vem som gör olika aktiviteter 
inom processen. (Bergman & Klefsjö, 2002)  
 
Företag måste ständigt förbättra sin egen verksamhet och dess processer, detta för att 
hänga med på marknaden och konkurrens. Förbättring av företagets processer bör 
alltid ses över och om det inte görs kommer konkurrensen förr eller senare se till så 
att processerna måste ses över. Därför är det viktigt att företagen ständigt ser över sina 
processer och eventuella förbättringar. Brister inom företaget kan i längden resultera i 
höga kostnader. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Konkurrensen ökar och kraven på den kvalité företagen erbjuder stiger då nya 
affärsverksamheter utvecklas och andra tekniska lösningar uppfinns. Därav måste 
kvaliteten ständigt förbättras och kundernas behov och förväntningar måste mötas. 
Man måste ta reda på vad kunderna vill ha och erbjuda de tjänsterna och varorna för 
att finnas kvar på marknaden. Man måste sätta kunderna i centrum och uppfylla deras 
förväntningar. För att ta reda på kundernas behov kan man ta hjälp av 
marknadsundersökningar, men det kan vara svårt om kunderna själva knappt vet vad 
de kräver. Det gäller att behålla de kunder man redan har men även få externa nya 
kunder för att utvecklas och expandera som företag. Genom en bra process och 
strategi kan man öka produktiviteten och konkurrensfördelarna (Aguilar-Savén, 
2004). (Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Viktigt vid förändring av en process är att man inte gör något för att förbättra det för 
tillfället utan att man ser det långsiktigt. Det är viktigt att förstå processen och vad 
som sker innan förbättringar påbörjas. Man får alltså inte ändra något bara för att 
rädda en krissituation eller för att det går dåligt just för tillfället. Det får inte vara en 
nödlösning för att resultatet av en process inte blev exakt som det var tänkt. Går något 
inte som det var tänkt får man istället fundera på vad det var som var fel och utvärdera 
situationen för att sedan se på lång sikt vad som kan elimineras och göras annorlunda. 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Vid förändring av processer brukar man tänka på tre saker, nämligen: kvalitet, 
effektivitet och anpassningsförmåga. Kvalité om man tillfredsställer kundernas 
önskan och förväntningar. Effektivitet om man använder företagets resurser 
tillräckligt och slutligen om man kan anpassa sig till om förutsättningar förändras. 
(Bergman & Klefsjö, 2002) 
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Aktiviteterna inom en process kan med fördel ritas upp för att få en överblick över 
företagets processer. (Persson, 2006) Nedan förklaras ett sätt att kartlägga ett företags 
processer.  
 

3.2.1 Processkartläggning 

Inom alla företag finns det en process för hur man jobbar, hur saker blir utförda och 
det är genom att koncentrera sig på de processer som förbättringar inom företaget kan 
ske. Genom att kartlägga processen skapar man en bild av hur nuläget ser ut och hur 
aktiviteter hänger ihop, alltså hur företaget jobbar. Man får en tydligare bild av hur 
alla arbetar och det bidar i sin tur till en helhet och att alla känner sig behövda.  
 
Vid processkartläggning tas inte tid och rum i hänsyn utan tanken är att man studerar 
själva processen som leder fram till syftet och målet med processen. Man tittar på 
varje enskild process och sambandet, samt logiken dem emellan vilket ger både en 
överblick över hela processen men även detaljerad. Genom en uppdelning av 
aktiviteterna underlättar det för vad som faktiskt sker och man får på så sätt mycket 
information. Processkartläggning ger en förståelse för hur arbetet utförs och dess 
innebörd. (Fransson, 2008) (Alkskog, 2009) 
 
Genom en processkartläggning kan man skapa lägre kostnader och högre effektivitet. 
Man vill förbättra produktionen och kvaliteten och det är näst intill omöjligt att nå 
optimalitet inom ett företag och därför kan processerna ständigt förbättras. Genom att 
identifiera sina egna processer men även jämföra dem med andra kan man hitta 
förslag på förbättringar. (Bergman & Klefsjö, 2002) 
 
Vid kartläggningen finns tre steg. 1. Kartläggning, 2. Analys och 3. Målbild och 
handlingsplan. I stora drag börjar man med att identifiera processen, dess gränser och 
början samt slut av de uppgifter processen innehåller. I analysen ifrågasätter man om 
företaget utför allt på bästa möjliga sätt för att sedan komma fram till hur man i så fall 
vill förändra samtliga eller vissa steg i processen av hur man arbetar. (Metodbanken, 
2012) 
 
Oftast brukar en flödeskartläggning gå till på så sätt att en expertgrupp sätter sig ner 
och kollar på hela processen och identifierar alla dess delar. Man kan även ha någon 
utomstående som inte är insatt i processen. Detta för att få någon som ser från ett 
annat perspektiv samt ifrågasätter. (Leanbiblioteket, 2012) 
 

3.2.2 SWOT‐analys 

Att göra en SWOT-analys är en slags metod att utvärdera och identifiera en strategi. 
En SWOT-analys är bra för företag att göra för att veta vart de står idag och vart de 
vill komma samt förbereda sig för det. Ordet SWOT står för Strengths, Weaknesses, 
Opportunities och Threats på engelska, alltså Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot 
på svenska. Genom att identifiera de styrkor och svagheter som finns inom en 
organisation och de möjligheter och hot som finns i omgivningen identifieras 
strategier och nya kan utvecklas. Detta genom att bygga på styrkorna, eliminera 
svagheter, utnyttja de möjligheter som finns och motverka hot. Det är däremot svårare 
att påverka hot och händelser än styrkor och svagheter men det går att förbereda för 
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den. En SWOT-analys kan göras på hela företaget men kan även på enstaka händelser 
eller produkter. (Larsson, 2014) (Dyson, 2004) (Hill & Westbrook, 1997) 
 
Vid utförandet av en SWOT-analys är det bra om man är en grupp som kan utbyta 
olika idéer. Vid brainstormingen kan man ställa sig följande frågor: 
 

• Vad finns det för starka sidor? 
• Vad finns det för svagheter? 
• Vilka möjligheter i omvärlden finns i framtiden? 
• Finns det hot och i så fall vilka? 

(Metodbanken, 2014) 
 
När SWOT- analysen är gjord kan man gå vidare genom att ställa nedanstående 
frågor: 
 

• “Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?” 
• “Hur kan vi minimera våra SVAGHETER?” 
• “Vilken förbättringspotential finns?” 
• “Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?” 
• “Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?” 

Citerat från (Metodbanken, 2014) 
 
Exempel på hur man kan måla och stapla upp en SWOT-analys ses i bilden nedan. 
Genom att punkta upp de olika svagheterna, styrkorna, möjligheterna och svagheterna 
kan man få en klarare bild av hur det ser ut i nuläget och utefter det analysera hur man 
vill att det borde se ut eller hur och vad man skulle kunna förändra.  

 
Figur 4. Exempel på hur en SWOT‐analysmodell kan se ut. 
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4 Flygbranschen 
För de som inte är insatta i flygbranschen eller vill veta mer om dess historia och 
varför den ser ut som den gör idag kommer här ett kortfattat avsnitt om flygbranschen 
och dess historiska bakgrund.  
 
Flygbranschens historia ligger till stor grund till varför den ser ut som den gör idag. 
Ett exempel är att avregleringen har lett till den konkurrens som finns idag som det i 
tidigare kapitel skrivits om.  Hur flygbranschen har utvecklats har inte bara påverkat 
inblandade aktörer så som marktjänst utan även samhället i stort och dess 
infrastruktur. Flygbranschen bidrar till samhällsekonomin och en allt mer globaliserad 
värld. (Sanandaji, Föreningen Svenskt Flyg, 2011) 
 

4.1 Historia 

Efter första världskriget började flygverksamhet bedrivas och 1919 startade den första 
reguljära flyglinjen som gick mellan Berlin, Leipzig och Weimar. Därefter började 
fler bli piloter, såväl män som kvinnor och radio och radar utvecklades. Nya flygplan 
tillkom under åren och även fler flygbolag tillkommer på marknaden. 
(Flygvapenmuseum Statens försvarshistoriska museer, 2006) I och med den tekniska 
utvecklingen men även konkurrensen så sjönk priserna och antalet passagerare ökade. 
Det har under alla år funnits stränga regler inom flygbranschen och i början reglerades 
allt väldigt hårt, inklusive biljettpriserna. Förr var tanken att även de i glesbygden 
skulle kunna flyga till och från deras orter till ett rimligt pris. Det var först 1989 som 
en konkurrenskommitté kom till och fri konkurrens inom Europa skedde.  
Regleringen av priser avskaffades och även regleringen av den egna flygmarknaden. I 
och med avregleringen ökade konkurrensen, efterfrågan steg och produktiviteten var 
tvungen att höjas. Det är enbart 25 år sedan avregleringen skedde och sen dess har det 
blivit kraftig trafikuppgång och efterfrågan, men sträng reglering kvarstår speciellt 
gällande säkerhet. (Jonsson & Lagerberg, 2006) 
 
Under åren som gått kan man se en tendens av nedgång inom flygbranschen var 8-10 
år, vilket beror på externa faktorer i omvärlden. En cyklisk nedgång påverkar 
branschen hårdare och mer dramatiskt än en uppgång då snabba åtgärder måste vidtas 
för att överleva på marknaden och ej låta företagen gå i konkurs. Både i mitten av 70-
talet och början av 80-talet drabbades industrin av nedgång och så har det fortsatt runt 
var 10:e år. Detta har påverkat industrins tillväxt och resultat och genom tillexempel 
omstrukturering kan priserna pressas. Mycket hänger på den globala konjunkturen om 
det går bra för flygbranschen eller ej, och så har det varit genom alla tider. Detta för 
även med sig att tekniken utvecklas och konkurrensen hårdnar och priserna pressas 
vilket är både en fördel och nackdel. (Engberg & Karlsson, 2008)   
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Nedan visas en tabell över antal passagerare på svenska flygplatser med chartertrafik 
1970-2013 varpå man kan se vissa nedgångar ungefär vart tionde år som berott på 
olika anledningar.  Tillexempel kan man se en tydlig nedgång i slutet av 2001 då 
terrorattacken mot Twin Tower i USA, Manhattan ägde rum vilket påverkade 
flygtrafiken i hela världen. Man kan även se en nedgång i början av 90-talet på grund 
av den lågkonjunktur som präglade landet då.  
 

 
Figur 5. Antal passagerare på svenska flygplatser med chartertrafik 1970‐2013. (Transportstryelsen, 

2014) 
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4.2 Flygbranschen idag 

Som tidigare nämnts bidrar flygbranschen till världens infrastruktur och påverkar inte 
bara kommunikationen och förbindelsen mellan länder utan även BNP positiv. Idag 
bidrar svensk luftfart med cirka 53 miljarder kronor årligen till Sveriges brutto 
nationalprodukt. 
 
Nedan i tabellen visas hur stor del av BNP flyget och turismen utgör. Man kan se att 
det utgör en stor procentuell del. 
 

 
Figur 6. Diagram av flyget och turismen mätt i löner och vinster i % BNP. (IATA Economics, 2013) 

Flygindustrin spelar en stor roll för samhället och människors behov av att kunna 
förflytta sig och resa ökar. Flygbranschen erbjuder en tillgänglighet och gör det lättare 
för oss människor att ta oss till olika platser på relativt kort tid. I dag är dock 
miljömedveten hos oss människor väldigt stor och därmed blivit något som 
flygbranschen och dess flygplan gällande bränsle och utsläpp med mera arbetar 
mycket med. Tack vare ny teknik har man kommit långt inom miljömedvetenhet och 
minskat koldioxidutsläpp. Miljömedvetenheten gäller inte enbart flygplanen utan även 
flygplatserna och andra aktörer. Tillexempel har ground handling bolag stränga regler 
på sig vad gäller användande av olika medel och fordon etc.  
 
