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Sammanfattning 
Ground handling bolag står inför en förändring med stora utmaningar i en 
bransch med fri konkurrens. För att kunna vara relevanta och konkurrenskraftiga 
inom branschen krävs det att bolagen ständigt hittar nya lösningar och 
förbättringar. Denna studie baseras på en fallstudie hos SAS Ground Handling 
Services i Landvetter, Göteborg som arbetar inom flygbranschen och förser 
flygbolag med marktjänster (bagagehantering, gater och toalett service etc..). 
Syftet med denna studie är att med hjälp av lean, ABC-analys och kategorisering, 
processkartläggningar, flödesscheman och Value Stream Mapping kartlägga, 
analysera för och identifiera potentiella flaskhalsar med fokus på tidsreducering 
inom arbetsprocessen för avgående bagage. Efter kartläggningen av 
arbetsprocesserna och samtliga tidmätningar användes lean principer, VSM 
analys och kategorisering för att möjliggöra en identifiering av potentiella 
flaskhalsar inom de kartlagda arbetsprocesserna. Resultatet visar att den totala 
ledtiden kan reduceras med 86.5 sekunder för avgåendebagage med hjälp av 
förhandlingar till parkingstands som är placerade inom A-kategorin i ABC-
kategoriseringen. Resultatet visar också att det finns en brist på truckallokeringen 
och bagagetruckar. För att kunna minska flaskhalsar i form av tidreduceringar 
krävs det att en förhandling till nära parkingstands (kategori A) görs. 

Nyckelord: Lean, ABC-analys, Processer, Flödesscheman, VSM 
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Abstract 
Ground Handling companies faces changes with major challenges in an industry 
with hard competition. In order to be relevant and competitive in the industry, it 
is necessary for the companies to constantly find new solutions and 
improvements to become more efficient. This study is based on a case study at 
SAS Ground Handling Services in Landvetter, Gothenburg, Sweden which 
operates in the airline industry and provides airlines with ground handling 
services (baggage handling, gate handling and toilet services etc..). The purpose 
of this study is to map, analyze and identify potential bottlenecks with focus on 
time reduction within the work process for outgoing luggage, using lean, ABC 
analysis and categorization, process mapping, flowcharts and Value Stream 
Mapping. Following the mapping of work processes and all-time measurements, 
lean principles and VSM analysis and categorization were used to enable 
identification of potential bottlenecks within the mapped work processes. The 
result shows that the total lead time can be reduced by 86.5 seconds for outgoing 
luggage by means of negotiations for better parkingstands which are placed 
within the A category in the ABC categorization. The result also includes a lack 
of truck allocation and luggage trucks. To be able to improve lean's work in the 
work processes and reduce bottlenecks in the form of time reductions, it is 
required that a negotiation to close parkingstands (category A) be made. 

Keywords: Lean, ABC analysis, Processes, Flowcharts, VSM. 
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Terminologi 
Här förekommer förteckningar över förkortningar, termer och variabelnamn i 
undersökningen. 

Förteckningar och Förkortningar 

ULD Unit Load Device, används ibland för att lasta bagage 

Ground Handling Bolag 
 
 
 
Bandet (enhet) 
 
 
 
Rampen (enhet) 
 
 
 
Airside 
 
 
 
Landside 
 
 
 
Dolly vagnar 
 
 
 
Parkingstand 
 
 
 
VSM                          
 
 
 
 
Flight 

Bolag som erbjuder marktjänster inom flygindustrin 
 
 
 
Bagage inverteringens förkortning 
  
 
 
Lastning och flyghanterings enheten 
 
 
 
Området på flygplatsen inom passkontrollen, tullen och 
säkerhetskontrollen 
 
 
Området utanför passkontrollen och säkerhetskontrollen 
 
 
 
Vagnar vars syfte är att transportera ULDs  
 
 
 
Flygplanparkering i en flygplats 
 
 
 
Value Stream Mapping 
 
 
 
 
Flygplan 
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1 Introduktion  
I dagens globaliserade samhälle reser det allt fler individer mellan städer och 
länder. Antalet resor per individ i samhället ökar kontinuerligt, detta på grund av 
de lågt prissatta flygbiljetterna [1]. Att kunna resa har blivit en frihet för individer, 
och att kunna jobba i en annan stad eller land utan att behöva flytta har blivit 
något som många i världen gör dagligen.  

