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Sammanfattning 
Framtidsprognoser visar på en ökning av flygtrafik. Detta ställer höga krav på den komplicerade 
och dynamiska miljö som existerar inom flygbranschen. Alla aktörer i flygbranschen måste 
anpassa sig och utvecklas för att uppfylla de förväntningar och krav som denna ökning av 
flygtrafik innebär. Syftet med denna studie är att analysera effektiviseringsmöjligheter av 
användningen av markutrustning på flygplatser. 

Flygplatser är en av delarna av flygbranschen som påverkas signifikant av en ökning av 
flygtrafik. Flygplatsers kapacitet styrs av flygplatsens förmåga att hantera maximala antalet 
entiteter under en tidsperiod och under givna förhållanden. Utefter detta planerar flygplatser 
sina resursbehov. Resurser består bland annat av personal och material. En del av det material 
som används på flygplatser används av ramppersonal och används främst under turn-around 
processen som är den delen av flygningen när flygplanet landat och ska förberedas för nästa 
avgång. Turn-around processen delas in i olika aktiviteter där olika markutrustning används. 
Dessa är till exempel tillförsel av markström och bagagehantering. Turn-around processen sköts 
av ramphanteringen på flygplatsen och kallas även marktjänst. Marktjänsten på stora flygplatser 
är konkurrensutsatt vilket innebär att flera aktörer kan tillhandahålla marktjänst åt flygbolag. I 
de fall då det är flera marktjänstbolag som bedriver verksamhet på en flygplats kan det innebära 
en suboptimering av marktjänstbolagens utrustningspool. Detta innebär i förlängningen att 
utrustningen tar upp mycket yta på flygplatsen och påverkar dennes kapacitet.  

I denna studie har en fallstudie med dubbla studieobjekt utförts. Dessa studieobjekt är 
Linköpings City Airport och Göteborg Landvetter Airport. För att kunna analysera eventuella 
effektiviseringsmöjligheter av markutrustningens användning har studien identifierat de 
problem och utvecklingsmöjligheter som dessa flygplatser upplever med markutrustningen. 
Detta har gjorts genom observationer, intervjuer med personal på båda flygplatserna och genom 
litteraturstudier inom området. Observationer har även utförts för att kartlägga en turn-around 
process på vardera flygplats. Detta för att noggrant studera den stund som är mest kritisk för 
markutrustningens användning. Resultatet visade att ramparbetare upplevde problem i form av 
att det var trångt för alla marktjänstbolag att få plats med utrustningen. Den personal som 
arbetar med långsiktig planering på flygplatserna upplevde problem gällande överbelastade 
utrymmen på flygplatsen, för mycket utrustning och utspridd utrustning samt 
utvecklingsmöjligheter gällande samordning av utrustningen och uppgradering av gammal 
utrustning. Utöver dessa problem och utvecklingsmöjligheter observerade även författarna ett 
problem med att utrustningen inte alltid fungerade som den skulle och en utvecklingsmöjlighet 
med att samla inrapporteringar för felanmälan av utrustningen i en databas istället för att det 
rapporteras manuellt. 

Studien har även som syfte att analysera om en produktidé av företaget CEE Norm kunde vara 
lösningen på några av de identifierade problem och utvecklingsmöjligheter. Produkten som 
CEE Norm har tankar på att framställa ska kunna samla in information om till exempel position 
och drifttid av utrustningen. Studien visar att CEE Norms produktidé skulle kunna vara en 
lösning då den insamlade informationen skulle kunna samordna utrustningen. Författarna 
rekommenderar CEE Norm att bygga på sin förståelse för produktidéns användningsområden 
genom att utföra flera studier av liknande slag som denna. Helst på en ännu större flygplats. 
Författarna rekommenderar även att CEE Norm börjar utföra investeringskalkyler för att kunna 
visa kund den faktiska vinningen som produkten skulle kunna generera.   
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1 Inledning 
Befolkningsmängden i världen växer samtidigt som välfärden i många länder ökar, vilket bidrar 
till att antalet flygresor tilltar. I och med detta blir luften tätare trafikerad av flygplan och nya 
lösningar för att hantera denna komplicerade och dynamiska miljö måste skapas. Alla aktörer 
inom flygbranschen måste anpassa sig och utvecklas för att uppfylla de förväntningar och krav 
som ställs.  

En mer globaliserad marknad gör att resenärer ställer högre krav på snabba och effektiva 
förbindelser världen över, samtidigt som de oftast vill ha så billiga resor som möjligt. Detta 
ställer höga krav på flygbolagen då det kan vara svårt att balansera ett högt utbud av resor med 
att hålla ned kostnader, men är något som måste göras för att kunna vara konkurrenskraftiga på 
marknaden. Flygbolagen i sin tur ställer högre krav på flygplatserna att skapa billigare och 
effektivare tillvägagångssätt för att dra ned sina kostnader. 

Flygplatser tar ut avgifter från alla aktörer som vill bedriva verksamhet på flygplatsen, exempel 
på sådana aktörer är flygbolag, handlingbolag, restauranger och butiker. Dessa avgifter ämnar 
täcka de utgifter flygplatserna har för bland annat driften av flygplatsen, personal och hyra. 
Genom att effektivisera verksamheten kan flygplatsen dra ned på sina kostnader och erbjuda 
mer konkurrenskraftiga avgifter för aktörerna. Dessutom kan kapacitetsbrister uppkomma om 
flygplatsen inte är tillräckligt effektiv för att möta det behov som finns. Det vill säga att antalet 
landningar och avgångar på en flygplats kan begränsas av hur snabbt arbetet på marken utförs. 
Flygplatsen kan delas in i två olika områden, airside och landside. Alla personer som vistas på 
airside har passerat genom en säkerhetskontroll och är där av bara tillgänglig för personal och 
passagerare med boardingkort. Landside däremot innebär det området på flygplatsen innan 
säkerhetskontrollen där alla människor kan vistas fritt.  

Från det att ett flygplan stannar vid gate tills dess att det lämnar gate igen händer en mängd 
olika aktiviteter på airside. Hela detta händelseförlopp definieras i denna rapport som turn-
around processen. Under turn-around processen utförs aktiviteter så som på- och avlastning av 
bagage, påfyllning av mat och dryck, städning och tankning. Vilka som utför dessa aktiviteter 
varierar från flygplats till flygplats. På mindre flygplatser är det vanligt att den så kallade 
ramppersonalen utför de flesta av dessa aktiviteter. På större flygplatser däremot sköts de flesta 
aktiviteter av diverse handlingbolag.  

Under turn-around processen använder sig ramppersonalen av markutrustning så som Ground 
Power Unit (en portabel eltillförselmaskin som förser flygplanen med el då de står vid gate), 
dragarmar (som används vid push back), fordon (tankbilar, bagagetruckar, servicebilar), 
trappor, koner, bagagevagnar och bromsklossar. Denna utrustning kräver underhåll och 
tillgänglighet för personalen.  

I detta projekt ska observationer och intervjuer genomföras med personal på två flygplatser. 
Med hjälp av dessa kommer författarna undersöka om det finns utvecklingsmöjligheter vid 
användningen av markutrustningen på airside. Detta för att analysera om det finns ett behov av 
en produkt som samlar in och samordnar information från denna typ av utrustning.  

1.1 Problembakgrund 
CEE Norm AB är ett företag som förser ett antal olika flygplatser med underhåll av framförallt 
den elektroniska utrustningen som finns bland markarbetets verksamhet. Vid besök på olika 
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flygplatser har de observerat problem relaterade till markutrustningen, till exempel att 
utrustningen inte är på sin plats när den behövs och att det saknas rutiner för felanmälan. CEE 
Norm har genom dessa observationer dragit slutsatsen att det kan finnas en möjlighet till 
effektivisering av användandet och underhållet av markutrustningen på flygplatser. 

En idé som CEE Norm har är att utveckla en produkt som kan samordna information från all 
markutrustning till en databas för att lättare kunna se position, tid till service, punktering, 
energianvändning med mera för att planera användningen på ett effektivare sätt. Detta kommer 
att kunna göras genom ett chip som kan fästas på markutrustningen. Innan de lanserar idén och 
börjar producera denna produkt vill de se om det överhuvudtaget finns utrymme för 
förbättringar genom denna produkt inom området. För att kunna styra produktutvecklingen i 
rätt riktning behöver utvecklingsmöjligheter relaterade till markutrustningen identifieras. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka om det finns effektiviseringsmöjligheter i anknytning till 
användningen av markutrustning på flygplatser. Effektiviseringsmöjligheterna tydliggörs 
genom att identifiera problem och utvecklingsmöjligheter relaterade till markutrustningen. 
Syftet är även att ta fram lösningsförslag till de problem och utvecklingsmöjligheter som 
identifierats för att kunna förse CEE Norm med rekommendationer angående deras produktidés 
fortsatta utveckling.  

1.3 Frågeställningar 
Frågeställningarna delas upp i två huvudområden. Det ena relaterar till identifiering av problem 
och utvecklingsmöjligheter och det andra till lösningsförslag. Då syftet med projektet är att 
undersöka om effektiviseringsmöjligheter finns är det av intresse att observera hur 
användningen av utrustningen går till och se vilka, om några, problem som kan upptäckas. Det 
är även av intresse att ta reda på om personal på flygplatsen upplever några problem eller ser 
några utvecklingsmöjligheter under tiden de använder eller planerar för användandet av 
markutrustningen. De problem och utvecklingsmöjligheter som identifieras ska analyseras och 
lösningsförslag ska tas fram. Det är då av intresse att se om CEE Norms produkt kan vara en 
potentiell lösning till något av problemen. 

De frågeställningar som detta projekt avser att besvara är: 

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns på airside relaterade till den markutrustning som 
används? 

o Vilka problem och utvecklingsmöjligheter upplever personal som använder 
markutrustningen på flygplatserna? 

o Vilka problem och utvecklingsmöjligheter upplever personal som arbetar med 
långsiktig planering på flygplatserna? 

o Vilka andra problem och utvecklingsmöjligheter kan identifieras? 
 

 Vilka lösningsförslag kan författarna ge på de problem som identifierats? 
o Vilka av de identifierade problemen skulle CEE Norms produkt kunna lösa 

enligt deras produktvision?  
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2 Metod 
För att utföra studien på ett strukturerat sätt behöver studiemetod definieras. Metoden väljs ut 
för att passa de frågeställningar som avses besvaras. Det finns ett antal olika metodansatser att 
grunda sin studie i som till exempel deskription, fallstudie, klassificering, kvantifiering, 
hypotesprövning, teoribildning, modellbildning (Ejvegård, 2009). Vald metod beror mycket på 
vilket tillvägagångssätt som krävs för att kunna besvara frågeställningarna. Tillvägagångssättet 
för projektet beskrivs närmre i delkapitel 2.1. Därefter beskrivs den metodteori som 
tillvägagångssättet bygger på i delkapitel 2.2. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Nedan följer en beskrivning av de tre faser som projektet är indelat i, nämligen 
litteraturstudiefasen, datainsamlingsfasen och analysfasen. Under dessa förklaras 
tillvägagångssättet och ordningsföljden av de steg som har genomförts i varje fas. 

2.1.1 Litteraturstudiefasen   
Litteraturstudiefasen inleddes med att projektet definierades och ett syfte samt frågeställningar 
formulerades för studien. För att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt som kunde generera svar på 
dessa frågeställningar undersöktes olika metodansatser. Det blev då tydligt att en fallstudie med 
observationer och intervjuer var en lämplig metod att använda. Två flygplatser valdes som 
studieobjekt för fallstudien, en lite mindre flygplats och en av Sveriges största flygplatser. Detta 
för att det ansågs att det finns potential för olika sorters utvecklingsmöjligheter på flygplatser 
med olika storlek. För att rama in projektet och ge en bättre förståelse för ämnesområdet 
genomfördes även en grundläggande litteraturstudie. I litteraturstudien undersöktes ämnen som 
relaterar till hur arbetet på airside fungerar på en flygplats och vilka teorier som finns ur 
effektiviseringssynpunkt. Under denna fas i projektet samlades även bakgrundsinformation in 
gällande de två valda flygplatserna, Linköpings City Airport och Göteborg Landvetter Airport, 
samt information om företaget CEE Norm.  

2.1.2 Datainsamlingsfasen 
Datainsamlingsfasen började på Linköpings flygplats, där både observationer och intervjuer 
genomfördes under två olika dagar. Den första dagen var tre strukturerade observationer av 
olika turn-around processer inplanerade. Inför observationerna skrevs en mängd vanligt 
förekommande turn-around aktiviteter ned och ett observationsformulär förbereddes så att det 
skulle bli lättare att pricka av när aktiviteterna inträffade samt hur länge de varade under 
observationerna. Observationsformuläret finns bifogat i Bilaga 1 – Observationsformulär. Efter 
observationerna var genomförda påbörjades en processkartläggning av en av turn-around 
processerna och frågor inför intervjuerna formulerades efter vad som hade observerats samt 
vilken extra information författarna ansåg behövdes. Intervjufrågorna finns bifogade i Bilaga 2 
– Intervjufrågor. Två semi-strukturerade intervjuer genomfördes med personal på Linköpings 
flygplats. Den första var med rampchef Anders Larsson och den andra med stationschef Peter 
Engström. Intervjuerna spelades in och skrevs av efter intervjuerna var avslutade. 
Avskrivningarna bearbetades sedan och skrevs ihop till en sammanfattning av vad som sagts. 
Med både observationerna och intervjuerna genomförda färdigställdes processkartan och ett 
paretodiagram skapades.  

Inför datainsamlingen på Landvetter anpassades intervjufrågorna något för att bättre hantera en 
större mängd aktörer på flygplatsen och flygplatsens storlek. Även observationsformuläret 
uppdaterades för att få med alla aktiviteter som upptäckts på Linköpings flygplats. Precis som 
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på Linköpings flygplats utfördes observationerna och intervjuerna under två dagar. På 
Landvetter genomfördes dock två strukturerade observationer av olika turn-around processer 
och en semi-strukturerad intervju med rampkoordinator Mikael Eriksson den första dagen. 
Medan den sista semi-strukturerade intervjun med airside specialist Tony Gunnarsson utfördes 
den andra dagen. Utöver dessa avvikelser genomfördes datainsamlingen och bearbetningen av 
data på samma sätt som på Linköpings flygplats.  

Under datainsamlingsfasen genomfördes även en ostrukturerad intervju med personal från CEE 
Norm för att få information gällande deras produktidé. Under intervjun fördes anteckningar 
som sedan skrevs ihop till en sammanfattning av vad som sagts.  

2.1.3 Analysfasen 
Analysfasen började med att de problem och utvecklingsmöjligheter som observerades av 
författarna och upplevdes av personal på flygplatserna identifierades. Detta för att analysera 
vad orsaken och konsekvenserna av dessa var. Problemen och utvecklingsmöjligheterna 
relaterades sedan till de beprövade teorier och den forskning som studerats under 
litteraturstudien. Även markutrustningens kritiska moment analyserades i form av att de 
väsentligaste resultaten från processkartorna och paretodiagrammen lyftes fram. 
Sammanställningen av respektive flygplats sattes även i relation till varandra för att se 
skillnader mellan dessa och hur det påverkade studiens resultat. Därefter gjordes en SWOT-
analys av CEE Norms produktidé för att se vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot 
produkten har och på så sätt tydliggjordes att produkten var en lämplig lösning till några av 
problemen och utvecklingsmöjligheterna. Flera lösningar togs fram för att visa alternativa 
lösningar till problemen och utvecklingsmöjligheterna. Under analysfasen skrevs även en 
diskussionsdel där olika aspekter av studien lyftes fram tillsammans med möjlig framtida 
forskning och studiens samhälleliga aspekter. Som avslutande del i fasen formulerades svar på 
projektets frågeställningar samt rekommendationer till CEE Norm. 

2.2 Metodteori 
En fallstudie är en empirisk undersökning som lämpar sig bra när syftet är att till exempel 
studera och förstå en process i sin verkliga kontext. Förståelse för en process kan sedan i 
analysen ge indikationer på vilka förbättringsmöjligheter som finns i processen. Fallstudien kan 
göras på ett enskilt fall eller genom att använda multipla fall. Det finns för- och nackdelar med 
dessa olika varianter av fallstudier. Att studera ett enskilt fall ökar i många fall chansen att 
identifiera processens extremfall. Att däremot studera multipla fall i samma fallstudie ger en 
mer heltäckande bild av processen och en mer robust och trovärdig studie. En fallstudie med 
multipla fall anses vara det bättre alternativet trots att det ofta kräver mer tid och resurser än en 
fallstudie med ett enskilt fall. (Yin, 2014) 

Metodiken av att göra en fallstudie med multipla fall delas in i tre faser. Den första fasen kallas 
”definition och utformning” och i denna fas definieras syftet, fall väljs ut och regler för 
insamling av data utformas. Den andra fasen kallas ”förberedelser, insamling och analys”. Här 
genomförs fallstudiens datainsamling separat för de olika fallen. Sedan skrivs en separat 
sammanställning för varje fall. Den sista fasen heter ”analys och slutsats”. I sista fasen 
sammanställs fallen gemensamt för att slutsatser utifrån jämförelser mellan de olika fallen ska 
kunna dras. I denna fas ska även konsekvenser för åtgärdsförslag diskuteras. (Yin, 2014)  
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2.2.1 Processkartläggning 
En kartläggning är en metod som på ett överskådligt sätt beskriver processens syfte, 
uppbyggnad och utseende. En verksamhet består normalt av ett antal olika processer. Att göra 
en kartläggning innebär ofta att osynliga processer synliggörs. Processkartläggningen kan sedan 
användas för interna och externa syften. Internt är kartläggningen användbar för bland annat 
utbildningen av ny personal, ena personalens synsätt på processen och vid 
processutvecklingsarbete. Externt kan kartläggningen användas för att illustrera hur processen 
skapar värde för kund. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

Vid en processkartläggning är det snarare viktigt att fokusera på vad som görs och inte vem som 
gör det eller var det görs. Ljungberg och Larsson (2012) hävdar att processkartor ofta blir röriga 
och svåra att förstå när för många symboler används. De tycker att det normalt bör räcka med 
två olika symboler. En symbol som representerar aktiviteten och en symbol som representerar 
objekt in respektive objekt ut. Ett objekt in är den input som krävs för att starta aktiviteten 
medan ett objekt ut är den output som aktiviteten ger. I en aktivitet sker ofta en värdeskapande 
transformation av inputen. Kartläggningen bör normalt illustreras med den första aktiviteten 
som utförs till vänster på pappret för att sedan utvecklas och slingra sig fram åt höger.  

För att beskriva processen behövs förutom objekten och aktiviteterna även information in/ut 
och resurser. Informationen är det som stödjer eller styr processen medan resurserna är det som 
krävs för att aktiviteten ska kunna utföras. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

2.2.2 Metodik för praktisk processkartläggning 
Vid införskaffning av den information som behövs för utformningen av en processkarta finns 
det enligt Ljungberg och Larsson (2012) ett antal olika metoder. Det kan göras genom 
processpromenader, virtuell processpromenad, kartläggningsteam eller processdesign. 
Processpromenader utförs genom att de som ansvarar för utformningen av processkartan 
bokstavligen promenerar igenom processen och observerar det som händer. En virtuell 
processpromenad görs genom att samla några av de som jobbar inom processen och utforma 
processkartan genom deras beskrivning av processen. Metoden kartläggningsteam görs genom 
att representanter för alla delar av processen möts och tillsammans utformar processkartan. 
Processdesignmetoden används då det inte finns någon formell process att kartlägga. Denna 
metod används normalt när mindre processer ska kartläggas eller då det inte finns några 
standardiserade tillvägagångsätt i processen. Processen designas då av processens användare. 

När metod för informationsinsamling valts föreslår Ljungberg och Larsson (2012) ett 
tillvägagångssätt för kartläggning enligt de åtta steg som listas nedan: 

1. Definiera syftet med processen och dess start- och slutpunkt. Det första som bör göras 
innan någon praktisk kartläggning påbörjas är att definiera syftet med kartläggningen så 
att alla inblandade har en entydig syn på vad som ska göras och varför det ska göras. 
Därefter bör en start- och slutpunkt bestämmas för att rama in kartläggningsområdet. 

2. ”Brainstorma” fram processens alla eventuella aktiviteter och skriv ned dem på Post-
it lappar. Brainstorming bidrar till en snabbare start där alla idéer om vilka aktiviteter 
som kan tänkas förekomma i processen luftas. Post-it lapparna är ett bra verktyg då de 
kan flyttas runt i samband med att fler aktiviteter tillkommer vid brainstormingen. 

3. Arrangera aktiviteterna i rätt ordning. Detta kan oftast göras i samband med 
brainstormingen i föregående steg. I annat fall bör aktiviteterna läggas i den 
ordningsföljd som de förväntas ske i processen.  
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4. Slå ihop och lägg till aktiviteter. När aktiviteterna har lagts i rätt ordningsföljd blir det 
lättare att se om några aktiviteter är likartade och kan slås samman. Det blir även 
tydligare om någon uppenbar aktivitet saknas i kedjan av aktiviteter. Dessa bör då läggas 
till. De sammanslagna aktiviteterna bör möjligen ges ett nytt bättre passande namn. 

5. Definiera objekt in och objekt ut till varje aktivitet. Det är viktigt att identifiera objekt 
in och objekt ut till varje aktivitet då det är dessa som binder samman aktiviteterna och 
bildar förståelse för flödet igenom hela processen. Dessa bör därför i detta steg 
identifieras för varje aktivitet. 

6. Se till att aktiviteter hänger ihop via objekten. När objekt in/ut har identifierats för varje 
aktivitet är det dags att koppla samman alla aktiviteter via objekten för att skapa ett flöde 
i processen. I detta steg blir det lättare att upptäcka om någon aktivitet saknas. 