Staten och världen sätter hårda krav på flygbranschen, speciellt vad gäller miljö och 
framförallt säkerhet. Att sluta flyga är ingen lösning då det kan ge andra negativa 
konsekvenser. Tillväxtmöjligheten skulle minska och även tillgängligheten runt om i 
världen. Det hela handlar istället om att flyga smartare, använda tekniken samt den 
kunskap som finns och utveckla den.  
 
Flygbranschens utveckling har lett till mycket skapande av arbetstillfällen vilket även 
det bidragit till samhället. Fortsatt utveckling sker men kraven och marknaden blir allt 
tuffare och tightare. (Sanandaji, Föreningen Svenskt Flyg, 2011) (Oxford Economics, 
2011) Jämfört med förr är personalresurserna mindre idag och det ställs högre krav på 
alla i arbetsvärlden. En turnaround tar numera 25 min vilket är avsevärt snabbare än 
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för ett antal år sedan, och istället för att det var 5 som jobbade vid en turnaround 
jobbar idag 4 och då under mer pressad tid. Med det sagt krävs det alltså mer av 
arbetstagare idag än förr vad gäller markpersonal. Världen ställer högre krav och 
söker man ett jobb på en flygplats måste man vara medveten om att skiftarbete 
förekommer och att man under viss tid (framförallt peaktider) kommer få jobba under 
stress.   
 
Dock tack vare den ständig utveckling expanderar och bygger fler och fler flygplatser 
om. Konkurrenskraften är hög, vilket sätter stor press på samtliga företag som är 
involverade i industrin. Flygindustrin är i tillväxt och alla inblandade parter påverkas i 
kedjan och därmed påverkas de även av den hårda konkurrensen och de minskade 
marginalerna. Alla är mycket prismedvetna och i och med branschens 
konjunkturkänslighet med variation av peakar och speciellt efter den ekonomiska 
krisen 2008 har det lett till en kostnadsmedvetenhet som håller i sig. De flesta företag 
arbetar ständigt maximalt av sin kapacitet och förseningar i luftrummet kan orsaka 
stora störningar och sätter högre belastning på påverkade parter. I och med 
konkurrensen på marknaden och att lågprisbolag kommit in så sätts större press på 
ground handling bolag och kostnadsminimering och effektivisering har blivit ett 
måste för att överleva på marknaden.  
 

4.3 Företagsbeskrivning Aviator 
Aviator är ett ground handling bolag, vilket innebär att de sköter marktjänster på 
flygplatser och betjänar flygplan och passagerare dagligen. Exempel på marktjänster 
som de tillhandahåller med är: hantering av gods, bagage mellan 
terminalanläggningen och luftfartyget, avisning av flygplan etc. 
 
Aviator grundades i december 2010 och erbjuder sina tjänster på 21 flygplatser i 
Norden men finns även på tre flygplatser i Storbritannien. Sammanlagt har de över 3 
000 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. 2010 upphandla 
företaget det svenska företaget Nordic Aero samt de Norska företagen Røros 
Flyservice och Norport Ground Handling. 2011 fortsatte företaget sina upphandlingar 
och danska företagen Novia och Sturup Handling blev uppköpta. År 2013 omsatte 
företaget 196 000 000 EUR. 
 
Företaget är en fullsortimentsleverantör av flygtjänster som erbjuder alla 
supportservicebehov, både för passagerar – och bagagehantering. Detta genom bland 
annat avisning, last och frakthantering för stationstjänster. Tjänsten används av alla 
flygbolag alltifrån femstjärniga flygbolag, lågprisbolag till fraktflygbolag. 
 
Som tidigare nämnt erbjuder och uppfyller företaget alla supportservicebehov. Detta 
genom marktjänster, lasthantering, avisning och övriga tjänster. Nedan finns 
beskrivning av de olika tjänsterna.  
 
Marktjänster 
Före samt efter start och landning tar Aviator hand om både passagerarna och dess 
utrustning för att ge bästa service och reseupplevelse. Deras marktjänster omfattar 
passagerar -och bagagehantering, laststyrning, flygoperationer och administration av 
besättningar, flygplatslounger, stationstillsyn, besättningstransport, biljetthantering 
och lounger. 



Examensarbete    LiTH 
 
Sofia Persson Olsmyr    2014‐10‐18 

  34 

 
Lasthantering 
Företaget erbjuder en variation av godshantering så som frakthantering, ramptjänster 
samt hantering av dokument och mail.  
 
Avisning 
Aviator ser till att hålla flygplanet isfritt och säkert vid start. Deras avisningstjänster 
omfattar avisning samt förebyggande avisning och uppvärmning av flygplanen.  
 
Övriga tjänster 
Förutom marktjänster, godshantering och avisning erbjuder Aviator andra tjänster 
som även de är viktiga för en säker och trevlig flygplatsupplevelse så som borttagning 
av avisningsvätska från ramper. De har även hand om återvinning av avisningsvätska, 
snöröjning, flygplatssäkerhet, extern flygplansrengöring och utbildning.   
 
Förutom service erbjuder även Aviator tre produkter: Nordic Dino II, Nordic Dino 
777 och Nordic Dino 4380. Nordic Dino är en robot, byggd för att tvätta flygplans 
exteriörer. De tre modellerna är designade för olika flygplanstyper, där av de tre olika 
namnen. Nordic Dina drivs av en lätt fjärrkontroll som tillåter säker och enkel 
enmansoperation och innehåller säkerhetsfunktioner för att förhindra oavsiktlig 
personskada och flygplansskador. (Aviator, 2013) 
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5 Aviator, Göteborg Landvetter Airport  
Nordic Aero, Göteborg Landvetter Airport ingår numera i koncernen Aviator och är 
det företaget som examensarbete utförs för.  
 
Företaget tillhandahåller tjänster på både landside och airside men ramppersonalen, 
som är det centrala i denna rapport, arbetar på airside. Med airside menas ”flygsidan” 
av flygplatsen där ramptjänster, bagagehantering med mera utförs. Detta område är 
säkerhetsklassat och kräver större säkerhetsåtgärder och har strängare regler på både 
personal, passagerare gods och allt som rör sig i det säkerhetsklassade området. Det är 
den del av flygplatsen där man ej får befinna sig utan att ha gått igenom 
säkerhetskontrollen, vilket innebär att landside är det området på flygplatsen man kan 
röra sig fritt utan att gå igenom pass-, säkerhet -och tullkontroller. (Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet, 1993)  
 

5.1 Schemaläggning 
Företaget vill att schemaläggningen skall bli smidigare, kräva mindre tid och arbete, 
då det idag anses läggs ner alldeles för mycket tid på schemaläggningen då det finns 
många faktorer att ta hänsyn vid schemaläggningen för schemaläggarna. 
Schemaläggningen måste bland annat anpassa sig efter vilken säsong det är, i detta 
fall, vinter eller sommar. Dessutom måste de anpassa sig efter hur många flighter de 
får vid olika upphandlingar, vilket kan variera, och därmed uppkommer så väl olika 
peakar under dygnets 24 timmar. Hänsyn måste även tas till vilken kompetens som 
företagets anställda har och vilken kompetens som krävs till givna arbetsuppgifter 
samt avtal och lagar. Det är några exempel på den input som tas i hänsyn vid 
schemaläggningen av ramppersonalen. 
 
Alla input måste uppdateras då flygbranschen ständigt förändras och därmed gäller 
det att hitta ett sätt att följa de förändringar som sker inom flygbranschen. Allt beror 
på flygbolagen och vad de har för flighttider på respektive flight som arbete skall 
utföras åt. Blir en flight försenad eller borttagen så påverkar detta schemaläggningen 
för ramppersonalen och Aviator som företag. Antingen blir deras jobb också försenat 
och förskjutet eller så bortfaller jobben på grund av borttagen flight.  Borttagen flight 
kan bero på att flygplanet inte kom ifrån sin destination då det kan ha skett en 
oförutsedd händelse. Ett exempel är ramppersonal som är schemalagda att fylla på 
vatten och serva ett plan vid 13:30. Flighten kommer från Italien men på grund av 
dåligt väder kunde inte planet lämna sin destination i Italien och därmed blev den 
arbetskapacitet som Aviator hade avsatt för arbete överflödig och ej utnyttjningsbar.  
 
Att lägga schema för bemanning av personal på järnvägar samt flygbolag etc. kan 
vara en av den svåraste slags schemaläggning då man måste anpassa sig efter en 
tidtabell samt en plats och då gäller det att allt klaffar. Samma gäller med personalen 
på ground handling bolag. Allt hänger på tidtabeller från flygbolagen, när det är 
planerat för start och landning för att kunna planera när marktjänsterna skall utföras 
och ungefär hur lång tid man har på sig att utföra dem.  
 
Svårigheten vid schemaläggning är att flygbranschen är väldigt rörlig och det är svårt 
att följa alla förändringar. Förändringarna kan ske fort och i sista sekund. Ett exempel 
är att flygbolagen kan ”avboka” sin flight några dagar innan avgång vilket innebär att 
Aviator som är kund har schemalagt personal för den uteblivna flighten. Oförutsedda 



Examensarbete    LiTH 
 
Sofia Persson Olsmyr    2014‐10‐18 

  36 

händelser, både större och mindre, kan inträffa som man måste vara beredd på.  Detta 
är en av anledningarna till varför de vill släppa sina scheman så sent som möjligt 
vilket inte de anställda uppskattar. Man kan redan nu se schemat för tre till fyra 
månader framåt men i och med förändringar kommer schemat hinna ändras innan de 
släpper schemat till personalen.  
 
Ofta har man ett team som är ansvariga och planerar personalen, vilket i detta fall är 
Mathias Johansson som är stationschef på Aviator, GOT. Han har även ansvar för att 
kommunicera med andra berörda parter som till exempel, flygbolag för att få reda på 
flighter och deras beräknade ankomst. Även avgångstider och annan nödvändig 
information för att kunna planera och utföra arbetet är han ansvarig att ta reda på. 
Genom att ha kontakt med andra berörda aktörer har han ständig koll på förändringar, 
vad som fungerar eller inte och vad andra parter planerar i framtiden. Detta hjälper 
mycket vid planering att lägga realistiska, praktiska och fungerande scheman. Genom 
att även vara insatt i den operativa branschen samt att han har många års erfarenhet av 
vad som fungerar eller ej. Tack vare sin kompetens underlättar det även vid 
förändringar så som lågkonjunktur och högkonjunktur att i förväg planera personalen 
utefter det och vara förberedd på framtida förändringar och hur man skall tackla dem.  
 
I och med att flygbranschen är väldigt föränderlig måste tider och uppgifter ständigt 
regleras. Därav har de personal som schemalägger även på dagsbasis och får in 
information samt uppdaterar om förändringar som sker. Förändringar kan vara 
förseningar av flighter eller att någon i personalen är sjuk och måste ersättas med 
annan personal.  
 