Genom globaliseringen inom transportindustrin skapas det fler jobb på grund av 
den ökande efterfrågan som bildas vid en normalisering av flygtransport. Utifrån 
normaliseringen leder det till att trycket på utgående bagage inom vältrafikerade 
flygplatser har ökar markant. Den äldre och outvecklade 
bagagehanteringsprocess som finns på vältrafikerade flygplatser för utgående 
bagage drabbas av den stora bagagevolymökningen. Mängden av flygtransporter 
kommer att öka med tiden detta då den fria konkurrensen inom branschen pressar 
ner priserna successivt och skapar nya enklare ekonomiska möjligheter för 
resenärer att resa från punkt a till punkt b.  

På grund av en internationell ökning av resenärer har efterfrågan för marktjänster 
vars syfte att hantera bagagehanteringsprocessen ökat. Utifrån bagageökningen 
som råder inom vältrafikerade flygplatser har detta lett till att samtliga Ground 
handling bolag valt att implementera nya organisations metodiker. Metodikerna 
som Ground handling bolagen strävar efter är lean manufacturing [2].   

1.1 Problemmotivering 
Utifrån ökningen av resenärer leder det till att de äldre outvecklade 
bagagehanteringsprocesser som används av internationella Ground handling 
bolag inte klarar av att hantera potentiella värdeflöden. Värdeflöden som blir 
större och allt mer krävande att handskas med, kan skapa problem inom 
organisationer. När mängden bagage ökar markant utan att bagagehanterings 
processerna anpassas till den tillökning som sker kan istället flaskhalsar skapas. 
De flaskhalsar som skapas under hanteringsprocesserna kan bli kostsamma och 
tidskrävande.  

För att kunna effektivisera processerna till en optimal nivå krävs det en 
omformning av existerande processer av bagagehantering för utgående bagage. 
Innan en ny implementering av bagagehanteringsprocesser görs krävs det en 
analys av de befintliga processerna inom arbetssätt och infrastruktur på 

flygplatsen för bagagehantering. Implementeringen av en ny bagagehantering 
process i en vältrafikerad flygplats är en kostsam och krävande process. 
Implementeringen är tidskrävande och innebär en risk för misslyckande om inga 
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iakttagelser för förutsättningarna till en mer effektiv bagagehanteringsprocess 
(inom arbetsprocesser samt infrastruktur) görs. 

 

1.2 Övergripande syfte 
Studiens övergripande syfte är att kartlägga och analysera förutsättningarna för 
en effektivare bagagehanteringsprocess för utgående bagage på en flygplats. 
Målet med studien är att bidra med kunskap samt ge perspektiv på hur Ground 
handling bolag kan reducera ledtider inom arbetsprocesser som omfattar 
avgående bagage. 

1.3 Avgränsningar 
Studien har fokus på kartläggningar för avgående bagage i en vältrafikerad 
flygplats. Analyserna är begränsade i form av en ”one way” analys, detta leder 
till att arbetet endast omfattar bagagehantering processen som beskriver bagagets 
väg till respektive flight (avgående bagage).  

1.4 Konkreta och verifierbara mål  
Denna undersökning har som mål att besvara och identifiera olika typer av 
flaskhalsar som finns inom hanteringen av bagage. Identifieringen kommer att 
inkludera ledtider inom samtliga processer. Undersökningen ska sedan kunna 
beskriva utifrån de identifierade flaskhalsarna vilken tidseffektivitet som kan 
uppnås med hjälp av en teoretisk lösning. 

1.5 Översikt 
Kapitel 1 beskriver inledningen till undersökningens problemämne och 
undersökningens avgränsningar. Kapitel 2 beskriver sammankopplade teorier till 
undersökningens ämne. Kapitel 3 innehåller metoden för insamling och 
bearbetningen av data som undersökningen omfattar. Kapitel 4 beskriver 
problemuppdelningen inom problemämnet som undersökningen omfattar. I 
kapitel 5 redovisas resultaten av undersökningen i form av processkartläggningar, 
flödesscheman och tidtabeller. Kapitel 6 beskriver skribentens analyser och 
diskussioner kring undersökningens problemämne, den beskriver också 
skribentens slutsats på undersökningen. Slutsatsen innehåller den teoretiska 
lösningen samt tips för framtida studier.                                      
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2 Teori  
2.1 Ground Handling Services (GHS) 
Ground handling bolagen representerar en viktig del av lufttransportsystemet, 
detta då de är viktiga för en säker, effektiv och kostnadseffektiv hantering av 
processer som rör flygtrafiken på en flygplats [3].  