7. Kontrollera att aktiviteterna ligger på en gemensam och ”riktig” detaljeringsnivå och 
att de har ändamålsenliga namn. När processkartan ligger på plats är det läge att 
balansera detaljeringsnivån bland aktiviteterna. Det förtydligar processkartans 
överskådlighet. Detaljeringsnivån bör styras av syftet med kartläggningen. Det är viktigt 
att ta ett steg tillbaka och försöka höja perspektivet för att nå rätt nivå. Namn på 
aktiviteterna bör i detta steg ses över en sista gång. Namnen bör beskriva hur värde 
skapas alternativt varför aktiviteten utförs.  

8. Korrigera tills en tillfredsställande beskrivning av processen erhålls. I sista steget sker 
småkorrigeringar till dess att kartan speglar processen på ett verkligt men lättförståeligt 
sätt. 

Hur processen sedan ska analyseras menar Ljungberg och Larsson (2012) beror på hur 
processen fungerar. Det är därför viktigt att ha full förståelse för processen. Ljungberg och 
Larsson (2012) listar ett antal olika analysmetoder bland andra värdeanalys, tidsanalys och 
logisk analys med hjälp av processkarta. I en värdeanalys delas varje aktivitet in i en av tre 
kategorier: värdeskapande, icke värdeskapande eller spill. Med värdeskapande aktivitet menas 
de aktiviteter som skapar direkt värde för kund, icke värdeskapande aktiviteter kan ses som ett 
nödvändigt ont i processen och spill är de aktiviteter som bör minimeras. I en tidsanalys 
summeras alla tider för värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter separat. Dessa ställs 
sedan i relation till processens totala tid. Om flera aktiviteter utförs parallellt överskrider 
aktiviteternas tid processens totala tid (ledtiden). Det är intressant att ta fram kvoten mellan 
värdeskapande tid och ledtiden. Höga värden av denna kvot indikerar att tid och energi i 
processen läggs på värdeskapande aktiviteter. En logisk analys med hjälp av processkarta utförs 
enligt Ljungberg och Larsson (2012) genom fem steg: 

1. ”Vandra” genom processkartan från början till slut och koppla förekommande problem 
till processkartan. 

2. Kategorisera problemen utifrån typ, orsak och möjlig åtgärd. 
3. Utred konsekvenserna av de olika problemen. 
4. Utred vid behov bakomliggande orsaker. 
5. Identifiera och fokusera på de viktigaste orsakerna.  

2.2.3 Datainsamling 
Det finns olika insamlingsmetodiker som kan användas för att bygga upp en kartläggning av ett 
material- eller processflöde. Metodikerna kan delas in i kvantitativa och kvalitativa tekniker. 
De kvantitativa teknikerna lämpar sig bra när det finns mätbar data att tillgå eller samla in som 
är representativ för flödet. Exempel på kvantitativ data är tid för process, antal produkter i 
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omlopp och statistisk data. Kvalitativ data samlas in genom tekniker som till exempel 
intervjuer, observationer och enkäter. 

2.2.3.1 Intervjuer  
Hur en intervju utförs kan vara av stor betydelse för slutresultatet och bör därför planeras väl 
innan utförandet.  

Gillham (2005) beskriver olika situationer då en undersökning med fördel bör utföras med en 
enkät eller intervjuer. Enkäter lämpar sig då undersökningen behöver nå ett stort antal deltagare 
och då svaren inte behöver vara speciellt djupgående för varje fråga. Med intervjuer å andra 
sidan vänder sig undersökningen till ett färre antal deltagare och större djup behövs för 
analysen. Intervjuer är dessutom mer flexibla och möjligheten för uppföljningsfrågor är 
betydligt lättare. Huruvida intervjun utförs på distans eller ansikte mot ansikte hävdar Gillham 
(2005) beror på många olika faktorer. I många fall är det en kostnadsfråga, till exempel, om det 
handlar om långa resor är det inte alltid rimligt att träffas och utföra intervjun. I andra fall är 
det en tidsfråga då det kan vara svårt att bestämma en tid som fungerar för båda. Då kan det 
vara lättare att ta det över telefon eller liknande när båda hittar en lucka i schemat. Det finns 
dock nackdelar med att utföra intervjun på distans då intervjuaren inte ser kroppsspråket på 
intervjuobjektet och det kan där av bli svårare för intervjuaren att se om vissa frågor bidrar till 
obehag hos intervjuobjektet. Dessutom om intervjun sker ansikte mot ansikte kan det hända att 
intervjuobjektet avslöjar mer för att hen känner förtroende för intervjuaren.  

Enligt Gillham (2005) har alla intervjuer en struktur och tre av strukturerna som han tar upp är 
ostrukturerad intervju, semi-strukturerad intervju och strukturerad intervju. Vid en 
ostrukturerad intervju läggs ansvaret på intervjuobjektet att föra intervjun framåt och berätta 
öppet om ämnet i fråga. Det finns tre huvudsakliga anledningar att använda ostrukturerade 
intervjuer. Den första är att den som intervjuar kan få idéer om var ett större djup ska läggas 
senare i studien eller få en bra överblick av ett ämne. Den andra är att intervjuobjektet kan känna 
sig begränsad av mer strukturerade metoder. Den tredje är att intervjuobjektet kan behöva 
berätta om hur något upplevts utan att intervjuaren styr berättelsen. Ostrukturerade intervjuer 
har ofta öppna frågor och intervjuaren har inte ett färdigt schema med frågor. Detta kan leda till 
oväntade svar som kanske inte hade kommit fram med mer strukturerade frågor. Denna struktur 
på intervjun kan vara användbar för att utforska ett ämne och minskar intervjuarens inverkan 
på svaren. Däremot kan det vara svårt att kontrollera längden på intervjun då det är 
intervjuobjektet som styr intervjun. 

En semi-strukturerad intervju kan enligt Gillham (2005) vara det viktigaste sättet att utföra en 
intervju på. Detta för att strukturen balanserar flexibilitet med styrda frågor och ger bra kvalitet 
på data. Att en intervju är semi-strukturerad innebär att alla intervjuobjekt ställs samma frågor, 
varje intervju tillåts lika lång tid och alla frågor fokuseras runt ett visst ämne. Dessutom är 
frågorna av öppen karaktär men följdfrågor och ledord kan användas om den som intervjuar 
känner att svaret är otillräckligt. Denna typ av struktur används oftast inte som en preliminär 
metod för datainsamling till en studie, utan används snarare då det finns ett tydligt fokus och 
precision med studien men fortfarande med öppna svar.  

En strukturerad intervju innehåller liknande frågor som en enkät, det vill säga så kallade stängda 
frågor, där intervjuobjektets svar begränsas till olika alternativ och ett visst format. Ett exempel 
på en sådan fråga som Gillham (2005) tar upp är ”vilken av följande tidningar läser du?”. 
Fördelarna med att göra detta ansikte mod ansikte istället för med en enkät är bland annat att 
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missförstånd i frågorna kan undvikas, intervjuaren vet vem som svarar på frågorna och svaren 
på frågorna fås direkt när intervjun utförs istället för att eventuellt behöva vänta veckor på alla 
svaren. Denna typ av intervjuer är ofta ytliga men är lätta att analysera. 

Gillham (2005) tar även upp olika metoder för att bevara den information som tas upp under 
intervjun. Exempel på sådana metoder är att filma eller spela in intervjun. Alla metoder har 
både för- och nackdelar. Att filma intervjun innebär att allt som sägs spelas in, men även alla 
rörelser. Detta medför att både samtalet och kroppsspråket kan analyseras vid en senare 
tidpunkt. Gillham, (2005) hävdar dock att denna metod nästan alltid medför att intervjuobjektet 
beter sig annorlunda och lite stelare än vanligt. Att spela in endast ljud gör att alla kroppsrörelser 
förloras och det kan vara svårt att komma ihåg reaktioner vid senare analys. Även denna metod 
kan göra att intervjuobjektet tänker mer på vad hen säger än vanligt då allt som sägs kommer 
att vara fast i ljudinspelningen. Gillham (2005) påpekar även att han från erfarenhet upptäckt 
att intervjuobjektet ofta kommer med extra information efter det att intervjun, och därmed 
inspelningen, avslutats. Detta tror han är för att spänningen från intervjun släpper och 
intervjuobjektet känner sig friare att prata. 

2.2.3.2 Observationer 
Observationer innebär att observatören själv är på plats och studerar den aktivitet som ska 
utredas. Observationen ger en ögonblicksbild av något slags beteende eller skeende och kan 
därför vara ett bra komplement till andra datainsamlingstekniker. En observation kan utföras 
på flera olika sätt, till exempel studiebesök, arbetsmätning eller självredogörelse. Att utföra 
observationer har både för- och nackdelar. De kan ge direkt information som kanske inte annars 
hade kommit fram, nya saker kan upptäckas som observatören inte tänkt på innan och de ger 
en bra ögonblicksbild av hur något fungerar. Däremot kan de vara väldigt dyra och 
tidskrävande, det kan vara svårt att tolka resultaten och dessutom är de subjektiva. (Wisén & 
Lindblom, 2009) Observationer används ofta för att lägga grunden till vidare studier, men även 
som huvudinstrument vid diverse undersökningar. Genom att använda sig av observationer som 
datainsamlingsmetod kan beteenden och skeenden studeras direkt då de inträffar i en naturlig 
miljö. Detta skiljer sig något från andra datainsamlingsmetoder som till exempel intervjuer och 
enkäter då deltagarna måste komma ihåg vad som inträffat, ha en minnesbild av situationen och 
kunna förmedla detta till den som utför undersökningen. (Patel & Davidson, 2011)  

En observation måste vara systematiskt planerad och informationen som genereras måste 
registreras systematiskt. Beroende på vilken struktur en observation har varierar planeringen 
och utförandet av den. En strukturerad observation är väl preciserad och det är bestämt vilka 
situationer och beteenden som ska observeras. Vid enkla observationer sätts de beteenden som 
ska undersökas upp i ett så kallat observationsschema och prickas sedan av allt eftersom 
beteendena inträffar. Om istället sekvensen är av intresse skrivs beteendena upp i den ordning 
de inträffar eller om varaktigheten är det som ska undersökas registreras istället den tid som 
beteendet varar. En ostrukturerad observation används framför allt i utforskningssyfte för att 
inhämta så mycket information som möjligt om ett visst problemområde. Vid en ostrukturerad 
observation används inte ett observationsschema utan tanken är att allt som händer ska 
registreras. När observatören befinner sig på plats kommer kännedomen om 
observationssituationen att öka. Tack vare detta kan observationen anpassas under tiden och 
informationen som erhålls om det aktuella problemområdet kan maximeras. Vid en 
ostrukturerad observation gör observatören ofta bara små noteringar som sedan sammanställs 
efter observationen. (Patel & Davidson, 2011) 
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Det finns även olika förhållningssätt som observatören kan ha gentemot de som ska observeras. 
Observatören kan vara deltagande eller icke deltagande och känd eller okänd. Om dessa 
kombineras erhålls fyra olika förhållningssätt för observatören, se Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 - Observatörens fyra olika förhållningssätt 

 Känd Okänd 
Deltagande Observatör A Observatör B 
Icke deltagande Observatör C Observatör D 

 
En deltagande observatör som är känd måste få tillåtelse av gruppen som ska observeras för att 
delta och deltagandet kan påverka hur gruppmedlemmarna beter sig. En deltagande observatör 
som är okänd däremot påverkar inte gruppens beteende, men det kan vara svårt att komma in i 
gruppen på detta sätt. Den icke deltagande observatören som är känd kan möta samma problem 
med att de som ska observeras ändrar beteende. Det kan därför vara bra att inte börja med 
observationen på en gång utan låta de som ska observeras vänja sig först och återgå till sitt 
vanliga beteende. Att vara en icke deltagande observatör som är okänd medför en del praktiska 
problem så som var observationen ska utföras så att observatören kan se de som ska observeras 
men inte tvärtom. I många fall är detta omöjligt och observatören tvingas då vara känd. (Patel 
& Davidson, 2003; Bell, 2006)  

Enligt Bell (2006) är det viktigt i mindre projekt att välja ett mer strukturerat tillvägagångssätt 
för att användbar information ska erhållas. Dessutom bör någon slags registrering av data 
utformas för att under observationen kunna identifiera de beteenden som har bestämts som 
relevanta i förväg.   

2.2.4 SWOT-analys 
SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, som på svenska kan 
översättas till styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Pai, et al., 2013) 

Styrkor: Studieobjektets egenskaper som utgör fördelar över andra liknande objekt. 

Svagheter: Studieobjektets egenskaper som utgör nackdelar över andra liknande objekt. 

Möjligheter: Faktorer som studieobjektet kan utnyttja till sin fördel. 

Hot: Faktorer i omgivningen som kan utgöra problem för studieobjektet.  

SWOT är en strukturerad metod som utvärderar dessa fyra aspekter. Metoden kan användas av 
till exempel företag, myndigheter eller ideella föreningar för att utvärdera bland annat 
företagsplanering, konkurrensutveckling, utveckling av ny produkt eller forskning. Fokus i 
metoden är på både interna och externa faktorer. Interna faktorer handlar om vilka styrkor och 
svagheter som identifierats och externa faktorer är vilka möjligheter och hot som utgörs av 
miljön runt omkring. Idén med SWOT är att utveckla strategier som utnyttjar studieobjektets 
styrkor och att koppla ihop dessa med möjligheter för att skapa nya konkurrensfördelar. 
Dessutom är idén att minimera de negativa effekterna av studieobjektets svagheter och försöka 
konvertera svagheterna till styrkor. I anknytning till detta måste även hänsyn tas till vad som 
händer i omgivningen. Förändringar i externa faktorer som till exempel konjunktur, konkurrens, 
lagar eller sociala aspekter kan påverka de interna faktorerna. (Pai, et al., 2013; Chang & Huang, 
2006) 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ger en inblick i hur projektet knyter an till huvudområdet logistik 
samt teori gällande flygplatsrelaterade områden.  

3.1 Logistik 
Inom flygbranschen ställs det allt högre krav på effektivisering för att kunna möta framtida 
kapacitetskrav. Single European Sky (SES) är ett initiativ som drivs av Europeiska 
kommissionen och har som huvudmål att öka säkerheten, kapaciteten och effektiviteten samt 
att minska miljöpåverkan i det europeiska luftrummet. Inom initiativet samverkar bland andra 
flygbolag, flygplatsoperatörer, flygtrafiktjänstoperatörer och myndigheter för att uppnå de mål 
som satts upp. Swedavia är den flygplatsoperatör som ansvarar för driften av de nationellt 
viktigaste flygplatserna i Sverige, däribland Landvetter, och arbetar flitigt med att uppnå dessa 
mål. De ställer höga miljökrav och arbetar ständigt med att förbättra verksamheten på 
flygplatserna. Detta gäller även till synes mindre delar av flygplatsen som till exempel hur 
användningen av markutrustningen planeras och utförs.  

Att eftersträva att effektivisera förflyttningen av flygtransporter, som SES-initiativet gör, är i 
allra högsta grad logistikrelaterat. Council of Supply Chain Management Professionals 
definition av logistik är: 

”Logistics management is that part of supply chain management that plans, implements, and 
controls the efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and 
related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 
customers' requirements.” (Council of Supply Chain Managemanet Professionals, 2015) 

På svenska kan denna definition översättas till att planera, implementera och kontrollera en 
effektiv förflyttning och lagring av varor och tjänster, med tillhörande information, från 
startpunkt till förbrukningspunkt, för att uppfylla kundens krav. Vilket är precis vad som vill 
åstadkommas med initiativet SES. Även ändamålet inom detta projekt faller inom ramen för 
logistik då det handlar om att undersöka hur markutrustningen förflyttas och används idag samt 
vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas.  

3.2 Resurshantering och flygplatslogistik 
Resurshanteringen för hela flygbranschen kan delas in tre huvudområden: Flygbolag, 
flygtrafiktjänst och flygplatsverksamhet (Norin, 2008). De huvudområden som utgör 
flygbranschens infrastruktur är flygtrafiktjänst och flygplatser (Barnhart, et al., 2003). Några 
av utmaningarna för flygplatser är trafikflöde på flygfältet och kapacitetsplanering, gate 
allokering och terminalplanering. Dessa utmaningar har flygplatserna i större utsträckning 
möjlighet att påverka utan inflytande av de andra huvudområdena trots att alla områden är 
beroende och påverkar varandra (Norin, 2008).  

Flygplatsers resurshantering är komplex. Det finns därför inte en operativ struktur som är 
applicerbar på alla flygplatser. Flygplatserna varierar bland annat i antal passagerare, 
handlingbolag, flygbolag och personal. Behovet av personal, material och kapacitet som en 
flygplats måste tillhandahålla styrs snarare av den tidpunkt då flygplatsen har som mest trafik 
på en och samma gång än flygplatsens passagerarantal per år (Ashford, et al., 1997). 
Passagerantalet per år ger däremot en god överblicksbild av flygplatsverksamhetens storlek 
vilket i sin tur indikerar att flygplatslogistiken är mer komplicerad. 
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Norin (2008) definierar flygplatslogistik som följer:”Airport logistics is the planning and 
control of all resources and information that create a value for customers utilizing the airport”. 
Med “customer” eller kund menas i detta fall alla aktörer på flygplatsen så som flygbolag, 
handlingbolag, restauranger, passagerare och bagagehantering. Definitionen innebär i 
förlängningen att det blir viktigt för alla kunder på flygplatsen att dela information för att 
planeringen ska gynna flygplatsverksamhetens totala effektivitet inom resurshantering (Lindh, 
et al., 2007; Ansola, et al., 2012).  

Mer om informationsdelning i delkapitel 3.5 Airport Collaborative Decision Making. 

3.3 Turn-around processen 
Turn-around processen utförs på den delen av flygplatsen som kallas plattan. Plattan är det 
område där flygplanen anländer till , avgår från eller står parkerade vid uppställningsplatserna. 
(Andreatta, et al., 2014) En turn-around process består av en mängd olika aktiviteter som måste 
genomföras mellan det att ett flygplan landar tills det kan lyfta igen. Dessa aktiviteter är till 
exempel bagagehantering, av- och påstigning av passagerare, catering, bromsklossar på och av, 
städning av flygplanets kabin, de-icing, tankning, Ground Power Unit i- och urkopplad, 
viktfördelningsberäkningar av bagage och passagerare, luft till kabinen till- och frånkopplat, 
tömma sanitära tanken och fylla på färskvattentanken. Några av dessa aktiviteter kan utföras 
parallellt om förutsättningarna för det finns på flygplatsen och vid det tillfället som turn-around 
processen utförs. Aktiviteterna hanteras av ramppersonal som bedriver marktjänst, besättningen 
på flygplanet och handlingbolag. Ett exempel på en turn-around process som kartlades av Norin 
(2008) på Arlanda beskrivs förenklat nedan.  

Ett flygplan landar och får sedan klarering av flygledare att taxa till allokerad gate. Parallellt 
med dessa aktiviteter har passagerare checkat in sig själva och sitt bagage, vilket genomgår en 
separat säkerhetskontroll innan det skickas till rätt gate för att kunna packas in i flygplanets 
bagageutrymme. Detta benämns som bagagehantering. Passagerarna passerar flygplatsens 
säkerhetskontroll innan de går vidare till gate för att invänta ombordstigning. Flygplanet 
parkerar vid gate och ramppersonalen kopplar in Ground Power Unit för att förse flygplanet 
med markström. Ramppersonalen placerar även ut bromsklossar runt däcken på flygplanet och 
koner vid vingspetsarna. Ramppersonalen kopplar sedan bryggan från terminal till flygplanets 
dörr för att passagerare ska kunna lämna flygplanet och tömmer bagageutrymmet på bagage. 
När flygplanet tömts på passagerare sker städning och catering av olika handlingbolag. 
Parallellt med dessa aktiviteter kopplas luft in till ventilationssystemet och färskvattnet fylls på. 
Därefter töms den sanitära tanken och flygplanet tankas. När allt detta gjorts kan flygplanet ta 
emot passagerare samtidigt som ramppersonalen lastar ombord bagaget. Ramppersonalen 
lämnar sedan information om bagagets vikt till besättningen ombord för viktbalansberäkningar. 
Sedan kopplas lufttillförseln, bromsklossar, Ground Power Unit bort och koner tas bort från 
under vingspetsarna. Flygplanet backas sedan ut av ett speciellt fordon som med hjälp av en så 
kallad dragarm eller push back-stång backar ut flygplanet tills det kan taxa på egen hand för 
avgång.  

3.3.1 Ramphanteringen på flygplats 
Ramphanteringen är en viktig del av turn-around processen. Ramphanteringen kan ses som en 
primär funktion för en flygplats verksamhet då den ses som den fysiska kopplingen mellan 
flygbolagen (i detta fall flygplanen med besättning) och flygplatsen (Schmidberger, et al., 
2009). Ramphanteringen har tidigare varit hårt reglerad men har sedan 1990-talet stegvis 
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öppnats upp mer för konkurrensutsättning där fler handlingbolag har släppts in på marknaden. 
Syftet med konkurrensutsättningen har varit att minska de operativa kostnaderna. Med 
konkurrensutsättningen har det även uppstått ett behov av att kunna jämföra och utvärdera olika 
ramphanteringars verksamheter. För att kunna göra det krävs att jämförbara mätetal tas fram. 
Schmidberger et al (2009) har gjort det genom att bryta ner ramphanteringens verksamhetsmål 
och strategier. Detta gjordes genom att utföra workshops med ledningen där de mest 
övergripande målen kunde identifieras. Dessa bestod av två tydliga mål, nämligen att öka 
rampverksamhetens lönsamhet/vinst och att öka kundfokus genom att förbättra processens 
kvalitet. Sedan utfördes workshops med personal som arbetar längre ner i verksamhetskedjan 
för att identifiera delmål. Fyra delmålsområden kunde identifieras. Delmålen och deras innehåll 
presenteras nedan: 

 Inlärning och tillväxt (med syfte på personal) 
o Personalens kunskap 
o Personalens nöjdhet 
o Kompetens hos personal 
o Personalens samförstånd med hela verksamheten (helhetsbild) 
o Kvalitet på inköp 
o Kostnader av inhyrda tjänster 

 Processen (rampverksamheten) 
o Processtid 
o Kvalitet och tillförlitlighet av process 

 Kunden 
o Marknadsandelar 
o Kundtillfredsställelse 

 Ekonomisk prestation 
o Vinst 
o Värdetillägg 
o Kostnadsstruktur 

Utifrån dessa områden kunde mätetal tas fram. Några av mätetalen var till exempel 
tillgänglighet av personal, utbildningsfrekvens hos personal, semesterfrekvens hos personal, 
kvalitet av inköp, bagagehantering, in/utlastning av bagage, skada på flygplan, bagagetransport, 
olyckor på arbetsplats, marknadsandelar, vinst före skatt och ränta och beläggningsgrad av 
resurs (Schmidberger, et al., 2009).  