Enligt avtal kan de inte stryka och ändra schemat efter det har släppts, vilket innebär 
att de förlorar inkomst men har fortfarande personalkostnaden. Förr var flygtiderna 
fasta men idag ser situationen annorlunda ut där snabba förändringar sker och 
konkurrensen är hög.  Det är idag en annan prismedvetenhet och konkurrens som 
kommit in på marknaden ställer höga krav och pressar ner priserna. Det gäller att 
möta marknaden men det är svårt då ground handling bolagen har regler, avtal och 
förhandlingar att följa. Jämfört med tidigare måste schemaläggning ske oftare och 
kontinuerligt på grund av de ständiga förändringarna, vilket kostar både tid och 
pengar.  
 
Problemet vid schemaläggningen är att Aviator inte har verktygen att hänga med i den 
föränderliga miljön. Det finns inga tillräckligt bra och utvecklade verktyg eller system 
som berör resurs allokering. Trots dagens utveckling av teknik finns ännu ingen data 
som samlar all information ground handling bolagen behöver. Flygbolagen har ett 
datasystem som samlar alla flighter. Att skapa ett system som samlar all data med 
input skulle kunna underlätta och spara mycket tid vid schemaläggningen.  
 

5.1.1 Schemaläggning 

I och med att Aviator ett halvår i förväg vet efterfrågan någorlunda kan de planera vad 
de behöver för kapacitet för att tillmötesgå sin efterfrågan. Utefter det kan de börja 
planera och konstruera ett schema.  
 
Företaget har testat sig fram med olika slags schemaläggning och i och med att de inte 
finns något korrekt schemaläggningssätt utan det är individuellt har företaget efter 
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olika försök kommit fram till att användning av dataprogrammet Excel har passat dem 
bäst. De har även sina individuella input som de tar hänsyn till och som är en del av 
det som gör schemaläggningen komplext för dem då inputen innehåller mycket 
information att hantera. Alla företag har sina individuella input att ta hänsyn till men 
frågan är om det finns fler input Aviator borde använda sig av som eventuellt skulle 
underlätta schemaläggningen eller om någon input är onödigt.  
 
Deras mål med schemaläggningen är att få den effektivare och att den ska vara enkel 
och snabb att lägga, vilket är ett av de vanligaste målen. Frågan är dock hur man skall 
effektivisera och tillgodose alla input. Idag är företaget bra på att tillgodose de 
anställdas önskemål då de får, till viss mån, vara delaktiga vid schemaläggningen men 
givetvis är det alltid något som kan förbättras.   
 
De utgår från sitt egna behov och deras input och de försöker hitta en balans som 
tillgodoser alla. För Aviator är det säsongsanpassade schema som har fungerat, med 
flerskift som rullar sju dagar i veckan. Något annat skulle inte funka då de befinner 
sig i den bransch de gör. Att ändra på antalet dagar eller skift är inget som skulle 
effektivisera eller förbättra schemaläggningen eller schemat. Deras input de har i 
dagsläget är heller inget som skulle kunna ändras på då det är nödvändig information 
men sättet de samlar in informationen och i den ordning de samlar in den på skulle 
kunna ändras och eventuellt göra skillnad.  
 
Med hjälp av Excel görs prognoser som ger en uppskattning av hur mycket 
bemanning de behöver under olika tider av dygnet olika dagar, en kapacitetsplanering. 
Detta är till stor hjälp även för långsiktig planering och man kan på så sätt även se 
historik vilket är fördelaktigt för företaget.  Därav är Excel fungerande och ett bra 
program att använda sig av vid schemaläggning vid ramppersonal. Programmet 
skapar tabeller samt kalkylerar etc. vilket skapar underlag för att göra analyser av 
framtida behov men även se historik, vilket företaget utnyttjar och använder sig av. 
Med hjälp av Excel får Mathias fram bland annat hur många pass, och skift per vecka 
de behöver och därmed även hur många anställda som krävs.  Tjänstgöringsgraden, 
tidsredovisning med mera kan även visas. Det som är nackdelen med programmet är 
att det tar mycket tid att lägga in allt manuellt för att få fram all data som krävs.   
 
Företaget har prövat sig fram genom olika schemaläggningsprogram och andra 
lösningar men har alltid gått tillbaka till Excel. Excel är som tidigare nämnt ett av de 
vanligaste programmen att använda sig av. Utefter de behov Aviator har och dess 
föränderliga bransch så är Excel det lättaste systemet för dem att använda. Att 
använda sig av externa schemaläggare och program skulle kunna ta både mer tid, vara 
mindre effektivt och mindre lönsamt vilket skulle ge ett sämre resultat än det de har 
idag. Där av anses det inte vara programmet Excel som är tidstjuven vid Aviators 
schemaläggning. Problemet ligger i hur schemat läggs och vilka input man använder 
samt hur de olika inputen används och vad man gör av den informationen samt hur 
man samlar in den.  
 
Aviators input som de tar hänsyn till vid schemaläggningen har olika prioriteringsgrad 
då informationen behövs vid olika skeden i schemaläggningen och i vissa fall ger den 
ena informationen nästa input. Precis som nämnt i den teoretiska referensramen så 
finns en mer intensiv schemaläggningsperiod varje månad då Mathias Johansson ser 
till så att nästkommande månads schema kommer fungera. Optimalt hade varit om 
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belastningen på schemaläggningen var jämn över hela månaden och de större 
peakarna av arbetsbelastning under vissa perioder hade minskat då det kräver mycket 
tid och energi av den personen som lägger schemat.  
 
Svårt vid schemaläggningen för Aviator är även att förutse oförutsedda händelser. 
Med hjälp av historik och erfarenhet samt att ha viss flexibilitet i sitt schema 
förbereder de sig på oförutsedda händelser så som förseningar, inställda flighter etc. 
Självklart är detta en svårighet i schemat och ett problem, dock svårlöst då hela 
flygbranschen är relativt oförutsedd och där snabba förändringar kan ske. Det Aviator 
gör är att inte släppa schemat för tidigt utan hålla det så länge som möjligt för att 
kunna ändra det. De har även schemaläggare som lägger schema på dagsbasis, som 
alltså övervakar förändringar och försöker pussla ihop schemat för dagen och ändrar 
schemat så det fungerar ifall förändringar sker.  
 
Att optimera Aviators schemaläggning för att ge mer robusthet skulle vara väldigt bra. 
Problemet ligger i att branschen är väldigt föränderlig och all datainsamling av input 
sker separat vilket tar mycket tid men kan även vara svårt att hålla koll på alla input 
och tillgodose dem. Sedan är ett stort problem att det tar lång tid att lägga in alla 
information från de olika inputen manuellt i Excel. Ett optimerat planeringssystem 
skulle inte vara optimalt för Aviator just av den anledningen att deras input är 
föränderliga vilket de data systemet som hanterar optimerat planeringssystem har 
svårt att hantera.  
 

5.1.1 Nuvarande schema 

Schemaläggningen är uppdelad och varierar beroende på säsong, vinter och sommar. 
Vintersäsongen sträcker sig mellan 1 november till sista mars och sommarsäsongen 1 
april till 31 oktober. Detta innebär att man har ett ark för vinter och ett för sommar då 
det är olika efterfrågan vid de olika säsongerna men de behåller samma bas vid 
schemaläggningen. Oftast går efterfrågan upp vid sommarsäsongen då det är 
semestertider. Det är också olika destinationer beroende på säsong vilket innebär att 
det är olika flygplan som kräver olika mycket service. Beroende på säsong utförs 
olika sorters marktjänster. Tillexempel sker inte avisning i samma utsträckning på 
sommaren som på vintern.    
 
Varje schema under respektive säsong rullar i fyra veckor men kan ändras upp till två 
veckor innan då det blir låst och enligt avtal ej kan ändras. Enligt nuvarande schema 
jobbar en fulltidsanställd 36 timmar per vecka.  Total arbetstid schemalagd för 
samtliga anställda på en vecka, enligt nuvarande schema, är 943,5 timmar vilket 
resulterar i total 140 pass/skift fördelat på de olika tjänsterna 100, 75 och 50 %.  
 
Vanligtvis skapas arbetsuppgifter utifrån tidtabell som innefattar de flighter med 
flygbolag de upphandlat tjänster för. I och med att företaget normalt vet på ett ungefär 
för en hel säsong hur körschemat kommer se ut kan de börja planera och basera 
schemat på en modellvecka, dock sker oftast operativ planering några veckor till 
dagar innan. I och med att de för ett halvår fram kan se hur arbetsbelastningen 
kommer bli kan de börja planera och se hur mycket personal som på ett ungefär 
kommer behövas.  
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Vad gäller arbetes behov så baseras även den på typiska modellveckor utefter den 
information vad gäller flighttider. Utefter antalet flighter och hur mycket arbetskraft 
det ungefär går åt vid utförandet av olika arbetsuppgifter kan man utefter typiska 
modellveckor beräkna den arbetskraft som kommer gå åt.  Vid planeringen får man 
analysera belastningstoppar och använda erfarenhet för att bestämma hur mycket 
arbetskapacitet som kommer gå åt samt planera hur lämpliga skift skall ligga. Det 
gäller att ha en fingertoppskänsla för att se det långsiktigt och på ett ungefär förutse 
behovet.  
 

5.1.1.1 Resursallokering 

När belastningstopparna är analyserade och det är bestämt hur mycket arbetskraft som 
kommer behövas fördelas de resurser som behövs under de olika arbetspassen, så 
kallat resursallokering. Detta görs i ett separat Excel-dokument där varje dag får en 
egen flik i dokumentet. Då man vet tidtabellerna och lagt in de i ett dokument så vet 
man de olika flighttiderna och vilken tidsåtgång som finns.  I resursallokeringen, med 
hjälp av Excel, räknas antalet skift ut och den totala tidsåtgången på en dag. Nedan 
ses ett exempel på en typvecka hos Aviator, GOT. 
 

 
Figur 7. Ovan ses ett exempel på en typvecka för resursallokering. (Mathias Johansson, 2014) 

 

5.1.2 Schemaläggningsprogram 

I dag sker all schemaläggning manuellt i dataprogrammet Excel hos Aviator på 
Göteborg Landvetter Airport. Ett tidskrävande moment där fel kan inträffa, bland 
annat på grund av den mänskliga faktorn men även på grund av alla input som måste 
vara med och begränsningar som måste tas i hänsyn. Det är många olika faktorer att ta 
hänsyn till så som flighttider, kapacitet och kompetens samt de anställdas önskemål, 
men även olika avtal och lagar. 
 
Företaget har testat olika alternativ, så som att köpa tjänster som schemalägger åt dem 
men problemen kvarstår. Det är svårt med administrativa resurser i en operativ 
bransch. Med det menas att personal som jobbar administrativt inte är insatt i 
branschen på samma sätt och ser inte helheten och använder den resursen som redan 
finns internt. Därför är det svårt att använda sig av extern hjälp vid 
schemaläggningen.  
 
Excel har hittills, av Aviator, ansetts vara det bästa hjälpverktyget för att få fram ett 
snitt av hur många de behöver i personal för att sen använda sig av egen kunskap och 
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erfarenhet för att dra en slutsats för hur mycket arbetskraft som normalt behövs för att 
utföra arbetet. De system som har testats har blivit för kostsamt och pappret har alltid 
gjort det bättre.   
 

