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FÖRFATTARNAS TACK 
Scandinavian Airlines, som har möjliggjort detta examensarbete. Ett speciellt tack riktas till 
avdelningen Crew Planning för ett gott bemötande och ständigt hjälpsamma medarbetare. 

Staffan Holmgren, handledare på SAS som har varit ett mycket bra stöd och bidragit med 
inputs för att vägleda arbetet i rätt riktning. 

Peter Yao, som lagt ner tid på att hjälpa till att exportera data från SAS databas samt varit en 
inspiration för det utförda arbetet. 

Isabelle Kinnunen, som arbetar på avdelningen Crew Planning har läst igenom och 
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SAMMANFATTNING 
Flygbranschen bidrar i stor utsträckning till en global handel och möjlighet att resa smidigt 
världen över. Branschen är stenhård och präglas i mångt och mycket av att verksamheten är 
komplex, hårt konkurrensutsatt samt känslig för extrema oförutsedda händelser. För att ett 
flygbolag ska överleva är det viktigt att upprätthålla en operativ effektivitet. De tre 
grundläggande delarna; passagerare, flygplan och besättning behöver därför planeras väl för 
att verksamheten ska vara lönsam. Kostnader för besättningspersonal utgör den näst största 
kostnadsposten för flygbolag, varför planering av effektiva scheman är av ett stort intresse. 

Scandinavian Airlines (SAS) är nordens största flygbolag och har en besättning på 5 000 
personer med baser i Danmark, Norge och Sverige. SAS besättningsscheman för 
kabinpersonal med bas Stockholm samt piloter med samma bas och kvalifikationer för 
flygplanstypen Boeing 737 har analyserats. Genomförda förändringar efter att scheman 
publicerats under 2013 och 2014 har kartlagts. Förändringarna har utretts för att fastställa hur 
stor andel av ett schema som genomförs som planerat. Vidare har ett mätetal som även tar 
hänsyn till antalet ändringar som sker från planerad ledighet och sjukdom till någon form av 
produktion tagits fram, mätetalet kallas förändringskvot. Andelen avvecklat enligt plan och 
förändringskvoten är beräknade per produktionsdag. Mätetalens resultat är relativt jämna för 
2013 och 2014. År 2013 avvecklades i genomsnitt 75 % av panerade produktionsdagar och 
förändringskvoten utgjorde i genomsnitt 30 %. Motsvarande siffror för år 2014 var 77 % och 
29 %.  

De framtagna mätetalen indikerar på hur robusta SAS scheman är men bör främst användas 
tillsammans med ytterligare information som; utnyttjandegrad av standby och blankdag, 
samslingning, buffrar och slack för att kunna dra välgrundade slutsatser. Vid analys av enbart 
mätetalen kan extrema händelser och avvikande dagar eller månader identifieras. 
Kartläggningen av förändringar, andelen avvecklat och förändringskvoten ligger till grund för 
och bör användas till att vidare utveckla metoder för att mäta robusthet. 
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ABSTRACT 
The airline industry contributes significantly to global trade and the opportunity to travel 
around the world. The industry is competitive and is characterized by its complexity and 
sensitivity to extreme incidents. For an airline to survive, it is important to maintain 
operational efficiency. There are three basic elements; passengers, aircraft and crew that need 
to be planned well for the business to be profitable. Cost of crew is the second largest expense 
for airlines, which is why the planning of effective schedules is of great interest. 

Scandinavian Airlines (SAS) is Scandinavia's largest airline and has a crew of 5 000 people 
with bases in Denmark, Norway and Sweden. SAS crew schedules for cabin crew and pilots 
with the qualification for aircraft model Boeing 737 with base Stockholm are analyzed. 
Implemented changes to schedules published in 2013 and 2014 have been mapped out. 
Performed changes has been studied to determine how much of a schedule that is executed as 
planned. Furthermore, a measure that also takes into account the number of changes that 
occur from planned absence and sickness to some kind of production has been developed, 
called förändringskvot. The results are rather consistent for 2013 and 2014. In 2013, 75 % of 
planned production days were executed as planned and the average value was 30 % for the 
second measurement. Equivalent for 2014 were 77 % and 29 %. 

The developed measurements indicate how robust SAS schedules are but should primarily be 
used along with additional information; utilization of standby and blank day, how crew follow 
each other, buffers and slack in order to draw valid conclusions. When analyzing only based 
on the measurements extreme events and aberrant days or months can be identified. The 
mapped out changes, the degree of execution according to plan and förändringskvot is a 
fundamental base that should be used to further develop methods for measuring robustness.
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1 INLEDNING 
Flygbranschen erbjuder transporter för både människor och gods och är det enda snabba 
transportnätverk som sträcker sig över hela världen. Det bidrar till ekonomisk tillväxt genom 
att förenkla för turism och global handel samt att det ökar antalet arbetstillfällen. 
Flygbranschen bidrar även till en förbättrad livskvalitet genom att möjliggöra långväga 
semestrar samt att människor till en rimlig kostnad kan träffa släkt och vänner som befinner 
sig långt bort. Användningen av kommersiellt flyg har ökat betydligt de senaste årtiondena 
och förväntas fortsätta öka i framtiden. Flygbranschen är en stenhård marknad med tuff 
konkurrens och det är därför viktigt för samtliga aktörer och i synnerhet för flygbolag att 
erbjuda rätt produkt vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Verksamheten är känd för att vara 
komplex och svårhanterlig på grund av motstridande krafter vid beslutsfattande. Flygbolag 
påverkas till stor del av andra aktörer så som regeringar, flygplatser, allianser, fackliga 
organisationer och konkurrenter. (Abdelghady & Abdelghady 2010) 

Flygbolag består av tre grundläggande delar; passagerare, flygplan och besättning (Kohl et al. 
2007). De tre enheterna måste planeras och bevakas för att upprätthålla operativ effektivitet 
(Kohl et al. 2007). En orsak till flygbolags komplexitet är planering av personal, i synnerhet 
kabinpersonal och piloter (Ernst et al. 2004). Personalkostnader är efter bränslekostnader den 
största utgiften för flygbolag (Belobaba et al. 2009). 

På grund av att flygbolag är påverkade av yttre omständigheter orsakas störningar i det 
dagliga arbetet. De är svåra att förutsäga och att ta hänsyn till vid schemaläggning. Från det 
att ett schema publiceras till besättningspersonalen (kabinpersonal och piloter) underhålls det 
fram till och med att det tas i bruk. (Belobaba et al. 2009) 

En förändring i ett schema orsakad av exempelvis en sjukdom eller ett tekniskt problem är 
sällan isolerad till originalhändelsen. Förändringar sprids i nätverket och påverkar 
efterkommande flighter. Då scheman optimeras tenderar de att innehålla element som kan 
leda till svårigheter när schemat ska tas i bruk. Små marginaler och komplexa vägar genom 
nätverket kan innebära att en mindre förändring sprider sig i schemat och ger stora 
konsekvenser. Till hur stor grad förändringar sprids i nätverket indikerar på hur robusta 
scheman är. (Kohl et al. 2007) 

Intresset för schemaläggning inom flygbranschen skiftar mot att även ta hänsyn till hur 
robusta scheman är. Robusthet är ett mått på hur väl scheman står emot yttre påfrestningar 
och absorberar förändringar. (Kohl et al 2007; Ehrgott & Ryan 2002) 

1.1 Problembakgrund 

Schemaläggning på Scandinavian Airlines (SAS) genomförs på månadsbasis. Den 15e varje 
månad publiceras nästkommande månads scheman, rosters, till besättningen, även kallat 
roster release. Från det att scheman publicerats till att de tas i bruk, avvecklas, vid Day of 
Operation (DOP) sker det förändringar i schemat.  

Att göra förändringar i scheman är oftast kostsamt och det är därför önskvärt att hålla nere 
antalet. Att helt eliminera förändringar i ett schema är inte realistiskt då besättningen kommer 
bli sjuka och andra oförutsedda händelser kommer att ske. Istället är det intressant att se hur 
väl ett schema klarar av en förändring, det vill säga hur robust det är. SAS är därför 
intresserade av huruvida det finns något sätt att mäta ett schemas robusthet. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att ta fram ett underlag på hur, när och varför planerade scheman förändras innan 
Day Of Operation samt att identifiera och/eller ta fram nyckeltal som indikerar hur robusta 
publicerade scheman varit. 

1.3 Frågeställningar 

 Hur stor del av det planerade arbetet avvecklas enligt plan?  Förändringarna ska kategoriseras efter orsakstyp; från/till vad ändras schemat 
vanligtvis, och om möjligt varför sker förändringarna, samt hur stor andel utgör varje 
kategori?  Finns det några mönster i de förändringar som genomförs efter roster release?  Om det finns samband mellan det initiala schemat och förändringar efter roster 
release, vilka nyckeltal kan då användas för att SAS ska kunna mäta schemans 
robusthet? 

1.4 Rapportstruktur 

Rapporten inleds med en beskrivning av problembakgrunden följt av syfte och 
frågeställningar. I Kapitel 2 presenteras teori bakom de metoder som använts för insamling av 
data och information samt en beskrivning av hur insamlingen har genomförts. Kapitel 3 
innehåller den bakomliggande teorin kring schemaläggning i allmänhet och en mer 
djupgående beskrivning av schemaläggning hos flygbolag. Dessutom innehåller kapitlet teori 
kring flygindustrin och flygbolad, marknaden, utmaningar och möjligheter. Kapitlet 
innehåller även en teoretisk beskrivning av nyckeltal. I Kapitel 4 ges en översiktlig 
beskrivning av företaget följt av en beskrivning av processen för schemaläggning av 
besättning och den programvara företaget använder. I Kapitel 5 presenteras de data som 
behandlats, vilka kategorier som finns och regler som behöver följas vid schemaläggning och 
omdisponering. 

Resultatdelen av rapporten börjar i Kapitel 6 med en kartläggning av planerade aktiviteter och 
ändringar som har genomförts för piloter och kabinpersonal. Kapitel 7 består av beskrivningar 
och beräkningar av andelen avvecklat enligt plan och det framtagna nyckeltalet. I kapitlet förs 
även en diskussion där det resoneras kring resultatet i förhållande till syfte och 
frågeställningar, andelen avvecklat enligt plan och nyckeltalets svagheter samt hur det kan 
användas. Vidare analyseras de val som genomförts kring vilka förändringar som påverkar 
mätetalen och hur de i sin tur påverkar resultatet. Rapporten avslutas med slutsatser kring 
examensarbetets resultat samt rekommendationer till företaget i Kapitel 8. 
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2 METODIK 
Det finns olika metoder för att samla in de data och den information som behövs. I detta 
kapitel presenteras teorin kring de metoder som har använts samt arbetets tillvägagångsätt.  

Data är exempelvis ord, tal eller bilder medan hur de relaterar till varandra och exempelvis 
olika arbetssätt definieras som information i denna rapport.  

2.1 Kvantitativ- och kvalitativ ansats 

Kvantitativa undersökningar baseras på objektivitet och neutralitet. Forskaren ska vara 
objektiv i sina slutsatser och distanserad för att inte påverka studiens resultat. Detta 
angreppssätt ämnar sig bra för att se samband, förklara, förutsätta samt att ordna och 
klassificera information och data. Datainsamling kan ske med hjälp av bland annat intervjuer, 
frågeformulär, tester och/eller observationer vilka kvantifieras för att göra det möjligt att 
genomföra statistiska beräkningar. (Forsberg & Wengström 2013) 

Filosofi, historia och antropologi ligger till grund för kvalitativa undersökningar, subjektivitet 
utgör en stor del för att sätta objekt och dess egenskaper i sitt sammanhang. Deltagare tillåts 
påverka resultatet utifrån känslor och uppfattningar. Intervjuer används ofta som metod för att 
samla in information, dessa dokumenteras sedan ordagrant, kategoriseras och dess resultat 
presenteras i löpande text. (Forsberg & Wengström 2013) 

Enligt Eliasson (2013) är det i kvalitativa undersökningar möjligt för de som bedriver projekt 
att själva avgöra i vilken utsträckning egna uppfattningar och personlig inblandning får 
påverka studiens genomförande. 

Det är möjligt att använda en kombination av de två olika angreppssätten vilket ger förståelse 
för problemet ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström 2013). 

2.2 Litteraturstudie 

Genom att studera tidigare forskning inom ett område ökar förståelsen för problemområdet, 
vilket gör litteraturstudien till en viktig och kritisk del av arbetsprocessen vid forskning eller 
andra typer av undersökningar (Forsberg & Wengström 2013). Den litteratur som främst 
används vid litteraturstudier är i form av böcker, artiklar från vetenskapliga tidskrifter, 
rapporter och avhandlingar, gärna i kombination med varandra. Böcker består ofta av 
sammanställningar och systematiseringar av den kunskap som finns inom ett område och 
presenterar ofta teorier och modeller i sin helhet. Det senaste inom forskning och teorier 
återfinns i artiklar, rapporter och konferensskrifter, då dessa publiceras mer frekvent. Det är 
viktigt att kontrollera om den litteratur eller annan källa som används består av 
förstahandsinformation, en så kallad primärkälla, eller om det är sammanställningar av vad 
som tidigare har tagit fram, sekundärkälla. (Patel & Davidson 2011) 

För att kunna söka litteratur med hjälp av databaser behöver sökord väljas. Sökorden väljs till 
en början enklast utifrån syftet med undersökningen. När bilden av problemområdet har blivit 
tydligare kan sökorden bli mer specifika och inriktade på det problem som ska studeras. Ett 
sätt att få fram de mer specifika sökorden är att leta efter centrala begrepp i den litteratur som 
redan hittats. Ett annat sätt att komma vidare i sökningen är att leta i litteraturlistorna på de 
artiklar eller böcker som känns mest relevanta för området. Det kan även vara bra att söka på 
författare som verkar vara framstående inom området. (Patel & Davidson 2011; Forsberg & 
Wengström 2013) 
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2.3 Observationer 
Observationer är ett sätt att samla in framförallt kvalitativ data. Genom att observera till 
exempel en händelse, en omgivning eller en interaktion mellan två personer kan observatören 
med egna sinnen bilda sig en uppfattning av situationen och behöver då inte förlita sig på vad 
andra har rapporterat. På så sätt är observationer en typ av primärdata, och bör värderas och 
behandlas som sådana. (Yin 2013) 

En fördel med observationer är att det inte nödvändigtvis beror av individers tid eller villighet 
att lämna ut information. Har inte den utvalda individen tid för en intervju kan det fortfarande 
finnas tid för en observation, detta då individen kan utföra sitt arbete som vanligt under tiden. 
Dock kräver observationer fortfarande att personen går med på att bli observerad vilket vissa 
kan tycka är påfrestande. Nackdelar med observationer är att de är tidskrävande och blir 
därför en relativt dyr metod sett till vad som erhålls. Dessutom diskuteras det huruvida den 
studerande individens beteende påverkas av vetskapen att han eller hon blir observerad. En 
risk är att något oförutsett inträffar som påverkar resultatet, det kan till och med leda till att 
observationen inte kan slutföras. (Patel & Davidson 2011) 

Enligt Patel och Davidson (2011) finns framförallt två typer av observationer, strukturerade 
och ostrukturerade. Oberoende av vilken observationsmetod som ska användas är förarbetet 
viktigt. Genom att ha en god förståelse för det som ska observeras kan bättre beslut fattas om 
bland annat vad som är viktigast att observera och därmed används tiden till rätt ändamål. 
Innan en observation genomförs, oavsett vilken typ det är, finns det frågor som måste tas 
ställning till: 

 Vad ska observeras? 

 Hur ska observationerna registreras? 

 Hur ska observatören förhålla sig? 

Svaren på frågorna beror däremot till viss del på vilken typ av observation det är som ska 
utföras. (Patel & Davidson 2011) 

Vid strukturerade observationer är en förutsättning att problemet är så pass välstrukturerat att 
det är tämligen självklart vilka situationer och beteenden som ska observeras. Utefter vad som 
ska undersökas skapas kategorier och observationsscheman konstrueras. När observatören vill 
samla in så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde eller en situation 
passar ostrukturerade observationer bättre. Vid dessa observationer finns inget 
observationsschema utan istället försöker observatören anteckna allt som händer, det är dock 
inte möjligt att få med allt utan observatören får nöja sig med det viktigaste. 
Dokumentationen av information vid ostrukturerade observationer består vanligtvis av att 
observatören under tiden skriver ner nyckelord för att efter observationens slut skriva en 
fullständig redogörelse. (Patel & Davidson 2011) 

Oberoende av vilken typ av observation som ska genomföras behöver observatörens roll i 
observationssituationen bestämmas. Observatören kan vara deltagande eller icke deltagande, 
samt känd eller okänd. En deltagande observatör tar en aktiv roll i den situation som ska 
observeras, det vill säga att observatören går in som en medlem i den aktuella gruppen. När en 
observatör är icke deltagande står denne utanför gruppen och iakttar vad som händer. (Patal & 
Davidson 2011) 
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2.4 Kartläggning 
Genom att ha en tydlig bild av hur processen ser ut blir det enklare att identifiera var i 
processen eventuella ändringar bör göras. Ett hjälpmedel till att på ett strukturerat sätt få en 
bättre förståelse för processen är att göra en kartläggning av material- och informationsflöden 
där ingående aktiviteter och flödesvägar definieras samtidigt som olika parters och 
avdelningars roller identifieras. Hur detaljerad en kartläggning bör vara beror på situation och 
tidstillgång, med en mer noggrann kartläggning är det lättare att identifiera olika problem, 
men samtidigt kräver detta mer tid och en avvägning behöver göras. Genom att tillsammans 
med kartläggningen ta fram relevanta mätetal blir det lättare att rama in de delar i processen 
som är mest intressanta att analysera djupare. (Oskarsson et al. 2013) 

2.5 Analys av data 
För att kunna dra slutsatser från data och se samband bör de analyseras. Det är vanligt i natur- 
såväl som i samhällsvetenskapliga undersökningar att använda statistiska beräkningar. 
Beräkningarna kan utföras på olika sätt, vanligen med hjälp av datorbaserade statiskprogram. 
(Ejvegård 2003) 

Det är vanligt att forskare söker efter samband mellan olika händelser och utfall, vilket kallas 
för sambandsanalys. Ett exempel kan vara att undersöka om det finns ett samband mellan 
åldern på en bil och olycksrisken. Med hjälp av korrelationsanalys kan det undersökas om det 
finns ett linjärt samband mellan variabler. Regressionsanalys är även det en del av 
sambandsanalys och talar om vilket linjärt samband som stämmer bäst överens med aktuell 
data. (Lövås 2006) 

En sambandsanalys grundar sig i att det misstänks finnas ett samband mellan variabler vilka 
på något sätt är relaterade till varandra. Variabler kan vara stokastiska eller kontrollerade. 
Definitionen av en stokastisk variabel är att en stokastisk variabel X knyter ett bestämt 
siffervärde till vart och ett av utfallen i utfallsrummet S. Analysen genomförs genom att först 
rita ett spridningsdiagram för att få en uppfattning om det kan finnas något samband. Tyder 
diagrammet på att det kan finnas ett samband analyseras data vidare för att undersöka om 
sambanden är slumpvisa eller signifikanta. En regressionslinje tas sedan fram, vilken placeras 
utefter utfallens spridning. Innan huvuddelen i analysen genomförs bör det finnas i åtanke att 
inget liknande samband kan antas utanför det område som observerats. Ett samband mellan 
variablerna behöver nödvändigtvis inte innebära något orsakssamband, den faktiska orsaken 
kan visa sig vara något helt annat. Resulterar undersökningen i att det inte verkar finnas något 
samband kan det ändå inte helt uteslutas. Analysens fortsatta utformning beror på vilket 
samband som misstänks, linjärt eller icke-linjärt och beroende på antalet variabler. Icke-
linjära samband är svårare att beräkna än vad linjära samband är, även antalet variabler 
påverkar svårighetsgraden. (Lövås 2006) 

Analyser utförs ofta på en mindre datauppsättning med ett antal observationer ur en större 
datamängd, populationen. Beroende på hur stor den undersökta datauppsättningen är i 
förhållande till populationen och analysens resultat kan olika slutsatser dras om hela 
datamängden. (Lövås 2006) 

2.6 Insamling av data och information 
Nedan följer en beskrivning kring hur data och information har samlats in vid genomförandet 
av examensarbetet.  
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2.6.1 Informationsinsamling   

För att öka kunskapen och skapa en djupare förståelse för schemaläggning av 
besättningspersonal och robusthet i scheman har en litteraturstudie genomförts. Några av de 
sökord som studerad litteratur sökts upp med hjälp av var; ”robustness”, ”rostering”, 
”scheduling”, ”roster maintenence”, ”nyckeltal” och ”irregular operations”. 