Under observationer som Schmidberger et al (2009) utförde på tre stora flygplatser i Europa 
kunde det konstateras att signifikanta skillnader i förseningar på dessa flygplatser berodde till 
stor del på tre mätetal: bagagehantering, in/utlastning av bagage och hantering av utrustning 
som inte fungerade. 

3.4 Flygplatskapacitet 
På en flygplats kan ordet kapacitet ses som det maximala antalet entiteter som kan hanteras 
under en given tidsperiod och givna förhållanden. Entiteterna kan vara till exempel 
flygplansrörelser som starter och landningar eller förflyttningar av passagerare, bagage eller 
gods. Kapaciteten på airside och landside på en flygplats behandlas ofta separat men är väldigt 
beroende av varandra. På grund av detta bestäms en flygplats kapacitet med hjälp av att 
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identifiera var flaskhalsarna i systemet finns då det är dessa som avgör hur många entiteter som 
kan hanteras utan att orsaka trängsel och förseningar. (Janic, 2010) 

Kapaciteten på airside på flygplatsen avgörs av tre komponenter. Den första är luftrummet 
precis över flygplatsen som används för inkommande och avgående flygplan då de måste stiga 
eller sjunka för start respektive landning. Både luftrummet och rullbanan kan här vara 
begränsande för kapaciteten. Den andra komponenten är taxibanorna, vilka flygplanen 
använder för att färdas mellan uppställningsplatser eller parkering och rullbanan. Den tredje 
komponenten är plattan där flygplanen anländer till , avgår från eller står parkerade vid 
uppställningsplatserna. Det finns även många faktorer som påverkar kapaciteten på airside, 
både fasta faktorer och faktorer som ändras med tiden. De fasta faktorerna handlar mycket om 
hur flygplatsen är utformad, det vill säga dess fysiska egenskaper. Exempel på detta är hur 
många rullbanor som finns, hur taxibanorna är utformade och vilken hjälputrustning som finns 
för start och landning. Den mest tidsberoende faktorn är vädret, då till exempel dålig sikt, 
mycket vind eller snö kan begränsa kapaciteten från en stund till en annan. (Janic, 2010)  

Enligt Mueller & Chatterji (2002) har det visats att 84 % av alla förseningar sker på airside på 
flygplatsen, det vill säga när flygplanet taxar in, står vid uppställningsplats och taxar ut. Varav 
50 % sker vid uppställningsplats. Förseningarna kan bero på många olika faktorer hävdar 
Mueller & Chatterji (2002) som till exempel problem med flygplansunderhåll, svårigheter med 
tankning, bagage eller catering, väder, försenad personal eller nya rutiner och utrustning. Enligt 
en annan studie av Gelhausen, et al (2013) har många av de större flygplatserna redan stora 
kapacitetsproblem och det finns flera prognoser, genomförda av olika aktörer, som visar på att 
flygtrafiken kommer öka de kommande åren. Airbus och Boeing, två av de största 
flygplanstillverkarna i världen, hävdar att det kommer ske en årlig ökning på 4,8 % respektive 
5,3 % mellan år 2010 och 2029. International Civil Aviation Organization (ICAO) är ett 
specialorgan inom Förenta nationerna och har gjort prognoser som visar ett lågt, mest troligt 
och högt scenario med en årlig ökning på 3,7 %, 4,7 % respektive 5,2 % mellan åren 2010 och 
2030. Gelhausen, et al (2013) beräknar även att med en procentökning på 4,9 % per år kommer 
det totala antalet flugna passagerarkilometrar öka från fem miljarder år 2010 till åtta miljarder 
2030, vilket representerar en total ökning på 80 %. (Gelhausen, et al., 2013) 

Kapaciteten på landside beror på terminalens möjligheter att hantera och ackommodera 
passagerare, tillgänglig åtkomst för olika transportslag att nå terminalen samt hanteringen från 
terminal till flygplan. Det finns många faktorer som begränsar kapaciteten på landside. Hur stor 
terminalen är har stor betydelse då alla passagerare måste få plats i lokalerna. Det finns ett 
klassificeringssystem för att mäta detta som ger flygplatsen en viss klassificering efter hur 
mycket plats varje passagerare har. Parkeringsplatser utanför flygplatsen kan även det vara 
begränsande för kapaciteten då många passagerare föredrar att ta bilen om de har mycket 
packning med sig. En av de mest kapacitetsbegränsande faktorerna kan ses som det antal 
passagerare som kan betjänas under en viss tidsperiod i de olika betjäningsprocesserna som till 
exempel incheckning och säkerhetskontroll.  (Janic, 2010) 

3.5 Airport Collaborative Decision Making 
Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) handlar om att förbättra hur olika aktörer på 
flygplatser och europeiska Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM1) arbetar 

                                                 
1 ATFCM har som mål att optimera trafikflöden och kontrollera kapaciteten i luften över Europa samtidigt som 
säkerheten ska bibehållas. De arbetar med långsiktig planering av luftrummet utifrån prognoser.  



 

14 
 

tillsammans. A-CDM har som mål att förbättra möjligheten till att förutsäga händelser och 
förbättra beslutsfattande (Okwir, 2014).  Med A-CDM kan en aktör fatta ett bättre och mer 
informerat beslut för en flight genom att samarbeta med andra A-CDM aktörer som delar med 
sig av information gällande deras prioriteringar, begränsningar, de händelser som inträffat och 
hur deras verksamhet ser ut framöver grundat på aktuell information. (European 
Telecommunications Standards Institute, 2010) A-CDM används på många stora flygplatser i 
Europa så som Bryssel, München och Frankfurt (Antonio Carlos de Arruda Junior, 2015). 
Enligt European Telecommunications Standards Institute (2010) är Airport Collaborative 
Decision Making uppdelat i sex olika huvudområden, vilka beskrivs nedan.  

Informationsdelning – Informationsdelning lägger grunden för att de andra huvudområdena ska 
kunna fungera och gör så att de involverade parterna kan interagera och kommunicera med 
korrekt, relevant, tidsmässigt lämplig och auktoritativ information. Informationsdelningen har 
två huvudsyften: att ge ett konsekvent tillvägagångssätt för handlingar och säkerhet i alla 
huvudområden inom A-CDM och att ge förutsättningar för att kunna dela med sig av 
information gällande relevanta händelser.  

Gemensam Turn-Round process – Den gemensamma Turn-Round processen innebär att alla 
flighter har en mängd milstolpar som sätts upp för att representera viktiga händelser under 
flighten. Exempel på sådana milstolpar är aktiverad färdplan, start och landning. Milstolparna 
sträcker sig över hela flighten och har olika detaljnivå. Genom att hålla koll på dessa milstolpar 
och uppdatera flightens information varje gång en milstolpe passeras kan påverkan på 
efterföljande milstolpar analyseras. Milstolparna kan även inkludera kopplingar till andra 
flighter som till exempel ska använda samma flygplan, samma besättning eller har passagerare 
som ska från en flight till en annan. På så sätt kan konsekvenserna av en händelse lättare 
analyseras och bättre beslut kan fattas. 

Beräkningar för varierande tider för taxning – Efter att ett flygplan landar eller innan det startar 
måste det färdas på taxibanorna till eller från rullbanan. På större flygplatser kan det vara svårt 
att beräkna färdtiden på taxibanorna korrekt. Olika händelser som inträffar kan påverka tiderna 
för taxning och måste tas med i beräkningarna, annars kommer flightens estimerade avgångs- 
eller ankomsttid att bli fel och flygplatsens kapacitet påverkas. Genom att använda A-CDMs 
metoder för att beräkna tid för taxning kan korrekta tider fås. Det finns många olika metoder 
som är anpassade för olika komplexitet och fysiska förutsättningar på flygplatserna.  

Gemensam hantering av flightuppdateringar – Detta huvudområde är till för att förbättra 
koordinationen mellan de som hanterar flygplanen i luften, så kallade Central Flow 
Management Unit (CFMU2), och flygplatsverksamheten på marken. Flygplatserna som utövar 
A-CDM och CFMU delar information med varandra genom så kallade Flight Update Messages 
och Departure Planning Information, och har som mål att ha identisk information som grund 
för verksamheterna. På detta sätt kommer informationen att uppdateras vid lämpliga tider och 
de beräknade starttiderna kommer att vara mer korrekta.  

Gemensam sekvensering innan avgång – Här bestäms den ordning som flygplanen kan lämna 
sina uppställningsplatser eller parkeringsplatser för att taxa ut till rullbanan. Ordningsföljden 
tar hänsyn till de begränsningar som finns och de involverade parternas önskemål. 
Sekvenseringen hjälper till att minska tider för taxning och väntetider vid väntplats innan start. 

                                                 
2 En organisation som hanterar data insamlingen och planering av det dagliga flygtrafikflödet över Europa. 
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Collaborative Decision Making i ogynnsamma förhållanden – Detta huvudområde 
tillhandahåller tillvägagångssätt för alla involverade A-CDM-aktörer att förutsäga och 
gemensamt hantera situationer då kapaciteten på flygplatsen är minskad på grund av 
ogynnsamma förhållanden.  

I USA har Collaborative Decision Making (CDM) använts som en del av att hantera 
krissituationer och för att justera efterfrågan till flygplatsers kapacitet vid dåligt väder. CDM 
ses som ett effektivt sätt att förbättra utnyttjandet av den kapacitet som finns att tillgå utan att 
behöva investera i dyra tekniska lösningar. Europeiska flygplatser delas upp i tre olika 
huvudområden: flygbolag (med handlingbolag inräknat), flygplatsverksamhet och 
flygtrafiktjänst, vilka samlar och distribuerar information inom den egna verksamheten men 
inte till de andra aktörerna. Detta kan leda till problem som att om ett flygplan är sent till 
flygplatsen står dess allokerade uppställningsplats vid terminalen tom medan ett annat flygplan 
får parkera på en uppställningsplats längre bort och transportera sina passagerare till terminalen 
med buss. Alternativt att ett flygplan kommer för tidigt till flygplatsen då ramparbetarna inte är 
redo för att ta emot flygplanet och passagerarna får då vänta inne i flygplanet innan de får gå 
av. Ett problem kan även vara att inte rätt push back-truck står vid rätt flygplan för att 
personalen inte vet i vilken sekvens flygplanen ska lyfta. (Eriksen, 2002) 

3.6  Lean 
Lean produktion uppfanns av Toyota och är även känt som The Toyota Production System. En 
Lean produktion går ut på att konstant jobba med att förbättra sina processer genom att korta 
ner ledtiden från kundorder tills dess att varan betalats av kund. Genomflödestiden kortas 
snarare ner genom att identifiera de aktiviteter som inte skapar värde i processen och eliminera 
dessa än att maximera användandet av maskiner och minimera arbetstid per produkt. Att enbart 
korta ner produktionstider är ofta massproduktionens filosofi. Det är alltid kundens perspektiv 
och efterfrågan som styr vad som definierar en värdeskapande aktivitet. Det som inte skapar 
värde kallas även slöseri. (Liker, 2004; Bergman & Klefsjö, 2012) 

Det finns åtta typer av slöseri som bör identifieras vid slöserieliminering (Liker, 2004; Bergman 
& Klefsjö, 2012). Enligt Bergman & Klefsjö (2012) beskrivs dessa slöserier som följer nedan. 

Överproduktion – Att producera produkter innan det finns en beställning för just den produkten 
är inom Lean ett slöseri. Produkter som ligger och väntar på en beställning är icke 
värdeskapande. 

Väntan – Produkter eller personal som får vänta på resurser eller på att andra processer ska 
färdigställas är ett slöseri med tid.  

Onödiga transporter eller förflyttningar – Transporter är aldrig värdeskapande. Dessa bör 
därför elimineras inom värdeflödet. 

Överarbetning eller felaktig bearbetning – Processer eller aktiviteter som inte uppfyller 
kvalitetskraven och därför kräver överarbetning är ett slöseri.  

Överlager – Produkter eller material som ligger i lager skapar inget värde och bör därför 
elimineras.  

Onödiga arbetsmoment – Onödiga rörelser eller förflyttningar både av personal och material 
bör elimineras.  
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Defekter - Produkter som produceras med defekter och därför måste slängas eller korrigeras är 
ett slöseri. 

Outnyttjad kreativitet hos anställda – Att inte utnyttja den kunskap som personalen besitter tack 
vare sin erfarenhet inom verksamheten är ett slöseri. Denna kreativitet kan fångas upp genom 
att engagera och lyssna på sin personal.  

Dessa olika typer av slöseri ligger till grund för förbättringsarbetet i verksamheten. Ett begrepp 
som på japanska betyder ”till det bättre” och används inom Lean är ordet Kaizen. 
Förbättringsarbetet kan utföras genom processkaizen och flödeskaizen. Processkaizen syftar till 
att förbättra processen medan flödeskaizen syftar till att förbättra flödet mellan processerna. 
Det brukar vara fördelaktigt att börja med att observera och förbättra flödet innan processerna 
förbättras. (Peterson, et al, 2009) Lean är produktionsfokuserat men kan anpassas för att passa 
olika branscher. Inom flygbranschen har Lean börjat införas av SAS AB och Saab 
Aerostructures som en del av deras kvalitet- och effektiviseringsprogram (SAS Scandinavian 
Airlines, 2011; Bergqvist, 2012).  

3.7 Relaterade studier 
I en studie av Ansola et al (2012) menar de att flygplatser kan dra fördelar av att använda sina 
ytor på ett sätt som kallas ”allmän användning modellen”. Denna modell syftar till att 
flygplatsen inte designerar specifika delar av flygplatsen till specifika flygbolag. Alla flygbolag 
delar på all yta som finns både på airside och landside på flygplatsen. Fördelarna är att 
flygplatsernas kostnader minskar och produktiviteten ökar. Modellen ställer höga krav på 
ramphanteringen då den är den centrala delen av flygplatsverksamheten på airside och kommer 
att behöva flytta runt över hela flygplatsen för att kunna vända de flygplan som kommer in. 
Ramphanteringen har höga krav på sig vad gäller säkerhet och precision i utförande av sina 
arbetsuppgifter både under och runt turn-around processen. Förseningar orsakade av 
ramphanteringen under till exempel turn-around processen kan resultera i böter som betalas av 
ramphanteringsaktörerna till flygbolagen. Ramphanteringsaktörerna har ett behov av att kapa 
kostnader och optimera verksamheten för att klara dessa krav och vara lönsamma. 
Verksamhetens kostnader kapas genom att optimera resurserna som används vid hanteringen 
av inkommande flygningar. (Ansola, et al., 2012) 

Andreatta et al (2014) presenterade i sin studie en optimeringsmodell som minimerar 
användningen av ramphanteringens resurser. Resurserna består av markutrustning och personal. 
Optimeringsmodellen behandlar problemet ”Ground-service Resource Allocation Problem” 
eller GRAP. I optimeringsmodellen delas varje flygning som ska behandlas av ramphanteringen 
in i aktiviteter som ska utföras under flygplanets vistelse på flygplatsen. Exempel på aktiviteter 
kan vara att ta fram en trappa som ska användas när passagerare ska kliva av flygplanet eller att 
köra fram bagagevagnar till flygplanets lastutrymme. För att kunna utföra dessa aktiviteter 
krävs personal och markutrustning som också finns med i modellen. Varje aktivitet har en 
kostnad som är viktad utefter personalens och markutrustningens tillgänglighet samt avstånd 
till flygplanet. Detta för att i första hand använda den utrustning som finns tillgänglig närmast 
flygplanet. Då det kan uppstå oförutsägbara händelser som att flygplan är försenade när de 
ankommer till flygplatsen krävs det att GRAP är dynamisk och kan användas i realtid. Den 
information eller input som används i GRAP måste därför vara tillgänglig i realtid. Input kan 
vara personalens tillgänglighet eller utrustningens position. (Andreatta, et al., 2014) 
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Denna typ av information kan samlas in genom något som kallas Radio Frequency 
Identification eller RFID. RFID är en trådlös kommunikationsteknologi som kan användas för 
att samla information i ett mikrochip gällande till exempel position av utrustning eller personal 
till en databas i realtid (Hunt, et al., 2007). Ansola et al (2012) använde sig av RFID i 
kombination med andra teknologiska lösningar för att skicka information från utrustning till en 
databas för att kunna ta beslut om vilken utrustning och vilken personal som skulle användas 
till en specifik arbetsuppgift. Informationen skickades genom tre steg. Det första steget är att 
informationen registreras av RFID-chippet som sitter applicerad på resurserna. I nästa steg 
samlades denna information in av en router som sedan skickade vidare informationen till en 
databas där alla information från all utrustning och personal på flygplatsen samlades. Detta gav 
en möjlighet att planera användningen av resurserna på ett effektivt sätt genom att öka 
produktiviteten samt minska operativa kostnader. Studien utfördes på en mindre flygplats i 
Spanien och hjälpen med korttidsplaneringen upplevdes som positiv av personalen på 
flygplatsen. Ansola et al (2012) menar att denna teknologi användes för att hjälpa till med 
korttidsplaneringen i en väldigt dynamisk miljö och trots att det under denna studie utfördes på 
en mindre flygplats skulle det även fungera att applicera på en större flygplats troligen med 
goda resultat.  
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4 Markutrustningen och när den används  
En beskrivning av markutrustningen samt en beskrivning av de aktiviteter under turn-around 
processen då utrustningen används presenteras i detta kapitel. 

4.1 Markutrustning 
I detta delkapitel kommer en närmare beskrivning av den markutrustning som har studerats 
presenteras tillsammans med bilder som visar hur utrustningen ser ut. Bilderna är tagna av 
författarna på Linköpings flygplats och Landvetter flygplats.  

På bilden till vänster i Figur 1 visas ett bagageband, vilket används för att lasta av och på bagage 
i flygplanets lastutrymme. Det finns olika typer av bagageband. De kan vara eldrivna, 
bränsledrivna eller dragbara med fordon eller personal. Det finns även bagageband som kan 
förlängas och vridas längst upp för att öka flexibiliteten och underlätta av- och pålastning för 
personalen. Den mittersta bilden i Figur 1 visar tre bagagevagnar som används för att 
transportera löspackat bagage. Det finns även containervagnar som används i samma syfte men 
som är till för att bära bagage packat i containrar. Dessa vagnar är byggda så att den övre delen 
av vagnen, där containern står, kan vridas 90 grader för att kunna skjuta av containern sidledes. 
Det finns även så kallade palettvagnar som används för att lasta inplastade gods. Bagagevagnar, 
containervagnar och palettvagnar körs till och från flygplanet med hjälp av en bagagetruck, 
vilken kan ses på bilden till höger i Figur 1. För att lasta av och på containrarna i flygplanet 
används en så kallad high loader, vilket är en sorts lyfttruck med höj- och sänkbara rektangulära 
ytor.  Containern puttas eller dras av containervagnen till  high loadern och justeras så att den 
står bra inför höjningen upp till lastutrymmets nivå. På high loaderns yta finns små klot som 
roteras för att styra och förflytta containern.  

På bilden till vänster i Figur 2 visas en Ground Power Unit (GPU), vilket är en portabel 
eltillförselmaskin och förser flygplanet med markström. Denna kopplas in i flygplanet för att 
flygplanet inte ska behöva använda sin Auxiliary Power Unit (APU) under tiden det står stilla 
vid uppställningsplatsen. APU är ett hjälpkraftaggregat i flygplanet som används för att förse 
flygplanet med ström då motorerna inte används. Det finns olika sorters GPU. De portabla GPU 
kan vara eldrivna eller bränsledrivna och förflyttas till flygplanet när det stannat. På en del 
flygplatser är GPU inte portabel utan flygplanet kopplas direkt till ett fast uttag vid 
uppställningsplatsen. Bilden till höger i Figur 2 visar en värmare som kopplas in i flygplanet 
för att förse kabinen med varmluft och används där av mest under vintertid. En annan vanlig 
maskin som används för att hjälpa flygplanet starta sina motorer vid start är en så kallad air 

Figur 1- Bagagehanteringsutrustning: bagageband, bagagevagn och bagagetruck 
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starter. Air startern består av kraftiga turbiner som med hjälp av tryckluft får motorbladen att 
börja rotera.  

På den vänstra bilden i Figur 3 visas de koner som ställs ut under flygplanets vingar för att 
markera hur långt ut vingarna sträcker sig. Detta görs för att fordonsförare lättare ser konerna 
på marken än vingarna i luften och kan på så sätt undvika kollisioner med flygplanet. Den 
mittersta bilden i Figur 3 illustrerar de headset som kopplas in i flygplanet i anslutning till 
avgång för att en av ramppersonalen ska kunna kommunicera med piloterna och se så att allt är 
redo för avgång, både med aktiviteterna utanför flygplanet men också inne i flygplanet. 
Bromsklossarna som placeras framför och bakom flygplanets hjul visas i den högra bilden i 
Figur 3. Dessa används för att säkerställa att flygplanet inte rör sig under tiden det står vid 
uppställningsplatsen.  

I Figur 4 visas en motordriven trappa i bilden till vänster och en tankbil i bilden till höger. Det 
finns olika typer av mobila trappor. De kan vara eldrivna, bränsledrivna eller rullas fram 
manuellt till flygplansdörren. Vissa är höj- och sänkbara för att kunna användas till olika 
flygplanstyper medan andra har en fast höjd. Det finns även mindre trappor som kan användas 
för att nå upp och inspektera delar av flygplanet. Tankbilen förser flygplanet med flygbränsle 
och är ett av flera fordon som kan behöva komma i nära kontakt med flygplanet under en turn-
around process. Andra fordon är cateringbil, sanitetsbil och vattenpåfyllningsbil. 
Cateringbilden är som en lastbil med höjbart flak där serveringsvagnarna lastas av och på 
flygplanet. Sanitetsbilen tömmer flygplanets avfallstank och vattenpåfyllningsbilen förser 
flygplanet med färskt vatten.  