5.1.2.1 Schemaläggning på andra flygplatser inom företaget 

På övriga flygplatser, där Aviator också är etablerade, framförallt Stockholm Arlanda 
Airport och Malmö Airport jobbar de ungefär på samma sätt vid processen av sin 
schemaläggning. Därav har ingen jämförelse mellan flygplatsernas schemaläggning 
gjorts då de anses skilja små marginaler i sättet de arbetar på. Stockholm Arlanda är 
även så pass mycket större och har mer resurser och arbetskraft att det inte är 
jämförbart på grund av den skillnaden. Malmö Airport är i storlek mer jämförbart 
men de jobbar på samma sätt som Aviator, GOT och har därmed samma problem. 
Skillnaden i schemaläggningen är, framförallt jämfört med Arlanda, att de har fler 
anställda och större personalgrupp som arbetar med schemaläggningen. Där jobbar de 
även mer med bemanningslösningar. 

Bemanningslösning innebär att personal hyrs in vid behov av bemanningsföretag som 
tillhandahåller personal som sitter inne på rätt kompetens men de är inte anställda av 
Aviator och Aviator har alltså inte bundit sig till att utnyttja personalen en viss tid 
varje månad. På så sätt kan de variera storleken på arbetsstyrkan i takt med 
förändringar i efterfrågan av företagets varor och tjänster. Aviator kan därmed ta in 
personal vid behov och på kort varsel. Detta gör det lättare för dem att följa med vid 
lågkonjunktur eller högkonjunktur, oförutsedda händelser eller andra förändringar 
som gör att de kräver mer eller mindre personal.  

Att använda sig av bemanningsföretag har sina fördelar då det är väldigt flexibelt. Det 
kan även vara bra med ny personal i mellan åt som kan bidra med kunskapsöverföring 
som även kan leda till att erfarenheter utbyts och ökar bland personalen. Nackdelen är 
att det kan leda till konflikter på arbetsplatsen och det traditionella anställningsformen 
hotas då företag kan ”utnyttja” systemet och enbart använda sig av bemanningsföretag 
vilket ger arbetsmarknaden en osäkerhet. 

Aviator, GOT har hittills inte använt sig av bemanningsföretag av den anledningen att 
de har velat ha sin fast anställda personal vilket ger en trygghet till de anställda. 
Tanken på bemanningsföretag har funnit och är inte helt främmande att ta till vid 
behov.  

 

5.1.3 Input 

Vid schemaläggning av ramppersonal har företaget olika input de måste ta hänsyn till 
för att få ett fungerande schema och för att jobben skall kunna utföras, både lagligt 
och arbetsmässigt. 
 
De input som Aviator måste ta hänsyn till vid schemaläggning är tidtabeller, 
resursallokering, avtal, arbetstid och kompetens hos de anställda samt deras önskemål.  
Det är individuellt för alla företag vilken input de använder sig av och behöver vid 
schemaläggning. Aviator anses ha den informationen de behöver för att lägga ett 
fungerande schema. Input kring personaltillgång har de löst genom beräkningar i 
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Excel med den information de har. Inputen ger dock stora begränsningar vid 
schemaläggningen vilket skapar problem för företaget vid schemaläggningen vilket 
gör att den tar extra lång tid.  
 
Nedan beskrivs de input företaget måste ha i beaktning och anpassa sig efter vid sin 
schemaläggning.  
 

5.1.3.1 Tidtabeller 

Tidtabeller får Aviator av flygbolagen, dels ett halvår i förväg med de planerade 
flighterna men även vid senare tidpunkt med gällande uppdaterade tider. Aviator kan 
även be flygbolagen om uppdaterade flighttider i senare skede för att säkerställa den 
information de har. 
 
I tidtabellerna anges när flygplanen är planerade att landa och när de är planerade att 
starta vilket ger deras turnaround tid.  Aviator måste anpassa sig efter dessa tider då 
det är under flygets turnaround tid som den större delen av arbetet utförs. Det är 
utefter tidtabellerna från flygbolagen som Aviator lägger sin grund till schemat.  
 
Ett exempel är att ett plan landar 10:30 med passagerare som låt säga varit på 
Mallorca och skall lyfta med nya passagerare 11:00 tillbaka till Mallorca. Under den 
tiden skall ett visst antal arbetsuppgifter utföras, låt säga påfyllning av vatten samt 
bagagehantering av passagerares bagage både till och från planet. Med den 
informationen kan de beräkna hur mycket arbetskraft det kommer gå åt att utföra de 
uppgifterna under den tiden. De kan då också ha ett flertal andra flighter runt ungefär 
samma tid och måste då se till att ha rätt bemanning med rätt kunskap på rätt plats 
under de olika tiderna för att utföra olika arbetsuppgifter och tjänster.  
Det problem med den input Aviator får genom tidtabeller är precis det som beskrivs i 
den teoretiska referensramen, osäkerheten. I och med att flyget ökar får 
ramppersonalen mer jobb i form av fler flighter. Fler flighter innebär mer information 
i dess input till schemaläggningen vilket gör att den blir mer komplex att lägga och tar 
längre tid då mer information måste läggas in manuellt i Excel. 
 
Precis som alla inom flygbranschen känner Aviator av hög- och lågkonjunkturer, samt 
krig och annat i omvärlden som påverkar vilket ger en osäkerhet. Flygtrafiken och 
dess flighttider är en viktig del av schemaläggningen som påverkar oerhört mycket. 
Ändras tidtabellerna måste schemat ändras vilket kan ge stora konsekvenser, 
framförallt ekonomiskt. Färre flighter eller flighter som tas bort blir en minskad 
inkomst. Tillkommer oväntade flighter ger det naturligtvis ökad inkomst men kan bli 
svårare att få ihop schemat. Både minskade och ökade flighter påverkar 
schemaläggningen, speciellt om de tillkommer sent då schemat redan är konstruerat. 
Det kan skapa stora svårigheter att tillexempel ”hitta” personal eller att man redan 
schemalagt personal som inte behövs.  
 

5.1.3.1.1 Efterfrågan och osäkerhet 

Som input vid schemaläggningen måste efterfrågan tillmötesgås och all eventuell 
osäkerhet elimineras i den mån det går. Tidtabellerna kan ändras, i bästa fall i god tid 
i förväg men i värsta fall under tiden schemat läggs eller efter att schemat har lagts. 
Detta är en osäkerhet i den input som finns vid schemaläggningen.  
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Konjunkturer kan i viss mån förutsäga framtiden och efterfrågan vet de 6 månader 
innan schemaläggningen sker, det är värre med osäkerhet i omvärlden. Osäkerheter 
kan vara händelser så som askmolnet 2010 på Island som skapades av vulkanutbrott, 
det var inget någon kunde förutse men påverkade hela flygbranschen.  
 
Det finns också oftast tider som är mer ”eftertraktade” än andra så kallade peaktider. 
Det är de tiderna som de flesta flighter brukar ankomma och avgå ifrån. Under dessa 
timmar kan man som schemaläggare veta om att det i regel behövs mer personal än 
under andra timmar.  
 
För att eliminera den osäkerheten som finns försöker man använda sig av sin kunskap 
av branschen men även försöker de förutspå och använda sig av de efterfrågakurvor 
de tar fram, känna av marknaden.  
 

5.1.3.2 Avtal 

Aviator som arbetsgivare och dess arbetstagare går under riksavtal civilflyg. Det 
avtalet innefattar bland annat regler gällande anställning, arbetstid, deltidsanställning, 
löner, semester, ordningsregler och försäkringar.  Vid schemaläggning måste alla 
dessa avtal tas med i beräkningen och följas vilket kan göra schemaläggningen 
besvärligare att lägga då det kan bli mycket att ha i huvudet och ta hänsyn till.  
 
Aviator förhåller sig till sina avtal, vilket är ett måste vid schemaläggningen och går 
under riksavtal civilflyg. Avtalen uppdateras under åren och innehåller vanliga 
bestämmelser så som nattvila, semester och så vidare. För Aviator är detta en viktig 
input som man måste hålla stenkoll på vid schemaläggningen och därav dubbelkollas 
alltid schemat innan det släpps. Denna input skiljer sig inget från den teoretiska 
referensramen, detta framförallt då avtal och regler ofta är standardiserat och inget 
som man får avvika ifrån.  
 
Förutom de ovan nämnda avtalen som tas i beaktning och som de har som input vid 
schemaläggning måste marktjänstföretaget anpassa sig till avtal som de har med 
flygplatsen, flygbolagen och andra aktörer.  
 

5.1.3.3 Arbetstid 

Aviator lägger även sitt schema i skift. Skift är till för att kostnadseffektivt täcka den 
arbetsbelastning företaget har och är vanligt förekommande inom flygbranschen. Att 
ha skift är ett måste då arbetsbelastningen och dess behov varierar kraftigt under en 
dag. Vid schemaläggningen av skift måste man dock ta hänsyn till så att inga lagar 
eller avtal bryts, tillexempel måste raster vara medräknat. Markföretag består 
vanligtvis av heltid och deltidsanställda men Aviator har även anställda på 75 %.  
 
 
Vid schemaläggning av arbetstid förhåller sig Aviator till de lagar och avtal gällande 
arbetstid som finns. Där finns regler om raster, vila, ledighet och så vidare som de har 
skyldighet att följa.  
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Då Aviators anställda jobbar treskift är det extra viktigt att hålla koll på att de 
anställda får den vila som krävs mellan sina arbetspass men även under. I 
resursallokeringen får Matias en överblick över antalet arbetstimmar varje anställd 
jobbar per vecka så inte det överskrid eller att någon får för lite timmar. Avtal finns 
med som input och något som Mathias måste ha koll på vid schemaläggningen, och 
som nämnt så dubbelkollas det av extern person så allt stämmer.  
 
Minimum, enligt avtal, skall vara minst 3 timmar sammanhängande arbetstid men 
Aviator har valt att alltid lägga 4 timmar som minsta schemablock. Vid heltidstjänst 
skall tjänsten i genomsnitt utgöra 38 timmar per vecka och kan då förläggas till 
tvåskift. Vid treskift skall en heltidstjänst utgöra runt 36 timmar per helgfri vecka.  
 
Detta får man tänka speciellt på vid resursallokeringen då det är då man fördelar pass 
och måste då hålla koll på arbetstiden hos respektive anställd med olika 
anställningsformer. Vid resursallokeringen måste man se till så arbetstiden stämmer 
överens med den anställningsformen respektive anställd har så den tid var och en blir 
tilldelad inte överskrider eller underskrider den tid de ska bli tilldelade. 
 

5.1.3.4 Kompetens hos anställda 

Aviator har idag 36 stycken rampmedarbetare som är anställda med tjänster på 50-, 75 
och 100 %. 12 stycken på deltid, 12 på 75 % och 12 på heltid. Under sommaren är 
antalet anställda den samma men fördelningen kommer ändras till 12 personer på 
deltid, 8 på 75 % och 16 stycken som arbetar heltid, vilket innebär en ökning. Detta 
beror på ökad trafik vilket kräver större personalstyrka. I dagsläget använder sig 
företaget endast av anställda genom företaget och hyr ej in personal från tillexempel 
bemanningsföretag.  
 
För att kunna utföra arbetet krävs det att de anställda har rätt kompetens på rätt plats 
vilket är något som är viktigt att ta hänsyn till vid schemaläggningen då arbetet ej kan 
utföras annars. 
 
För att bli anställd som rampmedarbetare krävs enbart körkort och vanligtvis 
gymnasieutbildning men resterande utbildning/-ar sker internt, ingen tidigare 
förkunskap krävs. Vid anställning sker en obligatorisk utbildning angående bland 
annat regler och säkerhet. Företaget intern utbildar till den kompetens de behöver.  
 