Markhanteringstjänsterna som utförs för samtliga flygbolag omfattar komplexa 
flygrelaterade tjänster. Tjänsterna är oundvikliga för driften av lufttrafik, 
tjänsterna inkluderar: ramphantering, bagagehantering, passagerarhantering, 
last och posthantering. Den årliga omsättningen inom GHS branschen estimeras 
till 50-miljader dollar [4].  

2.2 Toyota Production System 
Toyota Production System som även kallas för TPS har som fokus inom 
tillverkningsindustrin. Systemet utvecklades av Toyotas ingenjörschef Taiichi 
Ohno. Taiichi Ohno beskriver innehållet av TPS med hjälp av ett antal 
konstruerade metodiker för att reducera ekonomiskt spill inom en organisation. 
TPS systemet bygger på två pelare: ”Just In Time” och ”Jidoka” [5].  

2.2.1 Lean manufacturing 

Lean manufacturing härstammar ursprungligen från TPS (Toyota Production 
System) och är en metodik vars syfte är att minska spill inom en organisation. 
Genom att använda sig av lean metodiken kan organisationer bli allt mer flexibla 
och responsiva till förändringar genom att ständigt söka förbättringar och 
effektiviseringar med hjälp av processkartläggningar samt att hålla sig till 
strukturella arbetsmetoder. Lean metodiken leder till att organisationer väljer att 
sträva efter att ständigt minska spill genom att förbruka mindre material, ta emot 
mindre investeringar, minska konsumtionen av inventarier, konsumera mindre 
ytor samt minska användningen av arbetskraft [5] [6].      

Value: 

Ett värde ”Value” skapas utifrån kundens efterfrågan, vars innehåll inkluderar 
prispunkter, leveranstider, förväntningar och krav [7].    
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Value Stream: 

Efter att etableringen av värde har upprättats skapas det en värdeström ”Value 
Stream” [6]. Värdeströmmen inkluderar metoder för att analysera 
organisationens nuvarande flöden samt ett utvecklande av ett framtida tillstånd 
[8].   

Flow: 

När värdeströmmen applicerats elimineras funktionella barriärer samt att ett 
utvecklande av en produktfokuserad organisation vars ledtider inom samtliga 
processer förkortas [9].  

Pull: 

Genom att applicera pull inom organisationens produktionsprocesser skapas det 
ett jämnare flöde där kundernas efterfrågan bestämmer kvantiteten [7].  

Perfection: 

Att söka perfektion leder till ett ständigt förbättrande. Lean processen slutar 
aldrig, den pågår konstant och går igenom fem lean begrepp. Genom att söka 
absolut perfektion minskas ledtider, lagerutrymme, kostnader samt mänskliga 
faktorer [11].   

2.2.2 Just In Time  

Just in time metoden som kom i slutet av 1950-talet handlade mer om att 
processflödet ska vara synkroniserad med efterfrågan som finns ute på 
marknaden. Syftet med att använda sig av JIT var att undvika överproduktion av 
produkter inom organisationen vilket i sin tur minskade den ekonomiska 
förlusten. Genom att använda JIT minimeras inventarievolymen till en mängd, 
där mängden är tillräcklig för att bemöta kundernas efterfrågan. JIT används som 
ett verktyg var syfte är att kontrollera produktionskvantiteten inom en 
processkartläggning [5].  

Ground Handling bolag strävar efter punktlighet och därmed implementeras JIT 
inom processerna för avgående bagage. JIT implementeras för att förhindra ett 
överflöde av bagage inom bagageinverteringen [10].   

2.2.3 Jidoka  
Jidoka beskriver de kulturella och tekniska frågorna som uppstår vid 
användningen av arbetskraft och maskiner inom organisationen. Syftet med 
Jidoka är att använda den mänskliga arbetskraften till de komplicerade och 
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specialiserande arbetsuppgifter medans maskinerna inom organisationen 
används istället till att reglera kvaliteten [5].  

2.2.4 Kaizen 

Begreppet Kaizen härstammar ursprungligen från Japan under år 1950, begreppet 
indikerar ständiga förbättringar inom arbetsprocesser. Begreppet är uppbyggt av 
de två sub-begreppen Kai (ändring) och Zen (för det bättre). Kaizen 
implementerades för första gången med hjälp av Imai år 1986 för att förbättra 
effektiviteten, produktiviteten samt konkurrensförmågan hos Toyota. Sedan dess 
har Kaizen blivit en stor del av tillverkningsprocessen inom fordonsindustrin i 
Japan och bidragit till en stor del av den framgångsrika tillverkningen av fordon 
i Japan [11] [12] [13].  