För att skapa en förståelse för hur schemaläggningsprocessen går till på SAS har en kvalitativ 
informationsinsamling genomförts, främst i form av observationer. Observationer har 
genomförts vid de olika planeringsstegen Paring, Disponering samt Crew Control som 
beskrivs under Planeringsprocessen i Kapitel 4.3.  Observationerna var ostrukturerade och 
observatörerna var icke deltagande, men frågor kring arbetsätt, val och förändringstyper 
ställdes. Vid Paring och Disponering pågick observationerna i ungefär två timmar vardera, 
medan den på Crew Control pågick under ett arbetspass på ungefär åtta timmar. Under 
examensarbetets gång har frågor ställts kontinuerligt och vid behov. 

Dokument innehållande kollektivavtal, beskrivning av CMS samt en rapport med KPI:er har 
tagits del av. Kollektivavtalen innehåller information kring begränsningar av bland annat 
arbetstid, måltider och semester vilket påverkar schemans utformning.  

2.6.2 Datainsamling och dess utformning  

Historisk data över två har exporterats ur SAS databas i form av en Excel-fil. De data som 
exporteras innefattar de i kabinpersonalen som har Stockholm som bas samt de piloter med 
samma bas som flyger Boeing 737-familjen. SAS valde dessa två grupper på grund av att de 
är intressanta och lagom stora. Excel-filen består av rader som på dagsnivå beskriver vilken 
aktivitet varje besättningsmedlem var planerad på vid roster release samt vilken aktivitet som 
avvecklats.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I det här kapitlet presenteras den teori som använts. 

3.1 Schemaläggning av personal 

Schemaläggning av personal är ett företags process för att konstruera scheman till sina 
anställda för att bemöta efterfrågan på produkter eller service. Schemaläggning av personal 
har blivit allt viktigare för företag i takt med att verksamheter globalt sett blivit mer 
serviceorienterade och kostnadskänsliga. Verksamheter som har utvecklade processer för att 
konstruera kostnadseffektiva scheman som bemöter efterfrågan med hänsyn till exempelvis 
avtal, jämlika skift, personalens åsikter och deltidsarbete kan ge enorma fördelar. (Ernst et al. 
2004) 

Enligt Rönnberg (2012) finns det ett flertal motstridande krav som en schemaläggare behöver 
ta hänsyn till, vilka presenteras i punktlistan nedan. 

 Organisationers, företags eller verksamheters krav på rätt kompetens vid rätt tidpunkt. 

 Lagstiftning som behandlar de arbetsrättsliga regler om hur scheman för personal får 
se ut 

 Det finns scheman som lämpar sig- och fungerar bättre än andra 

 Varje tjänstemans anställningsavtal samt individuella önskemål och behov 

 Hur anställda upplever sina scheman gentemot sina medarbetare 

Det tillbringas idag mycket tid på att ta fram scheman manuellt, vilka allt som oftast inte 
uppfyller de krav som ställs. När hänsyn måste tas till flera aspekter samtidigt är datorer mer 
lämpade för att lösa problemen. Det krävs dock att datorn och dess mjukvara blir anvisad på 
rätt sätt för att schemat sedan ska kunna implementeras i praktiken. (Rönnberg 2012) 

Enligt Ernst et al. (2004) utförs schemaläggning med olika metoder inom ett flertal branscher, 
till exempel transportsystem, hälsa- och sjukvård, räddningstjänst, tillverkningsindustrin samt 
inom hotell- och turismbranschen. Schemaläggningsproblemet bör delas upp i mindre 
delproblem som bildar en process för att effektivt kunna konstruera scheman. Beroende på 
verksamhetens utformning varierar de moduler som används. Först fastställs vilket behov som 
finns och till sist beslutas vem i personalstyrkan som ska utföra vilka arbetsuppgifter. De 
moduler som enligt Ernst et al. (2004) kan användas presenteras nedan. 

Demand modelling – syftar till att fastställa antalet i personalstyrkan som behövs vid olika 
tider under planeringsperioden 

Days-off scheduling – avgör hur vilodagar ska planeras in mellan arbetsdagar. 

Shift scheduling – här fastställs vilka möjliga skift som ska väljas och hur många anställda 
som behövs för varje skift. 

Line of work construction – används för att skapa slingor av olika arbetsuppgifter med hänsyn 
till regler och efterfrågan. 



Linköpings Universitet   

Nina Alfredsson, Josefin Angvarson  2015-06-04  

8 

Task assignment – med denna modul avgörs om en eller flera arbetsuppgifter behöver utföras 
under samma skift. Dessa arbetsuppgifter kan kräva en viss kompetens eller erfarenhet och 
måste därför bli anslutna till arbetsuppgifter med liknande krav. 

Staff assignment – I denna modul tilldelas individer till de olika slingorna med 
arbetsuppgifter. 

3.2 Flygindustrin och flygbolag 

Flygbranschen erbjuder ett transportnätverk som sträcker sig över hela världen och har 
bidragit till utvecklingen av bland annat den globala arbetsmarknaden och turismen. Genom 
att underlätta långväga transporter, både av människor och gods, har flygindustrin medverkat 
till den ekonomiska tillväxten. (Abdelghany & Abdelghany 2010)  

Flygindustrin kan spåras tillbaka till 1919, precis efter första världskrigets slut, men det var 
efter att andra världskriget tog slut som branschen fick sitt stora uppsving. Sedan dess har 
antalet passagerare ökat markant och mellan 1945-2000 ökade det årliga antalet med i 
genomsnitt 12 % per år. Den höga siffran kan till viss del förklaras av att ökningen de första 
åren var extra hög. Från 1960 till 2000 ökade antalet passagerare per år med i genomsnitt 9 %. 
(Hanlon 2007)  

Stora aktörer inom flygindustrin är flygbolagen. Idag finns det knappt 1 400 flygbolag 
(ATAG 2014). Tillsammans transporterade de över 3 miljarder passagerare och ca 49 
miljoner ton gods under 2013 (ICAO u.å). Det finns olika arbetsuppgifter inom flygbolag och 
uppskattningsvis arbetar 2.1 miljoner människor som till exempel kabinpersonal eller piloter, 
check-in agenter eller underhållstekniker (Abdelghany & Abdelghany 2010).  

3.2.1 Förändringar i flygindustrin  

Hanlon (2007) skriver att det vid flygindustrins början var vanligt med statligt ägda flygbolag, 
så kallade flaggskepp, och de användes ofta för att förstärka landets handel eller visa på status 
och makt. En annan anledning till att stater ville äga flygbolag var att de var tänkta som en 
militär reserv ifall krig skulle blomma upp igen. Även de privatägda flygbolagen reglerades 
av staten genom restriktioner kring till exempel var de fick flyga och hur höga biljettpriserna 
fick vara. Flaggskeppen hade ofta en monopolsituation på den inhemska marknaden, 
skyddade mot konkurrens och de risker det medför (Belobaba et al. 2009). Sedan 1980-talet 
har en avreglering skett, vilket har inneburit att monopolet för flaggskepp är borta och fler och 
fler länder har sålt eller planerar att sälja hela eller delar av sina flygbolag. (Hanlon 2007)  

Trots avregleringen och försäljning av flaggskepp vill inte regeringar eller motsvarande helt 
släppa flygbolagen fritt. Till exempel finns det i många länder begränsningar på hur stor andel 
av flygbolaget som får bestå av utländska ägare. Vilket gör det omöjligt för flygbolag från 
olika länder att gå samman fullt ut, utan att tappa en eller båda nationaliteter. Flygbolagens 
svar på dessa regler har varit att ingå partnerskap och globala allianser för att få ett bredare 
nätverk och kunna dra nytta av skalfördelar och därigenom kunna erbjuda ett standardiserat 
utbud av produkter till sina kunder. (Belobaba et al. 2009) 

Den första helt globala alliansen, Star Alliance, bildades 1997 av flygbolagen Air Canada, 
Lufthansa, Scandinavian Airlines, Thai Airways International och United Airlines. Idag är 
Star Alliance den ledande globala flygbolagsalliansen och består av 27 flygbolag. 
Tillsammans erbjuder medlemmarna ett nätverk bestående av ett stort antal destinationer 
dagligen runt om i världen. (Star Alliance u.å)  
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Innan avregleringen i Europa bestod flygbranschen av flygbolag som inte behövde konkurrera 
med varandra och därför fanns inte heller någon anledning att pressa biljettpriserna. 
Marknaden var uppdelad på förhand utifrån både den totala storleken på marknaden och 
marknadsandelar. Varje flygbolag hade sitt område och inga nya bolag hade tillåtelse att ta sig 
in på marknaden. Då flygbolag inte behövde tänka på att hålla nere biljettpriserna behövde de 
inte heller hålla nere sina kostnader, nya kostnader som uppstod täcktes av höjda biljettpriser. 
(Barrett 2004) 

Avreglering för flygbolag i Europa påbörjades 1986 på Irland genom att regeringen tillät 
lågprisbolaget Ryanair att flyga sträckan Dublin-London med billigare biljetter än vad andra 
bolag hade. Antalet passagerare ökade kraftigt de närmaste åren i takt med att biljettpriser 
sjönk. I och med detta tog sig lågprisbolagen in på den europiska marknaden och påverkade 
biljettpriser och passagerarantal enormt. Troligtvis hade de den mest radikala inverkan på 
avreglerinen i Europa. (Barrett 2004)  

I USA började avregleringen tidigare, redan i slutet av 70-talet pressades regeringen att 
minska sin involvering och det första lågprisbolaget kom strax efter med lägre biljettpriser 
och ökad produktivitet som följd (Belobaba et al. 2009).  

Enligt Belobaba (2009) kännetecknas lågprisbolag generellt sätt genom att de har lägre 
kostnader och högre produktivitet än vad icke lågprisbolag har. Vidare är några egenskaper 
som anses vara karakteristiska för lågprisbolag: 

 Flygplansflottan består av en flygplanstyp eller en flygplansfamilj 

 Nätverken består av direktlinjer och de erbjuder ingen transferservice av passagerare 
mellan flighter 

 Lägre löner och möjlighet till högre produktivitet hos personalen då de inte accepterar 
fackliga avtal  

 De erbjuder enbart en biljettklass och har inte bestämda sittplatser 

 Det finns inga lojalitetsprogram eller förmåner för återkommande passagerare  

 Biljetter kan inte köpas från resebyråer utan enbart direkt från flygbolaget 

Dock är det få lågprisbolag som uppfyller alla dessa kriterier, utan vilka tjänster som erbjuds 
skiljer sig från bolag till bolag. (Belobaba et al. 2009) 

3.2.2 Marknad 

Enligt Belobaba et al. (2009) konkurrerar flygbolag om passagerare och marknadsandelar 
utifrån följande faktorer: 

 Hur ofta de har avgångar till sina destinationer.  

 Priser, i jämförelse med andra flygbolag.  

 Kvaliteten på service och de produkter som erbjuds, både på flygplatsen och i luften. 

Passagerare väljer den kombination av trafikprogram, priser och produktkvalité som ger mest 
värde. Helst skulle varje passagerare vilja ha den högsta servicen, en flight vid den tid som 
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passar bäst och till lägsta möjliga pris. Det går sällan att uppfylla alla tre villkor samtidigt och 
därför måste passagerare välja vad som är viktigast vid varje resa. (Belobaba et al. 2009) 

För att branschen ska vara någorlunda jämn och rättvis finns ett antal offentliga och privata 
organisationer som är med och påverkar riktlinjer gällande ekonomi samt reglerande och 
tekniska frågor som handlar om flygbranschen. Några av de största organisationerna är: 

 International Civil Aviation Organization (ICAO) – verkar för att förenkla flighter 
mellan länder och öka flygsäkerheten genom att ta fram, godkänna och uppdatera 
gemensamma och ändamålsenliga regler och riktlinjer.     

 International Air Transport Association (IATA) – en branschorganisation för 
flygbolag som erbjuder tekniska, rättsliga och ekonomiska tjänster för flygbolag. De 
tar även fram riktlinjer för flyg- och fraktpriser. 

 I Europa finns även European Aviation Saftey Agency (EASA) – arbetar för en ökad 
säkerhet för det civila flyget samt för en minskad miljöpåverkan. 

(Belobaba et al 2009) 

Vilka avgångstider flygbolag kan erbjuda är inte helt och hållet upp till dem själva, utan beror 
även på andra flygbolag och flygplatsers kapacitet. Flygplatser har begränsningar kring bland 
annat hur många rörelser som tillåts under en given tidperiod. När kapaciteten inte räcker till 
för att tillgodose flygbolagens önskemål regleras antalet rörelser med hjälp av flygplatsslottar. 
Slottar är schemalaggda tidsintervall för flighters ankomster av avgångar på en specifik dag. 
(Pellegrini et al. 2012)   

Fördelning av slottar sker utifrån riktlinjer från IATA samt regleringar från Europeiska 
kommissionen och genomförs i två steg, primär allokering och handel i andrahand. Vid den 
primära allokeringen, som sker ungefär sex månader innan en ny säsong, möts representanter 
från flygbolag och flygplatser för att komma överrens om hur slottar ska fördelas. 
Inledningsvis fördelas slottar genom så kallade Grandfather rights, vilket innebär att 
flygbolag får behålla sina slottar från motsvarande säsong tidigare år, om de har utnyttjats. En 
slott måste ha använts minst 80 procent av tiden för att flygbolaget ska få behålla den. Hälften 
av de resterande slottarna tilldelas flygbolag som är nya på marknaden och den andra hälften 
fördelas med metoder som inte ämnar diskriminera något bolag. Efter den primära 
allokeringen kan handel i andrahand ske. Flygbolag kan byta slottar med konkurrenter genom 
bilateral handel vilken avslutas med att berörda flygplatsers slottkoordinator ger sin tillåtelse. 
(Pellegrini et al. 2012)   

Att få önskade slottar och där igenom kunna erbjuda attraktiva avgångstider är viktigt för 
flygbolag, i synnerhet för flygbolag vars största inkomstkälla är affärsresenärer. För 
affärsresenärer är generellt sett avgångstider viktigare än biljettpriser och därför är avgångs- 
och ankomstider nyckelfaktorer för att locka till sig just affärsresenärer. (Pellegrini et al. 
2012)   

Det räcker inte med bra slottar och biljettpriser för att behålla eller få nya resenärer. Flygbolag 
måste tänka på vilken service de erbjuder ombord på flygplanet samt att de har en effektiv och 
kunnig kundservice. Vilka flygplatser som ska trafikeras bör väljas utifrån olika faktorer, till 
exempel är infrastrukturen viktig, det vill säga vad flygplatsen erbjuder för gater, rullbanor, 
bagagehantering med mera. Vidare är flygplatsernas avgifter, förväntad trafik, konkurrens 
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från närliggande flygplatser, slottar, trängsel och öppettider faktorer som bör tas i beaktning 
vid val av flygplatser. (Abdelghany & Abdelghany 2010) 

Konkurrensen mellan flygbolag är tuff på de flesta marknader och ofta är det flera flygbolag 
inblandade. Det är vanligt att flygbolag kontinuerligt bevakar sina konkurrenters beslut 
gällande framförallt tillgång på flighter, biljettpriser och avgångstider. När ett flygbolag 
beslutar att göra en ändring måste övriga flygbolag bestämma vilket som är bästa sättet att 
svara på. (Abdelghany & Abdelghany 2010) 

Flygbolag konkurrerar inte bara med varandra utan även mot andra transportmedel. På 
kortdistanslinjer är höghastighetståg en stor konkurrent medan de däremot kan fungera som 
ett komplimet till långdistanslinjerna. (Oum & Fu 2009) 

3.2.3 Utmaningar och möjligheter 

Trots att flygtrafiken har ökat den senaste tiden speglas inte detta i flygbolagens vinst. 
Flygbolagens vinstmarginal ligger under genomsnittet jämfört med företag inom andra 
branscher. Några av anledningar till den låga vinstmarginalen är de höga bränslekostnaderna 
och kapacitetsöverskottet i branschen. (Hanlon 2007) 

Flygbolag har under större delen av 2000-talet mer eller mindre befunnit sig i en ekonomisk 
kris och är ständigt hårt pressade att hålla nere kostnader. De ekonomiska problemen fanns 
redan i början av 2001 och efter terrorattacken den 11 september samma år nådde problemen 
katastrofala proportioner. Passagerare oroade sig över säkerheten och många valde att inte 
flyga. Samtidigt blev de villiga att acceptera en lägre servicenivå om det innebar högre 
säkerhet och sakta men säkert steg passagerarantalet och vid mitten av 2004 var det tillbaka 
till samma nivå som innan 11 september. Flygbolagen har fortfarande svårt att klara sig 
ekonomiskt, passagerare är inte längre villiga att betala samma höga summor det en gång 
kostade att flyga. (Belobaba et al. 2009)   

För att kunna hålla nere biljettpriserna och vara konkurrenskraftiga måste flygbolag få 
kontroll på sina kostnader och förbättra sin produktivitet. Ett flygbolag har många 
kostnadskategorier där bränsle är den största följt av personalkostnader. Exempel på andra 
typer utav kostnadskategorier är: 

 Flygplansservice – kostnader som uppstår när flygplanet är på marken på flygplatsen, 
kan inkludera landningsavgifter.  

 Trafikservice – kostnader för att hantera passagerare, bagage och frakt på flygplatsen. 

 Flygplansunderhåll – de kostnader som uppstår när flygplan eller flygplansutrustning 
behöver repareras.  

 Generella och administrativa kostnader – kostnader som är svåra att placera i någon 
kategori. 