Behöver de skapa team ser de till så alla inom det teamet har den kompetens som 
krävs och saknas viss kompetens eller arbetskraft får de då internutbildning eller 
rekrytera in fler och internutbilda dem. På så sett sr de till att de har rätt kompetens.  
 

5.1.3.5 Anställdas önskemål 

Anställda har alltid åsikter och önskemål om schemaläggningen. Självklart tas de tas i 
konsideration men de får ej första prioritering. Aviator på GOT har två representanter, 
en representant för varje grupp som förmedlar de anställdas önskemål. Om alla skulle 
säga sina enskilda önskemål skulle det inte bli hanterligt att lägga schemat med så 
många olika önskemål.  
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Aviator vill naturligtvis möta varje enskild och dess behov så gott det går. Vissa mår 
bättre av att jobba natt respektive dag och till den mån det går försöker man 
schemalägga efter önskemål. En del anställda har som önskemål att jobba liknande 
tider som någon annan och vid de tillfällena försöker man ha en dialog och se vad 
man kan göra.  
 

5.2 Kartläggning  

För att fastställa hur processen vid schemaläggning av ramppersonal på lång sikt görs 
bör en kartläggning av nuläget göras. Detta för att steg för steg följa processen och se 
hur de går tillväga och vilka aspekter de tar hänsyn till vid schemaläggning.  
 
I dess process ingår den input företaget tar hänsyn till och en start och stoppunkt 
finns. Denna process är enbart för schemaläggningen men inom hela företaget finns 
givetvis ett flertal olika processer som bearbetar olika delar inom företaget. För 
schemaläggningsprocessen är det Mathias Johansson som är ansvarig och driver det 
arbetet.   
 
Utefter processkartläggningen så ser man både hur resultatet produceras och även 
vem som gör vad dock kan det vara bra för Aviator att kontinuerligt se över sina 
processer för att hänga med på marknaden och utvecklas. På så sätt blir de en större 
konkurrent och kan tillmötesgå marknaden och dess krav bättre. Detta examensarbete 
är ett försök till att se över sin process genom dess kartläggning. För att fortsätta att 
kontinuerligt se över processerna kan en marknadsundersökning över vad kunderna 
önskar vara fördelaktigt och en hjälp för företaget.  Viktigt är då att tänka långsiktigt 
och se lösningar på sikt.  
 

5.2.1 Processkartläggning 

Vid schemaläggningen för en period försöker Mathias Johansson, som tidigare 
nämnts är den som lägger schemat på Aviator Göteborg Landvetter att vänta in i det 
sista innan han släpper schemat till de anställda, klart ca 3 veckor innan. Detta för att, 
som även tidigare nämnt, förändringar kan ske och vid ett släppt schema så fastställs 
det. Rutinerna är ganska lika varje månad och en bas i Excel finns att tillgå där han 
lägger in alla tider. Det som skiljer från månad till månad kan tillexempel vara 
variation på vissa flighter och arbetsstyrkan om någon begärt ledigt eller liknande.  
 
För att ge en lättöverskådlig bild av hur allt hänger ihop i processen har en 
processplanmodell skapats. Nedan ses en processplanmodell över vad som ingår 
generellt i processen av schemaläggningen. För att sedan nedanför den gå mer på 
djupet steg för steg hur de går till vid schemaläggningen.  
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Figur 8. Processplanmodell som visar olika delar som ingår vid processen av schemaläggningen på 
Aviator, GOT. 

 
Nedan ses en processkartläggning över Aviator, Göteborg Landvetter Airports 
schemaläggning av ramppersonal. Där beskrivs även hur flödet vid processen av 
schemaläggningen går till och de aktiviteter som ingår, och sedan följer en mer 
detaljerad beskrivning av respektive aktivitet. Alla steg, förutom steg tre utförs av 
Mathias.  

 
Figur 9. Processkartläggning över Aviator, Göteborg Landvetter Airports schemaläggning av 
ramppersonal. 

Flighttider 
• Alla alighttider samlas in och läggs sedan in i ett Excel‐dokument. 

Resurs‐
dokument  

•  I ett separtat Excel‐dokument, kallat resursdokument läggs respektive 
pass efter behov in på individnivå. Alla indata måste tas i beaktning.  

Dubbel‐
koll 

• Extern person kollar schemat så det är ok. 

HMR 
• När schemat är klart läggs alla tiderna in i ett lönesystem. 

Schema 
•  Schemat släpps till de anställda. 
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1. Först i processen vid schemaläggningen är att Aviator får in alla flighttider 

från flygbolagen som de gjort upphandlingar med. Tiderna läggs sedan in i ett 
Excel-dokument manuellt. Med Excels hjälp räknas ett snitt ut av hur många 
anställda som kommer krävas under dygnets 24 timmar. Grafer skapas i Excel 
där linjer dras och Mathias får en ungefärlig bild av åtgången av antalet 
anställda. Arbetsbelastningen kan då lätt analyseras och han får sedan 
använda sig av egen kapacitet och erfarenhet för att hitta en rimlig balans till 
antalet anställda per pass.  

 
Nedan ser du en bild över en graf som skapats i Excel-dokumentet utefter 
flighttiderna. Utefter den informationen har ett snitt räknats ut över hur hög 
arbetsbelastningen kommer vara och på hur många anställda över vissa 
timmar under ett dygn som kommer krävas. Detta varierar alltså under alla 
dygn under en vecka. Bilden visar en typdag över hur belastningen kan vara 
och hur många anställda som krävs under de olika timmarna. Den lodräta visar 
antalet anställda som krävs och den vågräta axeln visar vilken tid på dygnet. 
Under en timme vid peaktid mellan 6-7 har det räknats fram att det behövs 
ungefär 10 stycken i personal.(De tre högsta gröna staplarna i diagrammet). 
Detta är enbart under just den tiden och sedan sjunker behovet av personal. 
Därför får Mathias Johanson utefter denna graf använda sin erfarenhet och 
fingertoppskänsla av hur många som behövs under de olika passen då han inte 
kan säga att han behöver 10 personer en timme ut då måste de jobba fler 
timmar vilket inte behövs. Därmed måste han ibland underbemanna jämfört 
med vad grafen visar och ibland överbemanna.  

 
 

 
Figur 10. Printscreen över arbetsbelastningen av en typdag, skapat i Excel. (Mathias Johansson, 
2014) 

 
 

2. Efter att ha fått tidtabellerna från flygbolagen och lagt in dem i ett Excel ark 
läggs det in i ett resursdokument där arbetspassen fördelas. I 
resursallokeringen går man in på individnivå och lägger in personal på 
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respektive pass efter behov. När detta görs måste alla input tas i hänsyn som 
är: 

• Tidtabeller 
• Resursallokering 
• Avtal 
• Arbetstid 
• Kompetens hos anställda 
• Anställdas önskemål 

 
Alla input har beskrivits och förklarats i tidigare avsnitt.  

 
3. När schemat börjar bli färdigt dubbelkollas det av en extern person innan det 

godkänns och skickas ut. Ett av de vanligaste felen är att det enligt schemat är 
lagt att någon slutar 19 för att sedan börja jobba igen 05, vilket inte går. 
Enligt lag skall det var 11 timmar vila emellan och vid detta fel måste 
schemat pusslas om igen innan det släpps till de anställda. Ett annat vanligt 
fel är att de anställda är schemalagda att starta för nära en avgång till en flight 
vilket gör att de inte hinner lasta väskorna, vilket naturligtvis inte får ske. Där 
av tas det hjälp av en kontroller.  
 

4. Det sista steget innan schemat släpps är att lägga in alla tiderna i ett 
lönesystem som heter HMR. Det är ett webbaserat löneprogram som Aviator 
använder sig av, där företag lätt kan betala ut sina löner. Detta görs alltså när 
schemat praktiskt taget är klart och alla tider för varje enskild rampanställd är 
hopräknad och alla arbetspass fyllda. 

 
5. Schemat släpps och de anställda får tillgång till deras lagda arbetstimmar de 

kommande veckorna.  
 
Den processkartläggning som nu gjorts och det nuläge som skapats har gett en tydlig 
bild över processen men även vart visst problem ligger. Viktigt att tänka på vid 
problemidentifieringen och eventuella lösningar är att lösningarna skall vara 
långsiktiga och ej tillfälliga lösningar som löser problem på en gång.  
 
Genom att en processkartläggning gjorts har processen identifierats och man kan 
ifrågasätta om allt inom processen utförs på rätt sätt. Utefter den 
processkartläggningen kan problemområdena identifieras. Vidare kan man ifrågasätta 
om företaget vill åtgärda de problemområden och nästa steg blir då i så fall hur och 
vad vinner man på de förändringarna.  
 
Enligt den teoretiska referensramen är det fördelaktigt med en extern grupp som ser 
över processen för att få ett annat perspektiv på det och Aviator har då ”anlitat” mig 
som extern person att undersöka processen för att sedan själva kunna ta ställning till 
det hela.      
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6 Analys 
I detta kapitel tillämpas en analys på de resultat som presenterades i föregående 
kapitel. En jämförelse mellan hur schemaläggning kan tillämpas, som beskrivs i den 
teoretiska referensramen, mot hur Aviator i dagsläget lägger sitt schema över 
ramppersonalen.  
 

6.1 Identifiera problemområden 

Genom att studera den teoretiska referensramen med Aviators nuläge, som 
presenterades i föregående kapitel, och jämföra dem blir det tydligare att de inte är 

identiska. Det blir även lättare att identifiera Aviators problemområden vid sin 
schemaläggning. En analys har utförts av de två kapitlen sinsemellan och nedan 
identifieras de problemområden som finns vid Aviators schemaläggning.  
 
Utefter analysen kan man reflektera över att mycket stämmer överens med den 
teoretiska referensramen men det finns vissa problem som gör det svårare för Aviator 
att schemalägga, som är tidstjuvar i processen och som skulle kunna undvikas eller 
minimeras vid åtgärder. Nedan identifieras de problemområden som finns och 
avslutningsvis i denna rapport finns förslag på åtgärder i framtiden.  
 

6.1.2 Hur ser schemaläggningsprocessen ut idag? 

Företagets process i hur de lägger schemat är idag fungerande men genom att se över 
processerna oftare utvecklas företaget och blir en större konkurrent på marknaden och 
kan tillmötesgå kunderna och dess behov bättre. I detta examensarbete har en 
processkartläggning gjorts men för att utvecklas i framtiden behöver fler göras.  
 
Ordningen i processen är det inget problem med men första steget i processen där 
flighttiderna samlas och läggs in i ett dokument skulle kunna effektiviseras. 
Problemet med fighttiderna är att de kan förändras. Samma sak gäller med all input 
som samlas in och hanteras. Skulle de två stegen effektiviseras skulle mycket tid 
kunna sparas.  
 
Förutom schemaläggningsprocessen skulle även andra processer inom företaget 
kunna ses över då problem eventuellt kan finnas där som i förläggningen påverkar 
schemaläggningen.  
 
Vid processförbättring skall man ställa sig frågan ””vem gör vad”” och i detta fall så 
är det Mathias Johansson som lägger schemat som även är stationschef. Där anses ett 
problem ligga då det tar för mycket av hans arbetstid, tid som han egentligen behöver 
lägga på annat arbete. Det blir ett problem då företaget växer och mer och mer tid går 
åt till schemaläggning. Har man inte den tiden som krävs resulterar det heller inte i 
något bra schema.  
 