2.2.5 Muda 

Muda, avfall, definieras av Toyota som sju olika typer av avfall. De sju avfallen 
är: Defekta produkter, överproduktioner, långa ledtider, oanvänd kunskap, 
transport, onödiga inventarier, motioner och långa processer [14]. 

2.3 ABC-analys 
En ABC-analys är en teknik som används för att prioritera samt kategorisera 
innehållet av organisationers inventarier. Analysen står också för att kategorisera 
potentiella värdeskapande objekt inom en organisationsprocess. 
Kategoriseringarna innehåller komponenterna A, B och C, dessa komponenter 
används för att skapa en prioriterad lista på de värdeskapande objekten inom en 
organisation. Komponenterna A, B och C beskriver inventariernas värde men kan 
också stå för en kategorisering där komponenten A står för 80% (hög 
kategorisering), B för 15% (mellan kategorisering) och C för 5% (låg 
kategorisering) av de värdeskapande objekten [15] [16].   

 



Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering - 
Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för 
avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och 
processkartläggningar. 
 
Philip Afrim 2019-06-05 

6 

 

Figur 1: ABC-figuren beskriver värdefördelningen av värdeskapande objekt inom 
en organisation [17].   

 

2.4 Processer och processkartläggningar 
Processer finns i tre typer, Ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser.  
En process brukar definieras som ”ett repetitivt använt nätverk av i ordning 
länkade aktiviteter som använder information och resurser för att transformera 
input till output, från identifiering till tillfredställelse av kundens behov” [18].   

Processkartor inom olika verksamheter kan ha olika detalj - eller 
abstraktionsnivåer. Processkartor innehåller de tre processtyperna, detta för att 
lättare beskriva olika delar av organisationen och dess sammanhängande. En 
huvudprocesskartläggning utgör en övergripande beskrivning av organisationens 
viktigaste processer (stöd och ledningsprocesser) och har därmed den högsta 
abstraktionsnivån. Huvudprocesskartan visualiserar relationer och 
sammanhängande kopplingar mellan organisationens förhållande till omvärlden. 
Syftet med en huvudprocesskarta är att visualisera vad som är viktigast inom en 
organisation [19].   

Stödprocesser är de processer var syfte är att understödja huvudprocesserna. 
Processerna behövs för att organisationen ska operera effektivt men inte anses 
som absolut kritiska för organisationers framgång. Stödprocesserna har inget 
värde i sig utan de tillskrivs ett värde beroende på hur välanpassade de är till 
respektive huvudprocess, exempel på några stödprocesser kan vara: skapa 
budget, bemanning, underhålla utrustning etc [18].   

Ledningsprocesser är de processer vars syfte är att koordinera och styra huvud- 
och stödprocesserna [18].    
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Figur 2: Beskriver förhållandet mellan ledningsprocesser, huvudprocesser och 
stödprocesser [19].  

 

2.5 Flödesscheman 
Ett flödesschema är en visuell presentation som visar flöden av sekvenser som är 
sammanhängande till varandra. Ett flödesschema ger ett fågelperspektiv på de 
processer som körs inom en organisation med hjälp av olika sammanhängande 
element som bildar en sekvens.  

Elementen brukar beskrivas med simpla ikoner, dessa ikoner är: cirkel, box med 
runda kanter, rektangel, diamant och en pil med en riktning. Nedanför följer en 
figur med förklaringar till de vanligaste ikonerna inom ett flödesschema [20].  

 

Cirkel  Representerar en koppling mellan ett flertalprocesser. 

Box med runda 
kanter 

 Representerar händelser som sker automatiskt inom en 
process, kan vara start/stop sekvens inom en process 

Rektangel  Representerar en händelse som är kontrollerad inom 
processen, vanligtvis ett steg eller en handling. Kan också 
vara start (grön) och stop (röd). 

Diamant  Representerar ett beslut inom en process, brukar innehålla ett 
”ja/nej” beslut för att sedan föra processen vidare. 

Pil med riktning  Indikerar riktning på flödet, kan ligga horisontellt, vertikalt, 
höger och vänster. 

Figur 3: En beskrivning av de vanligaste komponenterna inom ett flödesschema 
[21].  
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Ikonerna är kopplade med pilar och linjer, där de representerar kopplingar mellan 
händelser, riktningar samt ordningen sekvenserna körs [20].  

2.5.1 Flödesschema konstruktion 

Det finns inga specifika regler på hur en konstruktion av ett flödesschema ska 
utföras, dock finns det ett antal riktlinjer som rekommenderas. Riktlinjerna finns 
för att säkerställa att noggrannhet och konsekvens uppfylls vid en konstruktion 
av ett flödesschema, dessa riktlinjer är beskrivs nedanför [20]. 