(Belobaba et al. 2009) 

ICAO har en standardkategorisering som flygbolag uppmanas att följa för att på ett enklare 
och mer rättvist sätt kunna jämföra kostnader. Kategorierna och dess innehåll kan trots det 
skilja mellan olika bolag, det finns inget rätt eller fel. Hur stor andel av ett flygbolags totala 
kostnad varje kategori står för har varierat med tiden, beroende på bland annat bränslepriser 
och situationen på marknaden. (Belobaba et al. 2009)   
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Det är viktigt att flygbolag har en bra relation till fackliga organisationer. Anställda på 
flygbolag formar eller går med i fackliga organisationer för att förstärka 
förhandlingssituationer gällande löner, förmåner eller arbetsregler. Konflikter med 
fackförbund kan leda till arbetsreducering eller strejk från de anställda. Handlingar av detta 
slag har oftast en tydlig negativ påverkan på flygbolagens verksamhet och blir kostsamma. 
(Abdelghany & Abdelghany 2010) 

3.3 Schemaläggning hos flygbolag 
Flygbolag består av tre grundläggande delar för att verksamheten ska vara genomförbar; 
passagerare och de två huvudsakliga resurserna flygplan och besättning. De tre elementen 
måste planeras och bevakas för att upprätthålla operativ effektivitet. Planering sker parallellt 
men fristående för passagerare, flygplan och besättning, se Figur 1. (Kohl et al. 2007) 

 

 

Figur 1. En förenklad bild av schemaläggningsprocessen för passagerare, flygplan och 
besättningspersonal. (Kohl et al. 2007)1 

Revenue Management innefattar prissättning samt tillgänglighet av olika flygstolar vid olika 
tillfällen. Med andra ord strävar flygbolag efter att erbjuda rätt produkt vid rätt tidpunkt och 
till rätt kostnad för att maximera vinsten. (Kohl et al. 2007;McGill & Van Ryzin 1999) 

För att maximera intäkter är det gynnsamt att använda rätt flygplanstyp till rätt flight, vilket 
kallas för Fleet assignment. Antalet tillgängliga flygstolar ska möta behovet på ett bra sätt för 
att dels kunna erbjuda samtliga kunder en biljett men samtidigt inte behöva flyga med tomma 
stolar och osålda biljetter. (Cadarso & Marín 2013) 

Tail assignment, även kallat aircraft routing består av att bestämma vilka flygplansindivider 
som ska flyga vilka flighter. Det bildas en rutt eller en slinga med flighter för varje flygplan så 
att alla länkar i nätverket är med precis en gång. Hänsyn måste tas till restriktioner för varje 
specifikt flygplan samt krav på underhåll och regelbundna kontroller. (Weide et al. 2009) 

Planeringsprocessen för besättning utgår ifrån befintliga trafikprogram samt vilka specifika 
flygplan som ska flyga vilka flighter. Det första steget kallas för pairing där anonyma slingor 
bildas, slingorna tilldelas därefter till personal i besättningen vid rostering och sedan 
underhålls schemat, innefattande roster maintenence och disruption management, fram till 
DOP. (Kohl et al. 2007) 

1Omtryckt från Journal of Air Transport Management (2007) Vol.13. Kohl, N., Larsen, A., Larsen, J., Ross, A., & Tioutine, S. 
Airline disruption management – Perspectives, experiences and outlook. ss. 149-162. Copyright (2015), med tillstånd från 
Elsevier. 
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3.3.1 Crew pairing 

I planeringssteget Crew pairing, vilket även kallas för slingning, bildas olika långa slingor 
bestående av ett antal flighter. Målet är att samtliga planerade flighter ska täckas och att varje 
flight ska bemannas av rätt antal i besättningen med rätt kvalifikationer. Slingorna är 
anonyma, vilket innebär att flygbolag i det här steget fastställer att någon ur personalstyrkan 
med rätt kvalifikationer ska arbeta med aktuella flighter, men inte vem. Hela problemet är 
uppdelat i mindre grupper, ofta efter bas, kompetens, piloter och kabinpersonal. Varje grupp 
utgör ett delproblem vilka löses separat. Piloter och kabinpersonal har olika krav på hur 
arbetsdagar får utformas. Slingor ska påbörjas och avslutas på basen. För att schemat ska bli 
mindre störningskänsligt flyger piloter och kabinpersonal hela slingor tillsammans så långt 
det är möjligt. Slingorna måste uppfylla statliga bestämmelser och fackliga 
överenskommelser, exempelvis vad gäller vila, matraster och maximal flyglängd. Se Figur 2 
för en illustration av en tredagarsslinga med basen Stockholm Arlanda. (Medard & Sawhney 
2007) 

 

Figur 2. En tre dagar lång slinga med Stockholm Arlanda som bas 

Enligt Stojkovic et al. (1998) finns mjuka villkor, utöver de ofrånkomliga som beskrivs ovan, 
vilka används för att finna lösningar med förbättringar utan att påverka kostnaderna i allt för 
stor grad. Ett par exempel på mjuka villkor är buffertar utöver minsta tid för en vändning och 
begränsningar för varje slinga i form av maximal varaktighet eller minimal vila. En vändning 
innebär tiden mellan det att ett plan landar på en flygplats till dess att det avgår igen. 

3.3.2 Crew rostering 

I planeringssteget Crew rostering används de slingor, som skapats vid Crew pairing för att 
bestämma vilken besättningsmedlem (med rätt kvalifikationer) som ska ansvara för vilka 
aktiviteter vilken dag. Syftet är att bilda ett roster för varje person som ska arbeta. Ett roster är 
här synonymt med ett arbetsschema. Varje roster måste utformas med hänsyn till exempelvis 
tillåten flygtid över olika tidsperioder samt att varje person ska uppfylla de krav och inneha 
rätt kvalifikationer för att få utföra aktiviteten. Det finns aspekter som både påverkar 
lösningen per roster och den sammantagna lösningen, även kallat den globala lösningen. De 
scheman som i slutändan uppfyller samtliga krav till en minimerad kostnad med så bra 
kvalitet som möjligt bildar den plan som flygbolaget ska arbeta utifrån nästkommande 
planeringsperiod. Personen som planerar kan genom att vikta och bestraffa olika företeelser i 
scheman nå en önskad och förbättrad lösning. Vanligen innefattar en planeringsperiod ungefär 
en månad och planen publiceras ett par veckor i förväg till besättningen. (Medard & Sawhney 
2007) 

Enligt Stojkovic et al. (1998) kan varje roster innehålla följande aktiviteter: 

 Slingor 

 Viloperioder 

 Semester 

 Överlappande aktiviteter 
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 Reserverade tidsperioder 

 Önskemål 

 Övriga aktiviteter som innebär otillgänglighet 

Slingor är som tidigare nämnts fastställda i föregående planeringsskede, se Crew Pairing i 
Kapitel 3.3. Viloperioder är det minimala antalet dagar som en besättningsmedlem måste vara 
ledig efter en specifik slinga eller en kombination av aktiviteter. Semesterperioder är 
tilldelade till besättningen på en årlig basis med hänsyn till gällande avtal och regler. 
Överlappande aktiviteter innefattar aktiviteter som övergår från tidigare planeringsperiod och 
som avslutas i början på nästa. En reserverad tidsperiod innebär att besättningsmedlemmar 
måste vara tillgängliga för att ersätta någon annan vid sjukdom eller om någon av andra 
anledningar inte har möjlighet att fullfölja sin planerade slinga. Besättningen har möjligt att 
inför varje planeringsperiod önska specifika övernattningar, lediga dagar, destinationer och 
liknande. Övriga aktiviteter som innebär att en person ur besättningen är otillgänglig kan vara 
möten, fackliga sammanträdanden, utbildning eller en tid för sjukvårdsbehandling. (Stojkovic 
et al. 1998) 

3.3.3 Roster maintenence och disruption management 

Medard & Sawhney (2007) menar att när roster publiceras till besättningen är de medvetna 
om att förändringar kommer att ske fram till DOP. Roster maintenance, även benämnt Crew 
recovery och tracking, är den del i processen för att underhålla publicerade roster. Roster 
förändras bland annat på grund av förändringar i trafikprogrammet och tillgängligheten på 
flygplan samtidigt som hänsyn fortsatt måste tas till samtliga regler och begränsningar. 

Hantering av störningar, Disruption management, är det steg i processen för att schemalägga 
resurser nära DOP, se Figur 3. Vid sidan av de viktigaste resurserna; passagerare, flygplan och 
besättning, måste även hänsyn tas till exempelvis schemaläggning av personal vid check-in, 
ramppersonal, catering och bagagehantering. Dessa resurser är generellt sett mer flexibla och 
inte lika kostsamma för flygbolag men måste även de fungera för att flighter ska vara 
genomförbara. (Kohl et al. 2007) 

 

Figur 3. Disruption management, övergripande processbeskrivning (Kohl et al. 2007)1 
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Utifrån givna förutsättningar strävar flygbolag, likt de flesta verksamheter, att maximera 
vinst. Yttre påverkan som väderförhållanden, kapacitetsbegränsningar på flygplatser och 
strejker hindrar produktion från att fungera enligt plan och utan störningar. Mindre störningar 
kan däremot hanteras genom att skapa en plan för hur extra resurser är fördelade i nätverket. 
För mycket tillgängliga resurser betyder högre kostnader samtidigt som för lite resurser kan 
leda till än större problem, kostnader och inställda avgångar. Vid schemaläggning balanseras 
tillgängliga resurser och då det är svårt att förutspå exempelvis sjukdomar är det en utmaning. 
(Kohl et al. 2007) 

Det finns tre huvudsakliga och motstridande aspekter att ta i beaktande vid hantering av 
störningar; att hålla nere kostnader relaterade till förseningar och besättningspersonal, att 
uppfylla förväntningar gentemot passagerare samt att så snart som möjligt vara tillbaka enligt 
plan. Det är väsentligt att en besättningsmedlem kan genomföra resterande delar av sitt roster 
trots att en slinga eller en enskild flight påverkats av en förändring. Eftersom att scheman 
optimeras bör den ursprungliga planen vara den bästa för situationen. När en större störning 
inträffar som påverkar en omfattande del av planen har förutsättningarna förändrats och det 
kan då vara bättra att göra om planen från början. (Kohl et al. 2007) 

3.3.4 Schemanas påverkan på besättningspersonals arbetsförhållanden och civila liv 

Ett arbetsschema påverkar varje individs liv, främst socialt och hälsomässigt. Det har visat sig 
att då personal inte har någon eller väldigt liten påverkan på sina arbetstider kan det leda till 
problem. Även faktorer som dålig framförhållning, delade arbetspass, periodplanering, 
varierande starttider, kort vila på dygnet, flera arbetspass på rad samt långa arbetspass är 
väsentliga. De olika företeelserna påverkar personalens möjligheter att leva sitt liv som 
önskat. Effekter på det sociala livet uppfattas som ett viktigare problem än schemans inverkan 
på hälsan. Kort dygnsvila är däremot avgörande både när det kommer till det sociala livet 
samt hälsopåverkan. Vilket gör det till den absolut viktigaste faktorn för hur mycket individer 
påverkas av olika scheman. Dessutom bör även kort framförhållning och delade skift 
undvikas då även det är avgörande faktorer. (Åkerstedt et al. 2012) 

En avgörande säkerhetsrisk inom flygtrafik är fatigue, vilket är ett mått på trötthet och 
utmattning som besättningspersonal drabbas av beroende på arbetsbelastning och arbetstider. 
Mätetalet beror av reducerade viloperioder, försenade arbetsuppgifter, delade arbetspass, 
många arbetsdagar i rad (fler än fem), antalet flighter per dag och arbetspass som påbörjas 
tidigt på morgonen (innan 06:00). Fatigue kan användas vid schemaläggning för att mäta 
risknivåer och antalet förväntade incidenter per antal flighter. (Cabon et al. 2012) 

3.3.5 Robusthet 

Historiskt har flygbolag främst fokuserat på att skapa kostnadseffektiva scheman. Ett schemas 
robusthet och kostnader som är relaterade till förändringar av planen har med tiden blivit allt 
mer intressant att beakta vid schemaläggning. Robusthet är ett mått på hur väl scheman står 
emot yttre påfrestningar och absorberar förändringar. (Kohl et al 2007; Ehrgott & Ryan 2002)  

Kohl et al. (2007) menar att en schemaförändring, orsakad av exempelvis en sjukdom eller 
tekniskt problem, i praktiken sprids och påverkar en större del av nätverket. 
Spridningseffekterna kan exempelvis spridas framåt i tiden och/eller påverka flera 
besättningsmedlemmar. Vid schemaläggning tenderar resultatet att efter optimeringen 
innehålla element som kan leda till svårigheter vid DOP. Små marginaler och komplexa vägar 
genom nätverket kan innebära att en mindre förändring leder till fler ändringar och ger större 
konsekvenser. 
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Ett mer robust schema är ett schema där chansen att en förändring, orsakat av någon typ av 
försening, inte leder till fler förändringar och att det därför inte tar lång tid att vara tillbaka 
enligt plan. Ett robust schema absorberar förändringar utan att leda till stora effekter för 
efterföljande flighter. (Ehrgott & Ryan 2002) 

Det finns två grupper av förändringsorsaker, antingen beror förändringen på 
schemaläggningen eller så gör det inte det. Då exempelvis väderproblem leder till att en flight 
blir försenad beror det inte på schemaläggningen i sig. Däremot om förseningen leder till 
ytterligare en försening anses orsaken vara relaterad till schemaläggningen. Slack utöver den 
minimala tiden för vändningen mellan två flighter kan absorbera förseningen vilket minskar 
risken för att begynnelseproblemet sprids vidare i nätverket. (Lan et al. 2006) 

3.3.6 Metoder för att öka schemans robusthet 

För att öka ett schemas robusthet konstrueras planen med hänsyn till marginaler och 
flexibilitet. Det finns ett flertal olika tekniker som kan användas i planläggningsfasen för att 
det optimerade schemat ska innehålla önskade egenskaper. Kohl et al. (2007) skriver att de 
vanligaste teknikerna är: 

Besättning och flygplan följs åt (samslingning) – Då besättning och flygplan följs åt minskar 
risken att en förändring i schemat får stora effekter. Däremot begränsar den resurs som uppnår 
sin maximala kapacitet även resterande resurser. Följderna blir att några resurser pressas 
maximalt samtidigt som det finns outnyttjade resurser. Ett krävande schema för en 
besättningsmedlem kan även det leda till att en förändring måste genomföras. 

Lägga in slack i schemat – Istället för att planera precis efter regler och minimala tidslängder 
kan slack läggas in i schemat så att det blir mindre störningskänsligt. Vid en försening följer 
då inte nödvändigtvis ytterligare en försening, istället återhämtar sig schemat av sig självt och 
färre förändringar behöver då genomföras. 

Tur och retur – Flygbolag som opererar enligt navdistribution eller hub and spoke har 
vanligen en större möjlighet att minska spridningseffekterna av exempelvis en inställd 
avgång. Hub and spoke innebär att flygbolaget utgår från en bas och flyger till en destination 
och sedan tillbaka till basen igen. Två inställda flighter (Hub-spoke och Spoke-hub) leder inte 
till vidare förseningar som beror av schemaläggningen. Då samma besättning är planerad på 
båda flighterna påverkar det heller inte övriga delar av besättningsplaneringen. Tillgängliga 
resurser på basen kan även utnyttjas för att täcka upp för att kunna genomföra en förändring, 
istället för att ställa in flighten. 

Extra resurser, besättningspersonal och flygplan – Extra resurser som finns tillgängliga för 
att täcka upp vid exempelvis sjukdomar är kostsamt men värdefullt för att det ska vara möjligt 
att genomföra tänkt produktion. En inställd flight är kostsamt varför det ofta lönar sig. 

Buffrar vid vändningar av frekvent försenade flighter – För de flighter som ofta drabbas av 
förseningar är det lämpligt att addera en buffert. Schemat absorberar då fler förseningar vilket 
leder till färre förändringar av planen. 

Ökad flyghastighet – Trots ökade kostnader som följer av att flyga snabbare, exempelvis 
bränslekostnader, än vad som är mest kostnadseffektivt för flygplanet kan det löna sig i 
slutändan. Metoden lämpar sig bättre för längre flighter. En eliminerad försening genom att 
öka hastigheten kan minska övertidskostnader för besättning, eventuella förseningsavgifter till 
passagerare samt reparationer och underhåll av flygplan. 
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Ehrgot & Ryan (2010) och Yen & Birgie (2006) menar att schemans robusthet kan öka trots 
det att besättning och flygplan inte följs åt under hela slingan. Samslingning ska ske så långt 
det är möjligt men då en brytpunkt (flygplansbyte) sker bör en buffert finnas. Buffrar ökar 
utrymmet för att förseningar inte sprids vidare till efterföljande flighter. Vid pairing kan 
flygplansbyten vid korta vändningar bestraffas vilket leder till en mer robust lösning. 

3.3.7 Avvägning mellan robusthet och optimalitet 

Det är inte ovanligt att flygbolag förutsätter att scheman avvecklas enligt plan. På grund av att 
flygbranschen är ytterst påverkad av yttre omständigheter inträffar det sällan, se Kapitel 3.2. 
Flygbolag tvingas underhålla och förändra scheman och belastas då av ytterligare kostnader 
till exempel för övertid för besättningspersonal och passagerarservice. (Lan et al. 2006) 

Flygbolags schemaläggningsproblem har inte säkert en enda unik optimallösning. Det kan 
finnas ett flertal lösningar som ger upphov till samma totalkostnad. Det kan däremot vara så 
att scheman med betydligt högre robusthet kan uppnås med en liten kostnadsökning. Att 
integrera de metoder som beskrivs under Metoder för att öka schemans robusthet i Kapitel 3.3 
innebär vanligen att en något högre förväntad kostnad genereras för att genomföra planen utan 
störningar. Däremot så tas då inte hänsyn till kostnader som uppkommer på grund av 
förändringar. Ett mer robust schema innebär färre ändringar och det tillkommer därmed inte 
lika höga kostnader utöver den förväntade kostnaden. Då kostnader för att genomföra 
förändringar inte uppskattas vid schemaläggningen kan totalkostnaden avvika från optimum. 
(Ageeva & Clarke 2000) 

3.4 Nyckeltal 

Ett sätt att beskriva förhållanden är med hjälp av sammanfattande numeriska värden, så 
kallade nyckeltal. Det kan vara enkla tal eller mått som genomsnittsålder, omsättning eller 
antal fel. För att benämnas nyckeltal måste de vara tal eller mått som är intressanta. Vidare är 
det viktigt att ha i åtanke att nyckeltal inte är verkligheten. Det är sällsynt att ett eller flera 
nyckeltal kan få med alla de komplexa relationer och olika delar som finns i en organisation. 
Därför görs förenklingar av verkligheten och de förhållanden som ska beskrivas. (Catasús et 
al. 2008) 

Enligt Parmenter (2010) finns det sju karakteristiska egenskaper för nyckeltal eller Key 
Performance Indicators (KPI): 

1. Icke ekonomiska mätetal (dvs. presenteras inte i kronor, dollar, pund osv.) 

2. Mäts frekvent (varje timme, dagligen eller veckovis) 

3. VD:n eller högre chefer agerar utefter dem (t.ex. kan VD:n kontakta ansvarig personal 
för att få svar på vad som pågår) 

4. Visar tydligt hur personalen bör agera (dvs. personalen förstår mätetalet och vet hur de 
ska agera)  

5. Ansvaret för mätetalet kan knytas till en avdelning eller en grupp (t.ex. kan VD:n 
kontakta en avdelnings- eller gruppchef som kan utföra nödvändiga åtgärder)  

6. Har en betydande påverkan (dvs. påverkar en eller flera kritiska framgångsfaktorer 
och ett eller flera av företagets styrningsperspektiv)  
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7. Uppmanar till lämpliga åtgärder (dvs. för att försäkra att mätetalet har en positiv 
inverkan på utförandet har det kontrollerats. Detta då dåligt utformade mätetal kan 
leda till dysfunktionella beteenden.) 