I dagsläget behöver alltså inget inom processen vid schemaläggningen ändras men i 
framtiden kan det vara bra att se över processen igen och eventuellt även andra 
processer som kan påverka schemaläggningen för att hänga med i utvecklingen. 
Viktigt att tänka på dock är att se långsiktigt och ej göra drastiska förändringar.  
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6.1.3 Vad har schemaläggningen för styrkor respektive svagheter? 

Nedan har en SWOT-analys utformats av företagets schemaläggningsprocess av 
ramppersonal på Göteborg Landvetter Airport. I nedanstående analys presenteras de 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget schemaläggningsprocess och 
dess input har.  
 

6.1.3.1 SWOT‐analys 

För att bena ut företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot som påverkar 
schemaläggningen och dess input, har en SWOT-analys utförts för att se vart de står i 
nuläget. Analysen har först staplats upp i nedanstående bild i punktform för att sedan 
förklaras ytterligare nedanför med en avslutande analys av situationen och 
utvärdering av hur de skall göra för att nå dit de vill komma samt förbereda sig för 
eventuell hot etc. 

 
Figur 11. SWOT‐analys av Aviators, GOT schemaläggning. 

 
Styrkor 

• Aviator är ett etablerat företag på marknaden som finns i hela Norden. Det 
anses vara en styrka då de är kända av kunden. Kunder resulterar i jobb som 
det behövs arbetskraft till vilket påverkar schemaläggningen. Det är även en 
styrka att de är etablerade på marknaden då de har erfarenhet av 
schemaläggningen och när kundantalet skiftar.  

• Excel, som är det program som Aviator använder sig av vid schemaläggning 
är ett lätthanterligt verktyg som kalkylerar åt en vilket underlättar vid 
beräkningar.  

• Den som är schemaläggare (Mathias Johansson) är insatt i det operativa och 
har god erfarenhet från branschen.  
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• Det finns mycket kompetens angående schemaläggningen vilket är en styrka 
då det kan vara svårt att använda sig av de olika inputen och pussla ihop ett 
någorlunda bra schema på relativt kort tid.  
 

Svagheter 
• I dagsläget tar schemaläggningen för mycket tid att lägga på grund av all input 

som måste samlas in. Datan är i dagsläget inte samlad i ett och samma system. 
Svagheten ligger i att allt sker manuellt och att det inte finns något verktyg 
som samlar all data som sedan kontinuerligt uppdateras. Finns inget system 
som samlar alla input, framförallt flighttider som ständigt förändras 

• I dagsläget kan det lätt ske buggar, alltså krockar i schemat på grund av 
mänskliga fel som kan ske när man missar något. 

• Det är svårt att följa med vid uppgång/nedgång tillexempel när det är låg 
respektive högkonjunktur vilket blir en svårighet av inputen. Det kan vara lätt 
att bromsa när det går dåligt men svårt att våga vid uppgång vilket är ett krav 
för att hänga med i utvecklingen och inte slås ut av konkurrenter på 
marknaden. Man kan inte fega ur och inte anställa nya för då har man inte 
resurserna att tillmötesgå den efterfrågan som finns.   

• Inom flygbranschen är det allmänt känt att det är låga marginaler. 
Konkurrensen resulterar i pressade priser vilket gör att ground handling bolag 
tvingas sänka sina priser för att få jobb och därmed blir marginalerna låga. Vid 
schemaläggningen kan man därför hitta en balans av antalet arbetande under 
de olika passen. För hög arbetsbelastning blir för dyrt men vid för låg så 
tillmötesgår man ej kundens krav och kan därmed tappa kunder.  

• Affärsklimatet kan ändras fort då det är en föränderlig bransch som påverkas 
mycket med snabba svängar i konjunkturen. För schemaläggaren blir det en 
svårighet att möta de olika konjunktursvängningarna och inputen kan därmed 
förändras mycket under tiden schemat läggs.  

• En annan svaghet i schemat är begränsningar i form av olika input. Inputen 
blir ytterligare en aspekt att håll koll på för att få schemat att gå ihop och 
stämma vilket gör det till en stor begränsning och som kan sätta käppar i hjulet 
vid schemaläggningen. 

• Önskemål från anställda som är en av inputen som kan vara svår att tillgodose.  
• Excel är som ovan nämnt en styrka men anses även vara en svaghet då det tar 

lång tid att hantera all input. 
 
Möjligheter 

• Vid högkonjunktur har företaget stora möjligheter att expandera vilket är en 
möjlighet och påverkar schemat då fler resurser kan behöva sättas in pga. ökad 
efterfrågan av företagets tjänster. Det kan ställa till schemaläggningen om det 
sker utan förvarning och beredskap men vid planering är det en möjlighet då 
det kan resultera i att fler resurser kan och behöver sättas in för att 
schemalägga vilket kan underlätta och förbättra schemaläggningen.  

• En möjlighet för företaget är nya upphandlingar av flighter som leder till mer 
jobb och mer inkomster. Det är en möjlighet för företaget i stort men genom 
mer inkomster kan mer pengar investeras i nya system som underlättar 
inputen.  

• En möjlighet till förbättring av arbetet av schemaläggning är data som samlar 
all info och input som behövs. Detta då det skulle underlätta arbetet och 
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förmodligen minska tiden och en hel del krångel och klurigheter vid 
schemaläggningen.  

• Med teknik och nya uppfinningar så som verktyg som kan underlätta 
schemaläggningen har företaget möjligheter att förbättra sin schemaläggning i 
framtiden. Tekniska framsteg kan därmed leda till kostnadsbesparingar då det 
kan tidsreducera arbetet det tar att lägga schema varje månad.  

 
Hot 

• Omvärlden är ett hot i sig då tillexempel krig påverkar om folk väljer att flyga 
eller inte och även vart de flyger. Därmed kan marktjänsten påverkas om flyg 
blir inställda eller efterfrågan minskar och färre plan behöver ramppersonalens 
tjänster. Det kan därmed ske snabba förändringar som påverkar schemat och 
dess planering.  

• Osäkerhet i branschen som kan vara dåligt väder som leder till försenade 
flighter eller att flighter som ej blir av vilket leder till arbetsbelastning som 
inte används eller andra förändringar i schemat.  

• Lågkonjunktur är ett hot mot marktjänsten då den marknaden är väldigt 
känslig och märker snabbt av lågkonjunktur. Vid lågkonjunktur väljer färre att 
flyga då det är kostsamt och det påverkar flygbolagen vilket i sin tur påverkar 
marktjänsten då efterfrågan av den minskar och mindre arbetskraft behövs. 
Om schemat då redan lagts kan omplanering behöva göras.  

• Konkurrenter så som bland annat SAS och Menzies är ett hot då de 
konkurrerar om samma tjänster och att vinna olika upphandlingar. Nya 
konkurrenter på marknaden som tar upphandlingar är ett stort hot. 
Konkurrenters system för schemaläggning kan även vara eller bli bättre då de 
eventuell har andra system. Det är ett hot då kunder och anställda väljer att 
använda deras tjänster eller vilja arbeta hos dem istället då de har ett bättre 
fungerande schema.  

• Politiska ordningar är ett hot mot expansionen och schemaläggningen därför 
att lagar (t.ex. olika förbud) kan göra det svårare och dyrare att få ihop ett 
fungerande schema eller att anställa nya etc. Olika förbud är en svår input som 
det är idag och tillkommer mer lagar kan schemaläggningen bli ännu mer 
komplex. 

• Samma sak som ovanstående punkt gäller vid olika avtal som kan sätta käppar 
i hjulet för företaget och dess schemaläggning.  

• Negativt för företaget är uppsägningar, både att företaget behöver säga upp 
folk men även att anställda säger upp sig. Det påverkar schemaläggningen då 
företaget kan planerat att de har en viss kapacitet men så förändras det och 
schemaläggningen och planeringen måste då åtgärdas.  

 
Analys 
Utefter att staplat upp företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot kan man 
snabbt dra slutsatsen att det är mycket yttre faktorer som påverkar företagets 
schemaläggning, positivt såväl negativt. Genom att ha gjort denna SWOT-analys får 
företaget en överblick över nuläget av vad som påverkar schemaläggningen vilket ger 
en bild av vad som är bra samt vad som borde ses över. I nästa kapitel kommer de fem 
frågorna nedan diskuteras kring hur företaget kan gå vidare med den information de 
fått reda på utefter SWOT-analysen. Frågorna är (som även presenterades i den 
teoretiska referensramen): 
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• “Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?” 
• “Hur kan vi minimera våra SVAGHETER?” 
• “Vilken förbättringspotential finns?” 
• “Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?” 
• “Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?” 

 

6.1.4 Vilka input skall man ta hänsyn till vid schemaläggning av ramppersonal? 

Det är svårt att veta vilka input man skall använda sig av, vilka som gör nytta och är 
användbara. Man skulle kunna ifrågasätta vilka input som är nödvändiga och 
användbara, vilka är dåliga och skulle man kunna använda sig av någon annan input 
eller är den input Aviator använder sig idag fullt tillräcklig? Felet kanske inte ligger i 
vilket input de använder sig av utan hur de använder sig av den och hur informationen 
samlas in. Idag anser företaget ha all den input de behöver men ändå anses de ha 
problem med att hantera all information. Alltså är det tillvägagångssättet som bör 
ändras för att underlätta hanteringen av inputen. Trots att de anser sig ha all input som 
krävs kanske det finns ytterligare någon som de inte tänkt på som skulle underlätta 
eller som i framtiden tillkommer. Genom att kolla över all sin input och studera dem 
och ta reda på vad de tillför eller ej skulle man kunna identifiera om de har all input 
som är nödvändiga eller om någon input är överflödig.  
 
Som nämnts ovan ligger problemet inte i vilken input som används utan hur 
informationen samlas in som är det största problemet och tidstjuven i Aviators 
schemaläggning. Då alla input samlas in från olika håll och blir tillgängligt i olika 
tidsperioder samt att avtal och lagar ändras och nya upphandlingar sker är det mycket 
olika information som skall kommas ihåg. Att ändra ordningen eller försöka samla in 
alla information samtidigt skulle kunna göra arbetet mer effektivt och kan vara en 
flaskhals som tar tid vid schemaläggningen. Att ha ett program eller data som samlar 
in all input på ett och samma ställe skulle också kunna underlätta schemaläggningen.  
 
Att ta hänsyn till de anställdas önskemål, som är en av de olika inputen, är alltid något 
som kan förbättras. En input de idag tar hänsyn till men som alltid kan utvecklas och 
göra det bättre både för de anställda men som även skulle kunna förbättras och 
förenklas för den som lägger schemat.  Detta kräver ett sätt som skall underlätta för 
schemaläggaren men vara fördelaktigt för de anställda. Genom att tillsammans med 
anställda brainstorma förslag skulle en bra lösning så småningom eventuellt komma 
fram.  
 
Sedan kan givetvis den input de använder sig av förbättras och stärkas samt hjälpa 
schemaläggningen till att bli bättre. Skulle det vara möjligt att få tidtabellerna tidigare 
och de vetat att inga tider skulle komma ändras fram till avgående flight skulle 
därmed osäkerheten minska och många problem vid schemaläggningen elimineras. 
Samma sak gäller om konkurrensen skulle minska samt att det inte skulle ske lika 
mycket oförutsedda händelser i flygsektorn. Kunde man eliminera förseningar så 
skulle de underlätta avsevärt och många problem vid schemaläggningen och 
personalkapciteten skulle försvinna. Samma sak gäller avtal och arbetstid men dessa 
kommer ej att ändras utan snarare i så fall bli hårdare. Det kan även i framtiden 
komma ställas högre krav på de anställda då kraven blir allt hårdare och har blivit det 
de senaste åren.  
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6.1.4.1 Schemaläggning 

Problemet ligger inte i vilket program som används vid schemaläggningen utan hur 
det läggs och vilka input man använder samt hur den används och hur man samlar in 
informationen. Sättet de lägger schemat på, alltså i Excel och processen, steg för steg 
hur de går tillväga för att få ett fungerande schema är för alla företag individuellt och 
företagsanpassat men efter undersökningar så anses det inte där ligga så stora 
problem. Företaget är väl förberett och insatta i branschen, samt vad de har för 
begränsningar vid schemaläggningen så som lagar och avtal, de vet vad de har för 
input att begränsa sig till i dagsläget.  
 