Figur 2- Maskinutrustning: GPU och värmare 

Figur 3- Kringutrustning: Koner, headset och bromsklossar 
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I Figur 5 presenteras en bild där ett flygplan är sammankopplat med en push back-truck i 
förberedelse för avgång. Push back-trucken kopplas samman med flygplanet med hjälp av en 
push back-stång. Vid avgång puttar push back-trucken ut flygplanet till en startposition varefter 
piloterna kan manövrera själva. Detta är nödvändigt vid uppställningsplatser där piloterna inte 
kan vända flygplanet själva eftersom flygplanet inte kan backa.  

 

4.2 Turn-around aktiviteter 
För att kunna kartlägga hur markutrustningen används på flygplatsen valde författarna att lägga 
fokus på turn-around processen då det är under denna tid som den mesta av utrustningen 
används. Det är även under turn-around processen som det är mest kritiskt att utrustningen 
fungerar då bristande utrustning kan leda till förseningar. Under turn-around processen är det 
en mängd olika aktiviteter som sker och nedan följer en förklaring av några vanligt 
förekommande aktiviteter. Först beskrivs vad som sker under aktiviteten och detta följs sedan 
av vilken utrustning som används under varje aktivitet. Benämningarna på dessa aktiviteter 
används även i de två processkartor som presenteras i delkapitel 7.1 och 7.2. 

Air starter: Air starter är en maskin som används för att hjälpa flygplanet starta sina motorer. 
Air startern förser flygplanet med tryckluft som får motorbladen att rotera. Utrustningen som 
används i detta fall är en air starter. 

Bagageband in/ut: Ett flyttbart bagageband dras eller körs fram till flygplanet för att personalen 
ska kunna lasta av och på bagage. Utrustningen som behövs i detta fall är bagagebandet. 

Figur 4- Fordonsutrustning: Trappa och tankbil 

Figur 5- Push back-utrustning: Push back-stång och push back-truck 
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Bagageband av/pålastning: Bagaget som finns på flygplanet när det anländer läggs på ett 
bagageband som för bagaget ner till avlastningshöjd, där det lastas på bagagevagnar. Vagnarna 
körs sedan till ankomsthallen med bagagetruck. Det omvända flödet sker vid pålastning med 
bagage från incheckningen. Utrustningen som behövs i detta fall är bagagetrucken, 
bagagevagnarna och bagagebandet.  

Bromsklossar på/av: Bromsklossarna placeras runt hjulen på flygplanet för att förhindra att det 
rör på sig. Utrustningen i detta fall är bromsklossarna.  

Catering: Den mat och dryck som ska serveras ombord på flygplanet fylls på. Utrustningen 
som behövs i detta fall kan vara en cateringbil eller en vagn som körs. 

GPU in/ut: GPU står för Ground Power Unit och förser flygplanet med elektricitet medan det 
står stilla vid uppställningsplatsen. Utrustningen som används i detta fall är en GPU. 

High loader av/pålastning: Om bagaget är packat i containrar används high loadern för att lyfta 
upp och ned containrarna till och från lastutrymmet. Containrarna transporteras till och från 
flygplanet med en bagagetruck. Utrustningen som används i detta fall är high loadern. 

High loader flytt: Större flygplan kan ha flera lastutrymmen och high loadern måste då flyttas 
för av- och pålastning. Utrustningen som används i detta fall är high loadern. 

High loader in/ut: En lyfttruck körs fram till flygplanet för att kunna lasta av och på bagage 
packat i containrar. Utrustningen som behövs i detta fall är high loadern. 

Koner in/ut: Koner ställs ut under vingspetsarna för att markera området för passagerare och 
fordon. Utrustningen i detta fall är konerna. 

Passagerare på/av: Då ankommande passagerare stiger av flygplanet och då avresande 
passagerare kliver på flygplanet. Utrustningen som används i denna aktivitet är en trappa, om 
inte brygga används.  

Push back: Då flygplanet inte självt kan vända på plattan fästs en så kallad push back-stång vid 
noshjulet och flygplanet styrs sedan ut av en push back-truck. Utrustningen som behövs i detta 
fall är push back-stången och push back-trucken.  

Sanitet: Flygplanets avfallstank töms med hjälp av ett speciellt fordon ämnad för uppgiften. 
Utrustningen som behövs i detta fall är sanitetsbilen.   

Städning: Flygplanets kabin städas. Denna aktivitet utförs antingen av ramppersonalen eller av 
ett handlingbolag. Ingen utrustning av intresse för denna studie används under aktiviteten. 
Aktiviteten visar dock på flödet i turn-around processen.  

Tankning: Flygplanets bränsletank fylls på inför kommande flygning. Utrustningen som behövs 
i detta fall är tankbilen som transporterar bränslet.  

Trappa in/ut: En flyttbar trappa dras eller körs fram till flygplanet för att passagerarna ska 
kunna gå av och på. Utrustningen som behövs i detta fall är trappan. 

Vattenpåfyllning: Ett fordon med vattentank kommer och fyller på färskt vatten i flygplanets 
vattentank. Utrustningen som behövs i detta fall är vattenpåfyllningsbilen.   

Ventilation på/av: Kan användas för att värma upp flygplanet inför en flygning eller för 
luftkonditionering på varmare platser. Utrustningen som behövs i detta fall är ventilatorn. 
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5 Produktbeskrivning 
I en intervju med Mats Wiberg och Jens Grünerwald från CEE Norm berättade de om sin 
produkt och vad de tänkt att den ska kunna åstadkomma. Den övergripande idén är att produkten 
ska kunna samla in information från utrustningen. Produkten kommer bestå av två delar. Den 
ena delen kommer vara en hårdvara som appliceras på utrustningen. Hårdvaran kommer att ha 
olika egenskaper för informationsinsamling beroende på vilken information från utrustningen 
som är möjlig och av intresse för användaren. Den andra delen är en mjukvara som kan ta emot 
informationen från utrustningen och sammanställa den på ett överskådligt sätt. CEE Norms 
fokus ligger på att utveckla hårdvaran.  

5.1 Produktens egenskaper 
Under intervjun med Wiberg och Grünerwald diskuterades vilka produktens egenskaper skulle 
kunna vara. Produktens egenskaper relaterar till vilken information som hårdvaran av produkten 
kan samla in. Den information som skulle kunna vara av intresse är huvudsakligen position, 
felmeddelanden, energiförbrukning, laddningsnivå och bränslenivå på fordon, driftstid samt 
lufttryck i däcken på utrustning med däck. Dessa beskrivs närmre i efterföljande delkapitel. 

5.1.1 Positionering 
Genom att fästa en GPS-sändare på utrustningen kan information om utrustningens position 
skickas till databasen och personalen behöver då inte springa runt och leta om de saknar något. 
Detta kan vara aktuellt för all typ av utrustning och är ett enklare attribut av produkten.  

5.1.2 Felmeddelanden 
Ett något mer avancerat attribut av produkten innehåller även funktionen att personalen kan 
skicka in felmeddelanden direkt om de ser några brister i utrustningen. Detta görs genom att 
produkten som appliceras på utrustningen består av till exempel två knappar där en knapp 
betyder att utrustningen kan behöva ses över och den andra knappen betyder att utrustningen är 
trasig och behöver lagas omedelbart. Vid knapptryckning kommer det direkt upp ett 
felmeddelande i databasen vilket ger utrustningsteknikern på flygplatsen information om 
utrustningens status. För viss utrustning kan det även vara aktuellt att koppla samman 
utrustningens interna dator med produkten så att utrustningens felmeddelande skickas till 
databasen. Teknikern kan då se exakt vilket fel utrustningen har utan att först åka ut till 
utrustningen och koppla upp sig till utrustningens dator. Detta skulle underlätta teknikerns 
arbete då teknikern kan ta med sig rätt verktyg när hen rycker ut och ska laga utrustningen. 
Teknikern kan även dra nytta av att få se en historik av de senaste felmeddelanden som 
utrustningen skickat.  

5.1.3 Energiförbrukning 
Många flygplatser har som mål att inom ett visst antal år ska all utrustning som används vara 
eldriven. Trots det uppfattar Wiberg och Grünerwald det som att ingen kontrollerar hur mycket 
el som används av en viss aktör. Med hjälp av att sätta mätare på den eldrivna utrustningen kan 
flygplatsen eller utrustningsägaren få reda på hur mycket som används och av vem, vilket kan 
bidra till en mer exakt debitering.  

5.1.4 Laddning- och bränslenivå 
I och med att användningen av eldriven utrustning väntas växa kan det vara av intresse att samla 
information gällande aktuell batterinivå i utrustningen. Även i den bränsledrivna utrustning som 
används idag skulle detta attribut av produkten kunna vara användbart i form av att skicka 
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information om aktuell bränslenivå. Detta för att underlätta planeringen av utrustningen och i 
största möjliga mån gardera sig för oväntade avbrott i kritiska moment som till exempel under 
turn-around processen.  

5.1.5 Driftstid 
Idag planeras service och underhåll av utrustningen på periods basis. Det kan vara till exempel 
varje vecka, månad eller år. Med produkten kan istället information samlas om hur länge 
utrustningen har använts och på så sätt planera in en mer beräknad service för utrustningen. 
Detta kan liknas vid hur en bil servas efter ett antal mil snarare än med jämna tidsintervall. 

5.1.6 Lufttryck 
Produkten skulle kunna ha ett attribut som mäter lufttrycket i däcken på den utrustning som har 
luftfyllda däck.   

5.2 Produktens användningsområde 
Genom att samla in denna typ av information tror Wiberg och Grünerwald att arbetet med 
utrustningen skulle kunna effektiviseras samt att planeringsarbetet kan förenklas. Den 
information som samlas in kan användas för att få en historisk bild av hur utrustningen har 
fungerat samt planera för den dagliga verksamheten och för framtiden. Ett exempel är att 
frekvensen för felanmälningar kan undersökas och beräkna reparationskostnaderna som 
tillkommer för att se när det är lönsamt att investera i ny utrustning.  

Wiberg och Grünerwald framhäver att produkten i sig kommer kräva viss batteristyrka för att 
fungera och lämpar sig därför mest för utrustning som har ett större batteri att tillgå, som till 
exempel fordon, maskiner och eldriven utrustning. Det går dock att fästa en mindre solpanel på 
produkten för att förse den med el vid behov. Detta kan vara av intresse för till exempel trappor 
som det oftast finns ett relativt litet antal av och som är viktiga att hålla reda på.  

I Tabell 2 nedan visas en sammanställning av vilka produktegenskaper som är applicerbara på 
vilken utrustning. Kryssen representerar de attribut som skulle kunna appliceras på aktuell 
utrustning. De kryss som är inom parantes representerar de attribut som möjligen skulle kunna 
finnas på den utrustningen men Wiberg och Grünerwald är kritiska till relevansen och tror 
därför att det inte är troligt att det kommer att behövas.   
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Tabell 2 - Möjliga produktegenskaper för utrustning 

 
 

Positionering Felmeddelande Energiförbrukning  Laddning 
och 
bränslenivå 

Drifttid Lufttryck 

Bagagetruck X X  X X  
Bagageband X X  X X  
High loader X X  X X  
Push back-truck X X  X X  
Sanitetsbil X X  X X  
Vattenpåfyllningsbil  X X  X X  
Cateringbil X X  X X  
Tankningsbil X X  X X  
Trappa 
(motordriven) 

X X  X X X 

GPU X X X  X  
Air starter X X X  X  
Värmare X X X  X  
Bagagevagn (X)     (X) 
Klossar       
Koner       
Trappa (manuell) (X)     (X) 
Mindre stege       
Headset       
Push back-stång X      
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6 Datainsamling från flygplatser 
I nedanstående delkapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning och datainsamling i form av 
observationer och intervjuer från de två studieobjekten Linköping City Airport och Göteborg 
Landvetter Airport. 

6.1 Linköping City Airport 
Redan på 1930-talet fanns det första flygfältet i Linköping och på den tiden var det Saab som 
använde fältet för provflygningar av de flygplan de tillverkade. Med tiden har flygplatsen växt 
till sig och sedan år 1977 har civil flygtrafik utövats på flygplatsen. Idag heter flygplatsen 
Linköping City Airport och ägs och drivs av Linköpings kommun, det är dock fortfarande Saab 
som äger rullbanan, taxibanorna och plattan. Flygplatsen hade under år 2014 drygt 150 000 
passagerare, men har kapacitet att hantera 200 000 passagerare per år, bland annat tack vare 
terminalutbyggnationer som genomfördes år 2007. Det är för tillfället två flygbolag som flyger 
till och från Linköpings flygplats, SAS och KLM, som har dagliga avgångar till Köpenhamn 
respektive Amsterdam.  

Flygplatsen består av en terminal med två gater. Flygplatsen har inte möjligheter till 
direktkoppling via brygga mellan terminal och flygplan utan passagerarna går direkt från gate 
till det parkerade flygplanet på plattan. Flygplanen ställer upp utanför terminalen i en position 
som gör att de kan vända själva utan hjälp av ramppersonal med push back.  

6.1.1 Observationer på Linköping City Airport 
Under tiden författarna var på flygplatsen så noterades generella observationer och tre turn-
around processer. Vid ankomst till flygplatsen möttes författarna av stationschefen som visade 
vägen genom säkerhetskontrollen till bagagemottagningen där ramppersonalen höll till. I 
bagagemottagningen scannas bagaget och lastas på bagagevagnarna inför varje avgående 
flygning. Författarna bekantade sig med ramppersonalen som var sysselsatta med att förbereda 
sig för nästa flygplan som landar och turn-around process som ska utföras.  

Innan flygplanet landar pratar ramppersonalen ihop sig och fördelar arbetsuppgifter som sker 
under turn-around processen. Ramppersonalen är särskilt intresserad av vem som är plattvakt 
då denna person har ansvar för säkerheten på plattan. Plattvakten ska söka av området för att 
identifiera eventuella farliga föremål som kan finnas på plattan. Plattvakten bär en röd 
reflexväst och har ansvaret för att ingen obehörig person eller föremål finns på plattan före och 
under hela turn-around processen. De tre övriga ramparbetarna som jobbar under processen bär 
gula reflexvästar. Ramppersonalen förbereder markutrustningen som ska användas under turn-
around processen genom att ställa i ordning den vid den röda linjen. Den röda linjen är den 
markering som tydligt avgränsar området på plattan där inga föremål får befinna sig förrän 
flygplanet parkerat och står still. Den andra sidan av linjen är det område som är intill 
terminalen. Linjen illustreras i Figur 6 nedan. Författarna fick intrycket av att det var god 
ordning på utrustningen på flygplatsen.  
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Stationschefen berättade att vissa turn-around aktiviteter normalt inte görs på Linköpings 
flygplats då de flesta flygningarna utgår från andra flygplatser och att de inte har behov av att 
utföra dessa aktiviteter vid varje turn-around. Några av dessa aktiviteter är tankning, sanitet, 
färskvatten och catering. Catering görs normalt bara på morgonflighten. Av de tre turn-around 
processer som observerades var det endast en som behövde tankas.  

Tre turn-around processer observerades under en dag på Linköpings flygplats. Den första och 
tredje turn-around processen var flygningar som utfördes av flygbolaget KLM medan den andra 
turn-around processen var en flygning som utfördes av SAS. Dessa skiljer sig åt något då 
flygbolagen flyger med olika flygplanstyper. Flygplanstyperna skiljer sig åt i storlek vilket 
påverkar både vilken markutrustning som krävs under turn-around processen och 
arbetsbelastningen för ramppersonalen. KLMs flygplan var större med en kapacitet på 100 
passagerare medan SAS-flygplanet var något mindre. En sammanfattning av författarnas 
observationer under varje enskild turn-around process följer nedan. 

6.1.1.1 KLM förmiddagsflyg 
Flygplanet landar något sent och ankommer vid gate klockan 11.19. Det rangeras3 in av en 
ramparbetare (rangeraren) som ser till att flygplanet parkerar så att terminalen är på flygplanets 
babord sida. I samma stund som flygplanet stannar rullas GPU ut och kopplas in. Även 
bromsklossar läggs ut runt hjulen på flygplanet i samma stund som det stannar. Konerna som 
placeras under varje vingspets (både främre och bakre vingar) ligger från början på 
bagagebandet. Bagagebandet kör runt flygplanet för att, på vägen till bagageluckan, placera ut 
konerna. Även trappan placeras ut direkt efter att flygplanet har stannat och bromsklossarna var 
på. Det tar några minuter att placera trappan exakt rätt vid flygplanets dörr på babord sida av 
flygplanet.  

Bagagetrucken kör sedan ut bagagevagnarna till bagagebandet som var placerad vid flygplanets 
bagageutrymme på styrbord sida. Sedan påbörjades avlastning av bagage. När flygplanets 

                                                 
3 När flygplanet dirigeras in till uppställningsplatsen av en av ramparbetarna. Detta då piloterna inte ser var 
noshjulet befinner sig och när de ska stanna.  

Figur 6- Den röda linjen som all utrustning ställs bakom 
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bagage är avlastat har även passagerarna klivit av flygplanet och i och med det påbörjas 
städning. Detta görs av alla ramparbetare utom en som åkt iväg med det ankommande bagaget 
till ankomsthallen. Medan städning pågår står allt annat still. Det bagaget som ska lastas ombord 
är utkört och står vid flygplanet men personal städar så det lastas inte in än. Städning prioriteras 
då det måste göras innan man kan låta passagerare kliva ombord. När städningen är klar kan 
ramppersonal påbörja pålastning av bagage. Samtidigt som bagaget lastas ombord kliver 
passagerare på flygplanet. Flygbolaget byter även besättningen ombord på flygplanet men det 
görs innan passagerare börjar kliva ombord. När alla passagerare har klivit ombord lastas 
fortfarande bagaget på. När bagaget är pålastat körs bagagetrucken tillbaka till 
bagagemottagningen. Därefter stängs luckan till bagageutrymmet på flygplanet och 
bagagebandet körs bort och plockar upp konerna på vägen. Även trappan kördes bort från 
flygplanets dörr i denna stund. Sedan kopplas GPU bort och rullas undan och till sist plockas 
även bromsklossarna bort. De vid bakhjulen plockas bort före GPU och det vid noshjulet 
plockas bort efter GPU. Klockan 12.03 taxar flygplanet iväg för start.  

6.1.1.2 SAS lunchflyg 
Hela turn-around processen tar generellt sett kortare tid än den förra turn-around processen då 
det är ett mindre flygplan med färre passagerare och bagage. SAS har inte begärt någon städning 
så denna aktivitet utgår under denna turn-around process.  

Flygplanet vinkas in och stannar vid gate klockan 12.41. Sedan går det mesta ganska fort. GPU 
kopplas in, bromsklossar och koner placeras ut vid vingarna samtidigt då det gjordes parallellt 
av flera ramparbetare. Konerna står nu på en manuellt dragbar vagn och placeras ut av 
ramppersonal som drar med sig vagnen runt flygplanet. Vagnen lämnas vid flygplanet när den 
sista konen placerats ut. Ett utdragbart avskiljningsband placeras ut från flygplanets bakdörr till 
terminalen för att leda passagerarna rätt. Flygplansdörren för passagerare och besättning finns 
vid flygplanets bakre del på babord sida.  

Bagagevagn körs ut med bagage och avlastning påbörjas. Flygplanets lastutrymme är precis 
bakom cockpit på babord sida. Strax därefter börjar passagerare att kliva av flygplanet. 
Samtidigt som passagerare kliver av rullas även bagagevagnen med det bagage som ska lastas 
ombord ut och vagnen står bredvid den vagn som håller på att fyllas med det bagage som lastas 
av. Då flygplanet är väldigt lågt behövdes det inget bagageband utan bagaget kunde lastas på 
och av direkt från marknivå till lastutrymme. När avlastningen är klar körs bagaget bort till 
ankomsthallen med bagagetrucken. Pålastningen av det utgående bagaget påbörjas direkt 
därefter. När bagaget lastats in rullas bagagevagnen bort manuellt av ramppersonal. Därefter 
tas konerna in med hjälp av vagnen som lämnats på flygplanets styrbord sida. Alla passagerare 
är nu ombord och bromsklossarna plockas bort samt GPU kopplas ur och rullas tillbaka bakom 
den röda linjen. Flygplanet taxar iväg för avgång klockan 13.03. 

6.1.1.3 KLM eftermiddagsflyg 
Strax innan landning meddelas ramppersonalen att flygplanet även önskar tankning under turn-
around processen. Flygplanet rangeras in till gate av en ramparbetare och stannar klockar 16.47, 
cirka 15 minuter försenat. Ramparbetaren som rangerar har denna gång inte den röda västen på 
sig. Samma ramparbetare ansvarar för tankningen under denna turn-around process. Därefter 
kopplas GPU in i flygplanet och bromsklossar placeras ut runt noshjulet tätt följt av att 
bromsklossar placeras runt bakhjulen. Konerna placeras ut i samband med att bagagebandet kör 
runt flygplanet mot styrbordssidan där lastutrymmet för bagaget finns. Trappan körs fram till 
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flygplanets babordssida och fästes vid flygplanet innan flygplanets dörr öppnas. Sedan påbörjas 
bagageavlastning. Medan bagaget lastas av börjar passagerare lämna flygplanet och 
ramppersonal kör fram tankbilen på flygplanets styrbordssida. När bagaget avlastats kör 
bagagetrucken iväg med det urlastade bagaget till ankomsthallen. Strax därefter påbörjas 
tankning på undersidan av styrbord vinge. I samband med att bagaget har lastats av har även 
sista passageraren lämnat flygplanet och ramppersonal kan påbörja städning. När städningen är 
klar och ramppersonalen lämnat flygplanet börjar passagerare att kliva ombord medan en annan 
bagagetruck kör fram det bagage som ska lastas ombord för avgång. Bagaget är pålastat i 
samma stund som sista passagerare kliver ombord på flygplanet. Strax därefter kopplas GPU 
bort och ställs undan bakom den röda linjen. Därefter backas bagagebandet bort och kör runt 
flygplanet för att plocka upp alla koner. Sedan plockas bromsklossar vid bakhjulen bort och 
flygplanet startar sina motorer i samförstånd med ramppersonal som har radiokontakt med 
cockpit. I samma stund körs även trappan bort. Det sista som görs är att bromsklossen vid 
noshjulet tas bort och kontakten mellan ramppersonal (via GPU uttaget) och piloter kopplas 
bort. Flygplanet börjar taxa för avgång klockan 17.24.  