Ska nyckeltal användas för att kontrollera om värdet det beskriver är bra eller dåligt behövs 
ett referensvärde eller ett referensintervall. En kapitalomsättningshastighet på 2.5 säger inte 
mycket utan behöver jämföras med bransch, över tiden och eventuellt med något målvärde för 
att ge en tydligare indikation på om det är bra eller inte. Kontrollnyckeltal används oftast som 
en varning om en företeelse över- eller understiger en gräns eller ett intervall. Först när en 
avvikelse från intervallet sker visar nyckeltalet på något intressant som behöver undersökas 
närmare. Ett nyckeltal visar att något inte är som vanligt, men beskriver sällan vad det är som 
inte stämmer. (Catasús et al. 2008)  
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4 SCANDINAVIAN AIRLINES 
I augusti 1946 grundades Scandinavian Airline (SAS) genom en sammanslagning av tre 
flygbolag, Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfart-selskap (DNL) och 
Svensk Interkontinental Lufttrafik AB (SILA). Bolagets första transatlantiska flygning 
genomfördes samma år. (SAS 2015a)  

SAS huvudkontor ligger i Stockholm och flygbolagets huvudbaser finns i Köpenhamn, Oslo, 
Stockholm och Helsingfors. Sett till inkomst, antal passagerare och antal flighter är SAS 
Nordens största flygbolag och svarade 2013 för ungefär en tredjedel av den skandinaviska 
flygmarknaden. I huvudsak är SAS nätverk anpassat för att passa affärsresenärers behov, men 
andelen fritidsresor ökar och står för en allt större del av inkomsterna. (SAS Group 2014a) 

Den nordiska regionen är SAS främsta marknad och ett stort antal av flighterna är antingen 
inom regionen eller från baserna och ut i Europa. De erbjuder även destinationer i USA och 
Asien. Som medlemmar i Star Alliance har SAS möjlighet att erbjuda ett linjenät som sträcker 
sig över hela världen (SAS 2015b). SAS största konkurrenter på kortdistanslinjer är 
framförallt lågprisbolag, men de har även konkurrens på långdistanslinjerna. (SAS Group 
2014a)   

4.1 Organisation  

SAS AB är moderbolag för verksamheter inom SAS, se Figur 4, och är ett svenskt publikt 
aktiebolag. Flygtrafiken drivs främst genom konsortiet Scandinavian Airlines System 
Denmark-Norway-Sweden. SAS organisation består av fyra huvudavdelningar, Commercial, 
Sales & Marketing, Operations och HR & Kommunikation (SAS Group 2014b). Crew 
Planning som ansvarar för planering av kabinpersonal och piloter är en del av avdelningen 
Operations. 

 

Figur 4. SAS koncernens legala struktur (SAS Group 2015)1 

I november 2012 påbörjade SAS projektet att centralisera all administration till Stockholm för 
att få en mer strömlinjeformad organisation. (SAS Group 2013a) Den största delen av detta 
arbete gjordes under budgetåret 2012/2013 men enligt plan fortsatte arbetet in under 
budgetåret 2013/2014. När förändringen är färdigimplementerad kommer ungefär 1000 
tjänster att vara centraliserade eller överflödiga. (SAS Group 2014a) 

Centraliseringen och de organisatoriska förändringar som följer har hanterats genom att 
diskussioner förts med fackförbund samt att hänsyn har tagits till lagar och regleringar i 
berörda länder. (SAS Group 2014a) 

2Tillstånd för omtryck erhållet via mail  
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4.2 SAS som arbetsgivare 
SAS är en arbetsgivare med sammanlagt över 14 500 anställda i de tre länderna. 
Arbetsförhållanden samt att ha en god relation till fackliga organisationer är viktigt för SAS. 
(SAS Group 2014b) 

Diskussioner kring kollektivavtal med fackförbund gällande det dagliga arbetet sker främst på 
nationell nivå och håller sig inom ramarna för de tre ländernas lagar och överenskommelser 
som påverkar de inblandade facken. De senaste åren har SAS och facken arbetat för att kunna 
minska kostnader och öka flexibiliteten inom den existerande anställningsmodellen. Oavsett 
hur anställningsmodellen ser ut är det viktigt för SAS att som arbetsgivare upprätthålla sitt 
sociala ansvar gentemot samhället i stort och sina anställda. Det pågår diskussioner kring hur 
avtal ska se ut gällande var de anställda har sin bas och var arbetet utförs. SAS anser att en 
grundförutsättning för en rättvis arbetsmarknad är att de anställda är anställda utifrån lokala 
villkor. De anställda som har sin bas i Skandinavien ska täckas av skandinaviska 
anställningsrättigheter, lagar och skatter. (SAS Group 2014b) 

SAS årliga anställningsundersökning från 2014 visade att nöjdheten bland anställda ökat till 
58 % från 57 % året innan. Detta är ett resultat som inte anses vara fullt acceptabelt. Under 
budgetåret 2012/2013 introducerade SAS ledning långsiktiga aktiviteter för att förbättra 
organisationen. (SAS Group 2014b) 

För att upprätthålla de anställdas färdigheter så sker det varje år omfattande 
utbildningsprogram. Under 2012/2013 genomgick de anställda uppskattningsvis 565 000 
timmar med utbildning, varav en stor del var obligatoriska. En allt större del av dessa 
utbildningar genomförs via onlinekurser eller genom e-utbildning. (SAS Group 2014b) 

4.3 SAS Crew Planning 
Nedan beskrivs SAS schemaläggningsprocess, den programvara som används samt de 
moduler som ingår. 

4.3.1 Planeringsprocessen  

SAS besättning består av över 5000 personer med baser i tre olika länder. Varje dag ska de 
tillsammans bemanna över 800 flighter med olika destinationer runt om i världen. Individer i 
besättningen har olika kompetenser och olika anställningsvillkor. Flygbolag är som tidigare 
beskrivet dynamiska och mycket förändras, både med kort varsel och på lång sikt. Dessa 
aspekter tillsammans med bland annat lagar, regleringar och önskemål från besättningen 
måste tas hänsyn till när scheman skapas. 

SAS schemaläggning av kabinpersonal och piloter sker månad för månad på avdelningen 
Crew Planning, men det är fler avdelningar inblandade i hela schemaläggningsprocessen. I 
Figur 5 finns en illustration över planeringsprocessen. I det här kapitlet följer en beskrivning 
av processen. 
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Figur 5. SAS besättningsplaneringsprocess  

På SAS resursavdelning för besättning balanseras behovet av personal med planerad 
produktion. De arbetar på kort och lång sikt, upp till 18 månader framåt i tiden. Avdelningen 
Resurs utgår från de trafikprogram som planeras och fastställs av Network samt tillgången på 
personal.  Genom att prognostisera efterfrågan i olika tidshorisonter balanseras trafikprogram 
och tillgång på personal så det förväntas bli kostnadseffektivt.  

Trafikprogrammet för den kommande planeringsmånaden är grunden för arbetet vid pairing 
och finns tillgängligt den 20e varje månad. SAS skapar då slingor som består av två eller flera 
flighter. En slinga kan vara olika lång och varierar mellan en och fem dagar. Hänsyn tas till 
avtal och lagar rörande flygtimmar och arbetsförhållanden. SAS kan välja att lägga in 
exempelvis extra buffrar och styra lösningen utefter bestämda förutsättningar, både globalt 
och för enskilda slingor. För att de scheman som i slutändan publiceras ska fungera även i 
praktiken är det viktigt att skapa robusta slingor. Vilket kan göras exempelvis genom 
samslingning och extra buffrar. Samslingning innebär hur väl besättningspersonal och 
flygplan följs åt genom nätverket. Buffrar är extratid som planeras in mellan flighter för att 
absorbera eventuella förseningar. 

Den 25e varje månad publiceras en ögonblicksbild av slingorna till besättningen som genom 
subsystemet Interbids får lägga in önskemål om hur de vill arbeta nästkommande månad. Det 
kan röra sig om övernattningar på specifika destinationer, ledighet, arbetstider eller 
arbetskamrater. Budningsfönstret är öppet under tio dagar och stänger den 5e. 

Vid Rostering skapas arbetsscheman för varje besättningsmedlem innehållande slingor, andra 
arbetsrelaterade aktiviteter samt ledighet. Arbetsrelaterade aktiviteter kan innefatta 
marktjänstgöring, blankdagar, utbildning och standby. Även i detta planeringssteg tas hänsyn 
till avtal och lagar men även fairness. Fairness innebär att produktionen ska fördelas jämt 
mellan besättningsmedlemmar. 

Besättningens chefer kan via kommunikationskanalerna Green Stream och Yellow Stream 
önska och kräva specifika aktiviteter för enskilda individer. Green Stream används fram till 
och med den 5e och tas hänsyn till vid Rostering. Yellow Stream används från den 5e och 
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fram till DOP. För att förenkla planeringsprocessen används Green Stream i den mån det är 
möjligt. 

Den 15e varje månad publiceras roster till besättningen, även kallat roster release. Roster 
underhålls därefter av disponeringen för att behandla händelser som leder till att roster 
behöver förändras. Disponeringen arbetar från den 16e fram tills 48 timmar innan DOP. 

De sista 48 timmarna innan DOP arbetar trafikvakter med Crew Control för att se till att så 
mycket som möjligt av den planerade produktionen avvecklas. Med andra ord handlar det här 
om att lösa akuta problem utifrån givna förutsättningar.        

4.3.2 Crew Management System 

Det system som SAS använder heter Crew Management System (CMS) och är utvecklat av 
Jeppesen Systems AB. Systemet består av olika moduler, se Figur 6. 

                       

Figur 6. Moduler i CMS 

Arbetet som genomförs av Resurs, vid Pairing, Rostering, Disponering och Crew Control sker 
i DAVE. Varje dygn sparas en kopia av databasen DAVE i CMS & R. Ur CMS & R är det 
möjligt att exempelvis hämta rapporter om scheman i olika planeringsstadier samt efter 
avveckling. 

RAVE är det språk som används för att forma optimeraren, planeraren kan sedan välja vilka 
regler som ska vara aktiva för varje optimering. Crew Info innehåller information om 
besättningsmedlemmarna, som födelsedatum och kompetenser. Crew Training innehåller 
bland annat kursupplägg och information kring när besättningsmedlemen senast måste 
genomföra sin nödträning. I Table Editor kan tabeller med viss information som används vid 
optimering redigeras. Vanligt är att villkor som beror av säsong går att ändra i Table Editor. 
PRE-studio används framförallt av Resurs och de som skapar skolplaner för att lägga in och 
låsa aktiviteter på individnivå innan optimeringen påbörjas. 
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5 DATA 
De data som erhållits innehåller information kring framförallt besättningsmedlemmarna och 
planerade aktiviteter.  

Den information som finns kring besättningsmedlemmarna är bland annat: 

 Anställningsnummer 

 Befattning och rang  

 Personummer 

 Kön 

 Region 

 Hemmabas 

 Kontrakt 

 Fast eller variabel grupp 

De besättningsmedlemmar som tillhör en fast grupp har ett fast rullande schema. 
Kabinpersonal i fast grupp som arbetar 100 % har produktion i fem dagar följt av tre fridagar. 
Piloter i fast grupp som arbetar 100 % har kombinationen fem dagar med produktion, fyra 
fridagar, fem dagar med produktion, tre fridagar som rullar. Schemat för de 
besättningsmedlemmar som tillhör den variabla gruppen ser helt olika ut månad för månad 
och regleras av de bestämmelser som presenteras i Kapitel 5.1. 

Den information som finns kring de planerade aktiviteterna är bland annat vilket datum 
schemat gäller för, vilket datum det publicerades samt när sista ändringen gjordes. Vidare 
finns det information kring vilken aktivitet som är planerad vid roster release samt vilken 
aktivitet som avvecklats. Det finns olika detaljnivåer på aktiviteterna och dessa samt vilka 
aktiviteter som finns presenteras i Kapitel 5.1. Det finns även information kring alla ändringar 
som har gjorts mellan roster release och avveckling, men det går bara att se när sista 
ändringen gjordes. Det går att få information kring om det var en lång- eller 
kortdistansflygning, om personen blev sjuk eller var hemma för vård av sjukt barn, samt om 
den gällande dagen har blivit köpt i efterhand. Dessutom finns det information kring vilka 
flighter som var planerade på varje besättningsmedlem vid roster release och vilka flighter 
som avvecklades.  

Bland kabinpersonalen finns både fast anställd och timanställd personal. De timmanställda 
kallas även extraresurser eller resurspool. De fastanställda ska få planerad produktion och 
ledighet utifrån villkor i kollektivavtal och lagar. Extraresurser meddelar vilka dagar per 
månad de kan arbeta och får produktion vid behov.    

5.1 Tjänstgöringskategorier 

Aktivitetsbeskrivningarna är uppdelade på tre nivåer, där varje nivå består av en 
bokstavskombination och en beskrivning av aktiviteten. Nivåerna är: 

 Activity Category 
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 Activity Group 

 Activity 

Beskrivningarna blir mer detaljrika för varje nivå. Ett exempel på hur detaljnivån ändras i de 
olika aktivitetskategorierna finns i Tabell 1. Exemplet är från aktiviteten ledig, som betecknas 
OFF. I tabellen visas ett utdrag, det finns fler aktiviteter för OFF under Activity Group och 
fler av varje aktivitet under Activity. 

Tabell 1. Exempel på detaljnivån hos aktivitetskategorierna  

Activity Category Activity Group Activity Activity Description 

OFF FRE F Stipulated day off 
  F3 Compensated day off 
  FS Prioritized (super) free day 
 ILL IL Illness 
  IL12 Illness, more than 14 days 
 LOA LA21 Swedish crew – LA due studies 
  LA39 LOA 
  LA44 LA Special reasons 
 VAC VA Vacation 

 

De aktiviteter som under 2013-2014 har använts i Activity Category är: 

 Blankdag (Blank day) 

 Flight 

 Ledig (Off activity) 

 Marktjänstgöring (Ground activity) 

 Marktransport (Ground transport) 

 Nödträning (Recurrent training) 

 Passiv förflyttning (Passive transfer) 

 Simulator 

 Standby 

 Träning (Training) 

Vilken typ av tjänstgöring de olika aktiviteterna innebär och vilka regler som ska följas finns 
beskrivet nedan. 

5.1.1 Flight 

Besättningens huvuduppgift är att bemanna de flighter som finns i SAS trafikprogram. När 
besättningsmedlemmar planeras till flygtjänstgöring finns det begränsningar kring hur länge 
och hur mycket varje medlem får flyga. Begränsningarna är i form av kollektivavtal och lagar. 
En tjänstgöringsperiod kan bestå av flygtjänstgöring, utbildning eller marktjänstgöring. Vid 
flygtjänstgöring pågår hela tjänstgöringsperioden från check-in till check-out. Tiden från 
check-in tills att sista flighten är färdig kallas flygtjänstgöringsperiod (FDP) och får max vara 



Linköpings Universitet   

Nina Alfredsson, Josefin Angvarson  2015-06-04  

25 

13 timmar i sträck. Efter en tjänstgöringsperiod ska en minst lika lång viloperiod följa. 
Viloperioden ska för kabinpersonal dock vara minst 13 timmar och för piloter 12 timmar, 
även då föregående tjänstgöringsperiod var kortare.  FDP maximala varaktighet kan ändras 
beroende på bland annat vilken tid den börjar, om omställning till annan tidszon behöver 
göras och antal sektorer som passeras. (SAS Group 2015a)  

Under en period på sju sammanhängande dagar får en besättningsmedlem max planeras till 
47,5 timmars tjänstgöring. Den planerade tjänstgöringstiden per månad för kabinpersonal i 
variabel grupp får inte överstiga 166 timmar. På ett år får varje besättningsmedlem maximalt 
flyga 900 timmar. (SAS Group 2015a) 

Vid långdistansflygningar måste vilan på utestation för kabinpersonal vara minst 15 timmar 
eller minst lika lång som FDP innan, beroende på vad som är längst. För piloter måste vilan 
vara minst lika lång som den föregående flygtiden dubblerad plus tidskillnad. (SAS Group 
2015a) 

5.1.2 Utbildning 

Kabinpersonal och piloter måste inneha certifikat för att få genomföra flygtjänst. Vid 
anställning hos SAS genomförs en grundutbildning. För kabinpersonal är det samma kurser 
för alla nyanställda. För piloter som börjar skräddarsys utbildningen utifrån tidigare 
erfarenheter och certifikat.  

För att kabinpersonalen ska behålla ett giltigt certifikat och alltså få fortsätta arbeta med 
flygtjänst behöver nödträning genomföras varje år. Enligt lag ska en årlig utbildning 
genomföras per aktuell flygplanstyp. Utbildningen gäller i tolv månader och varje 
besättningsmedlem har en månad de senast måste genomföra utbildningen i. Skulle denna 
månad av någon anledning passeras får inte besättningsmedlemen flyga förrän utbildningen är 
genomförd. Har en person från kabinpersonalen varit borta från flygtjänstgöring i mer än 90 
dagar ska en repetitionskurs genomföras för att försäkra att personen fortfarande har de 
kompetenser som krävs. Omfattningen av repetitionskursen beror på hur länge 
besättningsmedlemmen har varit borta. (SAS Group 2014c) 

Piloternas krav för att få behålla sin licens är mer omfattande. Efter genomförd 
grundutbildning har piloterna bland annat genomgått en Operator Proficiency Check (OPC) 
vilken är giltig i tolv kalendermånader. Vidare har piloter i SAS kontinuerlig simulatorträning 
och andra kurser för att hålla uppe sina kunskaper. Under en period på tre månader måste 
varje pilot genomföra minst tre starter och landningar för att inte behöva genomgå extra 
simulatorövningar samt en repetitionskurs. Hur omfattande repetitionskurs som ska genomgås 
beror på hur länge piloten har varit borta. (SAS Group 2015b) 

5.1.3 Marktjänstgöring 

När besättningsmedlemmar blir kallade på möte eller behöver utföra administrativa uppgifter 
planeras det som marktjänstgöring. Främst är det de besättningsmedlemmar som är fackligt 
aktiva som har dessa uppgifter. Skulle en besättningsmedlem av någon anledning inte vara i 
form att flyga, men frisk nog att arbeta får personen i fråga marktjänstgöring. Ett exempel är i 
slutet av en graviditet, besättningsmedlemen får av säkerhetsskäl inte längre flyga, men hon är 
inte tillräckligt långt gången för att gå på mammaledighet. Ett annat exempel kan vara att en 
besättningsmedlem har brutit benet, armen eller liknande. 

Vid en deltidsanställning där besättningsmedlemen arbetar 20 % eller mindre får personen i 
fråga inte utföra flygtjänst, utan blir automatiskt satt på marktjänstgöring.   
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5.1.4 Standby 

Syftet med Standby är att SAS har möjlighet att inom givna bestämmelser utnyttja den 
anställda för valfri produktion. En Standby kan exempelvis ersätta en annan person vid 
sjukdom eller om en anställd av andra anledningar inte kan genomföra schemalagd 
produktion. Det finns tre huvudsakliga typer av standby; Airport-Standby, Standby Home 
samt Standby line. Airport-Standby innebär att den anställda ska befinna sig vid basen för att 
direkt vara tillgänglig för att flyga och får maximalt planeras in i fyra timmar. Vid Standby 
Home vistas den anställde hemma, eller på annan plats som möjliggör check-in senast 80 
minuter efter utkall. En standbydag får max planeras till tio timmar. Kabinpersonal får max ha 
35 planerade standbydagar per kalenderår, medan piloter får ha obegränsat antal. En Standby 
Line är en period med standbydagar i följd som är mellan sex och 14 dagar lång. I en standby 
line kommer ledighet (fridagar) att planeras in beroende på hur dagar används för produktion. 
Fridagar kan även vara till följd av fem outnyttjade standby line dagar i rad. Starttiden för 
standby får ändras, men inte efter föregående dags check-out. (SAS Group 2015a) 

5.1.5 Blankdag 

En blankdag är en tjänstgöringsdag som vid roster release inte har beslutad produktion. SAS 
har i ett senare skede möjlighet att planera in produktion på den aktuella dagen för 
kabinpersonal måste produktionen vara bestämd senast kl. 18:00 sista produktionsdagen före 
Blankdag. För piloter på kortdistansproduktion ska information kring produktion på blankdag 
vara bestämt. Vid långdistansproduktion måste produktionen vara bestämd senast kl. 18:00 
dagen före Blankdag. Anställda i kabinpersonalen får på ett kalenderår schemaläggas med 15 
blankdagar. Piloter har ingen begränsning i antal planerade blankdagar per år. (SAS Group 
2015a) 

5.1.6 Ledig 

Det finns många olika typer av ledigheter. De vanligaste är semester, fridagar, 
kompensationsledighet och tjänsteledighet. Generellt sett får dessa dagar inte ändras efter 
roster release, men det finns undantag. En besättningsmedlem kan fråga om det går att byta en 
ledig dag mot en annan dag, om det finns möjlighet brukar dessa önskemål uppfyllas.  