- Att beskriva processen som ska kartläggas med ett resonemang. 

- Börja med startsekvensen, där en initiering av startprocessen görs. 

- Notera samtliga händelser inom ett flöde med hjälp av enkla termer, 
undvik långa och komplicerade termer. 

- Vid en komplex förgrening inom ett flödesschema, välj det mest viktiga 
och relevanta alternativet. Ytterligare detaljer kan tillhandahållas i andra 
flöden, kartor och processer. 

- Fortsätt att beskriva varje sekvens/händelse tills att processen avslutas.  

2.5.1.1 Ett exempel på ett flödesschema 

 

Figur 4: Ett flödesschema som beskriver ett vardagsproblem (borttappad 
produkt) [22].  
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2.6 Value stream mapping 
Value stream mapping (VSM) är verktyget som kartlägger och beskriver 
processen av materialflöden samt informationsflöden som rör en organisation. 
VSM beskriver också de förhållanden som finns mellan en organisation och dess 
utomstående aktörer.  Verktyget ger en tydligare visuell representation på de 
sammanhängande flöden som finns inom en organisation genom att visualisera 
faktorerna som anses vara värde givande samt icke värde givande. De icke värde 
givande faktorer klassas därmed som flaskhalsar eller muda (avfall) och får en 
högre prioritering där målet blir att omgående eliminera samt förebygga detta 
spill av flaskhalsar i form av muda [23] [24].   

Innehållet av VSM inkluderar: 

- Organisationens nuvarande processtillstånd. 

- Identifiering av organisationens produkt. 

- Identifiering av problemområden. 

- Minst ett framtida tillstånd var innehåll inkluderar potentiella 
progressionssteg inom ett förbättringssyfte. 

- Implementeringen av en slutgiltig plan.   

Det första steget inom VSM är att identifiera organisationens produkt genom att 
välja vilken organisationsprodukt som VSM metodiken kommer att omfatta. 
Efter att en specifik produkt valts initieras en VSM process av de nuvarande 
organisationsprocesserna. Resultatet av den nya VSM kartan evalueras sedan av 
ledningen. Informationen som VSM kartan ger analyseras sedan, analysen 
omfattar samtliga verksamhetsprocesser som rör produkten [24].  

Analyserna inkluderar parametrar, dessa parametrar kan vara ”cykeltid”, takt tid, 
work in progress (WIP), set up time, down time, antal medarbetare [24].  

2.6.1 Symboler inom VSM 
VSM kartan består av ett antal symboler, där varje symbol står för en specifik 
process, sekvens eller ett flöde inom organisationen. I kapitlen 2.6.1.1, 2.6.1.2 
och 2.61.3 beskrivs de mest förekommande symbolerna inom VSM [25] [26].    
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2.6.1.1 Symboler för materialflöde 

 

 

Representerar leverantör och kund, leverantör representeras 
vid applicering i det övre vänstra hörnet och kund vid det 
övre högra hörnet. 

 

Process, maskin, aktivitet vilket materialflödet strömmar 
igenom. 

 

Informationsruta, innehåller relevant information till 
tillhörande symbol. Kan exempelvis ligga bredvid en 
processsymbol. 
 

 

Beskriver flödesriktningen mellan processer och transporter, 
kan riktas upp, ner, höger och vänster. 

 

Visualisering av transporter, visualiserar transport från 
leverantör till tillverkare eller transport från fabrik till kund. 

 

2.6.1.2  Symboler för informationsflöde 

 

 Elektronisk information. 

 

 
Manuell information. 
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2.6.1.3 Övriga symboler 

 

 

Info ruta, läggs till där det behövs ytterligare information. 
 

 

Kaizen stjärna, placeras vid en önskad förändring som 
önskas exekveras.  
 

 
Tidslinje visar värde/icke-värdeskapande tid, används för att 
kalkylera. process och ledtider 
 

 

2.6.1.4 Exempel på en VSM-karta 

 

Figur 5: Ett exempel på hur en VSM karta kan se ut hos ett företag som 
tillverkar färg, bilden beskriver samtliga processer inom produktionslinjen för 
färgtillverkning [27].  
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2.7 Tidigare studier 
Det finns inga exakta studier som har utförts angående kartläggningar och 
effektiviseringar på avgående bagage. Det finns studier som innehåller VSM och 
bagage i ett mindre format på grund av att ämnet som denna studien omfattar är 
nischad. Studier som innehåller delar av ämnet hör oftast till ämnet ”Turn-
Around Processer”, detta då bagagehanteringen är minimal del av Turn-Around 
Processen. Begreppet Turn-Around processer omfattar samtliga processer som 
avser markhanteringen av ett flygplan på en flygplats och inkluderar de 
vanligaste processerna: boarding, vattenservice, frakt hantering samt 
bagagehantering [28]. 