Flighten hade mycket bagage att lasta av, minst 3 bagagevagnar fulla, men betydligt färre vid 
pålastning. Endast cirka 20 väskor. Detta indikerar att den avgående flighten inte var fullbokad 
vilket bekräftades när passagerarna skulle stiga ombord och författarna bedömde att det var 
färre än 100 passagerare.  

6.1.2 Intervjuer på Linköping City Airport 
I detta delkapitel har intervjuer med två personer från Linköpings flygplats sammanställts och 
presenteras i två delar. Den första delen behandlar en intervju med stationschef Peter Engström 
och därefter följer en intervju med rampchef Anders Larsson.  

6.1.2.1 Stationschef  
Peter Engström är stationschef på Linköpings flygplats vilket innebär att han har driftansvaret 
för flygplatsen, har kontakt med flygbolagen och jobbar med den strategiska planeringen. Som 
driftansvarig har Engström det yttersta ansvaret för att all utrustning som flygplatsen behöver 
för att bedriva sin verksamhet fungerar och finns tillgänglig. 

Flygbolagens krav på flygplatsen skiljer sig något åt beroende på vilka servicetillval som 
flygbolagen gjort. Inom flygvärlden finns standardavtal där flygbolagen sedan får välja vad de 
önskar få för servicetillval av flygplatsen. Dessa tillval kan variera beroende på vilka operativa 
krav flygbolagen ställer men kan även vara till exempel krav på hur många incheckningsdiskar 
som måste finnas tillgängliga. Kraven inom linjefart är dock till stor del väldigt likartade. På 
själva turn-around processen ställer flygbolagen tidsmässiga krav. SAS har för närvarande ett 
krav på flygplatsen att kunna utföra en turn-around på 20 minuter och KLM 35 minuter. KLM 
bedriver i dagsläget tester på andra flygplatser med syftet att korta ner turn-around processen 
till 20 minuter. De laborerar med att bland annat låta flygplanet gå på APU lite längre innan 
GPU kopplas in och att låta passagerarna kliva av från båda dörrarna av flygplanet. Skulle det 
komma ett krav från KLM att utföra turn-around processen på det viset skulle flygplatsen 
behöva ändra sina rutiner, köpa mer utrustning och möjligen hyra in ett städbolag till städningen 
av flygplanet.  

Det som definierar en bra turn-around är att den är säker och att den klarar det tidskrav som 
finns. Säkerhetskraven och alla regler som är kring flygplanen ska följas. Detta innebär bland 
annat att ingen utrustning får finnas utanför säkerhetslinjen innan flygplanet har stannat och att 
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det har kontrollerats att det inte ligger något obehörigt på plattan innan och under turn-around 
processen. Det som gör turn-around processen lyckad under själva processen är bland annat att 
flygplanet får stopptecken när det kommer in och att bromsklossar och koner sedan placeras ut. 
Detta följs av att GPU kopplas in, trappor kommer på plats och att allting flyter på. Det är även 
viktigt att bagagehanteringen fungerar bra. Väskor ska lastas av snabbt då de ankommande 
passagerarna är nöjda om de får sitt bagage inom 10 minuter. Sammantaget är processen lyckad 
om alla säkerhetsbestämmelser följs och att flygplanet kommer iväg på den tid som flygbolagen 
har som krav för turn-around processen.  

De utvecklingsmöjligheter som Engström kan identifiera med flygplatsens ramparbete är att 
köpa in uppgraderade modeller av den utrustning som finns. Ett planerat inköp för framtiden är 
ett bagageband som hjälper personal vid lastning av bagage inne i flygplanet.  Det skulle kunna 
bidra till bättre arbetsmiljö för ramppersonalen då de inte behöver lyfta bagage lika mycket som 
de gör nu och till större tillförlitlighet i processen då nyare utrustning inte behöver repareras 
lika ofta. Det skulle även kunna leda till en besparing i personal om det skulle visa sig att det 
går att klara turn-around processen med en person mindre. Engström tror att det kan vara svårt 
att spara in tid i turn-around processen med dessa uppgraderingar men att det finns en möjlighet 
till en ekonomisk besparing. 

Planeringen av all utrustning sker via ett datasystem som heter Opscom. Där ligger all 
utrustning inlagd. Tillsammans med utrustningen finns även ett schema som kontrollerar när 
det är dags för rutinservice. Rutinservice kan vara veckokontroll, månadskontroll, 
kvartalskontroll eller årskontroll. Systemet skickar ett mail till personalen när det är dags för en 
kontroll. Personalen utför sedan kontrollen och skriver in manuellt i systemet att kontrollen är 
gjord och att utrustningen fungerar som den ska. När detta har gjorts skickas ett mail till 
ansvariga som hela tiden kan följa upp att utrustningen fungerar. Det sitter inga sändare i 
utrustningen utan allt registreras manuellt. En gång i månaden har stationschefen möte med 
bland andra rampansvarig för att diskutera igenom eventuella problem med utrustningen. Det 
ger stationschefen möjlighet att planera för framtida inköp av utrustning. Om utrustningen inte 
skulle fungera precis när den ska användas finns det dubbletter av all typ av utrustning förutom 
avisningsmaskinen4 som bara används på vintern.  

Engström ser i dagsläget ingen användning av att införa ett nytt system som skulle kunna föra 
statistik eller mätningar på utrustningen. Linköpings flygplats är så pass liten att de känner att 
de har bra koll på den utrustning de har. Detta mycket tack vare de system och rutiner som 
flygplatsen har idag.  

6.1.2.2 Rampchef 
I intervjun med Anders Larsson, rampchef på Linköping City Airport, berättade han om sin roll 
på flygplatsen och sina ansvarsområden. Han är ansvarig för all verksamhet på airside, vilket 
innefattar bland annat räddning, säkerhet, fälthållning och tankning. För räddning och säkerhet 
är tillsynen delegerad till två andra av personalen, som då har hand om till exempel utbildningar 
inom dessa områden. På Linköpings flygplats är det 26 personer som arbetar på plattan samt 
nio personer som är timanställda. De har alla så kallad multikompetens, vilket innebär att de 
har behörighet att utföra olika uppgifter på airside.  

                                                 
4 Ramparbetarna använder avisningsmaskinen för att utför avisningen av flygplanet om piloterna efterfrågar detta. 
Under kalla väderförhållanden kan is bildas på flygplanet och påverka flygplanets lyftkraft. 
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Det krävs behörighet för nästan alla aktiviteter som utförs på plattan. Det finns behörigheter för 
bland annat att köra truck, vinka in och ställa upp flygplanet, tankning, lastning, lossning, 
räddning, säkerhet och många fler. Alla som jobbar på plattan behöver inte ha alla behörigheter, 
men det krävs att alla som jobbar under ett skift tillsammans ska ha samtliga behörigheter. En 
del av personalen tycker att det är bra att få ha flera behörigheter medan andra tycker det är 
påfrestande och det kan bli besvärligt om det går över en viss gräns. Utbildning för att 
upprätthålla kunskaperna inom de olika områdena genomförs kontinuerligt. Vissa utbildningar 
är det krav på att de ska förnyas efter ett visst antal år, medan andra utbildningar genomför 
flygplatsen själva då de ser att det behövs. Att det behövs kan synas genom att personalen börjar 
ta genvägar eller att de inte strikt följer reglerna. Ett exempel är att personalen börjar ställa ut 
utrustning och går in i riskområden innan flygplanets motorer har stannat helt. Då blir det tydligt 
att det är det dags att förnya kunskaperna igen. I arbetet på airside har säkerheten högsta prioritet 
och får inte äventyras. 

Många av aktiviteterna som utförs på airside är väldigt bundna av manualerna för de olika 
flygplanstyperna. Det finns även andra aktörer som påverkar hur aktiviteterna utförs. Shell, till 
exempel, tillhandahåller flygplansbränsle på Linköpings flygplats och har sina egna regler som 
ramparbetarna måste efterfölja vid tankningen.  Dessutom kan olika operatörer ställa krav på 
hur de vill att olika aktiviteter utförs, till exempel om de vill att tankningen ska utföras med 
eller utan passagerare på flygplanet. En rutin som Larsson förklarade mer utförligt var 
användningen av konerna som sätts ut under flygplanets vingar. Detta görs för att undvika 
kollisioner och uppmärksamma fordonsförare om var vingarna befinner sig. Hur konerna ska 
sättas ut och vilken storlek de måste vara är något som står i manualen till varje flygplanstyp.  

Ett problem som Larsson tar upp med arbetet på plattan är att det är så styrt av dessa manualer, 
vilket är på både gott och ont. Mest gott då säkerheten alltid kommer i första hand. Manualerna 
medför att det är enkelt att utföra uppgifterna, men samtidigt är det mycket att efterleva. De 
begränsar även utrymmet för att komma med förbättringsförslag då personalen har tydliga 
instruktioner och processer som måste efterföljas. Ett annat problem att det är väldigt många 
tunga och besvärliga lyft som kan skada personalen. Många av lyften sker när bagaget ska in 
och ut ur flygplanet, men de tyngsta och mest riskfyllda lyften är när personalen ska bära ned 
handikappade från flygplanet. Det finns många som har försökt hitta en lösning till detta men 
det är svårt att göra något åt.  

Larsson berättar även om vad de anser är en bra turn-around process och hur detta uppföljs. En 
bra turn-around är då förberedelser och rutiner följs så att ingenting inträffar som påverkar 
person eller flygsäkerheten samt att flygplanet avgår i rätt tid. Kritiska aktiviteter under turn-
around processen är lastning och lossning av bagage samt städning. Om något oväntat händer 
under dessa aktiviteter kan det direkt leda till försening. Utrustningen som används under turn-
around processen har för det mesta ersättningsutrustning som kan användas om något skulle 
strula, förutom avisningsmaskinen. Enlig Larsson har de hittills aldrig hamnat i en situation där 
utrustningen inte fungerar, som inte gick att lösa. Hur turn-around processen gick rapporteras 
till aktuell operatör. I rapporten förklaras om något har hänt och orsaken till detta.  

Underhållet av utrustningen planeras i ett datasystem som kallas Opscom. När det är dags för 
en inspektion eller service av någon utrustning skickas ett mail ut till den som är handläggare. 
Handläggaren måste då undersöka utrustningen och rapportera in i systemet att det är 
genomfört. Om undersökningen uteblir skickas ett mail till ansvariga på flygplatsen. I Opscom 
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kan även upptäckta brister i utrustningen rapporteras in. Systemet är ursprungligen framtaget 
för militärflygplatser i Norge, men som på senare år har börjat användas även i den civila 
verksamheten. Livslängden på utrustningen är dock något som är okänt berättar Larsson och på 
Linköpings flygplats används utrustningen till dess att den är helt slut körd eller inte längre 
passar in i verksamheten.  

Larsson såg ingen direkt användning för statistikinsamling gällande strömförbrukningen under 
hans arbete, men däremot skulle statusen på maskinerna kunna vara av intresse. Linköping är 
dock en liten flygplats som tar väl hand om den lilla utrustningen de har. De har bland annat så 
kallade walk-around krav, vilket innebär att så fort någon tar i en utrustning eller lämnar tillbaka 
den har den personen skyldighet att se över om något är avvikande. Det kan till exempel handla 
om en pöl under utrustningen, punktering på däcken eller kablar som sitter i när de ska köra 
iväg. Larsson understryker även vikten de lägger på sådana kontroller för att ingenting ska gå 
fel med utrustningen när den behövs.  

6.2 Göteborg Landvetter Airport 
Göteborg Landvetter Airport invigdes år 1977 och är idag Sveriges näst största flygplats efter 
Stockholm Arlanda Airport. Antalet resenärer har stadigt ökat under åren och flygplatsen hade 
under år 2013 fem miljoner passagerare som valt att resa till och/eller från Landvetter. 
Flygplatsen drivs av Swedavia som även bedriver flygplatsverksamheten på ett flertal andra av 
Sveriges största flygplatser, bland andra Arlanda. Under åren har Landvetter byggts ut ett antal 
gånger för att möta den ökande kapacitetsefterfrågan. Idag har flygplatsen 20 gater och 40 
uppställningsplatser för att tillmötesgå de 21 flygbolag och cirka 10 charterlinjer som bedriver 
verksamhet på flygplatsen. Landvetter flygplats har cirka 3500 personer sysselsatta på 
flygplatsen. Sedan november år 2014 har Landvetter tagit över all tung kommersiell trafik från 
Göteborg City Airport (Säve flygplats), vilket har medfört en stor ökning av trafiken på 
Landvetter. Det är inte bara mer trafik utan också annorlunda trafik då några av de flygbolagen 
som flyttade sina flygningar från Göteborg City Airport till Landvetter är lågprisbolag och 
charterbolag. Detta innebär bland annat att mer bagage måste hanteras och att andra krav på 
incheckningen ställs.  

6.2.1 Observationer på Göteborg Landvetter Airport 
Innan observationerna av turn-around processerna på Landvetter flygplats fick författarna åka 
med en av ramppersonalen utmed terminalen för att se hela flygplatsen på airside. Under den 
åkturen gjordes några generella observationer av hur utrustningen användes och förvarades på 
flygplatsen. Det blev snabbt väldigt tydligt att det finns en stor mängd utrustning på flygplatsen 
och att den stod utspridd utmed hela terminalbyggnaden, vid olika uppställningsplatser och vid 
förvaringsutrymmen. Områdena där utrustningen stod såg sorterade ut, det vill säga att 
bagagevagnar stod på en viss plats, push back-stänger på en annan och så vidare, vilket kan ses 
i Figur 7 nedan.  

Mycket av utrustningen stod långt bort från uppställningsplatserna vid terminalen där de oftast 
används och det var många olika namn stämplade på utrustningen, vilket antyder att de ägdes 
av olika aktörer. Det stod också utrustning parkerad mellan uppställningsplatserna vid 
terminalen. Denna sorts utrustning var sådan som handlingbolagen inte hade så många av, som 
till exempel push back-truckar och bagageband. Det var också sådan utrustning som de ville ha 
lättillgängligt för alla turn-around processer så som koner och bromsklossar. Ramppersonalen 
berättade även att det finns flera olika typer av samma sorts utrustning. Detta för att de måste 
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tillgodose behovet av flera olika flygplanstyper som kräver olika typer av den utrustning som 
finns. Ett exempel är att det stod tre olika push back-truckar som alla ägdes av samma 
handlingbolag och som var anpassade till att hantera just de flygplanstyper det handlingbolaget 
betjänade. Generellt kunde det observeras att det var mycket utrustning, den stod utspridd på 
flygplatsen och det var trångt på de områden och utrymmen som utrustningen förvarades på.  

Två turn-around processer med handlingbolaget Aviator observerades på Landvetter flygplats. 
Den första turn-around processen var en flygning med flygbolaget Malmö Aviation och tog 
cirka 30 minuter, medan den andra var en flygning med flygbolaget Iran Air och tog cirka 2 
timmar. Skillnaden i tid beror på flygplanens storlek och vilken typ av flygning som respektive 
flygplan ska utföra. Den första turn-around processen rörde en inrikesflygning med ett flygplan 
som har kapacitet för 99 passagerare medan den andra turn-around processen rörde en 
utrikesflygning utanför Europa med ett flygplan med kapacitet för närmare 300 passagerare. 
Detta påverkar den utrustning och de aktiviteter som utfördes. I de två delkapitlen nedan 
beskrivs observationerna av dessa två turn-around processer. 

6.2.1.1 Malmö Aviation förmiddagsflyg 
Flygplanet ankommer till gate klockan 09.31. Strax därefter kopplas GPU in, bromskloss 
placeras vid noshjulet och koner ställs ut vid vingspetsarna. Även trappa till flygplanets bakre 
dörr placeras ut direkt. Cateringbilen står redo och kör direkt fram till flygplanet. Strax därefter 
kommer tankbilen som ställer sig vid styrbord vinge för tankning. Tankbilens placering gör att 
cateringbilen blockeras. Det är trångt vid denna gate då den ligger mellan två andra gater och 
det står utrustning vid sidorna om flygplanet. Cateringen är klar innan tankningen men får vänta 
på att tankbilen tankat klart och kör undan innan även cateringbilen kan lämna flygplanet. 
Bagagehanteringen påbörjas parallellt med tankning och catering. Avlastning av ankommande 
bagage följs tätt av pålastning av avgående bagage. Passagerarna kliver av direkt när 

Figur 7- Bagagevagnar och push back-stänger på Landvetter flygplats 
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terminalens brygga kopplat an till flygplanets främre ingång och dörren till flygplanet öppnats. 
Passagerare påbörjar ombordstigning ett tag efter att sista ankommande passagerare klivit av. 
Ingen städning kunde observeras under denna turn-around process. Medan passagerare kliver 
ombord kopplas push back-stången fast vid noshjulet och bromsklossarna tas bort. Även koner 
tas bort innan GPU kopplas ur. Därefter påbörjas push back och författarna följer med i push 
back-trucken som backar ut flygplanet på plattan för avgång. En av ramppersonalen kör push 
back-trucken och en ramppersonal går bredvid flygplanet med headset kopplat via flygplanets 
GPU uttag för att kommunicera med besättningen i flygplanet. När flygplanet backats ut från 
gate kopplar ramppersonal bort kontakten med besättningen via GPU uttaget och stänger luckan 
på flygplanet innan denne kopplar bort push back-stången. Push back-trucken kör undan och 
flygplanet kan sedan taxa iväg för avgång klockan 09.59.  

6.2.1.2 Iran Air lunchflyg 
Innan flyget ankommer berättar ramppersonal att tidskravet på denna turn-around process är 
105 minuter. Flygplanet ankommer till gate klockan 11.03 och det placeras ut bromsklossar, 
koner och markström via kabel direkt till en elstolpe vid gate. En trappa placeras vid flygplanets 
bakre dörr då passagerarna lämnar flygplanet den vägen för att med hjälp av transferbussar 
köras till terminal. Vattenpåfyllningsbilen kör fram till flygplanet och påbörjar påfyllning av 
färskvatten. När vattenslangen från vattenpåfyllningsbilen kopplats till planet börjar det läcka 
vatten. Rampkoordinator informerar författarna att det kan bero på de tryckförändringar som 
flygplanet har utsatts för under flygningen. Flygplanet fortsätter att läcka vatten vilket leder till 
att flygbolagets egna tekniker kommer ut och ser över problemet. Rampkoordinatorn 
informerar författarna att just detta flygbolag brukar ha med sig en egen tekniker ombord på 
flygningen. Teknikern tar loss en av klossarna från bakhjulet av flygplanet för att stå på och 
kunna se in i luckan på flygplanet där vattenuttaget sitter. Detta hjälpte dock inte så teknikern 
gick och hämtade en mindre stege för att kunna se bättre. Felet kunde så småningom åtgärdas, 
stegen rullas bort från flygplanet och vattenpåfyllningen avslutas.  

Parallellt med detta påbörjas bagagehanteringen. Flygplanet har tre lastutrymmen där bagage 
och fraktpaket förvaras. Alla lastutrymmen är på flygplanets styrbord sida. Den last som 
förvaras längst bak i flygplanet är lösa bagage och fraktpaket medan de andra två 
bagageutrymmen förvarar containrar och paletter (pallar med bagage och fraktpaket som är 
inplastad) som innehåller ett antal bagage eller fraktpaket. Det bakre lastutrymmet töms för 
hand av ramppersonal med hjälp av ett bagageband medan de andra två lastutrymmena töms 
med hjälp av en eldriven high loader. High loadern börjar med att lasta av containrar och paletter 
från det mittersta lastutrymmet. Containrarna lastas av flygplanet till bagagevagnar för att sedan 
köras till terminal med hjälp av en bagagetruck. När high loadern lastat av allt från det mittersta 
bagageutrymmet kör den runt vingen för att nå det främre lastutrymmet. High loadern får vänta 
på att köra fram till lastutrymmet då vattenpåfyllningsbilen inte är klar och blockerar den delen 
av flygplanet. Då high loadern lämnar det mittersta lastutrymmet anländer bagagebandet till det 
bakre lastutrymmet och påbörjar avlastning till en annan bagagevagn. När high loadern får 
tillgång till det främre lastutrymmet påbörjas avlastningen av containrar och paletter där. När 
den sista paletten ska lastas av finns det inte en passande palettvagn vilket gör att paletten blir 
stående på high loadern i väntan på ny palettvagn.  

Catering, städning och tankning utförs av separata handlingbolag. Cateringen lastas på och av 
på två ställen av flygplanet. Dessa finns vid flygplanets bakre och främre styrbord sida. 
Cateringen vid den bakre luckan sker samtidigt som bagage och frakt lastas av utan påverkan 
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av varandra. Cateringbilen lämnar sedan flygplanet och återvänder senare för att lasta på och 
av vid den främre luckan till kabin i flygplanet. Tankningen sker vid flygplanets babord vinge 
och påbörjas då alla passagerare lämnat flygplanet och fortskrider utan påverkan av övriga 
aktiviteter under turn-around processen. Även städningen påbörjas när passagerarna har lämnat 
flygplanet. Städpersonal kliver ombord via flygplanets främre ingång till kabin. Denna ingång 
är kopplad direkt via brygga till flygplatsens terminal. När städningen är färdig och städpersonal 
lämnat flygplanet kliver passagerare ombord i flygplanets främre ingång. Samtidigt som 
passagerarna kliver ombord på flygplanet så stängs den bakre ingången till flygplanet och 
trappan körs bort.  