Finns inte tillräckligt med tillgängliga resurser för att täcka upp trafikprogrammet kan fridagar 
köpas in. Detta är kostsamt för SAS och en besättningsmedlem har ingen skyldighet att sälja 
sin fridag. Den tjänstgöringstid som uppkommer på en såld fridag räknas inte med i 
begränsningen av tjänstgöring.  

Regler för semester utgår från gällande lagar i varje land. För svensk besättning räknas en full 
sommarsemester till 21 dagar med ledighet i följd. I början av varje år får besättningen buda 
på vilka semesterdagar de önskar. Önskningarna uppfylls i den mån det går. Det går även att 
önska delad semester eller att få semestern flyttad från sommaren till annan tid på året. Om 
det finns tillräckligt med resurser kan besättningen även önska extra semester under 
sommaren. (Crew Resource Optimization 2015)  

Fridag är en dag där ingen produktion är planerad. Det ska alltid planeras minst två fridagar i 
följd med check-out senast 20.00 dagen innan och check-in tidigast 8.00 dagen efter. Efter 
fem sammanhängande produktionsdagar ska minst tre fridagar följa. Varje besättningsmedlem 
ska ha minst 11 fridagar per månad och minst 138 fridagar per kalenderår. Vid semester, 
tjänsteledighet, sjukdom eller annan frånvaro reduceras antalet fridagar motsvarande 
frånvarograden. Minst en gång per kalendermånad ska varje besättningsmedlem tilldelas en 



Linköpings Universitet   

Nina Alfredsson, Josefin Angvarson  2015-06-04  

27 

sammanhängande helgledighet från fredag kl. 18.00 till måndag kl. 06.00. (SAS Group 
2015a) 

För piloter gäller även att max fyra månader per kalenderår får ha minsta antalet fridagar samt 
att på en rullande tremånadersperiod får max två av månaderna ha 11 fridagar. Vidare ska det 
planeras minst 34 fridagar per kvartal. (SAS Group u.å) 

Det finns även Prioriterade fridagar, vilket är fridagar som besättningsmedlemmarna får 
begära i Interbids. Dess dagar uppfylls före övriga bud och får sen inte röras. Piloter får 
prioritera tre fridagar per kalendermånad och kabinpersonal två. (SAS Group 2013b; SAS 
Group u.å)  

Kompensationsledighet fås när en besättningsmedlems check-out på grund av omdisponering 
eller försening sker på en fridag. För varje fridag som berörs får besättningsmedlemen en 
kompensationsdag. Dessa kompensationsdagar går att få utbetalda i pengar istället för 
ledighet. Varje år tjänar besättningsmedlemmarna in andra typer av kompensationsdagar 
utifrån tjänstgöringsgrad. Denna typ av kompensationsdagar betalas inte ut i pengar och 
kompenseras inte på annat sätt än genom ledighet. Normalt planeras all typ av 
kompensationsledigheten i samband med annan ledighet. (SAS Group 2013a; SAS Group u.å)  

Varje besättningsmedlem i SAS har rätt att begära tjänsteledigt. Kabinpersonal har enligt 
kollektivavtal rätt att efter att de fyllt 55 år begära deltidsarbete. Innan de fyllt 55 kan de 
också söka tjänstledigt, men på andra premisser. Reducerad tjänstegrad måste tas hänsyn till 
vid schemaläggning och förändringar i scheman och påverkar hur många dagar 
besättningsmedlemen kan arbeta samt antalet fridagar per månad, kvartal och år. 
Tjänstledighet kan sökas för bland annat studier, annan tjänst inom SAS, militärtjänst eller för 
att bedriva näringslivsverksamhet. Vid resursöverskott kan SAS erbjuda tjänstledighet för en 
begränsad tid. (SAS Group 2015c) 

5.1.7 Sjukdom 

Det finns i huvudsak två olika typer av sjukdomskategorier, sjukskrivning eller med andra ord 
långtidssjukdom och sjukdom. Långtidssjukdom är sjukdom som varar längre än 14 dagar, 
om en anställd i slutet av föregående planeringsmånad är långtidssjuk schemaläggs ingen 
produktion i nästkommande månad. När den anställde blir frisk ska produktion planeras in för 
den resterande tiden av månaden. När en anställd blir frisk efter att ha varit sjuk ett kortare tag 
ska personen vara tillbaka enligt schemat så snart som möjligt. 

5.1.8 Passiv transport 

För att rätt besättningsmedlem ska befinna sig på rätt plats behöver de ibland förflytta sig 
passivt. Transporten kan ske via flyg eller på marken med hjälp av buss, båt, tåg, taxi eller 
annat lämpligt transportmedel. En passiv flight, så kallad Dead head, betyder att de åker med 
som passagerare på planet. En besättningsmedlem kan behöva ta sig med passiv transport till 
eller från aktiv flygtjänst samt till eller från ett utbildningstillfälle. Passiv transport räknas 
som arbetstid även då besättningsmedlemen inte är i aktiv tjänst.   

5.1.9 Unkown  

Det finns även dagar som har fått koden Unknown. Efter undersökningar har det kommit fram 
att det kan bero på att en besättningsmedlem är kvar ett par dagar på annan ort. Personen i 
fråga flyger inte, men är i tjänst. Det finns ingen specifik kod för detta och därför blir koden 
Unknown. Vidare kan det bero på ett handhavandefel, där en aktivitet har tagits bort utan att 
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en ny har tillkommit. Det finns även exempel på att nyanställda har koden Unkown fram till 
att de har slutfört sin utbildning och produktion kan planeras på dem.  

5.2 Omdisponering 
När ändringar ska göras i Disponeringen eller i Crew Control finns det vissa regler och 
bestämmelser som måste följas.  

5.2.1 Omdisponering vid kortdistansproduktion 

Produktion i form av kortdistansflygningar kan planeras om till andra kortdistansflygningar 
utan att besättningsmedlemen tillfrågas, så länge personen meddelas senast vid check-out 
dagen innan. För ändring till långdistansproduktion behövs besättningsmedlemens 
medgivande. Vidare gäller att första check-in eller standby efter fridag inte får tidigareläggas. 
Övriga dagar får check-in på hemmabas tidigareläggas med max en timma. Det finns ingen 
begränsning vid tidigareläggning av standby. Sista check-out eller standby dagen innan fridag 
får inte senareläggas. Övriga dagar får check-out och standby senareläggas med högst två 
timmar. För piloter som flyger kortdistans och utgår från Norge eller Sverige får check-in på 
hemmabas inte tidigareläggas. Dessutom får inte check-out på hemmabas för dessa piloter 
senareläggas. (SAS Group 2015a) 

När besättningen är ute på en slinga med övernattning på annan ort än hemmabasen kan de 
omdisponeras till annan och/eller extraproduktion med senare check-out på utestationen. 
Vidare får besättningen omdisponeras till annan och/eller extraproduktion med tidigare eller 
senare check-in på utestation. (SAS Group 2015a) 

5.2.2 Omdisponering vid långdistansproduktion 

När besättningsmedlemmar är planerade på långdistansproduktion kan denne omdisponeras 
till annan långdistansproduktion eller standby. Vid ändring till standby kan både lång- och 
kortdistansproduktion planeras in. Skulle produktionen ändras från långdistans till kortdistans 
ska detta meddelas till berörd besättningsmedlem senast vid check-out på sista 
produktionsdagen innan. (SAS Group 2015a) 

Vid omdisponering mellan långdistansproduktion får check-in eller starttiden för standby 
tidigareläggas med upp till sju timmar, om det meddelas senast 12 timmar innan den nya 
starttiden. Vid omdisponering som medför check-out på en fridag ska detta kompenseras med 
en kompensationsdag för varje fridag som berörs. Dessutom ska minst 72 timmars ledighet 
följa vid ankomst till hemmabas. (SAS Group 2015a)  

5.2.3 Kort- och långdistansproduktion  

Kort- och långdistansproduktion kan kombineras. Långdistans ska alltid ligga sist i blocket 
och kortdistansproduktionen får omfatta 20 timmar under två dagar. I samband med de två 
kortdistansproduktionsdagarna får det ligga standby-dagar. Slingan får max uppgå till fem 
sammanhängande dagar. Minst fyra fridagar ska följa på kombinerad kort- och 
långdistansproduktion. (SAS Group 2015a) 
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6 KARTLÄGGNING  
I detta kapitel följer en kartläggning av planerade dagar vid roster release, ändringar därefter 
och tillkomna dagar för piloter och kabinpersonal.  

Urvalsgrupperna kabinpersonal och pilot är relativt olika. Antalet anställda varierar i båda 
grupperna över månaderna, men kabinpersonalen är nästan dubbelt så många som piloterna. 
Vidare är ungefär 10 % av kabinpersonlen timmanställda medan samtliga piloter är fast 
anställda. Medelåldern är 50 år för kabinpersonal och 52 år för piloter. Ungefär 90 % av 
piloterna är mellan 45 och 60 år, bland kabinpersonalen är det mer blandat och ungefär 50 % 
är i åldersintervallet. Piloterna består av ungefär 90 % män och kabinpersonalen består av 
ungefär 81 % kvinnor. Urvalsgruppen för kabinpersonal flyger både lång- och 
kortdistansproduktion medan pilotgruppen enbart flyger kortdistans. Vidare har piloter och 
kabinpersonal olika kollektivavtal som ska följas vid schemaläggning och omdisponering.  

6.1 Kategorisering av data 

För att vid analys av data kunna få en överskådlig och tydlig bild av vad som har planerats vid 
roster release samt vilka ändringar som har genomförts har kategorier skapats. I detta kapitel 
följer en beskrivning av de olika kategorierna.  

6.1.1 Kategorier 

En del aktiviteter är snarlika eller hör ihop. Dessa aktiviteter kommer att kategoriseras 
tillsammans vid beräkningarna. Kategorin sjukdom finns under kategorin ledighet. Vid 
beräkningarna kommer sjukdom vara en egen kategori. Kategoriseringen är: 

Flight – Denna kategori innehåller de dagar där en eller flera flighter har genomförts. 
Dessutom innehåller den så kallade slipping-dagar. Vid framförallt långdistansflygningar kan 
inte besättningen flyga tur och retur utan vila. Vilan räknas som en del av tjänstgöringen och 
dagen kallas slipping-dag.  

Ledig – I denna kategori finns alla lediga dagar, förutom sjukdagar. 

Sjuk – Här finns alla sjukdagar, både långtidssjuka och kortidssjuka.  

Standby – I denna kategori finns alla de olika typerna av standbyer. 

Blankdag – Kategorin innehåller alla blankdagar. 

Utbildning – Denna kategori innehåller nödträning, simulatorövningar och annan typ av 
träning eller utbildning. Dessutom innehåller den Passive förflyttning, då den aktiviteten 
används för att transportera besättningsmedlemmar till den plats där utbildningen genomförs.  

Marktjänstgöring – I denna kategori finns alla dagar med marktjänstgöring samt 
marktransporter.  

Unknown – Innehåller de dagar som har koden Unknown. 

6.1.2 Produktionsdag  

En produktionsdag är en dag där någon form av produktion är planerad för en 
besättningsmedlem. I detta examensarbete definieras produktion som flight, utbildning, 
standby, blankdag, dag mellan flighter på annan ort, marktjänstgöring och passiv transport, 
både på marken och i luften. Även de dagar som har koden Unknown räknas som 
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produktionsdagar. Fridagar, semester, tjänsteledighet, sjukdom eller annan typ av ledighet 
räknas inte som en produktionsdag.  

6.2 Säsongsvariationer 
Efterfrågan från resenärer varierar över året för SAS och ökar under sommaren. Under 
sommaren önskar även huvuddelen av besättningen att ha sin semester vilket gör att schemans 
utformning anpassas för att möta efterfrågan utifrån rådande förutsättningar. I Figur 7 
illustreras det genomsnittliga antalet blocktimmar per arbetsdag i varje månad för besättning 
på flygplanstypen Boeing 737. Blocktimmar är tiden mellan det att flygplanet lämnar gaten 
tills att det på destinationsflygplatsen parkerat och stängt av alla motorer. Med en högre 
efterfrågan och färre tillgängliga besättningsmedlemmar innehåller varje arbetsdag fler 
flygtimmar och därmed finns ett mindre utrymme för slack och buffrar. 

 

Figur 7 Genomsnittligt antal blocktimmar per arbetsdag 2013 och 2014 

6.3 Piloter 
I det här kapitlet beskrivs vilka aktiviteter som piloter med bas Stockholm och kvalifikationen 
B737 är planerade att genomföra, har genomfört och vilka ändringar som har skett under 2013 
och 2014.  

6.3.1 Aktiviteter vid roster release 

Under 2013 och 2014 utgjordes 43 % av dagarna som planerades vid roster release av dagar 
med produktion och 57 % av ledighet. Antalet produktionsdagar varierar över åren och beror 
även på vilken veckodag det är se Figur 8 respektive Figur 9. 
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Figur 8 Antal planerade produktionsdagar vid roster release 2013 och 2014 

 

Figur 9 Genomsnittligt antal planerade produktionsdagar varje veckodag år 2013 och 2014 vid 
roster release 

Den planerade produktionen utgörs av olika kategorier, fördelningen är relativt lika år 2013 
och 2014, se Figur 10. 
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Figur 10 Aktiviteter vid roster release 2013 och 2014 

Kategorierna varierar något beroende på årstid. Under sommaren har SAS fler flighter som 
avgår, samtidigt som fler piloter önskar semester. Detta gör att scheman behöver planeras 
tajtare så att alla flighter har tillräckligt med personal. Antalet produktionsdagar med 
flygproduktion ökar däremot inte. Vidare minskar andelen blankdagar och utbildning på 
grund av att de piloter som inte har semester behöver utnyttjas för att flyga. Under 2013 och 
2014 är fördelningen mellan kategorier relativt jämn, år 2014 illustreras i Figur 11. 

 

Figur 11 Aktiviteter vid roster release 2014 
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6.3.2 Ändringar efter roster release 

I detta kapitel finns information om vad som sker efter roster release och de förändringar som 
genomförts. I Figur 12 illustreras hur antalet ändringar förhåller sig till planerad produktion 
vid roster release år 2014. Den gröna linjen representerar antalet produktionsdagar per månad 
som var planerade vid roster release. Den röda linjen visar antalet ändringar som genomförts 
per månad.  

 

Figur 12 Planerade produktionsdagar vid roster release och antal ändringar 2014 

Tre olika typer av förändringar har genomförts; aktiviteter med produktion som planerats vid 
roster release som ändrats, aktiviteter utan produktion (ledighet) som ändrats till någon typ av 
produktion samt dagar som tillkommit efter roster release. Produktion som ändrats efter roster 
release kan till exempel vara att någon som var planerad på flight blir sjuk eller får en annan 
flight. Vidare kan det vara standby eller blankdag som utnyttjas till flight eller får någon form 
av ledighet. Efter roster release tillkommer piloter som varit långtidssjuka och blivit friska 
och ska därför arbeta som vanligt samt nyanställningar som genomförts för sent för att tilldela 
dessa ett schema vid roster release. Hur stor andel de tre typerna av förändringar utgör 
illustreras i Figur 13. 
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Figur 13 Förändringstyper 2013 

Den största kategorin, ändringar från produktion vid roster release, innehåller de olika typerna 
av produktion; flight, standby, blankdag, utbildning, marktjänstgöring och unknown. Nedan 
presenteras de ändringar som genomförts från de olika kategorierna.  

6.3.3 Ändringar från flight 

Antalet ändringar från flight som genomförts efter roster release i förhållande till det totala 
antalet dagar med huvudaktivitet flight som planerats vid roster release illustreras i Figur 14.  

 

Figur 14 Antal ändrade produktionsdagar från flight i förhållande till antal planerade dagar 
med flight vid roster release 2014 
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Figur 15.  
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Figur 15 Ändringar från flight som planerats vid roster release 2013 och 2014 

Ändringar från flight till flight är de vanligast förekommande ändringarna. Eftersom en dag 
som planerats med flight ofta innehåller fler än en flygning kan delar av dagen förändras. Det 
kan exempelvis vara så att piloten blir sjuk under dagen, blir unfit for flight, har fått ett möte 
inplanerat/omplanerat eller att en flygning blir inställd. Det förekommer även förändringar 
från flight till flight med identiska flightnummer. Några av dessa fall har undersökts vidare 
och den största delen av dessa har visat sig vara en förändring från aktiv tjänst till passiv eller 
från passiv till aktiv. Ändringar innehållande ytterligare information utöver flightnummer 
utgör 18 % av samtliga förändringar från flight till flight. Den största delen av ändringar från 
flight till flight utgörs av omdisponeringar av flighter emellan. En flight kan tillkomma, tas 
bort eller ersättas. 
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Antalet ändringar som genomförts från standby efter roster release i förhållande till det totala 
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16. En anledning till att antalet produktionsdagar med standby ökar i slutet på året är att 
andelen flygproduktion minskar medan piloterna ska arbeta samma tider som vanligt. 
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Figur 16 Antal ändrade produktionsdagar från standby i förhållande till antal planerade dagar 
med standby vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från standby under åren 2013 och 2014 ändrades till återfinns i 
Figur 17.  

 

Figur 17 Ändringar från standby som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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Figur 18 Antal ändrade produktionsdagar från blankdag i förhållande till antal planerade 
blankdagar vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från blankdag under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 19.  

 

Figur 19 Ändringar från blankdag som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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Antalet ändringar från utbildning som genomförts efter roster release i förhållande till det 
totala antalet dagar med huvudaktivitet utbildning som planerats vid roster release illustreras i 
Figur 20. Antalet produktionsdagar planerade till utbildning minskar under 
sommarmånaderna för att de piloter som inte har semester utnyttjas för att flyga. 
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Figur 20 Antal ändrade produktionsdagar från utbildning i förhållande till antal planerade 
dagar med utbildning vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från utbildning under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 21. 

 

Figur 21 Ändringar från utbildning som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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Antalet ändringar från marktjänstgöring som genomförts efter roster release i förhållande till 
det totala antalet dagar med huvudaktivitet marktjänstgöring som planerats vid roster release 
illustreras i Figur 22. 
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Figur 22 Antal ändrade produktionsdagar från marktjänstgöring i förhållande till antal 
planerade dagar med marktjänstgöring vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från marktjänstgöring under åren 2013 och 2014 ändrats till 
återfinns i Figur 23. 