De studier där ämnet förekommer finns det endast ytliga kartläggningar och de 
beskriver inte hur arbetsprocesserna för hanteringen av bagage ser ut idag, detta 
då studiernas syfte är endast att beskriva samtliga processer inom en Turn-
Around Process grundligt. Den samtida forskningen är i stort sett överens om de 
kartläggningar som innefattar bagage.  

I studien ”Airport logistics” av Anna Norin nämns det kort om vilka typer av 
metoder som finns gällande flygplanslastning och grundliga fakta kring 
hanteringen av vanligt bagage och specialbagage. Beskrivningarna stämmer 
överens med samtliga studier gällande bagage och Turn-Around processer [29]. 
Studier som exempelvis ”Flödesanalys av specialbagage på en svensk flygplats” 
av Mikaela Ohlin samt Lisa Roslund beskriver en liknelse i arbetsprocesser till 
Anna Norins studie, dessa arbetsprocesser beskrivs med generella modeller och 
beskrivningar. Studiens huvudsakliga syfte är att kartlägga specialbagage samt 
att identifiera potentiella förbättringsmöjligheter inom arbetsprocesserna [30].  

Utifrån samtliga studier som beskrivs ovan kan ett nytt synsätt ges på hur bagage 
hanteras generellt, dock saknas det specifik information på hur arbetsprocesserna 
för avgående bagage hanteras utifrån ett Ground handling perspektiv. Det finns 
inte heller några studier där författare väljer att använda sig av flödesscheman för 
att beskriva omfattande sekvenser genom att sedan använda dem i en VSM-
analys.  

Det som är unikt med denna studie är att den sammanfogar de processer som 
beskrivs inom samtliga studier ovanför. Studien beskriver också samtliga 
arbetsprocesser, inkluderande arbetsmoment som omfattar processerna för 
avgående bagage samt identifierar flaskhalsar inom området. Genom en specifik 
beskrivning av arbetsprocesser, arbetsmoment samt sekvenser kan en specifik 
bild ges på situationer inom bolag och därmed ge bättre förutsättningar till att 
minska spill inom organisationer i form av flaskhalsar. 
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3 Metod 
3.1 Övergripande metod 
Metoderna som står till grund för insamlingen av data i denna undersökning är 
kvantitativ och kvalitativ, detta i numerisk form, visuella observationer och 
teorier. 

Syftet med att samla in kvantitativ data är att kunna utmäta dess form av 
insamlade tidsdata, detta kommer sedan kunna ge en bättre överblick av det som 
visar vart potentiella flaskhalsar finns. Den tidsdata som ges kommer att 
beskrivas med hjälp av figurer, tabeller och flödesscheman för att ge en överblick 
på organisationens nuvarande processer och dess effektivitet. 

Visuella observationer på arbetsprocesserna utförs, detta då ett 
verklighetsperspektiv ges vid observationer av arbetsprocesserna samt att en 
objektiv bild ges på bolagets nuvarande tillstånd. Observationerna tillhör därmed 
den kvalitativa datainsamlingen.   

För att komplettera kvantitativ data används kvalitativ data i form av teorier 
(kapitel 2) och visuella observationer för att skapa en djupare förståelse av 
ämnets helhet. En utvärdering görs sedan på de slutsatser som ges, detta för att 
verifiera de slutsatser som besvarar frågeställningen i undersökningen. Nedan 
följer beskrivningarna på hur metoderna från litteraturstudien kommer 
exekveras. 

3.2 Specificerad metod 
Den specificerade metod-delen beskriver hur tillvägagångssättet för 
användningen av metoderna som beskrivs i teorikapitlet (kapitel 2) kommer att 
utföras. 