På styrbord sida av flygplanet påbörjas bagagepålastningen med hjälp av high loadern i det 
främre lastutrymmet efter att ramppersonal fått vänta på att det avgående bagaget ska komma 
ut från terminalen. High loadern fortsatte sedan med att åka tillbaka till det mittersta 
lastutrymmet och lasta de containrar och paletter som skulle lastas ombord där. High loader och 
bagagevagnar åker sedan bort från flygplanet medan bagagebandet står kvar vid det bakre 
lastutrymmet. När bagagebandet skulle köras undan startade det inte och fick då istället puttas 
undan först med hjälp av en bagagetruck och sedan en ramppersonal som kunde skjuta undan 
bagagebandet manuellt.  

Strax innan avgång låter besättningen på flygplanet meddela att de behöver hjälp av en air 
starter för att starta flygplanets motorer. Denna maskin hämtas av ramppersonal och kopplas in 
till flygplanet. Air starterna fungerar inte fullt ut trots flera försök. Efter några försök tutar 
piloterna otåligt på ramppersonalen. Till slut startar motorn på flygplanet med hjälp av air 
startern trots att den inte fungerar helt som den skulle. Då avlägsnas klossar, GPU och koner 
från flygplanet. Rampersonalen kan då påbörja push back och några minuter senare kommer 
flygplanet iväg cirka 15 minuter försenat. Push backen går till på samma sätt som i den förra 
turn-around processen som observerades där en av ramppersonalen kör push back-trucken 
medan en annan personal har kontakt med besättningen med hjälp av ett headset kopplat till 
flygplanet via GPU uttaget. När flygplanet backats ut kopplas kontakten till cockpit och push 
back-stången bort. Push back-trucken kör undan och flygplanet kan taxa iväg för avgång 
klockan 13.00.  

6.2.2 Intervjuer på Göteborg Landvetter Airport 
I detta delkapitel har intervjuer med två personer från Landvetter flygplats sammanställts och 
presenteras i två delar. Den första delen behandlar en intervju med Tony Gunnarsson som 
jobbar som specialiststöd till den operativa verksamheten på airside och därefter följer en 
intervju med rampkoordinator Mikael Eriksson.  

6.2.2.1 Specialist airside 
Tony Gunnarsson är anställd av Swedavia AB och jobbar som specialiststöd till den operativa 
verksamheten på airside både mot Swedavia och de handlingbolag som bedriver verksamhet på 
Landvetter flygplats.  

Swedavias verksamhet består av flygplatsdrift och ägande av flygplatser. Det finns en EU-regel 
som säger att om en flygplats har fler än två miljoner passagerare per år måste till exempel 
marktjänster på flygplatsen släppas fria på marknaden. Detta bjuder in till att externa 
handlingbolag tar över den delen av flygplatsverksamheten. På Landvetter finns det tre 
handlingbolag som sköter ramphanteringen. Dessa benämns som marktjänstbolag. 
Marktjänstbolagen är SAS, Menzies och Aviator. Regeln innebär även att flygplatsen inte har 
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rätt till att neka ett handlingbolag att etablera sig om flygplatsens infrastruktur har utrymme för 
det. Det är detta som är den stora skillnaden på hur den operativa verksamheten på airside ser 
ut på en större gentemot en mindre flygplats.  

Behovet av mängden markutrustning som behövs på flygplatsen styrs av de toppar i 
trafikmängd som Landvetter har. Topparna förekommer på morgonen mellan klockan 06.00 
och 08.00, vid lunchtid och på kvällen från klockan 16.30 till 21.00. Landvetter är en så kallad 
nattande flygplats vilket innebär att flygplanen parkerar på flygplatsen över natten. På nattetid 
är i princip varenda parkeringsplats på plattan upptagen av flygplan. Under dagen är det snabba 
turn-around processer som genomförs, vilka kräver varierad utrustning beroende på vilken 
flygplanstyp som ska betjänas. Detta i kombination med att alla tre marktjänstbolag som 
använder markutrustning har separata utrustningspooler och anpassar storleken på dessa efter 
sina interna trafiktoppar leder till att det finns en stor mängd utrustning på flygplatsen. 

Marktjänstbolagen får designerade platser på flygplatsen där de kan placera sin utrustning. 
Flygplatsen har krav på sig att kunna tillhandahålla ytor både inomhus och utomhus till 
marktjänstbolagen så de kan bedriva sin verksamhet. Ytorna fördelas procentuellt där det 
marktjänstbolag som har störst andel verksamhet får den största andelen yta på flygplatsen. 
Detta kan bli ett problem ur ett långsiktigt perspektiv då marktjänstbolagens verksamhet och 
andel av den totala verksamheten omfördelas när marktjänstbolagen växer med fler kunder 
(flygbolag) i olika takt. Ett exempel skulle kunna vara att ett marktjänstbolag utökar sin 
verksamhet med 20 %. De behöver då även fylla på sin utrustningspool med mer utrustning. I 
samma stund kan ett annat marktjänstbolag minska sin verksamhet utan att minska sin 
utrustningspool. En sådan situation bidrar till en ojämn ökning av markutrustningen som finns 
på flygplatsen. 

När det gäller markutrustningen finns det enligt Gunnarsson definitivt utvecklingsmöjligheter 
på Landvetter flygplats. För sex månader sedan kom det en ny aktör till flygplatsen som 
förvaltar markutrustning. Denna aktör heter TCR och har i dagsläget köpt upp all SAS 
utrustning på Landvetter. Då TCR är relativt nya på flygplatsen har de inte hunnit utöka sin 
kundkrets från SAS ännu, men Gunnarsson förväntar sig att de successivt kommer att köpa upp 
ytterligare utrustning på flygplatsen för att sedan bedriva uthyrning av utrustningen till 
marktjänstbolagen. Marktjänstbolagen kommer då att kunna hyra utrustningen till exempel 
timvis. Detta är ett sätt att styra hanteringen av markutrustningen på flygplatsen. TCR har 
internationellt väldigt många kunder vilket indikerar att marktjänstbolagen har ett intresse av 
att använda sig av en sådan tjänst. Detta kan bero på att det är en stor investering för 
marktjänstbolagen att köpa egen utrustning som är väldigt dyr. Det kan därför bli billigare för 
marktjänstbolagen att istället hyra utrustningen och betala för de timmar då den används. Detta 
skulle gynna även flygplatsen då flygplatsen alltid har problem med utrymmen.  

Flygbolagen har inte designerade gater där de alltid bedriver sin verksamhet på Landvetter 
flygplats. Alla flygbolag använder alla gater för att optimera hur många flygmaskiner som får 
plats i direkt anslutning till terminalen. Att optimera användandet av terminalanslutna 
parkeringar minimerar användandet av busstransporter av passagerare från flygplanet till 
terminal vilket bland annat är bra för miljön. Då marktjänstbolagen ofta har sin utrustning så 
nära sina kontor som möjligt och dessa ligger i terminalbyggnaden blir det mycket förflyttning 
av utrustningen. När det är tätt mellan turn-around processerna kan det bli så att utrustningen 
blir stående vid en uppställningsplats. Ibland kan det dessutom stå tre olika värmare vid en 
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uppställningsplats, en från varje marktjänstbolag. Det händer därför att det står utrustning 
väldigt utspritt på flygplatsen. Gunnarsson poängterar att det därför kan vara viktigt med ett 
samordnande organ för utrustningen. Det skulle optimera utnyttjandegraden av utrustningen 
men även användningen av ytorna på flygplatsen.  

Flygplatsen har inga krav på sig vad gäller att turn-around processen sköts enligt de krav som 
flygbolagen ställer på marktjänstbolagen. Flygplatsen har ansvaret för att skapa de 
förutsättningar som marktjänstbolagen behöver för att kunna utföra turn-around processen. I 
detta ingår att infrastrukturen ska vara anpassad med till exempel röda och vita linjer på marken. 
De röda linjer utgör det säkerhetsavstånd som krävs för att flygplanet, utrustning eller personer 
inte ska riskera att komma till skada när flygplanet ankommer eller avgår. De vita 
markeringarna utgör dels flygplatsens interna vägnät men även anvisningar för var utrustningen 
kan placeras.  

Gunnarsson träffar alla handlingbolag regelbundet i möten för att diskutera frågeställningar som 
på vintertid kan handla om halkbekämpning och snöröjning medan det under sommartid ofta 
handlar om tidtabellskoordinering då charterflygningarna växer avsevärt. Detta för att hitta 
lösningar som passar alla handlingbolag och flygplatsen. Markutrustningen diskuteras dock 
sällan då det sköts internt av varje marktjänstbolag. Flygplatsen äger ett datasystem där 
information om förseningar rapporteras in av marktjänstbolagen. Anledningen till en försening 
benämns med en särskild kod och flygplatsen kan därför föra statistik på bland annat vilka 
förseningsorsaker som förekommer. Några exempel på förseningar skulle kunna vara att 
passagerare inte dyker upp i tid eller att flygplanet inte kom fram till sin brygga då det stod 
utrustning i vägen. En av de vanligaste orsakerna är att passageraren inte infinner sig vid gate 
inför ombordstigning. Om flygkaptenen bestämmer att flygplanet ska avgå utan passageraren 
måste ramppersonalen lasta av passagerarens bagage innan flygplanet kan avgå vilket leder till 
en försening.  

Flygplatsen har nyligen fått ta över all tyngre kommersiell flygtrafik (Ryan Air, Wizzair och 
Gotlandsflyg) som tidigare utgick från Säve flygplats då den lagds ner. Detta har lett till en 
ökning av trafik med cirka en miljon passagerare på väldigt kort tid. Flygplatsens långsiktiga 
planering har därför blivit cirka 10 år tidigarelagd. Detta leder till att flygplatsen har ett stort 
behov av att både bygga ut flygplatsen och att använda de befintliga ytorna på ett så effektivt 
sätt som möjligt.  

6.2.2.2 Rampkoordinator 
Mikael Eriksson är rampkoordinator hos marktjänstbolaget Aviator som bedriver verksamhet 
på Landvetter. I hans roll som rampkoordinator ansvarar han för att den operativa verksamheten 
fungerar, det vill säga att det finns personal och utrustning till varje ankomst och avgång. Detta 
kan vara utmanande ibland då flygplanen inte alltid ankommer eller avgår enligt tidtabell, vilket 
leder till att personal och utrustning kan bli försenade till nästa turn-around. Eriksson arbetar 
även med den administrativa planeringen av personal där de planerar vilken personal som ska 
arbeta på vilken flight en vecka i förväg. Utöver personalplanering är han dessutom utbildare 
för avisningspersonalen.  

I stort sett alla aktiviteter som ramparbetarna utför behöver utbildning av olika slag, förutom 
bagagehanteringen. Några exempel är att köra push back truck, vara startledare (den som pratar 
med piloterna innan start), agera som load master (den person som ansvarar för hur bagaget 
packas) och avisning. Det kan även finnas olika typer av utbildningar inom samma aktivitet, till 
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exempel två olika push back truckar som körs på helt olika sätt och därför kräver separata 
utbildningar.  

Det är tre marktjänstbolag, två städbolag, två cateringbolag och ett tankbolag som verkar på 
Landvetter i dagsläget och alla äger en egen uppsättning av den utrustning de använder. En del 
utrustning är väldigt specifik för en viss flygplanstyp och är därför nödvändig för just det 
marktjänstbolaget som hanterar den turn-around processen. Medan annan utrustning som till 
exempel bagagevagnar, palettvagnar och containervagnar skulle kunna reduceras till antal om 
en överenskommelse marktjänstbolagen emellan kunde åstadkommas. Detta är något Eriksson 
är tveksam till att det skulle hända på grund av att de är konkurrenter. Det händer dock att de 
lånar eller hyr utrustning av varandra. De olika marktjänstbolagen har ingen designerad plats 
på flygplatsen där de ska förvara sin utrustning utan har snarare en tyst överenskommelse om 
vilket marktjänstbolag som ska ha sin utrustning var. Det är dock väldigt trångt för alla 
marktjänstbolagen att få plats med sin utrustning. Personalen på Aviator försöker alltid ställa 
tillbaka utrustningen där den hämtades. Detta är inte alltid möjligt om det är stressigt för 
personalen att ta sig från en turn-around till en annan och då kan utrustningen behöva hämtas 
in på kvällen.  

Alla marktjänstbolagen har sin egen serviceagent som hanterar underhåll och reparationer av 
utrustningen. Det finns strikta regler från Swedavia om att utrustningen ska underhållas och de 
utför kontroller för att se om marktjänstbolagen tar hand om utrustningen på rätt sätt. Personal 
på Aviator utför veckokontroller på samtlig utrustning och om någon brist upptäcks rapporteras 
det in till Eriksson som i sin tur tar kontakt med externa reparatörer. Det finns i dagsläget inget 
system som används för att hantera dessa inrapporteringar. Det finns flera uppsättningar av den 
mesta utrustningen för att kunna hantera flera turn-arounder samtidigt och för att gardera sig 
om något skulle gå sönder. Mängden utrustning baseras på de trafiktoppar som inträffar under 
en dag, men större delen av dagen behövs inte all utrustning. 

Eriksson ser ingen större nytta i att samla statistik av olika slag från utrustningen för sitt arbete 
då flygplatsen är relativt liten så att hitta utrustningen är aldrig ett problem. Han ser inte heller 
att hans planeringsarbete kan förbättras med hjälp av insamlad information. De rutiner de har 
fungerar bra. Däremot skulle det kunna vara aktuellt på chefsnivå. Det är cheferna som 
bestämmer när investeringar ska göras och även hur de ska arbeta för att uppnå de mål 
flygplatsen har satt upp. Ett sådant mål är att om cirka 10 år ska all utrustning som de använder 
vara eldriven för att arbeta mot flygplatsens miljömål.  
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7 Sammanställning och resultat av datainsamling 
En sammanställning av datainsamlingen i föregående kapitel illustreras i detta kapitel genom 
en processkarta av en observerad turn-around process på vardera flygplats. I tillägg till detta 
har aktiviteternas tidsintervall illustrerats grafiskt med hjälp av ett paretodiagram till varje 
processkarta. I delkapitel 7.3 sammanställs de problem och utvecklingsmöjligheter, relaterade 
till markutrustningen, som identifierats på flygplatserna. 

Processkartorna består av bågar, hjälpbågar och noder. Bågarna i processkartan representerar 
aktiviteterna medan noderna definierar när en aktivitet börjar respektive slutar. Aktiviteternas 
namn står till höger om bågen och i parantes står hur lång tid aktiviteten varade i minuter. Turn-
around processens flöde illustreras i lodrät riktning. Detta innebär att aktiviteterna sker i den 
ordning de ligger lodrätt i kartan. Processkartorna har flera grenar som löper nedåt vilket beror 
på att vissa aktiviteter genomfördes parallellt. I de fall där den ena aktivitetens slutnod är samma 
som en annan aktivitets startnod betyder det att den efterföljande aktiviteten påbörjades när 
förgående aktivitet avslutats. Det innebär inte att aktiviteterna nödvändigtvis är beroende av att 
föregående aktivitet är avslutad för att kunna påbörjas utan snarare att de i detta fall 
genomfördes i den ordningen som de ligger i processkartan. Hjälpbågarna representerar flöde 
utan aktivitet för att de aktiviteter som sker parallellt ska kunna illustreras i vågrät riktning i 
kartan. Sammanfattningsvis representerar processkartans lodräta riktning processens flöde och 
aktiviteternas ordningsföljd medan processkartan i vågrät riktning visar vilka aktiviteter som 
utfördes parallellt.  

7.1 Kartläggning av en turn-around process på Linköping City Airport 
Processkartan i Figur 8 är uppbyggd av den information som genererades under observationen 
av den tredje turn-around processen på Linköping City Airport. Detta var en flygning med 
flygbolaget KLM och turn-around processen hanterades av ramppersonalen på flygplatsen. 
Processkartans startpunkt innebär den tidpunkt då flygplanet stannade vid uppställningsplatsen 
och slutpunkten är då flygplanet började köra bort från uppställningsplatsen. Då det var flera 
av ramppersonalen som arbetade under turn-around processen kunde vissa aktiviteter utföras 
samtidigt. Vid städningen däremot hjälptes alla utom en person av personalen åt att städa 
flygplanet. Den person ur personalen som inte städade skötte under den tiden tankningen av 
flygplanet.   
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Paretodiagrammet i Figur 9 nedan illustrerar observerad tid och kumulativ andel för varje 
aktivitet i kartlagd turn-around process. I diagrammet illustreras till exempel att aktiviteten 
städning tog 12 minuter och utgjorde tidsmässigt den största andelen av den totala processtiden. 
Detta tätt följt av aktiviteterna bagageband avlastning och passagerare av som båda tog 10 
minuter vardera. De sex aktiviteterna som tar längst tid utgör cirka 70 % av den totala tiden 
som spenderas under turn-around processen. Hela turn-around processen tog 37 minuter.  

Figur 8 - Processkarta för turn-around process på Linköping City Airport 
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Figur 9 - Aktivitetsdiagram för turn-around process på Linköping City Airport 

7.2 Kartläggning av en turn-around process på Göteborg Landvetter Airport 
Processkartan i Figur 10 är uppbyggd av den information som genererades under observationen 
av den andra turn-around processen på Göteborg Landvetter Airport. Detta var en flygning med 
flygbolaget Iran Air och turn-around processen hanterades av marktjänstbolaget Aviator. 
Processkartans startpunkt innebär den tidpunkt då flygplanet stannade vid uppställningsplatsen 
och slutpunkten är då flygplanet stod själv på plattan efter push back. Några andra 
anmärkningsvärda aktiviteter är den bagagehantering som genomfördes under turn-around 
processen. I och med att flygplanet hade tre stycken bagageutrymmen var utrustningen tvungen 
att flyttas mellan dessa för att slutföra både av- och pålastning. Dessutom försvårades 
aktiviteten då high loadern skulle flyttas till det främre bagageutrymmet eftersom 
vattenpåfyllningsbilen stod i vägen. Aktiviteten för att flytta fram high loadern kunde därför 
inte slutföras förrän vattenpåfyllningen var färdig och vattenpåfyllningsbilen kördes bort. Det 
är även värt att notera att de ankommande passagerarna gick av flygplanet via en trappa vid 
flygplanets bakre del, medan avgående passagerare som bordade flygplanet gick på genom en 
brygga ansluten till terminalen. Detta medförde att aktiviteten att köra in trappan kunde 
genomföras samtidigt som passagerarna gick på flygplanet. Även att bromsklossarna kunde 
plockas in i ett tidigt skede är anmärkningsvärt. Detta kunde göras tack vare att push back-
trucken var ihopkopplad med flygplanets noshjul vid denna tidpunkt och säkerställde därmed 
att flygplanet inte kunde röra sig.  
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Figur 10 - Processkarta för turn-around process på Göteborg Landvetter Airport 
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I Figur 11 nedan illustreras tid för varje aktivitet samt den kumulativa andelen av den totala 
tiden som varje aktivitet utgör. Turn-around processen har delats in i 28 olika aktiviteter. Av 
dessa är det aktiviteten städning som utgör den största andelen och är den som tar längst tid. De 
nio aktiviteter som tar längst tid utgör cirka 70 % av den totala tiden för turn-around processens 
aktiviteter. Dessa nio aktiviteter är städning, high loader av/pålastning, vattenpåfyllning, 
tankning, catering bak, bagageband av/pålastning bak, air starter, high loader avlastning mitten 
samt high loader pålastning mitten. Hela turn-around processen tog 117 minuter vilket innebar 
en försening på 12 minuter.  

 

Figur 11 - Aktivitetsdiagram för turn-around process på Göteborg Landvetter Airport 

7.3 Problem och utvecklingsmöjligheter 
Observationer och intervjuer ligger till grund för de problem och utvecklingsmöjligheter som 
har identifierats. Generellt var det märkbart mer komplicerat på en större flygplats där mer trafik 
och fler handlingbolag måste hanteras och interagera.  

7.3.1 Problem 
Fel på utrustningen - Under observationerna identifierades problem med att viss utrustning 
felade då den skulle användas. I detta fall var det ett bagageband som inte kunde köras ut då det 
var trasigt eller urladdat och att air starterns ena turbin inte fungerade som den skulle när 
piloterna behövde hjälp att start flygplanets motorer. Problemet med air startern hade en direkt 
inverkan på flygningens avgångstid, vilket kan ses i processkartan i Figur 10. 
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Utspridd utrustning - På Landvetter visade observationerna på att den utrustning som användes 
där var väldigt utspridd inom flygplatsområdet. En del av utrustningen stod mellan 
uppställningsplatserna i anknytning till terminalen medan en del stod på avgränsade områden 
längre bort. Då två turn-around processer ska utföras med kort tidsintervall emellan kan det 
även hända att en del av utrustningen blir kvar på en uppställningsplats och måste samlas in vid 
senare tidpunkt. Detta var däremot inte ett problem för Linköpings flygplats som är en mindre 
flygplats. De hade tydliga rutiner för var utrustningen skulle förvaras och det var i nära 
anknytning till de uppställningsplatser de hade. 

För mycket utrustning - Några av de faktorer som styr hur mycket markutrustning som behövs 
på en flygplats är hur många olika flygplanstyper som betjänas och de trafikmängdstoppar som 
flygplatsen har. Det är alltså topparna i trafik som styr mängden utrustning och flygplanstyperna 
som styr mängden av en specifik typ av utrustning. Problemet är att den stora mängden 
utrustning medför trängsel och i vissa fall låg utnyttjandegrad. Detta problem kunde identifieras 
på Landvetter flygplats men inte på Linköpings flygplats och var något som upplevdes av 
personal som arbetar med långsiktig planering på flygplatsen.  

Trångt - Att det fanns mycket utrustning på Landvetter flygplats skapade trånga utrymmen för 
alla flygplatsens verksamheter på airside, vilket i förlängningen påverkar flygplatsens kapacitet. 
På kort sikt är detta ett problem då det blir trångt vid till exempel en turn-around process och 
på lång sikt blir det problem då ytor behövs för att kunna växa och expandera sin verksamhet. 
Detta problem observerades författarna och upplevdes av både ramppersonal och personal som 
arbetar med långsiktig planering på Landvetter flygplats.  