 

 

Figur 23 Ändringar från marktjänstgöring som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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Antalet ändringar från unknown som genomförts efter roster release i förhållande till det 
totala antalet dagar med huvudaktivitet unknown som planerats vid roster release illustreras i 
Figur 24. 
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Figur 24 Antal ändrade produktionsdagar från unknown i förhållande till antal planerade 
dagar med unknown vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från unknown under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 25. 

 

 

Figur 25 Ändringar från unknown som planerats vid roster release 2013 och 2014 

6.3.9  Ändringar från ledig till produktion 

Efter roster release sker ändringar från ledighet, anställda kan byta fridagar med varandra och 
SAS köper in fridagar om så behövs. I Figur 26 finns information om hur många lediga dagar 
som ändrats till produktion efter roster release år 2014. 
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Figur 26 Alla ändringar från ledighet till produktion i förhållande till antal planerade dagar 
med ledighet vid roster release 2013 

Information om vad ändringar från ledighet under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 27.  

 

Figur 27 Ändringar från ledighet som planerats vid roster release 2013 och 2014 

Av de förändringar som genomfördes från ledighet till flight köpte SAS år 2013 64 % av 
dagarna och år 2014 48 %, se Figur 28.  Av de förändringar som genomfördes från ledighet till 
utbildning köpte SAS år 2013 38 % av dagarna och år 2014 47 %, se Figur 29.  Dagar som 
ändras till övriga aktiviteter köps sällan in. 
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Figur 28 Andel inköpta dagar av ändringar från ledighet till flight år 2013 och 2014 

 

 

Figur 29 Andel inköpta dagar av ändringar från ledighet till utbildning år 2013 och 2014 

Det totala antalet inköpta dagar skiljer sig mellan år 2013 och 2014, se Figur 30. 
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Figur 30 Antal inköpta dagar år 2013 och 2014 

Nedan följer en presentation av de produktionsdagar som har tillkommit efter roster release. 
Ändringarna är i form av långtidssjuk till produktion och nyanställda som fått scheman i 
efterhand. 

6.3.10 Ändringar från långtidssjuk 

I Figur 31 finns information om antalet ändringar som genomförts från lågtidssjuk varje 
månad år 2013 och 2014. I Figur 32 illustreras vad ändringarna har genomförts till under 2013 
och 2014. 

 

Figur 31 Antal ändringar från långtidssjuk 2013 och 2014 
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Figur 32 Ändringar från långtidssjukdom 2013 och 2014 

6.3.11 Nyanställningar 

SAS har anställt piloter år 2013 som tillkommit efter roster release och därför inte fått ett 
schema och aktiviteter vid samma tidpunkt som övriga scheman publicerades. Den 15 maj 
2013 planerades utbildning för två nyanställda piloter som påbörjade sin tjänst den 16 maj. 
Den 14 maj 2013 planerades scheman för 4 nyanställda som började arbeta 1 juni, de första 
dagarna bestod av utbildning och resterande del av månaden unknown som senare har ändrats 
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scheman inplanerade dagen efter, alltså den 4 juni. 

Det finns en avvikande händelse som inträffade i februari 2013 då en sedan tidigare anställd 
fick sitt schema planerat den 22e. Schemat planerades för de två påföljande månaderna mars 
och april. Piloten avslutade sedan sin tjänst vid månadsskiftet juni-juli och har 
marktjänstgöring och semester fram till dess. 
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6.4 Kabinpersonal 
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under 2013 och 2014. 
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är högst under sommarmånaderna, följt av januari och december. Övriga månader har relativt 
lågt antal semesterdagar. Antalet fridagar är relativt jämt fördelat över månaderna, med något 
färre under sommaren. Antalet långtidssjuka ökar stadigt under 2013 medan under 2014 
varierar de under hela året med en topp i augusti. Det är nästan ingen kompensationsledighet 
inplanerad under somrarna de båda åren och antalet är något högre på våren än på hösten. 
Antalet dagar med tjänstledighet är hög i januari och under sommaren, övriga delar av de 
båda åren är det relativt lika. Det höga antalet tjänstlediga under sommaren beror främst på 
föräldraledighet medan anledningarna inte är specificerade i januari.  

Antalet produktionsdagar varierar över åren och beroende på vilken veckodag det är, se Figur 
33 och Figur 34 

 

Figur 33 Planerade produktionsdagar vid roster release 2013 och 2014 

 

Figur 34 Genomsnittligt antal produktionsdagar per veckodag 2013 och 2014 

Den planerade produktionen utgörs av olika kategorier, andelen är relativt lika år 2013 och 
2014, se Figur 35. 
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Figur 35 Aktiviteter vid roster release 2013 och 2014 

Majoriteten av kategorierna skiljer sig inte över åren. Den kategori som varierar mest är 
utbildning, detta då det inte planeras utbildning under sommaren i någon större mängd. I 
övrigt är det främst antalet produktionsdagar med flight som varierar. För en illustration se 
Figur 36. 

 

Figur 36 Aktiviteter planerade vid roster release 2014 
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planerade vid roster release. Den röda linjen visar antalet ändringar som genomförts per 
månad. 

 

Figur 37 Planerade produktionsdagar vid roster release och antal ändringar 2014 

Tre olika typer av förändringar har genomförts; aktiviteter med produktion som planerats vid 
roster release som ändrats, aktiviteter utan produktion (ledighet) som ändrats till någon typ av 
produktion samt dagar som tillkommit efter roster release. Produktion som ändrats efter roster 
release kan till exempel innebära att en besättningsmedlem som varit planerad på flight blir 
sjuk eller får en annan flight. Vidare kan det vara standby eller blankdag som utnyttjas till 
flight eller får någon form av ledighet. Efter roster release kan det tillkomma piloter som varit 
långtidssjuka och blivit friska och ska därför arbeta som vanligt. Det tillkommer även 
nyanställningar som genomförts för sent för att tilldelas ett schema vid roster release. Hur stor 
andel de tre typerna av förändringar utgör år 2013 och 2014 illustreras i Figur 38. 

 

Figur 38 Förändringstyper 2013 och 2014 
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Den största kategorin, ändringar från produktion vid roster release, innehåller de olika typerna 
av produktion; flight, standby, blankdag, utbildning, marktjänstgöring och unknown. Nedan 
presenteras de ändringar som genomförts från de olika kategorierna.  

6.4.3 Ändringar från flight 

Antalet ändringar från flight som för kabinpersonal genomförts efter roster release i 
förhållande till det totala antalet dagar med huvudaktivitet flight som planerats vid roster 
release illustreras i Figur 39. 

 

Figur 39 Antal ändrade produktionsdagar från flight i förhållande till antal planerade dagar 
med flight vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från flight under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 40.  

 

Figur 40 Ändringar från flight som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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information utöver flightnummer utgör 26 % av samtliga förändringar från flight till flight. 
Den absolut största delen av ändringar flight till flight utgörs av omdisponeringar av 
flygningar. Det kan exempelvis vara att en flygning tillkommer, försvinner eller både och. 

6.4.4 Ändringar från standby 

Antalet ändringar som genomförts från standby efter roster release i förhållande till det totala 
antalet dagar med huvudaktivitet standby som planerats vid roster release illustreras i Figur 
41.

 

Figur 41 Antal ändrade produktionsdagar från standby i förhållande till antal planerade dagar 
med standby vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från standby under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 42.  

 

Figur 42 Ändringar från standby som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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6.4.5 Ändringar från blankdag 

Antalet ändringar från blankdag som genomförts efter roster release i förhållande till det totala 
antalet dagar med huvudaktivitet blankdag som planerats vid roster release illustreras i och 
Figur 43. 

 

Figur 43 Antal ändrade produktionsdagar från blankdag i förhållande till antal planerade 
blankdagar vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från blankdag under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 44. 

 

Figur 44 Ändringar från blankdag som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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6.4.6 Ändringar från planerad utbildning 

Antalet ändringar från utbildning som genomförts efter roster release i förhållande till det 
totala antalet dagar med huvudaktivitet utbildning som planerats vid roster release illustreras i 
Figur 45. Antalet produktionsdagar planerade till utbildning minskar under sommarmånaderna 
för att de i kabinpersonalen som inte har semester utnyttjas för att flyga. 

 

Figur 45 Antal ändrade produktionsdagar från utbildning i förhållande till antal planerade 
dagar med utbildning vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från utbildning under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
Figur 46. Det totala antalet ändringar från utbildning är lågt. Besättningsmedlemmar måste 
genomföra sin utbildning för att få behålla sina licenser och därför ändras inte planerad 
utbildning till någon annan form av produktion om det inte är nödvändigt. Antalet ändringar 
som genomförs till sjukdom är också relativt lågt. Det är däremot fler produktionsdagar som 
ändras till sjukdom än till andra kategorier vilket gör att andelen ändringar till sjukdom är 
stor.

 

Figur 46 Ändringar från utbildning som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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6.4.7 Ändringar från planerad marktjänstgöring 

Antalet ändringar från marktjänstgöring som genomförts efter roster release i förhållande till 
det totala antalet dagar med huvudaktivitet marktjänstgöring som planerats vid roster release 
illustreras i Figur 47. 

 

Figur 47 Antal ändrade produktionsdagar från marktjänstgöring i förhållande till antal 
planerade dagar med marktjänstgöring vid roster release 2014 

Information om vad ändringar från marktjänstgöring under åren 2013 och 2014 ändrats till 
återfinns i Figur 48. 

 

Figur 48 Ändringar från marktjänstgöring som planerats vid roster release 2013 och 2014 
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6.4.8 Ändringar från unknown 

De dagar som vid rosterrelease har koden unknown utgör en försvinnande liten del av alla 
dagar som planeras. De uppkommer i scheman för kabinpersonal med ojämna mellanrum och 
den största delen ändras inte utan förblir unknown. De gånger ändringar har genomförts har 
dagarna ändrats till flight, ledighet eller sjukdom. I december 2013 nyanställdes drygt 20 
personer till kabinpersonalen. Deras scheman började den 20e och alla dagar fick koden 
unknown. Övriga månader där det finns dagar med unknown är det totalt mellan 9 och 62 
dagar per månad. I mars 2014 var två kabinanställda planerade på unknown hela månaden och 
en fortsatte vara det även andra månaden. Inga ändringar gjordes på de båda 
besättningsmedlemmarna under den tiden.   

6.4.9 Ändringar från ledighet till produktion  

Efter roster release sker ändringar från ledighet, anställda kan byta fridagar med varandra och 
SAS köper in fridagar om så behövs. I Figur 49 finns information om hur många lediga dagar 
som förändras efter roster release år 2014. 

 

Figur 49 Alla ändringar från ledig i förhållande till antal planerade dagar med ledighet vid 
roster release 2014 

Information om vad ändringar från ledighet under åren 2013 och 2014 ändrats till återfinns i 
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Figur 50 Ändringar från marktjänstgöring som planerats vid roster release 2013 och 2014 

Av de ändringar som 2013 genomfördes från ledig till flight stod timanställda för 44 % och 
2014 stod de för 62 %. Det köptes även in dagar båda åren. Av de förändringar som 
genomfördes från ledighet till flight köpte SAS år 2013 27 % av dagarna och år 2014 20 %. I 
Figur 51 finns en illustration över köpta dagar och lediga dagar från resurspoolen.   

 

Figur 51 Andel köpta dagar av ändringar från ledighet till flight 2013 och 2014 

Det totala antalet inköpta dagar skiljer sig inte nämnvärt under 2013 och 2014, det som skiljer 
sig är när de köptes in, se Figur 52. Av det totala antalet inköpta dagar går 99,8 % till flight. 
Enstaka köpta dagar har under de två åren avvecklats som standby eller blankdag. Vid ett 
tillfälle har personen blivit sjuk.  
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Figur 52 Antal inköpta dagar år 2013 och 2014 

Nedan följer en presentation av de produktionsdagar som har tillkommit efter roster release. 
Ändringarna är i form av långtidssjuk till produktion och nyanställda som fått scheman i 
efterhand. 

6.4.10 Ändringar från långtidssjuk 

I Figur 53 finns information om antalet ändringar som genomförts varje månad år 2013 och 
2014. I Figur 54 illustreras vad ändringarna har genomförts till under 2013 och 2014. 

 

Figur 53 Antal ändringar från långtidssjuk 2013 och 2014 
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Figur 54 Ändringar från långtidssjukdom 2013 och 2014 

6.4.11 Nyanställningar 

Under år 2013 och 2014 har SAS i omgångar nyanställt kabinpersonal, vissa gånger börjar de 
först en bit in i en månad. Det sker inte varje månad, men då det sker får de nyanställda inte 
ett schema vid samma tidpunkt som övriga anställda, utan deras scheman publiceras i 
efterhand. Vanligtvis anställs mellan 15 och 40 personer samtidigt. Till största delen planeras 
de nyanställda till utbildning, flight eller ledighet (fridagar mellan utbildningsdagarna). I 
december 2014 planerades de nyanställda först till unknown för att sedan få nya aktiviteter. 
Tre gånger under de två åren har det skett att sedan tidigare anställda besättningsmedlemmar 
har fått scheman publicerade senare i månaden än övrig personal. Dessa personer har antingen 
blivit planerade på långtidssjuk eller marktjänstgöring. En av dem fick schema för två 
månader framåt samtidigt. De andra två har fått scheman som vanligt månaden efter den 
avvikande månaden. 

6.4.12 Ändringar till sjukdom 

Från alla kategorier sker det ändringar till sjukdom. När i månaden kabinpersonalen blir sjuk 
varierar. Däremot är det totala antalet ändringar till sjukdom högre under sommarmånaderna 
än de övriga månaderna. År 2014 var antalet högt även i oktober. Totalt sett har antalet 
sjukdomstillfällen år 2013 och 2014 varit jämnt för kabinpersonalen.  
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7 RESULTAT OCH DISKUSSION  
I detta kapitel presenteras mätetal i form av andel avvecklat enligt plan och ett nyckeltal som 
beskriver antalet förändringar i förhållande till antalet planerade produktionsdagar. 
Nyckeltalet presenteras i Kapitel 7.3 och benämns förändringskvot.  

7.1 Ändringar efter roster release 

Nedan presenteras huruvida oförändrade och ändrade aktiviteter som planerats vid roster 
release anses vara avvecklade enligt plan samt om ändrade aktiviteter påverkar 
förändringskvoten eller inte. I varje delkapitel diskuteras även hur en ändring som räknas eller 
inte påverkar de framtagna mätetalen.  

7.1.1  Ändringar från flight 

De aktiviteter som planerats till flight och sedan inte ändrats efter roster release anses vara 
avvecklade enligt plan. Har det däremot skett en ändring, oavsett till vad, anses inte 
aktiviteten ha avvecklats enligt plan och samtliga ändringar från flight påverkar därför 
förändringskvoten, se Tabell 2. I första kolumnen beskrivs vad ändringarna har genomförts 
till. De ändringar som anses vara avvecklade enligt plan markeras med ett kryss i den andra 
kolumnen. Ändringar som påverkar förändringskvoten markeras i den tredje kolumnen.  

Tabell 2 Ändringar från flight som anses vara avvecklade enligt plan och ändringar som 
påverkar förändringskvoten 

ändrat till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight   X 

standby   X 

blankdag   X 

utbildning   X 

marktjänstgöring   X 

sjukdom   X 

ledighet   X 

unknown   X 

 

Det är viktigt för SAS att alla flighter i trafikprogramet genomförs. En inställd flight är 
kostsamt men det påverkar även resenärers och samhällets syn på SAS som flygbolag. Vidare 
ställer det till problem då varken flygplan eller besättning befinner sig på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. För att undvika följderna av en inställd flight är det viktigt för SAS att göra allt de 
kan för att varje flygplan ska avgå på utsatt tid. Vid sjukdomsfall eller när en 
besättningsmedlem av andra anledningar inte kan genomföra planerade flighter måste denne 
ersättas med någon annan. Oberoende av vilken anledning som ligger bakom förändringen är 
det viktigt att disponera om för att flighten ska kunna avgå. 

Bland de ändringar som har genomförts under 2013 och 2014 är ändringar från flight till 
flight de som är svårast att tolka. Det finns tydlig information om att ändringar har genomförts 
men svårigheten ligger framförallt i att tyda den bakomliggande anledningen. Vid flera 
tillfällen har ändringar genomförts till och från samma flightnummer. Majoriteten av dessa 
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genomförs på grund av att besättningsmedlemen går från aktiv till passiv tjänst eller det 
motsatta. Det förekommer även att en ändring i ett senare skede ändras tillbaka. I given data 
är det inte möjligt att se om en flight genomförs aktivt eller passivt. Det finns även tillfällen 
då data antyder att samtliga flighter var genomförda trots att sista flighten på dagen inte 
avgått. Anledningen kan vara att ett fel inträffat efter att flygplanet lämnat gaten och därför 
aldrig avgått, i dessa fall registreras flighten i given data som genomförd. Majoriteten av de 
ändringar som genomförs från flight till flight är faktiska ändringar som bör påverka 
förändringskvoten och de utgör även dagar som inte avvecklats enligt plan. Andelen dagar 
med ändringar som sedan ändrats tillbaka till originalplanen igen är liten, varför de är 
försumbara i sammanhanget. 

Vid omdisponering kan den bästa lösningen vara att ändra flera besättningsmedlemmars 
scheman för att lösa ett problem. På grund av detta kan en ändring ge upphov till flera 
ändringar. Dessa ändringar kan göra att det slutliga schemat är mer kostnadseffektivt än om 
en fridag måste köpas in. Huruvida dessa ändringar borde påverka förändringskvoten beror på 
synvinkeln. Det är ändringar som genomförts för att nå ett bättre resultat, men samtliga 
ändringar hade inte nödvändigtvis behövt genomföras för att lösa problemet. Ändringarna kan 
ha minskat SAS utgifter jämfört med andra lösningar och bör ur det perspektivet inte anses 
vara ändringar som påverkar mätetalen. Kohl et al (2007) menar att det schema som optimeras 
vid roster release är det bästa möjliga med givna förutsättningar men då en större störning 
inträffar ändras förutsättningarna och det kan då vara bättre att göra om planen från början. I 
SAS fall är besättningen för stor för att praktiskt och tidsmässigt kunna göra om hela 
planeringen. En del av schemat kan däremot planeras om för att det ska bli så bra som möjligt 
under de nya förutsättningarna. Samtidigt kan antalet ändringar som behöver genomföras för 
att lösa ett problem indikerar på hur störningskänsligt ett schema är. I förändringskvoten 
kommer denna typ av ändringar påverka på samma sätt som andra ändringar från flight till 
flight. I given data är det inte möjligt att särskilja dessa ändringar från andra ändringar i 
samma kategori. En effekt av att dessa ändringar påverkar förändringskvoten är att andelen 
ändringar blir något högre och resultatet något sämre. På samma sätt blir andelen avvecklat 
lägre.  

7.1.2  Ändringar från standby 

De aktiviteter som planerats till standby och sedan inte ändras efter roster release anses ha 
avvecklats enligt plan. Standby planeras vid roster release för att kunna täcka upp luckor i 
scheman som följer av att en besättningsmedlem av någon anledning inte kan genomföra den 
eller de flighter personen varit planerad på. Att en planerad standby utnyttjas till flight anses 
därför ha avvecklats enligt plan. När en besättningsmedlem planeras till standby line kommer 
ändringar ske till fridag till följd av produktion. Detta sker på grund av regler kring 
tjänstgöringstid och ledighet. Standby line till fridag kommer att räknas som avvecklat enligt 
plan. De ändringar som påverkar förändringskvoten är förändringar som genomförs till 
blankdag, utbildning, marktjänstgöring, ledighet och unknown. I Tabell 3 beskrivs vilka av de 
förändringar som genomförts efter roster release som anses vara avvecklade enligt plan och 
vilka som påverkar förändringskvoten. 
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Tabell 3 Ändringar från standby som anses vara avvecklade enligt plan och ändringar 
som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight X   

standby  X*   

blankdag   X 

utbildning   X 

marktjänstgöring   X 

sjukdom   X 

ledighet       X** 

unknown   X 

 

 

 

Om ändringar från standby till flight hade påverkat förändringskvoten skulle SAS scheman 
verka sämre än vad de egentligen är. Samma sak gäller för ändringar från standby line till 
fridag. Vid roster release finns vetskapen om att ett visst antal av dagarna kommer ändras till 
fridagar. Antingen till följd av flygproduktion eller till följd av fem outnyttjade standby-dagar 
i rad. Därför bör även dessa ändringar anses vara avvecklade enligt plan.  