3.2.1 Tidmätning 
Samtliga tidmätningar som avser transporttider av avgående bagage simuleras 
med en tom truck, där trucken körs till samtliga parkingstands. Simuleringen görs 
ett antal gånger för att förstärka reliabiliteten av tidmätningen. Samtliga 
tidmätningar inom processerna (inventering, transport och lastning) avser endast 
ett bagage. Tidmätningarna för samtliga processer utförs fem gånger per 
huvudprocess (sortering, transport och lastning). 
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3.2.2 Lean production 

Leanfilosofierna som beskrivs i teorikapitlet kommer att stå till grund för 
jämförelsen mellan teoriavsnittet och arbetsprocesserna inom studien. Genom att 
observera processerna kan ett perspektiv ges på hur dessa förknippas med 
varandra samt ge större förutsättningar till identifieringen av flaskhalsar. 
Kopplingar till lean sker i samtliga modeller och arbetsmoment (ABC-analys, 
processer, flödesscheman och VSM). 

3.2.3 ABC-analys 
ABC-analysen används för att kategorisera objekt inom organisationen. 
Innehållet inkluderar transporttider för utkörningen av avgåendebagage till 
samtliga 60st parkingstands. Utifrån analysen skapas en tabell på tiderna där de 
sedan kategoriseras utifrån beskrivningen som finns i litteraturstudien kapitel 2.6. 
Tabellen illustrerar de mest värdefulla parkingstands som hamnar i kategorin A, 
vanliga hamnar i B och de sämre i C.  

Genom att utgå från tabellen beräknas sedan en genomsnittlig transporttid. Den 
genomsnittliga tiden ges utifrån att addera samtliga parkingstands i kategori A 
och sedan dividera dem med det totala antalet. En jämförelse görs mellan 
samtliga kategorier (A, B och C) i förhållande till det nuvarande tillståndet, detta 
för att visualisera potentiella tidförbättringar.  

Det nuvarande tillståndet ges genom att addera samtliga transportider och 
dividera dem med den totala summan parkingstands. Det önskade tillståndet ges 
genom att endast addera transporttiderna inom kategori A och sedan dividera dem 
med den totala summan parkingstands för kategori A. Ekvationen nedanför 
beskriver den matematiska framtagningen av den genomsnittliga transporttiden.  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑝𝑎𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠	 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔	𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑																															(1) 

Resultatet av den genomsnittliga tiden (nuvarande tillstånd och önskade tillstånd) 
inkluderas i VSM-kartan. 
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3.2.4 Processer och processkartläggningar 
Genom observationer av arbetsprocesserna inom bagagehanteringsprocessen för 
avgående bagage kan dessa identifieras. Processerna kommer sedan observeras 
utifrån ett tidsperspektiv för att visualisera potentiella flaskhalsar inom samtliga 
processer. Processerna sammanfogas och kategoriseras. Ledprocesser, 
stödprocesser och huvudprocesser identifieras inom bagagehanteringsprocessen. 
Processkartläggningar görs sedan för att sammanfoga och kategorisera process 
typerna.  

3.2.5 Flödesscheman 
Konstruktionen av samtliga flödesscheman beskriver sekvenserna inom 
bagagehanteringsprocesserna, dessa beskriver samtliga sekvenser inom en 
process som skapar ett flöde. Genom att utgå från den identiska observationen 
som beskrivs i kapitel 3.2.3 kan ett fördjupat perspektiv ges på hur flödet fungerar 
samt vilka sekvenser som är essentiella för flödets effektivitet. 

3.2.6 Value stream mapping 
VSM-kartan beskriver samtliga processer som endast avser avgående bagage. 
Processerna som inkluderas i VSM-kartan är inventering, utkörning och 
lastningsprocessen. Kartan kommer att innehålla flöden som beskriver 
processerna i form av flödesscheman, processkartläggningar och processtider. 
Med hjälp av att kombinera symbolerna i kapitel 2.3.1 kommer VSM-kartan att 
visualisera flödet av avgående bagage. Kartan har en centraliserad roll i detta 
arbete då den knyter ihop samtliga essentiella delar i form av observerade 
processer, processtider och arbetsprocesser. 
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3.2.7 Metod modell 

 

Figur 6: Modellen beskriver arbetsgången i metoddelen. 

3.3 Metoddiskussion 
Det finns två typer av metoder vid insamlingen av data, validitet och reliabilitet. 
Validitet avser att mätvärdet inom arbetsmetoden vid insamlingen är relevant. 
Reliabilitet avser hur tillförlitlig en studie är beroende på arbetsprocesserna för 
insamlingen av data, ett exempel är att sannolikheten att liknande resultat erhålls 
vid ett antal upprepade tidmätningar. [31]. 