7.3.2 Utvecklingsmöjligheter  
Samordning av utrustning - På Landvetter flygplats hade varje marktjänstbolag egna 
utrustningspooler. Detta ledde till en suboptimering av utrustningsmängden då varje 
marktjänstbolag anpassade sin utrustningspool utefter sina egna behov snarare än att anpassa 
den totala utrustningspoolen på flygplatsen efter flygplatsens totala behov. Då 
marktjänstbolagen växer eller minskar sin verksamhet i olika takt påverkas varje 
utrustningspool individuellt.  När marktjänstbolagen köper ny utrustning ersätts sällan den 
gamla utrustningen utan de sparar den gamla utrustningen och har den som reserv. Samordning 
av utrustning var något som personal som arbetar med långsiktig planering framhävde som en 
utvecklingsmöjlighet under intervjuer.  

Ny utrustning – Under intervjuerna nämndes det att en del av den utrustning som användes på 
flygplatserna är mycket gammal och medför extra tungt arbete för ramparbetarna. Det kan 
handla om tunga eller besvärliga lyft som skadar personalen. Det kan finnas en ekonomisk 
vinning i att uppgradera utrustningen då det kan leda till lägre reparationskostnader och att 
kunna bibehålla en stabil utrustningspool som fungerar när den behövs samt att det skulle gynna 
personalens arbetsförhållanden. 

Felrapporteringssystemet för utrustning – I intervjuerna på Landvetter flygplats framgick att 
ramparbetare utför veckokontroller på samtlig utrustning. Om någon brist upptäcks rapporteras 
denna in till rampkoordinatorn som i sin tur tar kontakt med externa reparatörer. Det finns i 
dagsläget inget system som används för att hantera dessa inrapporteringar. Författarna ser 
utvecklingsmöjligheten att samla denna information i en databas för att på så sätt förenkla 
planeringen av utrustningen.  
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8 Analys och lösningsförslag 
I nedanstående delkapitel presenteras en analys av markutrustningens kritiska moment samt de 
problem och utvecklingsmöjligheter som har identifierats. Utöver det presenteras även en 
SWOT-analys av CEE Norms produktidé samt lösningsförslag.  

8.1 Analys av markutrustningens kritiska moment 
Markutrustningens mest kritiska moment är turn-around processen. Detta då främst flygbolagen 
ställer höga krav på de aktörer som utför turn-around processen vad gäller säkerhet, kvalitet 
och tid. De tidsmässiga kraven ställer krav på hela processens effektivitet vilket i sin tur ställer 
krav på att utrustningen finns tillgänglig och fungerar. Skulle en försening förekomma kan det 
leda till förseningar i marktjänstbolagens, flygbolagens och flygplatsens planeringsschema. För 
marktjänstbolagen kan det innebära att de blir ersättningsskyldiga till sin kund (flygbolagen) 
och för flygplatsen kan förseningen resultera i kapacitetsbrist. De tidskrav som ställs på turn-
around processen upplevdes av författarna, utefter observationer och intervjuer, som svåra att 
uppfylla. Detta visades framförallt på Linköpings flygplats då de turn-around processer som 
observerades överskred sina tidskrav med ett par minuter trots att inte alla aktiviteter som 
flygbolagen har rätt att kräva begärdes varje gång och att den kartlagda turn-around processen 
i delkapitel 7.1 utfördes utan att några uppenbara problem uppstod. Flygbolaget KLMs tidskrav 
på denna turn-around process var 35 minuter och processen tog 37 minuter. Under denna turn-
around fungerade all utrustning utan problem och övriga förhållanden som personalens kunskap 
och tillgänglighet, väder och flygplatsens förutsättningar utgjorde inte några uppenbara hinder 
för en felfri process. Vid till exempel personalbrist eller vinterväder skulle tiden för turn-around 
processen kunna påverkas.  

Under den kartlagda turn-around processen i delkapitel 7.1 kunde det utläsas att den mest 
tidskrävande aktiviteten var städningen. Städningen krävde att all ramppersonal utom en person 
hjälpte till för att aktiviteten skulle utföras på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Detta 
resulterade i att endast tankningen kunde utföras parallellt med denna aktivitet. I 
aktivitetsdiagrammet kan det utläsas att det tog längre tid att lasta av ankommande bagage än 
det tog att lasta på det utgående bagaget. Detta beror troligen främst på att det var betydligt mer 
bagage som lastades av än vad det var som lastades på. Det var fler passagerare som ankom 
med flygplanet än vad det var som avgick. Den avgående flygningen var med andra ord inte 
fullbokad. Om flygning skulle ha varit fullbokad kan det tänkas att dessa aktiviteter kunde ha 
tagit längre tid vilket hade kunnat påverka turn-around processens totaltid. Sammanfattningsvis 
kan det konstateras att det i detta fall var städningen och bagagehanteringen som var de 
aktiviteter som upptog mest tid under turn-around processen och att utrustningen fungerade och 
fanns tillgänglig under hela processen. Linköpings flygplats har dessutom reservutrustning som 
står redo att användas om någon utrustning skulle fallera under turn-around processen.  

Även under turn-around processen som kartlades på Landvetter flygplats och illustreras i 
delkapitel 7.2 var de övervägande mest tidskrävande aktiviteterna städning och 
bagagehanteringsrelaterade. Av de nio aktiviteterna som utgjorde cirka 70 % av turn-around 
processens totaltid var fyra bagagehanteringsrelaterade. I tillägg till bagagehanteringen befann 
sig vattenpåfyllning och catering på samma sida (styrbord) av flygplanet vilket i vissa fall 
skapade problem i processflödet. Cateringen utgjorde aldrig något hinder för någon annan 
aktivitet då denna lastades in i separata lastutrymmen på flygplanet fram och bak. 
Vattenpåfyllningen kunde däremot inte göras samtidigt som high loadern skulle påbörja 
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avlastning av bagage från det främre bagageutrymmet då high loadern inte kunde komma fram 
till flygplanets främre bagageutrymme. Vattenpåfyllningen tog längre tid än nödvändigt då det 
uppstod ett fel på flygplanet som behövde åtgärdas av tekniker innan aktiviteten kunde avslutas. 
Aktiviteter high loader flytt fram och vattenpåfyllning var därför beroende av varandra. 
Aktiviteten high loader flytt fram tog med andra ord längre tid än nödvändigt i väntan på att 
vattenpåfyllningen skulle bli klar. Aktiviteten high loader av/pålastning fram tog också längre 
tid än nödvändigt då den sista paletten som skulle lastas av inte kunde köras till terminalen. 
Detta berodde på att rätt utrustning, en bagagevagn anpassad för palettens utformning, inte 
fanns tillgänglig. Denna utrustning fick då hämtas av ramppersonal vilket tog lite tid. 
Anledningen till att detta tog lite tid kan bero på flera olika saker. Ramppersonal kan ha fått leta 
efter utrustningen, haft andra arbetsuppgifter att utföra innan denne kunde hämta bagagevagnen 
eller något annat. Det är därför inte helt uppenbart om detta tidsspill påverkade processens 
totaltid. Författarna har ingen insikt i hur ramppersonalen prioriterar sina aktiviteter eller tider. 

Även aktiviteten air starter tog längre tid än nödvändigt. Marktjänstbolaget hade inte planerat 
att använda air startern då den normalt inte behöver användas på denna typ av flygplan. 
Besättning på flygplanet begärde att få hjälp med att starta motorerna med hjälp av en air starter 
vilket gjorde att denna utrustning fick hämtas från andra sidan av flygplatsen. När air startern 
sedan kopplades in fungerade den inte. Det krävdes att flera ur ramppersonalstyrkan hjälptes åt 
för att försöka lösa problemet. Flygplanet kunde till slut starta sina motorer trots att air startern 
inte fungerade med full effekt. Trots att det görs kontinuerliga tester av utrustningen fungerade 
den inte. Air startern var inte en utrustning som vanligen användes vilket kan tänkas bidra till 
att kunskapen om maskinens status och tillstånd var nedsatt. I detta fall blev konsekvensen av 
detta en bidragande faktor till att turn-around processen blev försenad. Turn-around processen 
skulle enligt flygbolagets krav ta 105 minuter men tog cirka 117 minuter. Då flyget var något 
sent redan vid ankomst var det uppenbart att besättningen ombord var otåliga att komma iväg. 
Under ett tillfälle när ramppersonalen försökte starta air startern tutade piloterna på dem.   

Det var fyra olika handlingbolag som arbetade under denna turn-around process. De skötte 
ramphantering (marktjänstbolagen), städning, tankning och catering. Denna uppdelning kan 
även ses som att dessa flöden i processen fungerar oberoende av varandra vad gäller personal 
och utrustning. I det observerade fallet var de även oberoende av varandra vad gäller 
tillgänglighet till flygplanet då dessa aldrig stod i vägen för varandra under denna turn-around 
process. 

Turn-around processerna skilde sig mycket åt flygplatserna emellan. Flygplatsernas storlek och 
trafikmängd påverkade verksamhetens utformning. På flygplatser med fler än två miljoner 
passagerare per år är de enligt en EU-regel tvungna att släppa marknaden fri för handlingbolag 
att verka på flygplatsen. Flygplatsen ska skapa de förutsättningar som handlingbolagen behöver 
för att kunna bedriva sin verksamhet men själva verksamheten planeras och bedrivs av 
handlingbolagen. Detta kan leda till olika suboptimeringar vilket kunde observeras då de tre 
olika marktjänstbolagen på Landvetter flygplats hade separata markutrustningspooler som var 
anpassade för varje enskilt bolags toppar i trafikmängd. Utvecklingen av suboptimerade 
markutrustningspooler påverkar flygplatsens kapacitet då dessa tar upp stora ytor på flygplatsen 
vilket blir ett problem då flygplatsen har ett behov av att expandera sin verksamhet för att möta 
aktuell och kommande efterfråga av flygbolag att verka på flygplatsen. Landvetter flygplats 
verksamhet är utformad efter den så kallade ”allmän användning modellen” som även beskrivs 
i delkapitel 3.7 vilket innebär att flygbolagen inte har designerade uppställningsplatser eller 
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gater på flygplatsen. Detta bidrar till en effektiv användning av befintliga uppställningsplatser 
på flygplatsen men det innebär även att marktjänstbolagen måste kunna använda sin utrustning 
där flygplanen parkerar. Detta innebär många förflyttningar av utrustningen och kan vara en 
bidragande faktor till att utrustningen är så utspridd. Båda flygplatserna bedriver A-CDM till 
en viss utsträckning då de har regelbundna möten där representanter för handlingbolag och 
flygplatsen träffas för att diskutera eventuella problem som upplevs i verksamheten.  

Städning var den aktivitet som tog längst tid på de båda kartlagda turn-around processerna. 
Signifikansen av att det var den aktivitet som tog längst tid skiljer sig dock åt processerna 
emellan. På Linköping flygplats har denna aktivitet en direkt påverkan på totaltiden och därmed 
förseningen då inget annat kan göras parallellt medan det på Landvetter flygplats inte har 
samma effekt. På Landvetter är det snarare bagagehanteringsaktiviteterna, saknad utrustning 
och felande utrustning som påverkade att den observerade turn-around processen blev försenad. 
Bagagehantering och felande utrustning är problem som även identifierats av Schmidberger et 
al (2009), se delkapitel 3.3.1.   

Bagagehanteringen under den kartlagda turn-around processen på Landvetter flygplats var mer 
komplicerad än den kartlagda turn-around processen på Linköpings flygplats. Detta då det var 
ett betydligt större flygplan som skulle vändas. Flygplanet hade tre lastutrymmen och krävde 
därför även mer utrustning för att lasta på och av bagaget. Bagagehanteringen genomfördes 
därför också i betydligt fler moment vilket gjorde att bagagehanteringen delades in i flera 
aktiviteter.  

8.2 Analys av problem och utvecklingsmöjligheter 
Många av de problem och utvecklingsmöjligheter som har identifierats beror väldigt mycket av 
varandra. Att det är flera olika marktjänstbolag som agerar på en flygplats och inte samordnar 
sin utrustning gör att det blir väldigt mycket utrustning som måste få plats inom flygplatsens 
område. Detta bidrar till att det blir trångt och att marktjänstbolagen måste sprida ut sin 
utrustning över de ytor som finns att tillgå på flygplatsen. Den stora mängd utrustning som finns 
på större flygplatser kan ses som överlagring och är ett slöseri av resurser som bara står den 
mesta tiden av dagen. Att utrustningen dessutom är utspridd kan bidra till slöseri av tid i form 
av väntan under turn-around processen då ramppersonalen kan behöva åka en längre väg för att 
kunna hämta utrustning som saknas eller då behovet av utrustningen anmäls i sista stund. Om 
de prognoser som tagits fram blir till verklighet är det rimligt att tro att den situation som råder 
idag kommer att förvärras då den utrustningspool varje marktjänstbolag har planeras efter de 
trafiktoppar som inträffar. Om trafiken ökar är det då troligt att även utrustningspoolerna 
kommer växa.  

Om marktjänstbolagen kunde hitta ett sätt att samordna sin utrustning samt dela information 
gällande bland annat prioriteringar, begränsningar och hur deras verksamhet ser ut just nu och 
fatta gemensamma beslut vad gäller utrustningen grundat på den informationen skulle en del 
av utrustningen kunna kapas. Då marktjänstbolagen är konkurrenter verkar det inte troligt att 
de kommer samordna sin utrustning, men en tredjepartsaktör så som TCR eller flygplatsen 
själva skulle kunna vara ett alternativ. Tredjepartsaktören agerar då som mellanhanden mellan 
dessa marktjänstbolag och står för uthyrningen av utrustningen till bolagen när de har behov av 
dem. Det skulle kunna minska utrustningspoolen på flygplatsen och ge en ekonomisk vinning 
för marktjänstbolagen då de inte måste stå för investeringarna av utrustningen själva. TCR är 
stora internationellt vilket indikerar att de tjänster en sådan aktör tillhandahåller är efterfrågade 
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och att marktjänstbolagen ser en vinning i det. Införandet av ett sådant samarbete skulle även 
vara fördelaktigt för flygplatsen då utrustningspoolen skulle kunna anpassas efter hela 
flygplatsens behov istället för marktjänstbolagens respektive trafiktoppar. Ett samarbete av 
detta slag skulle gynna olika flygplatser olika mycket. Då mindre flygplatser ofta inte har 
marktjänstbolag utan tillhandahåller tjänsten själva och har betydligt mindre utrustning att 
hantera är det inte troligt att de har ett behov av en tredjepartsaktör.  

De tillfällen då utrustning felade under observationerna var bara en ögonblicksbild av vad som 
inträffade under just den turn-around processen. Det bidrog dock till att se hur kritiskt det är att 
utrustningen fungerar när den ska användas och vilka konsekvenser det kunde få när den inte 
gjorde det. Det visade även att felande utrustning av olika slag påverkar flödet av turn-around 
processen i olika grad. Detta tydliggjordes av att det felande bagagebandet inte hade någon 
inverkan på avgångstiden för flygplanet, medan den felande air startern direkt bidrog till en 
försening. Det var tydligt att felande utrustning kunde vara signifikant vid förseningar, vilket 
även var resultatet i studien av Schmidberger et al (2009). Att flygplatserna dessutom har 
ersättningsutrustning för nästan all utrustning och väldigt strikta underhållskontroller tyder på 
att de sätter stor vikt på att säkerställa att utrustningen ska fungera när den behövs.  

En del av den utrustningen som användes på flygplatserna var väldigt gammal, framför allt 
framhävdes detta tydligt på Linköpings flygplats. Mycket av utrustningen är väldigt dyr att 
införskaffa och för en mindre flygplats är det inte befogat att investera i nyproducerad 
utrustning med tanke på den begränsade trafikmängd de har. Användningen av gammal 
utrustning är dock i vissa fall slitsam för personalen och utrustningen är inte lika tillförlitlig. 
Dessutom kan det finnas en ekonomisk vinning i att bekosta uppgraderingen av utrustningen 
då reparationskostnaderna uppnår en viss nivå.  

Felrapportering måste idag utföras manuellt av personalen på båda flygplatserna. På Linköpings 
flygplats förs det in i ett datasystem medan det på Landvetter flygplats rapporteras direkt till 
rampkoordinator som sin tur bokar eventuell service på utrustningen. Det finns i dagsläget inget 
system som används för att hantera dessa inrapporteringar. Utvecklingsmöjligheten gäller 
främst Landvetter flygplats där författarna tror att fördelar skulle kunna dras av att samla alla 
felmeddelanden i en databas. Denna information skulle kunna användas för att planera 
användningen av utrustningen eller underlätta för en tekniker som kan ta del av de senaste 
felmeddelanden gällande den utrustning de har fått i uppdrag att laga eller serva. CEE Norm, 
som jobbar med att serva viss elektronisk utrustning på flygplatser, menar att sådan information 
kan vara användbar vid felsök av utrustning vilket görs när ett fel ska lagas. Planeringen av 
utrustningen kan förbättras då planeraren och resterande ramppersonal kan se direkt vilken 
utrustning som finns tillgänglig och vilken utrustning som är ur funktion vilket skulle kunna 
spara tid i den operativa verksamheten samt den långsiktiga planeringen. Personal har inte 
uttryckt detta som ett problem som finns i verksamheten idag men författarna tror ändå att det 
finns en utvecklingsmöjlighet i att dela denna information med fler än endast rampkoordinatorn. 
Detta då teorier som A-CDM och relaterade studier av Ansola et al (2012) antyder att det finns 
en vinning i att dela information. 
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8.3 SWOT-analys på produktidé  
De styrkor, svagheter, möjligheter och hot som har identifierats för CEE Norms produktidé 
presenteras i Figur 12 nedan.  

8.3.1 Styrkor 
Anpassa sig efter kundbehov - Beroende på vilken information som kan vara av intresse för 
användaren kan produkten anpassa sig. Trots att det går att fästa en GPS-sändare på den mesta 
utrustningen kan det hända att det inte är av intresse för varje kund. Detta ger kunden utrymme 
att lista vilken information de vill att produkten ska kunna samla in och från vilken utrustning. 

Samlar information från utrustningen i en databas – Den insamlade informationen 
sammanställs i en och samma databas. Detta ger en överskådlig bild av all utrustning, dess 
position och tillstånd. 

Bättre planering – Den samlade informationen om utrustningen kan användas till att förenkla 
planering både på lång och kort sikt. På kort sikt ger det användaren en nulägesbild av vilken 
utrustning som finns tillgänglig och var den befinner sig. Den långsiktiga planeringen av 
utrustningen kan förbättras genom att använda sig av det historiska data som programmet 
samlar in. Det historiska data som finns sparad i programmet kan ge möjligheter att analysera 
vilken felfrekvens en specifik utrustning har. Detta kan i sin tur leda till en bättre planering av 
underhåll av denna utrustning. Historiken av felmeddelanden kan även hjälpa teknikern att 
identifiera vad felet kan bero på.  

Mer exakt debitering – Produkten kan i vissa fall mäta till exempel elanvändning. Detta ger en 
större inblick i de kostnader som utrustningsägaren har vilket i förlängningen kan leda till 
debitering av kund kan specificeras ytterligare. 

Styrkor 
• Anpassar sig efter 

kundbehov 
• Samlar information från 

utrustningen i en databas 
• Bättre planering 
• Mer exakt debitering 

Svagheter 
• Behöver elförsörjning 
• Mjukvara 
• Produktens pris 
• Okänd på marknaden 

Möjligheter 
• Kunder 
• Eldriven utrustning 
• Prognoser 

 

Hot 
• Konkurrenter 
• Modernisering 
• Begränsad marknad 

 

Figur 12 - En SWOT-analys av CEE Norms produktidé 
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8.3.2 Svagheter 
Behöver elförsörjning – Produkten kommer att behöva en viss tillförsel av ström för att kunna 
skicka meddelanden till ett dataprogram. I den utrustning som drivs av ström kommer 
produkten kunna koppla upp sig på markutrustningens egna strömförsörjare. Övrig utrustning 
kommer att behöva utrustas med batteri eller alternativt en mindre solpanel som då kommer 
vara beroende av solljus.  

Mjukvara – Det finns idag ingen mjukvara i åtanke till denna produkt. För att produkten ska 
kunna konkurrera behöver en mjukvara, antingen redan existerande eller egentillverkad, tas 
fram och paras ihop med hårdvaran.  

Produktens pris – Produkten är ännu en vision och har därför inget pris. För att kunder ska 
kunna göra en investeringskalkyl bör en investeringskostnad estimeras.  

Okänd på marknaden – CEE Norm har i dagsläget ingen liknande produkt på marknaden. Den 
generella inställningen till produktidén av de som författarna mött under studiens gång har varit 
att de inte har något behov av att samla in statistik. Detta kan bero på att det inte var rätt personer 
som författarna träffade men det kan även bero på att de har svårt att se att de behöver en 
förbättring av något som de upplever fungerar. Att ta sig in på marknaden kan därför bli något 
svårt för CEE Norm.   

8.3.3 Möjligheter 
Kunder – Det finns företag som specialiserar sig på att förvalta och hyra ut markutrustning på 
flygplatser och skulle kunna vara möjliga kunder för denna typ av produkt. 

Eldriven utrustning – Landvetter flygplats har som mål att successivt ersätta sin bränsledrivna 
utrustning med eldriven utrustning för att uppnå miljömål. Den eldrivna utrustningen är mer 
modern och kan därför i vissa fall ha fler digitala funktioner inbyggda i sig vilket skulle kunna 
utnyttjas av produkten. 

Prognoser – De prognoser som har tagits fram tyder på att flygtrafiken kommer att öka de 
kommande åren, vilket skulle kunna vara en möjlighet för produkten då utrustningspoolerna på 
flygplatsen kan antas öka med flygtrafiken. Större utrustningspooler ökar behovet att ha bättre 
kontroll och planering för utrustningen. 

8.3.4 Hot 
Konkurrenter – Andra liknande produkter på marknaden är ett hot då de konkurrerar om de 
marknadsandelar som finns att tillgå. Konkurrerande produkter kan även ha andra funktioner 
utöver de som denna produkt erbjuder, vilket skulle innebära ett stort hot. De studier som 
beskrivs i delkapitel 3.7 visar att liknande produkter som RFID-chip har liknande funktioner 
som CEE Norms produktidé.  