Det finns främst två orsaker till att en standby inte utnyttjas. Det ena är att den inte behövdes, 
schemat var antingen robust från början alternativt så genomfördes inte så många ändringar 
att planerade standbyer behövde utnyttjas. Den andra orsaken är att besättningsmedlemmen 
planerad på standby inte hade rätt kompetens för att möta behovet. Dessa två anledningar 
visar att det ur ett robusthetssynvinkel kan vara både bra och dåligt att en standby inte 
utnyttjas. Utifrån given data går det inte att se varför en standby inte utnyttjats. Samtidigt har 
ingen ändring genomförts och standby som inte utnyttjats kommer anses vara avvecklade 
enligt plan. Den påverkan detta beslut kan ha på mätetalen är att de standby som inte kunde 
utnyttjas trots behov kommer räknas som avvecklade enligt plan. Detta gör att andelen 
avvecklat kan se något bättre ut än vad det egentligen är. SAS har ett pågående arbete kring 
placering och utnyttjandegraden av standby, av denna anledning kommer inte ämnet 
analyseras djupare i detta skede.  

Ändringar från standby till utbildning eller marktjänstgöring anses inte vara avvecklat enligt 
plan. Visserligen har dagen använts till produktion, men inte till den typ av produktion som 
var tänkt vid roster release. Om en besättningsmedlem inte kan genomföra sin träning ersätts 
vanligtvis inte det passet med en annan besättningsmedlem. Samma sak gäller för 
marktjänstgöring, uteblir ett kontorspass eller ett möte är det vanligtvis ingen som ersätter. 
Ändringarna från standby till utbildning eller marktjänstgöring utgör bara en liten del av det 
totala antalet ändringar från standby och ett annat synsätt skulle inte påverka mätetalen 
nämnvärt.  

*anses vara avvecklat om ändringen har samma kategori, t.ex. standby home till 
standby home. Däremot anses ändringar från en standbykategori till en annan, t.ex. 
standby home till airport standby inte vara avvecklat enligt plan. 

 
** Standby line till fridag anses inte vara en ändring som påverkar nyckeltalet 
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7.1.3  Ändringar från blankdag 

De dagar som planerats med aktiviteten blankdag och sedan inte ändrats anses vara 
avvecklade enligt plan. På grund av att blankdagars syfte är att kunna utnyttjas till flight anses 
de ändringar vara enligt plan och kommer därför inte påverka förändringskvoten. Resterande 
ändringar kommer att påverka förändringskvoten, se Tabell 4. 

Tabell 4 Ändringar från blankdag som anses vara avvecklade enligt plan och ändringar 
som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight X   

standby   X 

blankdag   X 

utbildning   X 

marktjänstgöring   X 

sjukdom   X 

ledig   X 

unknown   X 

 

Blankdagar planeras in i schemat för att kunna användas till att täcka upp luckor som 
uppkomer i scheman. Av denna anledning anses blankdagar som utnyttjas till flight vara 
avvecklade enligt plan. De dagar som vid roster release planerats till blankdag och sedan inte 
ändras anses också vara avvecklade enligt plan. Precis som med standby går det inte med 
given data att avgöra om blankdagar är outnyttjade på grund av att den inte behövdes eller om 
det är för att den inte låg rätt placerad. Den påverkan detta kan ha på mätetalen är att de visar 
ett något bättre resultat än vad som egentligen är fallet. 

7.1.4 Ändringar från utbildning 

Dagar med planerad utbildning som inte ändras efter roster release anses vara avvecklade 
enligt plan. Det är inte ovanligt att SAS vid roster release inte vet exakta tider för utbildning. 
På grund av detta genomförs ändringar i efterhand som korrigerar mindre tidsförändringar, 
vilka anses vara enligt plan. Däremot om en ändring sker från till exempel ett simulatorpass 
till nödträning är det inte enligt plan och ändringen påverkar också förändringskvoten, se 
Tabell 5.  
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Tabell 5 Ändringar från utbildning som anses vara avvecklade enligt plan och 
ändringar som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight  X 

standby   X 

blankdag   X 

utbildning X*   

marktjänstgöring   X 

sjukdom   X 

ledig   X 

unknown   X 

 

 

För att besättningsmedlemmar ska få behålla sina licenser och utföra flygtjänstgöring måste 
de med jämna mellanrum genomgå olika utbildningar, för mer detaljer se Utbildning i Kapitel 
5.1. Det är av stor betydelse att de planerade utbildningarna genomförs och därför anses alla 
ändringar från utbildning vara ändringar som ska påverka andelen avvecklat samt 
förändringskvoten negativt. Undantaget är när en ändring från utbildning sker till samma typ 
av utbildning, det vill säga när kurskoden inte ändras. Anledning är att då en ändring 
registreras trots att det är samma kurs är det med största sannolikhet en tid eller lokal som har 
ändrats. Detta påverkar inte utbildningsdagen nämnvärt då hela dagen är dedikerad till 
utbildning, oavsett när på dagen den sker. Det påverkar inte heller hur sent 
besättningsmedlemen kan arbeta dagen innan eller hur tidigt det går att börja dagen efter. För 
kabin är ändringarna från utbildning till utbildning försvinnande liten. För piloter utgör 
ändringar från utbildning till utbildning med samma kurskod 11 % av det totala antalet 
ändringar från utbildning. 

7.1.5 Ändringar från marktjänstgöring 

Dagar med planerad marktjänstgöring som inte ändras efter roster release anses vara 
avvecklade enligt plan. Ändringar som sker från marktjänstgöring efter roster release anses 
inte vara avvecklade enligt plan med undantag för ändringar som skett till marktjänstgöring, 
se Tabell 6. 

. 

  

* ändringar från utbildning till utbildning där kurskoden är den samma anses vara 
avvecklade enligt plan. Övriga ändringar från utbildning till utbildning anses inte 
vara avvecklat enligt plan. 
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Tabell 6 Ändringar från marktjänstgöring som anses vara avvecklade enligt plan och 
ändringar som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight   X 

standby   X 

blankdag   X 

utbildning   X 

marktjänstgöring X   

sjukdom   X 

ledig   X 

unknown   X 

 

Besättningsmedlemmar tilldelas marktjänstgöring när de ska närvara på möten eller har 
administrativa uppgifter att utföra. Många av de fackligt aktiva besättningsmedlemmarna har 
till största del marktjänstgöring för att delta på möten och utföra andra ansvarsuppgifter, se 
Marktjänstgöring i Kapitel 5.1. När en besättningsmedlem planeras till marktjänstgöring 
gäller det för hela dagen. Skulle tider på ett möte ändras eller att ett kontorspass ändras till ett 
möte påverkas visserligen dagen i sig, men inte schemat i sin helhet eller övrig produktion. 
Vidare påverkar inte ändringen senast check-out dagen innan eller tidigast check-in dagen 
efter. Ändringar från marktjänstgöring till marktjänstgöring anses därför vara avvecklat enligt 
plan. För piloter utgör andelen marktjänstgöring till marktjänstgöring 4 % av det totala antalet 
ändringar från marktjänstgöring. För kabinpersonal är motsvarande andel 1 %. Den låga 
andelen av antalet ändringar tyder på att mätetalen inte påverkas i någon större utsträckning 
av huruvida ändringar från marktjänstgöring till marktjänstgöring räknas eller inte.  

7.1.6 Ändringar från unknown 

Det som planerats som unknown vid roster release och inte ändrats innebär ofta en dag som 
spenderas på en destination mellan två flygningar och anses vara avvecklat enligt plan. Inga 
ändringar anses vara avvecklade enligt plan och påverkar således förändringskvoten, se Tabell 
7. 

. 
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Tabell 7 Ändringar från unknown som anses vara avvecklade enligt plan och ändringar 
som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 

Ändringar som anses 
vara avvecklade 

enligt plan 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight   X 

standby   X 

blankdag   X 

utbildning   X 

marktjänstgöring   X 

sjukdom   X 

ledig   X 

unknown 

 

X 

 

Dagar som uppträder som unknown i data utgör mindre än en promille av de dagar som vid 
roster release har planerad produktion. Att inte veta vilken aktivitet som är planerad innebär 
en osäkerhet men har troligtvis inte påverkat mätetalen märkvärt. En del av dagarna beror på 
att SAS inte har någon kod som innebär en vistelse längre än ett dygn på utestation mellan 
flighter. Det förekommer även handhavandefel vilket utgör en större osäkerhet då det inte går 
att säga något om vilken aktivitet som har planerats och/eller avvecklats. Förhållandet mellan 
handhavandefel och avsaknad av kod är okänt då ett utdrag av dessa dagar har undersökts 
men inte alla.  

Antalet okända dagar är som tidigare nämnt lågt och för att få en mer exakt bild av schemats 
utformning hade djupare undersökning av alla okända dagar kunnat genomföras även om det 
hade varit tidskrävande. För att uppmärksamma felaktigheter samt avsaknad av koder i SAS 
data fick okända dagar förbli unknown. Genom att belysa hur många dagar som får 
aktivitetskoden unknown uppdagas detta problem. Vidare är andelen försvinnande liten och 
mätetalens resultat påverkas därför inte nämnvärt. 

7.1.7 Ändringar från ledighet, långtidssjukdom och dagar planerade efter roster 
release 

Andelen avvecklat enligt plan beskriver hur mycket av planerad produktion som anses vara 
avvecklad i förhållande till planerad produktion. På grund av detta tas inte hänsyn till 
oförändrade dagar med ledighet eller långtidssjukdom. Inte heller ändringar från ledighet eller 
långtidssjukdom finns med i andelen avvecklat då de inte var planerat som produktion. 
Däremot räknas den typen av ändringar till de som påverkar förändringskvoten. Ändringar 
som genomförs från ledighet och långtidssjuk till flight, standby, blankdag, utbildning, 
marktjänstgöring och unknown påverkar förändringskvoten, se Tabell 8.  

De dagar som planerats efter roster release på grund av nyanställningar kommer inte påverka 
förändringskvoten eller andel avvecklat enligt plan.  
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Tabell 8 De ändringar från ledighet och långtidssjuk som påverkar förändringskvoten 

ändringar till 
 

ändringar som inte 
påverkar 

förändringskvoten 

ändringar som 
påverkar 

förändringskvoten 

flight 

 

X  

standby 

 

X 

blankdag 

 

X  

utbildning 

 

 X 

marktjänstgöring 

 

 X 

sjukdom  X 

 ledighet  X 

 unknown 

 

 X 

 

Som tidigare nämnts har SAS under åren anställt nya piloter och framförallt kabinpersonal 
som fått scheman publicerade efter roster release. Då dessa helt bortses ifrån både i andelen 
avvecklat och förändringskvoten påverkar det inte resultatet. Frågan handlar snarare om hur 
processen för nyanställningar inom SAS kan förbättras. En förbättrad process skulle 
möjligtvis leda till att samtliga aktiviteter och produktionsdagar finns med vid roster release 
och då även i beräkningarna. De nyanställda genomgår framförallt utbildning i början vilket 
gör att en del av den utbildning som SAS anställda genomfört under 2013 och 2014 inte finns 
representerat och inte heller huruvida det avvecklades enligt plan eller inte. När scheman 
publicerades till de nyanställda utgjordes i flera fall de första dagarna av utbildning följt av 
dagar med unknown som senare ändrats till ytterligare utbildning. En del av de dagar som 
publicerats som unknown finns med andra ord inte heller med i beräkningarna och därmed 
inte de ändringar som sedan genomförts. Andelen avvecklat enligt plan är ett mått på 
robusthet men även i mångt och mycket ett mått på hur väl SAS genomför schemaläggning 
utifrån rådande förutsättningar. 

7.1.8 Ändringar till sjukdom 

Ändringar som genomförs från produktion till sjukdom är förändringar som inte direkt följer 
av att scheman är mindre robust planerade och utgör därför en osäkerhet i mätetalen. När en 
ändring på grund av sjukdom leder till ytterligare ändringar är scheman mindre robusta än om 
ändringen är isolerad till begynnelseförändringen. En anledning till att ändringar från 
produktion till sjukdom ändå påverkar förändringskvoten är att det kan lösas med hjälp av 
standby, vilka utgör ändringar som inte räknas. När en anställd varit planerad på standby, 
blankdag, utbildning eller marktjänstgöring och blivit sjuk ersätts denne vanligtvis inte. 
Ändringar som följer av sjukdom ska påverka förändringskvoten i någon form då en sjukdom 
kan vara till följd av för hårt pressade scheman och arbetsförhållanden. 

7.2 Produktionsdagar avvecklade enligt plan 

I detta kapitel finns information om hur stor del av scheman år 2013 och 2014 som avvecklats 
enligt plan, vilket är det första nyckletalet som indikerar hur robusta planerade scheman varit. 
Andelen som avvecklats enligt plan beräknas genom att dividera de dagar som anses vara 
avvecklade enligt plan med samtliga dagar som vid roster release hade planerad produktion. 
Andelen som avvecklats enligt plan beräknas på månadsbasis såväl som per dag. 
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Analysen av andelen produktionsdagar avvecklade enligt plan sker i Kapitel 7.4-7.8. 

Utifrån information i Kapitel 7.1 har andelen produktionsdagar som är avvecklade enligt plan 
beräknats. I Figur 55 finns information om andelen avvecklade produktionsdagar enligt plan 
per månad för piloter respektive kabinpersonal. I Figur 56 presenteras andelen avvecklat 
enligt plan i genomsnitt per veckodag för år 2013 och 2014. 

 

Figur 55 Andel avvecklat enligt plan för piloter och kabinpersonal per månad år 2013 och 2014 

 

 

Figur 56 Andel avvecklat enligt plan för piloter och kabinpersonal i genomsnitt per veckodag år 
2013 och 2014 

Nedan följer Figur 57 som visar hur andelen produktionsdagar avvecklade enligt plan varierar 
per dag för piloter och kabinpersonal under oktober 2013 och 2014. Oktober har valts på 
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grund av att det är en representativ månad då den bland annat inte är en sommar- eller 
vintermånad. Vidare finns inga speciella helgdagar under oktober. I slutet av oktober 2013 
skedde en extrem händelse vilket syns tydligt i figuren. 

 

Figur 57 Andel avvecklat enligt plan för piloter och kabinpersonal per dag i oktober 2013 och 
2014 

I Figur 58 finns information om hur andelen produktionsdagar som avvecklats enligt plan i 
genomsnitt varierar över månaderna för piloter och kabinpersonal år 2013 och 2014. 
Tillhörande trendlinje visar att scheman som planeras för dagar i slutet av månaderna 
generellt sett utgör en mindre andel avvecklade produktionsdagar enligt plan. 

 

Figur 58 Andelen avvecklat enligt plan för piloter och kabinpersonal i genomsnitt per 
månadsdag 2013 och 2014 med tillhörande trendlinjer 
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På grund av att SAS planerar en månad i taget och månadens sista dagar planeras sex veckor i 
förväg jämfört med de första dagarna som planeras två veckor i förväg ökar riskerna för att 
fler aktiviteter avviker från plan i slutet av månaden. Det finns däremot ingen förändringstyp 
som sticker ut, det vill säga där andelen avvecklat minskar betydligt mer med tiden än övriga. 
Då minskningen är relativt liten tyder det på att SAS planeringshorisont inte påverkar 
resultatet i allt för stor utsträckning. Det är troligtvis så att en kortare planeringshorisont hade 
ökat andelen avvecklat något men det finns andra aspekter att ta i beaktning. Exempelvis så 
utgör skarven mellan två månader en osäkerhet och svårighet vid planering. Med kortare 
planeringsperioder skulle dessa öka. Kortare planeringsperioder skulle troligtvis inte heller 
vara populärt bland SAS piloter och kabinpersonal. Åkerstedt et al. (2012) menar att kort 
framförhållning minskar möjligheten att leva sitt liv som önskat. 

I Tabell 9 finns en sammanställning över andelen avvecklat enligt plan per månad för piloter 
och kabinpersonal år 2013 och 2014. För att visa på variationer under en månad innehåller 
tabellen minsta samt största värdet för månaden, standardavvikelse och median.  

Tabell 9 Andel avvecklat enligt plan  

 

Andel avvecklat 

enligt plan i 

genomsnitt Median Standardavvikelse 

Minsta 

värde 

Största 

värde 

januari 2013 79 % 79 % 4 % 68 % 88 % 

februari 2013 75 % 76 % 4 % 63 % 83 % 

mars 2013 77 % 77 % 4 % 69 % 86 % 

april 2013 74 % 74 % 3 % 62 % 80 % 

maj 2013 75 % 74 % 4 % 66 % 83 % 

juni 2013 72 % 72 % 5 % 60 % 83 % 

juli 2013 74 % 74 % 4 % 60 % 84 % 

augusti 2013 76 % 76 % 5 % 63 % 84 % 

september 2013 75 % 75 % 3 % 66 % 83 % 

oktober 2013 75 % 75 % 5 % 57 % 82 % 

november 2013 77 % 77 % 5 % 68 % 86 % 

december 2013 75 % 75 % 7 % 43 % 85 % 

januari 2014 80 % 80 % 4 % 72 % 90 % 

februari 2014 74 % 74 % 6 % 60 % 84 % 

mars 2014 76 % 75 % 5 % 65 % 88 % 

april 2014 76 % 76 % 4 % 67 % 84 % 

maj 2014 79 % 79 % 4 % 69 % 86 % 

juni 2014 72 % 72 % 4 % 62 % 84 % 

juli 2014 76 % 75 % 5 % 66 % 87 % 

augusti 2014 77 % 77 % 4 % 67 % 86 % 

september 2014 77 % 77 % 3 % 69 % 84 % 

oktober 2014 76 % 76 % 4 % 65 % 82 % 

november 2014 79 % 80 % 4 % 70 % 87 % 

december 2014 77 % 77 % 5 % 64 % 87 % 

2013 75 % 76 % 5 % 43 % 80 % 

2014 77 % 77 % 5 % 60 % 82 % 
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7.3 Förändringskvot 
I detta kapitel presenteras ytterligare ett nyckeltal som indikerar hur robust planerade scheman 
varit. Nyckeltalet kallas förändringskvot och beskriver antalet förändringar som genomförts i 
förhållande till de antal produktionsdagar som planerats vid roster release. Nedan följer 
information om hur robusta scheman varit under åren 2013 och 2014.  

För att genomföra beräkningarna har antalet ändringar beskrivna i Kapitel 7.1 dividerats med 
antalet dagar som vid roster release hade planerad produktion. En låg förändringskvot betyder 
att färre ändringar i förhållande till planerad produktion har genomförts och är därmed bättre 
än en hög förändringskvot. Förändringskvoten beräknas per månad och på dagsnivå. 