Excel som är det program som Aviator använder sig av är för dem ett beprövat och 
fungerande program i den mån att det hjälper till att kalkylera och ta fram grafer som 
hjälper till vid schemaläggningen. Andra program har beprövats men då de inte 
ansetts vara tillräckligt bra eller bättre så har de alltid gått tillbaka till Excel och därför 
anses det programmet ej vara ett problemområde. Det som däremot är ett 
problemområde är att det tar tid att lägga in allt manuellt i Excel. Med att lägga in allt 
manuellt menas information om flighttider, namn på de anställda samt annan 
information som krävs i dokumenten.  
 
Osäkerheten i branschen upplevs som ett stort problemområde vid schemaläggningen 
då det blir väldigt svårplanerat och bidrar till både mer planering och större kostnader. 
Det är något som företaget länge haft problem med och som är svårt att åtgärda men 
som man kan, så gott de går, göra sig mer robust åt. Genom att göra företaget och 
schemaläggningen så robust som möjligt mot osäkerhet blir företaget stabilare och 
påverkas inte lika mycket.  
 
I och med osäkerheten med dess lågkonjunkturer går marknaden väldigt mycket upp 
och ned vilket gör det svårt med Sveriges lagar kring anställda att ha tillräckligt med 
bemanning eller att ha för mycket. Det blir svårt för företaget att anställa fler när 
efterfrågan kräver det och svårigheter att i förväg förutse lågkonjunkturer och att 
mindre arbetskapacitet kommer krävas.  
 
I dag använder Aviator sig inte av bemanningsföretag. Idag måste de långt i förväg 
försöka förutspå behovet vilket kan sätta käppar i hjulet för företaget och dess 
utveckling. I och med att de inte kan ta in anställda snabbt efter behov är det svårt att 
hänga med i branschens upp och nedgångar samt att lägga schema efter det behov 
som finns.  
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7 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras den valda referensramen, metoden och slutligen en 
sammanfattande diskussion över syftet och det genomförda arbetet. Som avslutande 
kapitel presenteras slutsatsen för examensarbetet, vilket knyter an till det inledande 
syftet och besvarar de tre frågeställningarna. Slutligen görs en rekommendation till 
Aviator för fortsatt möjligt arbete.  
 

7.1 Diskussion kring teoretisk referensram 

Från början fanns tankar om att det fanns svårigheter kring schemaläggningen inom 
företag i flygbranschen, vilket stämde bra. Schemaläggning över lag finns det alltid 
svårigheter kring. I och med att flygbranschen är väldigt komplex gör det 
schemaläggningen ytterligare snäppet svårlöst ibland. För att hitta vart svårigheterna 
inom schemaläggningen fanns valdes processförbättring i den teoretiska 
referensramen för att kunna göra en processkartläggning och se steg för steg hur 
företaget schemalagde. I den teoretiska referensramen valdes även att skriva om hur 
man lägger schemaläggning överlag för att se vilka grunderna i schemaläggning är 
och hur Aviators schemaläggning eventuellt skulle skilja sig från det ”normala” vid 
schemaläggning av personal. Schemaläggning och processförbättring har fungerat väl 
i den teoretiska referensramen då det har varit till hjälp att få en bild av Aviators 
schemaläggning och vart eventuella brister ligger. Med hjälp av den teoretiska 
referensramen har de tre frågeställningarna kunnat besvaras. 
 
Som kan ses nedan i 7.3 besvaras de tre frågeställningarna och där bekräftas teorin. 
Man kan återvända till teorin och se hur den har använts och resulterat i form av bland 
annat en analys och resultat i denna rapport.  
 
Denna rapport i sin tur bidrar till en styrkan och bekräftelse av den teori som redan 
finns. Den bidrar även med en utveckling av den teori som finns kring 
schemaläggning. All schemaläggning är olika och desto mer skrivet kring det, desto 
närmre en eventuell lösning på den schemaläggningsproblematik som finns kan man 
komma.  
 

7.2 Metodkritik 

Vid den första observationen fanns ett öppet sinne för vad som skulle komma. Vart 
det fanns problem, vad jag ville se och vad som skulle avgränsas eller vart jag skulle 
börja leta efter problem. Tanken med den första observationen var att få veta så 
mycket information om företaget som möjligt och se hur de jobbar. Viss förkunskap 
fanns sedan innan om ground handling bolag men efter första observationen fanns 
väsentligt mycket mer kunskap vilket gav en klarare bild av företaget. Vid den 
observationen gavs inte enbart en bakgrundsbild av företaget utan jag fick även se hur 
de jobbar med sin schemaläggning. Där gavs en större bild av vart eventuella problem 
låg. Ytterligare observation vid senare tillfälle anade jag mer vad jag letade efter och 
höll i samband med det även en intervju. Observationerna har hållits vid ett begränsat 
antal tillfällen, mycket på grund av distansen mellan Norrköping – Göteborg vilket 
gör det svårt att säga om datan är exakt och schemaläggningen alltid går till på samma 
sätt eller om avvikelser sker ibland. Fler observationer skulle kunna leda till en ännu 
klarare bild av vart problem i schemaläggningen finns och hur dem skall lösas. 
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När intervjun inleddes visste jag på ett ungefär vad jag letade efter och vart jag ville 
komma samt hur jag skulle gå tillväga för att undersöka problemområdet. Intervjun 
var även till för att avstämma så den information jag redan hade var korrekt. Jag hade 
dock ett öppet sinne och ville veta mer samt diskutera befintlig information. Både 
observationerna och intervjun har hållits på plats på Landvetter Göteborg Airport 
vilket kan ha påverkat både positivt och negativt på resultatet. I och med atmosfären 
kan man ha blivit påverkad och dragits med samtidigt som den kan ha influerat och 
visat en rättvis bild av hur det faktiskt går till allmänt inom flygbranschen. Vid 
intervjun har jag försökt lyssna objektivt, dock finns en risk att jag påverkats av 
intervjupersonen när de har berättat om vad de upplever som problem. För att 
motverka det har jag försökt skaffa en egen bild och ställt motfrågor samt kommit 
med egna idéer och ställt motfrågor. Hur frågorna ställs och formuleras kan ha 
påverkat resultatet vid intervjun, även kroppsspråk.  Det är svårt att säga om mitt 
kroppsspråk eller sättet jag ställt frågor på gett inverkan på resultatet av både 
intervjun och observationerna. Det kan dock gett inverkan på resultatet, även 
intervjupersonen och de personer som talats vid observationer kan gett påverkan på 
resultatet genom att ha vinklat eller gett påverkan med personliga åsikter. Personliga 
åsikter kan komma både medvetet och omedvetet. Därför har jag haft ett kritiskt 
tänkande och ifrågasatt information om så har varit fallet.  

Det som skulle kunnat göras bättre vid utförandet av detta examensarbete för ett 
eventuellt bättre resultat är fler observationer. Hade fler observationer utförts på plats 
hade troligtvis en djupare och större förståelse för sättet de lägger schemat på 
utvecklats och ett annat resultat uppdagats. Ett tightare samarbete med 
schemaläggaren på Aviator för att säkerställa all information ännu mer hade även 
varit fördelaktigt. Jag skulle kunna jämfört med hur andra liknande konkurrenter 
jobbar och lägger sina scheman men det är svårt och säga om det hade kunnat vara 
jämförbart och gett något resultat.  Vilken metod som ger den trovärdigaste eller 
ligger närmast verkligheten är svårt att säga. Om metoden kunde utförts på annat sätt 
som skulle gett annorlunda resultat är möjligt men även det svårt att uttala sig om. På 
grund av tidsbegränsning har jag varit tvungen att avgränsa arbetet och därmed inte 
alltid kunna undersöka allt så mycket som jag velat.   

Vid litteraturstudien har jag försökt använda mig av mycket vetenskapliga artiklar för 
att få så ny forskning som möjligt. För att säkerställa den information som fastställts 
så skulle eventuellt fler källor kunna hittats för att säkerställa all information 
ytterligare.  
 

7.3 Sammanfattande diskussion 

Syftet har under arbetets gång förändrats. Från början var syftet att titta på företagets 
schemaläggning i Excel och vad man kunde förbättra för att öka effektiviteten vid 
schemaläggningen. Sedan gick det över till att titta på processen av schemaläggningen 
vilket resulterade i att de input företaget använder sig av vid processen av 
schemaläggning även måste tas i hänsyn och analyseras då det uppdagades att det var 
en stor del av processen vid schemaläggningen. I stort sett har syftet varit detsamma 
från början till slut fast med små förändringar. Detta har gått naturligt då det ena har 
lett till det andra och fördjupningar av tillexempel inputen var ett måste och en 
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naturlig del av förloppet. Syftet har varit detsamma från början men tagit viss 
avvikelse. 
 
Nedan besvaras examensarbetets tre frågeställningarna. 
 

7.3.1 Hur ser schemaläggningsprocessen ut idag? 

Man kan ifrågasätta om processen kan göras på annat sätt? Gör de processen i rätt 
ordning eller finns det något bättre sätt processen skulle kunna utföras på som skulle 
gynna schemaläggningen? 
 
Man kan även ifrågasätta om schemaläggningsprocessen är ultimat eller om det finns 
förbättringar som kan göras. Ifall något borde göras i annan ordning för att vinna tid 
eller så det blir effektivare och om detta sätt är det absolut bästa möjliga 
tillvägagångssätt för företag.  

Tänkbart är att processkartläggningen kan ha sett annorlunda ut om annan uppdelning 
av aktiviteterna hade funnits. Det hade dock troligtvis enbart påverkat den visuella 
bilden och inte resultatet.  

För att förtydliga syns nedan processkartläggningen över Aviator, Göteborg 
Landvetter Airports schemaläggning av ramppersonal. Finns även i kapitel fem. 

 
Figur 12 Processkartläggning över Aviator, Göteborg Landvetter Airports schemaläggning av 
ramppersonal. 

7.3.2 Vad har schemaläggningen för styrkor respektive svagheter? 

Tack vare SWOT-analysen har styrkorna och svagheterna kunnat identifieras men 
man kan ifrågasätta sig hur de skulle ändras vid förändring i framtiden? I och med att 
världen ständigt utvecklas och där med flygbranschen kan svagheterna och styrkorna 
förändras då branschen inte alltid kommer se likadan ut.  
 
Nedan besvaras de frågor som man efter att ha gjort en SWOT-analys kan gå vidare 
med fram över.  
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• ”Hur kan vi behålla, underhålla och förbättra våra STYRKOR?” 
Att företaget har stor kompetens inom schemaläggning och den operativa 
branschen är till deras stora fördel, även vad gäller för framtiden. Tack vare de 
har de stor möjlighet att förbättra sina styrkor i framtiden, så som att bli ännu 
bättre på schemaläggningen i Excel.  De kan även bli ett mer etablerat företag 
om schemaläggningen blir smidigare och bättre. Personal kommer uppskatta 
det mer och mindre tid behöver läggas på schemaläggning och kan fokuseras 
på annat som skapar mervärde för företaget.  