Modernisering – Modernare utrustning är i större grad digitaliserad och kan ha de funktioner 
som denna produkt erbjuder inbyggt, vilket kan medföra att produkten ses som onödig. 

Begränsad marknad – För de flygplatser som har en liten utrustningspool skulle produkten 
kunna ses som onödigt då de har bra kontroll på den utrustningen de har. Produkten begränsas 
då till större flygplatser, där mer utrustning används och behöver samordnas. 
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8.4 Lösningsförslag på problem och utvecklingsmöjligheter 
I nedanstående delkapitel presenteras lösningsförslag för de problem och 
utvecklingsmöjligheter som identifierats.  

8.4.1 Lösningsförslag med produktidé 
CEE Norms produktvision eller liknande produkter skulle kunna vara lösningen till ett antal 
problem. Att utrustningen felar kan produkten hjälpa till att förebygga genom att tillhandahålla 
statistik om senaste felmeddelanden och service som finns samlat i ett datasystem. Med hjälp 
av denna information skulle det kunna införas ett system för standardiserade serviceintervaller 
om drifttiden på varje utrustning kan registreras vilket möjligen skulle kunna bidra till en lägre 
felfrekvens på utrustningen. Att utrustningen emellanåt inte fungerar löses idag genom att ha 
extra uppsättning av utrustningen. Genom att förebygga fel kan möjligen behovet av extra 
utrustning minskas. Positionsregistrering på utrustningen kan vara till hjälp på framförallt stora 
flygplatser där utrustningen kan stå utspridd. Detta skulle kunna minimera tiden det tar för 
personal att lokalisera en specifik typ av utrustning.  

Produkten skulle även kunna eliminera den suboptimering som förekommer när 
marktjänstbolag individuellt anpassar sin utrustningspool efter de interna trafiktoppar de har 
vilket leder till att det finns ett överflöd av utrustning på flygplatsen. Om alla marktjänstbolag 
använde sig av produkten skulle de gemensamt kunna anpassa utrustningspoolen efter 
flygplatsens totala trafiktopp. Med hjälp av produkten skulle en samordning av utrustningen 
kunna hanteras av marktjänstbolagen genom att kostnader relaterade till utrustningens 
investeringar, underhåll och användning kunde delas marktjänstbolagen emellan. Produkten 
kan registrera användningen och föra statistik på drifttid, elförbrukning eller annan relevant 
information från aktuell utrustning. Denna statistik kan sedan ligga till grund för en 
kostnadsdelning bolagen emellan. Förutom en kostnadsbesparing för marktjänstbolagen skulle 
det även gynna flygplatsen då det skulle kunna öppna upp ytor som påverkar flygplatsen 
kapacitet och tillväxtmöjlighet. I tillägg till produkten skulle det däremot även ställas krav på 
mjukvaran att tillhandahålla ett slags bokningssystem av utrustningen för att ge 
marktjänstbolagen en möjlighet att planera sig verksamhet.  

8.4.2 Lösningsförslag med tredjepartsaktör 
Ett av lösningsförslagen till de problem och utvecklingsmöjligheter som nämnts ovan är att låta 
en tredjepartsaktör hantera förvaltningen av utrustningen och hyra ut denna till 
marktjänstbolagen när de har behov av utrustningen. Tredjepartsakören kan antingen vara ett 
externt företag eller flygplatsen själva. En tredjepartsaktör skulle kunna åtgärda problemet med 
att utrustningen står utspridd på flygplatsen mellan olika turn-around processer genom att 
erbjuda inhämtning av denna i sitt tjänsteutbud. De skulle även kunna köra ut nödvändig 
utrustning till uppställningsplatsen inför en turn-around process i förberedande syfte. Detta 
skulle medföra att det bara är den utrustning som kommer användas under den turn-around 
processen som står vid uppställningsplatsen, vilket minskar trängseln som upplevs i dagsläget. 
Det skulle även kunna underlätta för ramppersonalen om det är knappt med tid mellan turn-
around processerna. Med hjälp av en tredjepartsaktör skulle även utrustning kunna samordnas 
och optimeras på ett bättre sätt så att mängden utrustning planeras efter hela flygplatsens behov 
av utrustning istället för de olika marktjänstbolagens varierande behov. Om mängden 
utrustningen anpassas till hela flygplatsens behov skulle det även minska problemen med att 
det är för mycket utrustning på flygplatsen och i följd av det skulle det inte heller vara lika 
trångt på de utrymmen som flygplatsen har att erbjuda. Det skulle vara fördelaktigt för både 
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marktjänstbolagen och flygplatsen med en tredjepartsaktör. Marktjänstbolagen behöver inte stå 
för den dyra investeringen som utrustningen utgör samt att de bara betalar för den tid de faktiskt 
använder utrustningen. För flygplatsen skulle det vara en fördel att de utrymmen som finns 
skulle användas på ett bättre sätt så att det inte blir lika trångt på flygplatsens områden.  

8.4.3 Övriga lösningsförslag 
Ett mer långsiktigt lösningsförslag till problemet att det är trångt på flygplatsen är att bygga ut 
flygplatsen. Detta skulle då medföra att det finns större utrymme för marktjänstbolagen att 
expandera sina verksamheter och få plats med sin utrustning.  Att standardisera utformningen 
av flygplanen i högre grad skulle även det vara ett långsiktigt lösningsförslag. Om de olika 
flygplanstyperna hade en mer standardiserad utformning skulle mängden utrustning kunna 
minska då det i dagsläget finns flera olika typer av samma sorts utrustning för att tillmötesgå 
behovet från de olika flygplanstyperna.  

Att köpa ny utrustning skulle kunna vara en lösning på problemet att utrustningen är gammal. 
Det skulle även kunna bidra till en mer ergonomisk arbetsmiljö för personal då modernare 
utrustning kan hjälpa till vid till exempel tunga lyft i trånga utrymmen i flygplanens 
lastutrymme.   
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9 Diskussion 
I detta kapitel kommer några viktiga aspekter av studien diskuteras. Det som tas upp är relaterat 
till studiens resultat, hur dessa uppkommit och vad som bör hållas i åtanke vid en liknande 
studie.  

Alla flygplatser har olika förutsättningar, storlek och utformning vilket påverkar deras 
verksamheter. Det första studieobjektet som valdes för denna undersökning, Linköpings 
flygplats, har speciella förutsättningar i form av att de har ett nära samarbete med Saab då Saab 
äger delar av flygplatsen. Även det andra studieobjektet för studien, Landvetter flygplats, är 
försatt i en speciell situation då de nyligen har tagit över all tung trafik från Säve, vilket påverkar 
flygplatsverksamheten i stor grad. Dessa speciella förutsättningar var inget som författarna hade 
som ett urvalskriterium vid valet av flygplatser, utan beslutet var mer grundat på storlek. Om 
andra flygplatser hade valts hade de medfört andra förutsättningar som skulle kunna påverka 
studiens resultat. De lösningsförslag som framtagits har baserats på de problem och 
utvecklingsmöjligheter som identifierats på just dessa två flygplatser, med deras 
förutsättningar. Något som är viktigt att lyfta fram här är produktens anpassningsförmåga. Att 
den kan anpassas till olika flygplatsers behov är i flygvärldens dynamiska miljö en fördel.  

De resultat som undersökningen har mynnat ut i är baserade på en ögonblicksbild från två 
flygplatser vilket kan ses som otillräckligt för att dra några generella slutsatser om hur 
markutrustningen används på alla flygplatser. Det ger dock en indikering av hur användningen 
fungerar och vilka konsekvenserna kan bli om utrustningen inte fungerar som den ska när den 
behövs. Det kan därför argumenteras att under undersökningen av bara två flygplatser 
upptäcktes dessa problem och utvecklingsmöjligheter, vilket tyder på att de kan finnas ännu 
fler om en större undersökning med fler flygplatser skulle genomföras.  

Undersökningen på Landvetter utgick främst ifrån hur marktjänstbolaget Aviator planerade och 
utförde sin verksamhet på flygplatsen. Om något av de andra marktjänstbolagen hade besökts 
istället skulle även detta kunna påverkat studiens resultat. Det kan hända att de upplever andra 
problem och utvecklingsmöjligheter än Aviator gjorde. Att marktjänstbolaget själv framhäver 
vilka problem de upplever kan även vara känsligt för verksamheten då de är utsatta för hård 
konkurrens och inte vill visa sina brister, vilket kan medföra att det finns fler problem och 
utvecklingsmöjligheter än de som uppdagats.  

Att de tidskrav som flygbolagen ställer på turn-around processen upplevs av författarna som 
svåra att uppfylla grundas på de observationer som genomförts där fyra av fem turn-around 
processer var som minst några minuter sena. Det är dock rimligt att tro att den mänskliga faktorn 
kan påverka hur lång tid en turn-around process tar. Ramparbetarna kan öka tempot de arbetar 
i om de vet att det är en krävande turn-around process med många aktiviteter som ska hinnas 
med. Detta skulle då kunna medföra att vid till exempel personalbrist behöver det inte 
nödvändigtvis leda till att tiden för turn-around processen ökar, om de andra ramparbetarna 
arbetar hårdare.  

Det lösningsförslag som behandlar samordning av markutrustningen marktjänstbolagen 
emellan med hjälp av produkten är möjligt i teorin, men är nog väldigt komplicerat att 
implementera i praktiken. Detta för att marktjänstbolagen är konkurrenter och skulle behöva ett 
nära samarbete för att en sådan lösning skulle fungera. De skulle behöva äga, hantera och 
planera utrustningen tillsammans och dela på alla kostnader på ett rättvist sätt. Det är därför 
rimligt att anta att en lösning med en tredjepartsaktör är troligare att kunna genomföra.  
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Den standardisering av flygplansutformningen som föreslagits kan ses som orimlig då det 
handlar om konkurrerande företag som kanske inte vill dela med sig av hur och varför de 
utformar sina flygplan på det sättet de gör. Dessutom har flygplan en livslängd på 20-30 år 
vilket gör att infasningen av nya standarder skulle ta lång tid, men detta är som nämnt ett 
långsiktigt lösningsförslag. Det finns många andra delar av flygplansutformningen som redan 
är standardiserad, som till exempel GPU- och vattenpåfyllningsuttag.  

De problem och utvecklingsmöjligheter som tas upp i kapitel 7.3.1 och 7.3.2 är alla relaterade 
till markutrustningen. Det finns även andra problem som tas upp av intervjuobjekten som 
handlar om att ramppersonalen är väldigt styrd av manualer och att passagerare inte kommer 
till gate i tid vid avgång. Dessa tas inte upp som problem och utvecklingsmöjligheter då de inte 
har en direkt anknytning till markutrustningen.  

Då effektiviseringsmöjligheter på flygplatser har identifierats kan en diskussion föras kring de 
förbättringsmöjligheter CEE Norms produkt skulle kunna bidra med. Produktens förmåga att 
samordna data kan exempelvis bidra till en bättre planering av användningen av 
markutrustningen. En bättre planering skulle i förlängningen kunna bidra med minskat tidsspill 
och miljöpåverkan. Det minskade tidsspillet bidrar till både social och ekonomisk hållbarhet då 
det kan leda till minskade förseningar och därmed minskade kostnader för flygplats och 
flygbolag. Minskningen av tidsspillet kan även tänkas göra flygplatsen mer miljövänlig om 
energiförbrukningen minskar. Å andra sidan, om produkten bidrar till att mer flygtrafik kan 
hanteras på flygplatserna skulle den ökade trafiken orsaka mer utsläpp, vilket inte bidrar till ett 
mer ekologiskt hållbart samhälle.  

CEE Norms produktidé är väldigt lik RFID chippen som beskrivs i delkapitel 3.7. I de studier 
som beskrivs där visar ett införande av en sådan funktion bland flygplatsens markutrustning på 
möjligheter till effektivisering. För CEE Norm skulle det kunna vara intressant att 
vidareutveckla mjukvaran till deras produkt så att den även innehåller ett optimeringsprogram 
likt det som beskrivs i delkapitel 3.7. Detta skulle kunna förhöja produkten ytterligare från att 
effektivisera till att optimera användningen av markutrustningen. Det kan tänkas att 
kombinationen av att kunna samla in information och att behandla informationen genom ett 
optimeringsprogram skulle kunna ge en konkurrensfördel på marknaden.  

För att vidare undersöka huruvida effektiviseringsmöjligheter finns för användningen av 
markutrustningen på flygplatser och om det finns fler problem och utvecklingsmöjligheter som 
CEE Norms produktidé skulle kunna vara lösningen till kommer här några förslag till vidare 
studier.  

Kartläggning av fler flygplatser för att få ett starkare beslutsunderlag och möjlighet till att 
identifiera fler eller annorlunda problem och utvecklingsmöjligheter än de som har identifierats 
i denna studie. Detta skulle ge CEE Norm en möjlighet att fånga upp en större marknad med 
potentiella kunder till sin produkt. Det skulle framförallt vara intressant att utföra en liknande 
studie på en ännu större flygplats då det troligen skulle kunna ge en inblick i ytterligare en 
dimension av flygplatsers problem och utvecklingsmöjligheter. Att ha goda kunskaper om 
produktens potentiella kunder och deras behov ger en möjlighet att lägga upp en lyckad strategi 
för produktens utveckling. 

Vidare kan CEE Norm även utföra en djupare, mer kvantitativ studie innehållande beräkningar 
för hur mycket tid, pengar eller miljöpåverkan som kan reduceras med hjälp av olika 
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effektiviseringsalternativ. Vid en sådan studie skulle det då vara av intresse att genomföra en 
investeringsanalys av produkten för att se vad den kan åstadkomma gentemot vad den kostar 
att producera och implementera. De potentiella kunder som författarna träffat under studiens 
gång har inte sett någon större vinning med att införa en produkt som samlar ihop information 
från markutrustningen till en databas. För att visa kunder att det finns en vinning skulle en 
investeringskalkyl behöva göras. Investeringskalkylen skulle även kunna ge CEE Norm en 
möjlighet att se om produkten skulle vara lönsam att producera.  
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10 Slutsats och rekommendation 
Nedan följer en slutsats och rekommendationer. 

10.1 Slutsats 
De problem och utvecklingsmöjligheter som identifierats under studien baseras på vad personal 
på flygplatserna upplever och vad som observerats av författarna. Ramparbetare som använder 
markutrustningen upplevde problem i form av att det var trångt för alla marktjänstbolag att få 
plats med utrustningen. Den personal som arbetar med långsiktig planering på flygplatserna 
upplevde problem gällande överbelastade utrymmen på flygplatsen, för mycket utrustning och 
utspridd utrustning samt utvecklingsmöjligheter gällande samordning av utrustningen och 
uppgradering av gammal utrustning. Utöver dessa problem och utvecklingsmöjligheter 
observerade även författarna ett problem med att utrustningen inte alltid fungerade som den 
skulle och en utvecklingsmöjlighet med att samla inrapporteringar för felanmälan av 
utrustningen i en databas istället för att det rapporteras manuellt.  

Utifrån de observationer och intervjuer som genomförts har det har blivit tydligt att det finns 
ett möjligt behov av CEE Norms produktidé. Det ser dock ut som att personal på flygplatserna 
inte sätter högt värde på att samla in denna typ av information från utrustningen. CEE Norm 
kan därför behöva övertala potentiella kunder om de fördelar deras produkt kan tillbringa. 
Produkten kan vara lösningen till att det är fel på utrustningen om felet går att förebygga och 
den kan även positionera utrustning som står utspridd på flygplatserna. Produkten kan även vara 
lösningen till att samordna utrustningen på flygplatserna, vilket dessutom löser problemen med 
för mycket utrustning och att det är trångt på flygplatserna.  

Det har även blivit tydligt att det på större flygplatser som har flera olika marktjänstbolag 
behövs samordning av utrustningen. Med en tredjepartsaktör som förvaltar och hyr ut 
utrustningen finns distinkta fördelar, då det kan vara lösningen till att samordna utrustningen 
på flygplatserna. Detta skulle då även lösa problemen med för mycket utrustning och att det är 
trångt på flygplatserna. Alternativet med en tredjepartsaktör anses dessutom troligare än att 
marktjänstbolagen ska samordna utrustningen själva.  

De tidskrav som ställs på turn-around processerna ger väldigt lite utrymme för att kunna hantera 
fel och oväntade situationer. Det ställer höga krav på så väl flygplatsen som marktjänstbolagen 
och deras utrustning. Att utrustningen fungerar som den ska har visat sig kunna vara kritiskt för 
att flygplanet ska komma i väg i tid.  

10.2 Rekommendation 
Då det under denna studie har identifierats att det finns ett behov av den produktidé som CEE 
Norm har kan rekommendationer ges angående fortsatt utveckling av produkten. De 
rekommendationer som ges är: 

 Kartläggning av fler flygplatser för att förstärka förståelsen för produktens 
användningsområden. 

 Undersöka vilken kvantitativ vinning produkten skulle kunna bidra med. Det vill säga 
utföra en investeringskalkyl för att med siffror kunna visa produktens fördelar. Detta är 
extra viktigt då de intervjuer som genomfördes under denna studie visade att eventuella 
kunder inte såg någon större vinning med att använda produkten.  
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Bilaga 1 - Observationsformulär 
 Aktivitet  Starttid Sluttid Kommentar 

1 Stannar vid gate    

2 GPU ut    

3 Bromsklossar på    

4 Koner ut    

5 Vattenpåfyllning    

6 Sanitet    

7 Ventilation på    

8 Trappa ut    

9 Passagerare av    

10 Städning    

11 Catering    

12 High loader ut    

13 Bagageband ut    

14 Bagage avlastning    

15 Bagage pålastning    

16 Bagageband in    

17 High loader in    

18 Tankning    

19 Passagerare på    

20 Trappa in    

21 Ventilation av    

22 Koner in    

23 GPU in    

24 Bromsklossar av    

25 Air starter    

26 Push back    
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27 Startar motor    

28     

29     

30     
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Intervju med _______,  

Hej _______. Vi spelar in intervjun, känns det okej? 

Roll och ansvarsområde 
 Kan du berätta lite vilken roll du har och vilka dina arbetsuppgifter/ansvarsområden är? 

o Innebär din roll att du har ett ansvar för den strategiska planeringen? Hur jobbar 
ni med den i så fall? 

Samarbetet med flygbolagen 
 Har flygbolagen speciella krav?  

o Hur ser dessa ut? Skiljer de sig från varandra? 
o Har bolagen krav på turn-arounden vad gäller tid? Kvalitet? Vad som ska ingå i 

turn-arounden? I varje aktivitet av turn-arounden? 
 Hur fungerar debiteringen av flygbolag? 

o Har ni fasta kostnader?  
o Har ni rörliga kostnader? 
o Delas turn-around aktiviteterna in i olika kostnader? 

Turn-around processen 
 Vad gör turn-arounden bra? 

 Tiden det tar? 
 Säkerheten? 
 Att rutiner följs? 
 Kompetens hos personal?   
 Kundnöjdhet? 
 Kvalitet på utrustning? 

o Hur följer man upp att turn-arounden är bra? 
 Finns det speciella rutiner för olika aktiviteter under turn-arounden? 

o Tankning 
 Varför ställs konerna ut vid vingar fram och bak? 

o Är det för att avgränsa på något sätt? 

Markutrustningen 
 Vi såg under våra observationer igår att det fanns en del utrustning på flygplatsen. 

Behöver flygplatsen verkligen all denna utrustning? 
 Upplever du att det finns några utvecklingsområden med hanteringen av 

markutrustningen? 
o Kunde man använda sig av mindre utrustning? 
o Kunde planeringen av utrustningen förbättras? 

 Vilka handlingbolag har markutrustning på flygplatsen? 
o Fungerar det bra att alla handlingbolag har egen utrustning? Skulle det kunna 

fungera bättre? 
o Lånar handlingbolagen utrustning av varandra? 
o Äger flygplatsen någon utrustning själv? 
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o Hur fungerar samarbetet handlingbolagen emellan? Delar de någon information 
med varandra?  

o Har handlingen ansvaret för att utrustningen fungerar och servas eller har 
flygplatsen något ansvar? 

Ramphanteringen 
 Vilka utbildningar/behörigheter har ramppersonalen? 

o Har alla dessa? 
o Hur ofta sker utbildning? 
o Är målet att all personal ska kunna göra allt? 

 Upplever du att det finns utvecklingsområden i ramparbetet? 
o Vilka aktiviteter i turn-arounden är mest kritiska? 

 Bagage? 
 Städning? 
 Händer det att utrustning inte fungerar? Hur hanteras det? Vilka 

konsekvenser har det? 
o Ser du några problem med att all personal har flertaliga behörigheter? 

 Blir det mycket för varje person att ha i huvudet? 
 Vad är för- och nackdelarna med att alla kan allt? 

o Hur fungerar planeringen kring utrustningen? 
 Hur planeras underhåll? Planeras det in när något är sönder eller sker det 

kontinuerligt? 
 Har varje utrustning en speciellt utsatt plats där de förvaras? 
 Hur fungerar rutiner kring inköp av utrustning? 

 När de går sönder? Finns det back-up på all utrustning? 
 Finns det en estimerad livslängd på utrustningen? 

o Skulle det vara intressant för flygplatsen att föra statistik på utrustningen? 
 Elförbrukning? 
 Position? Var utrustningen finns? 
 Tidsåtgång? Till exempel hur länge är GPU:n ikopplad 
 Felmeddelanden på utrustning? 
 Tankning? 

o Kan statistiken hjälpa till vid planeringen av utrustningen? 
 Dagliga användningen av utrustningen? 
 Planering av underhåll? 

Införande av ny produkt 
 Vilka kritiska faktorer skulle påverka ett beslut av att köpa en produkt som kan samla 

statistik och data om utrustningen? 
o Pris? 
o Hur svårt det är att implementera hård/mjukvara? 
o Hur användbart det känns som att produkten kan vara?  
o Hur lätt det är för personal att lära sig använda systemet?  

 