Den största skillnaden mellan förändringskvoten och andel avvecklat enligt plan är att 
förändringskvoten även tar hänsyn till de dagar som ändras från långtidssjuk eller ledighet till 
produktion. För andra skillnader och likheter se Kapitel 7.7. 

Utifrån information i Kapitel 7.1 har förändringskvoten beräknats för piloter och 
kabinpersonal. I Figur 59 återfinns förändringskvoten per månad för piloter respektive 
kabinpersonal. I Figur 60 presenteras förändringskvoten i genomsnitt per veckodag år 2013 
och 2014. 

 

Figur 59 Förändringskvot för piloter och kabinpersonal per månad 2013 och 2014 
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Figur 60 Förändringskvot för piloter och kabinpersonal i genomsnitt per veckodag 2013 och 
2014 

Nedan följer Figur 61 som visar hur förändringskvoten varierar per dag under oktober de båda 
åren för piloter och kabinpersonal.  

 

Figur 61 Förändringskvot per dag för piloter och kabinpersonal i oktober 2013 och 2014 

I Figur 62 finns information om hur förändringskvoten i genomsnitt varierar över månaden år 
2013 och 2014. Tillhörande trendlinje visar att scheman som planeras för dagar i slutet av 
månaderna generellt sett är mindre robusta än i vad dagar i början av månaderna är. 
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Figur 62 Genomsnittlig förändringskvot per månadsdag för piloter och tillhörande trendlinje år 
2013 och 2014 

Likt andelen avvecklat påverkas förändringskvoten av större osäkerheter i slutet av månaden 
och visar därför generellt sett ett sämre resultat. Samtliga ändringar ökar i slutet av månaden 
men dock inte andelen som ändras till sjukdom. Ändringar som sker till sjukdom är av 
naturliga anledningar slumpmässigt fördelade över tiden. 

I Tabell 10 finns en sammanställning över förändringskvoten per månad för piloter och 
kabinpersonal under 2013 och 2014. För att visa på variationer under en månad innehåller 
tabellen minsta samt största värdet för månaden, standardavvikelse och median.  
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Tabell 10 Sammanställning förändringskvot 

 

förändringskvot 

i genomsnitt median standardavvikelse 

minsta 

värde 

största 

värde 

januari 2013 26 % 25 % 6 % 13 % 40 % 

februari 2013 30 % 30 % 5 % 18 % 43 % 

mars 2013 30 % 30 % 5 % 17 % 41 % 

april 2013 32 % 32 % 4 % 22 % 44 % 

maj 2013 29 % 29 % 5 % 19 % 41 % 

juni 2013 33 % 32 % 5 % 22 % 46 % 

juli 2013 30 % 30 % 5 % 20 % 47 % 

augusti 2013 30 % 30 % 6 % 19 % 46 % 

september 2013 30 % 30 % 4 % 21 % 40 % 

oktober 2013 30 % 29 % 6 % 20 % 51 % 

november 2013 27 % 26 % 5 % 16 % 39 % 

december 2013 30 % 29 % 8 % 19 % 60 % 

januari 2014 25 % 25 % 5 % 12 % 35 % 

februari 2014 31 % 32 % 6 % 21 % 49 % 

mars 2014 29 % 29 % 5 % 16 % 38 % 

april 2014 30 % 29 % 4 % 22 % 41 % 

maj 2014 26 % 26 % 6 % 15 % 42 % 

juni 2014 35 % 36 % 6 % 18 % 47 % 

juli 2014 30 % 30 % 7 % 16 % 43 % 

augusti 2014 30 % 30 % 7 % 17 % 45 % 

september 2014 28 % 28 % 4 % 18 % 39 % 

oktober 2014 28 % 27 % 5 % 21 % 46 % 

november 2014 25 % 23 % 5 % 16 % 38 % 

december 2014 27 % 26 % 6 % 15 % 44 % 

2013 30 % 30 % 6 % 13 % 60 % 

2014 29 % 28 % 6 % 12 % 49 % 

 

7.4 Skillnader mellan piloter och kabinpersonal  
Andelen avvecklat enligt plan och förändringskvoten är relativt jämn för kabinpersonal och 
piloter, vilket är anledningen till att de presenteras tillsammans. Det som skiljer mest är att 
piloternas bästa dagar är betydligt bättre än kabinpersonalens och deras sämsta dagar är 
betydligt sämre. Vidare visar kartläggningen att det är olika typer av ändringar som 
genomförs. År 2014 utgör 13 % av ändringar för kabinpersonal ändringar från ledighet medan 
motsvarande för piloter är 7 %. Samtidigt var andelen köpta dagar dubbelt så stor för piloter 
som för kabinpersonal under båda åren. En anledning till att det sker fler ändringar från 
ledighet till flight hos kabinpersonal är att timanställda kan utnyttjas för att täcka upp luckor 
som uppstår i scheman. 

De två urvalsgrupperna skiljer sig åt i många avseenden. Medelåldern är visserligen ungefär 
den samma för kabinpersonal som för piloter.  Däremot är åldrarna mer spridda hos 
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kabinpersonalen medan den största delen av piloterna tillhör åldersspannet 45-60 år. Vidare är 
könsfördelningen är väldigt olika och piloter tjänar i regel mer än vad kabinpersonal gör. 
Dessa faktorer bidrar till att piloter och kabinpersonals familj och sociala situation kan skilja 
sig på flera punkter. Ett exempel är att det från kabinpersonalen sker mer ändringar till 
ledighet. I kategorin ledighet ingår vård av barn och föräldraledighet. Den största delen av 
piloterna är i en ålder där eventuella barn börjar bli vuxna alternativt har de kommit upp i en 
ålder där föräldrarna inte längre behöver vara hemma vid sjukdom. I kabinpersonalen är det 
fler som är i den ålder då det är vanligare med yngre barn.  

Arbetsmiljö, familjesituation och socialt liv påverkar varje individs hälsa och alla tre skiljer 
sig generellt sett åt för piloter och kabinpersonal. Kabinpersonelen träffar vid varje 
flygtjänstgöring ett stort antal människor. Samtidigt är det fler som är i åldern för att ha 
småbarn, vilket kan betyda stressiga dagar och lite sömn. Dessa faktorer är med stor 
sannolikhet bidragande till att andelen som blir sjuka varje månad är högre för 
kabinpersonalen än för piloter.  

7.5 Mönster 

Den genomförda kartläggningen av planerad produktion och antalet genomförda ändringar 
tyder inte på några distinkta mönster i när eller varför ändringar sker. Typen av ändringar 
varierar över månaderna och över åren och ter sig slumpmässiga. Det tydligaste mönstret i 
förändringarna är att ett större antal medlemmar ur kabinpersonalen blir sjuka under 
sommaren än under övriga månader. Detta kan vara ett tecken på att mer kompakta scheman 
påverkar hälsan negativt. Det finns en svag antydan till att antalet ändringar har att göra med 
mängden planerad produktion, men det är inte tillräckligt mycket för att säga att det finns ett 
samband. Likaså är antalet ändringar per dag något högre i slutet av månaden, men som 
beskrivet i Kapitel 7.2 och 7.3 finns det orsaker till detta. 

7.6 Användningsområde för andel avvecklat enligt plan och 
förändringskvot 

Enligt Catasús et al. (2008) är det även viktigt att ha i åtanke att ett nyckeltal inte är 
verkligheten. Andelen avvecklat enligt plan och förändringskvoten bör inte direkt användas 
för att dra slutsatser om en månad eller dag är bra eller mindre bra planerad. För att dra 
slutsatser om hur robusta scheman är bör mätetalen sättas i relation till exempelvis hur väl 
samslingade scheman är, buffrar, slack, inköpta dagar och utnyttjandegrad av standby och 
blankdag. Detta är en bidragande orsak till att det är svårt att avgöra i vilka intervall mätetalen 
bör befinna sig för att scheman ska anses vara robusta och väl planerade. Enligt Catasús et al. 
(2008) är det med hjälp av nyckeltal möjligt att identifiera skillnader mellan dagar och 
månader och urskilja extrema händelser. Dagar med avsevärt sämre resultat än månaders 
genomsnitt beror det på extrema händelser, exempelvis i oktober 2013 då tekniskt haveri på 
Arlanda och totalstopp under delar av dagen drabbade flygtrafiken och SAS. Händelser likt 
dessa leder till fler förändringar men det betyder inte nödvändigtvis att SAS planerat mindre 
robusta scheman. I dessa situationer är snarare efterföljande dagar mer intressanta för att se 
hur snabbt SAS är åter enligt plan, vilket indikerar på hur robusta scheman är. 

För att kunna dra ytterligare slutsatser om hur SAS genomför besättningsplanering bör 
kunskap finnas kring förutsättningarna den gällande månaden. Som beskrivits i Kapitel 6.2 
varierar tillgängligheten på personal under året och vid semestertider ökar även efterfrågan 
från resenärers. Andelen avvecklat och förändringskvoten får ett något sämre resultat under 
sommaren 2013 och 2014, vilket troligtvis beror på att SAS tvingas minska på slack och 
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buffrar och pressa schemat hårdare. I ett mer pressat schema finns mindre utrymme för 
exempelvis förseningar och det är därför mer störningskänsligt. Ett störningskänsligt schema 
ger upphov till fler förändringar vilket gör att andelen avvecklat enligt plan minskar och 
förändringskvotens värde ökar. 

Både andel avvecklat enligt plan och förändringskvoten mäts i hela produktionsdagar. En dag 
med huvudaktiviteten flight består nästan alltid av två eller fler flighter. Mängden planerad 
produktion blir något missvisande när det beräknas i hela produktionsdagar. Ett exempel är att 
antalet produktionsdagar är lägre under sommaren än under våren och hösten. Samtidigt är 
antalet blocktimmar högre under sommaren, vilket tyder på att den totala flygproduktionen är 
större under sommaren. Detta kompenseras med att färre dagar planeras till utbildning och 
marktjänstgöring. Genom att mäta i hela dagar läggs ingen vikt vid när under dagen ändringen 
sker. Ett exempel är då en besättningsmedlem har en dag med fem flighter inplanerade. Om 
något händer efter första flighten som påverkar nästa fyra flighter påverkas andelen avvecklat 
enligt plan och förändringskvoten lika mycket som om ändringen hade genomförts efter fjärde 
flighten. Produktionsdagen som helhet har inte gått enligt plan även om i ena fallet gick 20 % 
enligt plan och i det andra 80 %. Hade mätningarna gjorts utifrån blocktimmar eller antalet 
flighter per besättningsmedlem och dag hade resultatet blivit annorlunda. Andelen avvecklat 
hade blivit högre och förändringskvoten lägre. Att mäta i produktionsdagar ger på sätt och vis 
värsta tänkbara scenariot eftersom att en ändring inte kan påverka mer än hela dagen. Det kan 
vara en fördel då SAS är intresserade av hur mycket som ändras från de vid roster release 
publicerade schemana. Genom att ta fram ett tal som räknar alla ändringar högt visar talet inte 
en förskönad bild av verkligheten. Vidare fanns inget bra sätt att få fram blocktimmar eller 
antal flighter per besättningsmedlem från det format data var sparad i. 

Andel avvecklat och förändringskvoten jämför hur mycket som publicerades med vad som 
avvecklats. Mätetalen tar inte hänsyn till hur många ändringar som har genomförts mellan 
roster release och DOP per dag och besättningsmedlem. Ett exempel är att en 
besättningsmedlems schema för en dag har ändrats fram och tillbaka mellan olika kategorier 
eller flighter ett antal gånger från att schemat publicerades fram till avveckling. I mätetalen 
räknas en ändring. SAS är intresserade av hur scheman såg ut från början och vad som 
avvecklats, därför tas ingen hänsyn till hur många ändringar som genomförts fram till sista 
ändringen. Det hade varit intressant att få fram en siffra på det totala antalet ändringar som 
genomförts på en månad för att kunna jämföra med mätetelen och se hur stor skillnad det är. 
Samtidigt kan totala antalet ändringar vara missivisande då vissa ändringar genomförs för att 
sedan ändras tillbaka direkt. SAS har idag inget smidigt sätt att få fram det totala antalet 
ändringar som genomförts per dag i ett schema och därför kan inte detta tal användas i 
dagsläget.  

Tanken med mätetalen är att de ska ge en bild av hur mycket av som avvecklas enligt plan 
samt hur stor del som ändras. De ändringar eller dagar avvecklade enligt plan som är 
intressanta är dagar med produktion. Vid roster release är över hälften av de planerade 
dagarna planerade till ledighet. Om dessa dagar avvecklas enligt plan påverkas inte 
produktionen och bör därför inte påverka andelen avvecklat enligt plan eller 
förändringskvoten. På grund av detta finns inte dagar med ledighet till ledighet med i 
mätetalen. Däremot är de dagar som har ändrats från ledighet till produktion intressanta. Ett 
antal av dessa dagar köps in vilket är kostsamt för SAS. Andra dagar ändras efter önskemål 
från besättningsmedlemmarna själva, oavsett anledning är dessa dagar intressanta för 
förändringskvoten.  
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7.7 Andel avvecklat enligt plan i förhållande till förändringskvoten 
Skillnaden mellan andelen avvecklat enligt plan och förändringskvoten är framförallt att 
förändringskvoten påverkas av dagar som ändras från ledighet till någon form av produktion. 
Antalet ändringar från ledighet till produktion i förhållande till planerad produktion utgör år 
2013 och 2014 4 %, se Tabell 11 för 2014. Ytterligare ändringar som påverkar 
förändringskvoten men inte finns med i beräkningarna för andelen avvecklat enligt plan är 
dagar som ändrats från långtidssjukdom till produktion. 

Tabell 11 Andel avvecklat enligt plan, förändringskvot och antalet ändringar från 
ledighet till produktion i förhållande till planerad produktion vid roster release 2014. 

2014 

Andel 

avvecklat 

enligt plan Förändringskvot 

Andel 

ändringar från 

ledighet till 

produktion 

januari 80 % 25 % 4 % 

februari 74 % 31 % 4 % 

mars 76 % 29 % 3 % 

april 76 % 30 % 4 % 

maj 79 % 26 % 4 % 

juni 72 % 35 % 6 % 

juli 76 % 30 % 5 % 

augusti 77 % 30 % 5 % 

september 77 % 28 % 4 % 

oktober 76 % 28 % 3 % 

november 79 % 25 % 3 % 

december 77 % 27 % 3 % 

7.8 Utvecklingsmöjligheter och framtida arbete 
Kartläggningen som genomförts samt information kring ändringar som sker efter roster 
release tillsammans med utformningen av mätetalen ligger till grund för att vidare utveckla 
metoder för att mäta robusthet. I dagsläget är tillgången på data och dess utformning något 
begränsad vilket gör att en komplett analys av robusthet i SAS besättningsplanering inte är 
möjlig. Nedan presenteras ett förslag på och rekommendationer kring framtida arbete för att 
med mer underlag kunna utvärdera schemans robusthet. 

7.8.1 Slack, buffrar och samslingning 

Enligt Kohl et al. (2007) kan robustheten öka genom att bland annat öka slack, buffrar och 
graden av samslingning i scheman. För att slack och buffrar ska bidra till en ökad robusthet 
behöver de planeras rätt i schemat. Mätetal som beskriver hur och var dessa faktorer är 
placerade i originalplanen bör därför utvecklas och utnyttjas för att dra slutsatser om 
mätetalens resultat. Korrelation- och regressionsanalyser kan vara bra metoder för att 
undersöka samband mellan förekomsten av slack, buffrar och samslingning i det initiala 
schemat och hur robust planerat det varit.  

7.8.2 Utformning av SAS data 

För att öka säkerheten i beräkningarna av mätetalen bör utformningen av data ses över. Att 
lägga till aktivitetskoder för de aktiviteter som i dagsläget saknar en beskrivning skulle även 
förenkla behandlingen av data. Kategorin flight bör även ses över på grund att den innehåller 
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mycket data men med underkategorier som är svårtolkade. Bland de förändringar som sker 
från flight till flight är det framförallt svårt att urskilja varför och hur stor del av dagen som 
påverkats. Tydligare tidsangivelser eller någon form av beskrivning av hur mycket av 
planerad produktionen som ändrats. Vidare är det en bidragande orsak till att det inte är 
möjligt att genomföra mer noggranna beräkningar, exempelvis hur stor andel som avvecklats 
under morgonen eller på eftermiddagen. 

För att mäta robusthet är det intressant att kunna undersöka hur en specifik händelse som 
leder till en första ändring sprider sig i nätverket. Då data inte är uppbyggd på ett sätt som gör 
det möjligt att urskilja om ändringen är till följd av en tidigare ändring eller inte så utgör detta 
en utvecklingsmöjlighet. Det går att beräkna antalet förändringar globalt och det är därför 
möjligt att dra slutsatser om hur snabbt SAS är åter enligt plan vid extrema händelser som 
påverkar stora delar av nätverket. Att kunna säga något om hur en sjukdom eller försening 
sprids i nätverket skulle vara intressant. 

7.8.3  Kostnadssättning 

Huvudsyftet för SAS att kunna mäta robusthet är att i framtiden skapa kostnadseffektiva 
scheman som är mindre känsliga för störningar. Det är lämpligt att utvärdera vilka 
kostnadseffekter som följer av olika typer av förändringar för att i större utsträckning kunna 
förutspå vad som kommer att ske efter roster release redan i planläggningsfasen. Det är en 
utmaning då flygtrafik i högsta grad påverkas av yttre omständigheter. 
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8 SLUTSATS  
Robusthet är enligt Kohl et al (2007) och Ehrgott & Ryan (2002) ett mått på hur väl scheman 
står emot yttre påfrestningar och absorberar förändringar. Två mätetal med syfte att mäta 
robusthet och hur stor andel av SAS planerade scheman som avvecklas enligt plan har tagits 
fram. Dessa mätetal kan användas för att ge en indikation på när en dag eller månad avviker 
från det normala. Utifrån den kartläggning som genomförts av de förändringar som sker efter 
roster release kan inga tydliga mönster urskiljas. För att SAS ska kunna mäta robusthet med 
en större säkerhet bör mätetalen samt kartläggningen behandlas som en grund för vidare 
undersökningar. 

Andelen avvecklat är ett mått på hur stor del av det som planerats vid roster release som 
avvecklas enligt plan. Skillnaden mellan andelen avvecklat och det andra mätetalet, 
förändringskvoten, är att förändringskvoten även påverkas av dagar som SAS köpt in samt 
andra dagar med ledighet som efter roster release ändrats till någon form av produktion. 

Mätetalen bör användas i kombination och tillsammans med andra mätetal för att det ska vara 
lämpligt för SAS att dra en välgrundad slutsats om hur robust ett schema varit. Exempelvis 
mätetal som beskriver; utnyttjandegrad av standby och blankdag, samslingning, buffrar och 
slack. Kunskap om rådande förutsättningar som tillgång på personal och trafikprogrammets 
utformning är även av stor vikt. Framtida arbete bör bestå av att utvärdera huruvida dessa 
mätetal förhåller sig till andelen avvecklat och förändringskvoten. För att öka säkerheten i 
beräkningarna och  möjliggöra en mer djupgående analys av varför och när förändringar sker 
efter roster release bör utformningen av data ses över. Det sista steget är att utvärdera hur 
olika förändringar påverkar SAS kostnader för besättning och besättningsplanering. 

Kartläggningen av de förändringar som genomförts efter roster release samt de mätetal som 
framtagits utgör en bra grund för ytterligare analyser. Ett fortsatt arbete för att mäta robusthet 
i SAS besättningsscheman leder i förlängningen till att SAS har möjlighet att planera mindre 
störningskänsliga och mer kostnadseffektiva scheman. 
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