 
• ”Hur kan vi minimera våra SVAGHETER” 

Genom att se till att vara robusta mot förändringar genom att förbättra schemat 
och ha resurser tillgängligt. Se till så att inget krockar i schemat så minimeras 
svagheter. Vid åtgärder till de problem som finns idag av schemaläggningen 
så skulle svagheter kunna minimeras. 

 
• ”Vilken förbättringspotential finns?” 

Man kan ständigt förbättras och speciellt de områden som företaget anser sig 
ha problem med vad gäller schemaläggningen. I analys kapitlet står det vilka 
problemområden som finns och i nästa kapitel finns rekommendationer till 
fortsatt arbete. Detta är alltså saker som det finns förbättringspotential till. 
Schemaläggningen kan ständigt förbättras och den kan även förändras mycket 
beroende på externa faktorer. Bemanningsföretag skulle kunna vara ett sätt att 
lösa bemanningsproblemet då man snabbt kan kalla in personal efter behov 
och vise versa. Aviator bör ifrågasätta ifall de behöver använda sig av 
bemanningsföretag och om det hade varit en lösning för dem.  

 
• ”Hur kan vi ta tillvara våra MÖJLIGHETER?” 

Genom att ta tillvara på högkonjunkturer och våga satsa kan företaget 
utvecklas och därmed även schemaläggningen. Genom att ta vara på nya 
upphandlingar men även satsa i ny data som gör det enklare att schemalägga 
och hänga med i den tekniska utvecklingen kan schemaläggningen gå 
smidigare och bli enklare.  

 
• ”Hur kan vi förebygga och neutralisera HOTEN?” 

Tillmötesgå nya avtal och regler. Ha utrymme i schemat för förändringar vid 
lågkonjunkturer och osäkerheter som tillexempel händelser som sker i 
omvärlden som påverkar.  

 

7.3.3 Vilka input skall man ta hänsyn till vid schemaläggning av ramppersonal? 

Det är svårt att säga exakt vilka input Aviator skall ta hänsyn till men de input de 
använder sig av idag anser de sig ha nytta av men man kan ifrågasätta om de tar  
hänsyn till rätt input? Finns det fler input de bör ta hänsyn till? Eller bör de ha en 
annan ordning på inputen de samlar in? Finns det någon input som är onödig eller 
som de absolut borde ha med som de inte använder sig av idag eller har de precis den 
inputen som behövs. Om de nu skulle ta in någon eller några fler input vad för 
information skulle man kunna ta in och använda sig av?  
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Först och främst bör man identifiera vilken input man har idag, vilket gjorts i denna 
rapport sedan bör det undersökas om det finns något problem med dem. Idag anses 
det inte finns något problem med den input de använder, utan den anse fullt 
tillräcklig. Däremot tar insamlingen av all input och den information den innehåller 
för lång tid att samla in och hålla koll på så allt blir rätt i schemaläggningen. Därmed 
kanske det hade varit värt att investera i någon som utvecklar ett system som samlar 
all data. Genom att ha en data som har all information samlad skulle mycket tid och 
energi samt pengar sparas. Självklart är det dock en stor investeringskostnad att bygga 
upp ett program som har och kan hantera all information.  
 
Fördel hade även varit om man kunde ha en input som skapade prognoser för vilket 
framtida behov som finns. Idag använder man sig av erfarenhet och kan göra viss 
efterfrågekurva i Excel. 
 

7.4 Slutsats 

Mycket inom schemaläggning har redan gjorts men det finns alltid rum för utveckling 
och förbättringar. Nya modeller/data som leder till utveckling och som även gör 
schemaläggningen mer robust för förändringar. I och med att det kan vara ett pussel 
att lägga schema och det inte finns något rätt sätt att göra schema på finns det stor 
utvecklings potential och många flaskhalsar i processen som kan minimeras, 
utvecklas samt göras bättre. 

Syftet med examensarbetet har varit att kartlägga processen av vilka input de 
använder sig av, vid den långsiktiga delen av schemaläggningen av ramppersonal på 
Aviator, detta för att hitta var svårigheter uppstår. När problem identifierats har 
åtgärder föreslagits som Aviator i framtiden ska kunna använda för att minimera de 
problemområden som finns och förbättra sin process.  

Intervjuer och observationer har tytt på̊ att det i flödet av processen funnits olika 
problem, något som den färdiga processkartläggningen har bekräftat. De identifierade 
problemen är av varierande karaktär med avseende på̊ var i flödet problemet uppstår. 
Ett återkommande ämne i problemidentifieringen är bristen på hjälpande IT- 
verktyget som alla input samlas i och har en koppling till. Vissa av problemen uppstår 
i de arbetsmoment som utförs i Excel, medan vissa är allmänt inom flygbranschen.  

Efter den processkartläggning som gjorts som blev resultatet av att intervjuer, 
observationer och litteraturstudier varvats har följande problem identifierats:  

• Insamling av input – flighttider, lagar och avtal, hänsyn till de anställda etc. 
Alla input tar idag mycket tid att samla in och det kan vara svårt att ha kolla på 
alla input samtidigt som man skall försöka få ihop ett fungerande schema.  

• Osäkerhet i branschen – svårt att förutspå olika konjunkturer eller händelser 
som påverkar flygbranschen. Det gäller därför att vara så robusta som möjligt 
för att inte påverkas för mycket. 

• ”vem gör vad” – måste finnas tid till att schemalägga. Schema är inte nått som 
man bara slänger ihop utan det är många parametrar som ska stämma och 
fungera och då gäller det att man är noga och inte lämnar något åt slumpen 
och därmed krävs mycket tid och arbete som läggs ned på schemat för att det 
skall bli bra.  
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7.5 Rekommendationer till fortsatt arbete  

• System som samlar all data på ett och samma ställe. Genom att investera i ett 
system som samlar all data med input till schemaläggningen skulle mycket tid 
kunna besparas. För att bygga ett system som skulle klara av den 
informationen skulle Aviator behöva anlita någon som bygger systemet åt dem 
för deras behov. Detta kräver en undersökning för vad det skulle kosta och 
ställa det mot vad det är värt och vad de skulle kunna tjäna på att investera i 
det. Ett förslag är då även att samarbeta med andra ground handling bolag som 
troligtvis är i samma sits som även det skulle kunna dra nytta av att alla 
flighttider är samlade och att så fort flighttiderna ändrades så uppdateras det i 
det nya systemet. Skulle fler bolag gå ihop tillsammans och investera i ett 
system skulle eventuell även kostnaderna gå ned och fler skulle kunna dra 
nytta av det.  
 

• Hur kan man förbättra att samla in de anställdas önskemål? Idag är inte de 
anställdas önskemål något större problem men det är alltid något som kan 
förbättras. Vid förbättring till att anpassa sig till de anställdas önskemål desto 
bättre arbetsanda och moral kan det bli på arbetsplatsen. Därför är det något 
som Aviator bör fundera på hur man kan jobba mer med att tillgodose de 
anställdas önskemål. Ett sätt till att börja med är att lämna ut enkäter till de 
anställda för att se vad de tycker i dagsläget och om de har några önskemål om 
hur deras åsikter skulle kunna behandlas på annat sätt. Då skulle de anställda 
även känna att deras åsikt räknas även om det inte alltid går att ta hänsyn till. 
Att ha någon form av önskemålsbank som hamnar som input skulle även vara 
ett alternativ men det finns flera olika sätt att gå tillväga med de anställdas 
önskemål. Trots att det idag inte är ett problem kan man alltid jobba med det 
och förbättra för att tillgodose de anställda.  

 
• Se över sina processer oftare. Genom att se över sina processer oftare kan 

schemaläggningen i förlängningen bli bättre. Inte enbart 
schemaläggningsprocessen bör ses över utan även andra processer inom 
företaget som kan påverka schemaläggningen. Om man tillexempel ser över 
processen över hur bagagehanteringen går till och upptäcker att den kan 
effektiviseras och tids reduceras då kan det i förläggningen påverka 
schemaläggningen då man därmed inte behöver beräkna lika stor tidsåtgång 
eller personalkapacitet att utföra vissa arbeten. Genom att se över företagets 
processer under åren får man en klarare bild om vart företaget står och hur 
saker och ting faktiskt går till och det kan då bli lättare att se om något bör 
förbättras eller vart eventuella fel finns. Detta är alltså inte enbart bra för 
schemaläggningen utan kan vara bra för andra delar inom företaget och 
Aviator i stort.  

 
• Att åtgärda osäkerheten i branschen kan vara svårt, men genom att vara 

välutrustade och robusta för olika händelser kan ses som en utmaning. För att 
hänga med på marknaden och ha tillgång till anställda som man kan använda 
efter behov skulle vara en lösning till att vara mer flexibel mot marknaden 
samt vid schemaläggningen och då skulle bemanningsföretag vara en lösning. 
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Vid användandet av bemanningsföretag skulle företaget ej vara låsta till de 
anställda de har och skulle kunna lägga scheman efter det behov som ställs. 
Företaget bör se över om det skulle gynna dem att använda sig av 
bemanningsföretag. Naturligtvis bör inte all personalstyrka vara ifrån 
bemanningsföretag men ser företaget att de kräver mer personal för en viss tid 
men ej vet om de kommer behöva den för en längre tid kan det vara ett bra 
alternativ för företaget för att hänga med på marknaden och inte bli utslagna 
av konkurrenter som kan ta deras jobb då de inte har tillräckligt med personal 
vid vissa tillfällen. Med bemanningsföretag kan det vara lättare att hänga med 
i konjunkturer och de behöver inte vara rädda att satsa vid uppgång.  

 
• Mathias Johansson anser schemat ta för lång tid, vilket mycket ligger till 

grund för att det tar tid att lägga in alla input manuellt i Excel. Det stämmer 
men sedan anser jag det finns behov av att någon, antingen på deltid eller 
heltid arbetar med schemaläggning. Detta då företaget expanderar och tid idag 
inte riktigt finns för att lägga full fokus på schemaläggning och dess 
utveckling. Därför rekommenderar jag företaget att anställa någon som tar 
över Mathias arbetet. Detta då Mathias som stationschef kan lägga den tiden 
på annat som ger mervärde för företaget samtidigt som kostnaden för att han 
skall lägga schemat än någon som antagligen ”kostar” mindre i lön än Mathias 
arbetar med schemat. Läggs det även ner mer tid med fokus på enbart 
schemaläggning kan den utvecklas mer och på så sätt kan även 
schemaläggningen gå snabbare och smidigare. Ibland kan det även vara bra att 
byta schemaläggare då samma person lätt kan hamna i gamla hjulspår och 
med en ny anställd kan saker ses med andra ögon och förslag på förändringar 
uppkomma. Mathias har idag många olika uppgifter medan en person som blir 
anställd enbart för schemaläggning då kan ha mer fokus på schemat och 
förbättra det. 

 
Examensarbetet är avgränsat från att implementera de åtgärder som föreslås då det 

krävs mer exakt information, data och kunskap kring hur åtgärderna skall utföras och 
vilken påverkan åtgärderna kan ha för att kunna bedöma vinsterna av en 
implementering. Arbete kan ligga till grund för fortsatt arbete i syfte att utveckla eller 
fördjupa befintliga resultat.  
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