3.3.1 Validitet 

Flera källor har använts vid data och informationsinsamlingen, insamlingen 
inkluderar vetenskapliga artiklar inom flyg- och logistikbranschen, böcker och 
observationer. På grund av variationen av insamlingen av data stärks validiteten 
på undersökningen. Validiteten stärks ytterligare då undersökningen baseras på 
välstrukturerade och väletablerade metoder (lean, ABC-analys, processer, 
flödesscheman och VSM). Validiteten sänks något på grund av att inga tidigare 
studier identifierats angående effektiviseringen av avgående bagage utan endast 
så kallade ”turn around processer” som innehåller ytlig information i form av 
generella kartläggningar av avgåendebagage. 
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3.3.2 Reliabilitet  

Under studiens gång har samtliga arbetsprocesser analyserats och dokumenteras, 
detta för att höja validitetsnivån på studien. Studien innefattar mätvärden vars 
aktualitet idag är ganska hög, dock mindre hög år 2020. På grund av utbyggnaden 
av nya gater och terminaler på flygplatsens södra sida har aktuella mätvärden 
påverkats, detta då nya längre transportvägar har skapats och påverkar ett antal 
tidmätningar [32]. 

De nya transportvägarna lär bli klara vid slutförandet av utbyggnaden av 
terminalen på den södra delen av flygplatsen år 2020 [31]. Figurerna som studien 
omfattar är objektiva och kan därför skapas i olika versioner beroende på 
skribent, det är alltså inte entydigt om vad som är rätt och fel vid skapandet av 
figurer och modeller så länge skaparen förhåller sig inom ramarna som beskrivs 
i teoriavsnittet. 

Tidmätningarna har påverkats av flyg och trucktrafik vid simuleringen av 
utkörningen av avgåendebagage med en tom truck, därför kan enstaka mätvärden 
avvika. 

3.4 Etiska och Samhälleliga aspekter 
Vid studiens start informerades samtliga medarbetare angående studien, detta för 
att informera individerna samt för att öka förutsättningarna till ett effektivare 
samarbete under studiens gång.  

Vid en potentiell implementering av effektiviseringsförslaget kan 
processledtiderna effektiviseras genom att minska transporttiderna för 
medarbetarna, detta kan leda till en bättre bagagehantering som i sin tur leder till 
att fler kunder kan bli tillgodosedda. Genom att använda sig av en mer effektiv 
bagagehanteringsprocess kan flygtrafiken påverkas positivt, detta då bagage 
transporteras i tid till samtliga flighter och därmed ger det bättre förutsättningar 
för en mer tidseffektiv turn around process för samtliga flighter. Utifrån ett 
samhällsperspektiv kan en mer effektiv flygtrafik bidra till större 
arbetsmöjligheter inom flygbranschen och därmed ge större förutsättningar för 
individer till att utvecklas i samhället [33].  

När resandet ökar måste bagagehantering processernas effektivitet justeras 
utifrån ett tidsperspektiv. Genom att ha förutsättningarna till att justera 
effektiviteten kan en större ekonomisk vinst ges vid rätt justering. Vid en rätt 
effektivisering kan välfärden i samhället öka, detta då flygplatser tenderar till att 
vara en av de större arbetsgivarna inom samtliga samhällen (länder och städer).  

Den samhälleliga effekten utifrån resandet av resenärer påverkar flygindustrin 
positivt, detta leder till att ett samhälle med en stark ekonomi, tenderar att få fler 
flygresenärer samt fler jobbmöjligheter inom flygbranschen, än ett mindre 
ekonomiskt samhälle.  
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4 Resultat och förklaring 
4.1 Illustration över flygplatsen 

 

                               

 
Figur 7: Bagageinventeringens (grön) plats i förhållande till vagnsorteringen 
(röd), de linjerade färgerna beskriver flygparkeringarna. Se bilaga ”karta på 
samtliga parkingstands” för mer information [34]. 
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Figur 7 visar avståndet mellan bagagesorteringen (grön) och vagnsorteringen 
(röd) och beskriver relationen mellan sorteringarna och de parkingstands som 
finns markerade på kartan i orange, blå och ljusgrönt. Det svarta på kartan klassas 
som infrastruktur inom flygplatsområdet, detta inkluderar terminaler, fasta gater, 
landningsbana, truckparkeringar och tält innehållande viktig utrustning.  
 
De vita linjerna med gråa kanter är truck och bilvägar som används vid transport 
av bagage, crew och passagerare. De bredare vägarna som också är vita med gråa 
kanter på kartan är taxeringsvägar för inkommande och avgående flygplan, där 
endast flygplan får köra på. Kartan är endast skapad för att ge en uppfattning av 
hur det ser ut på flygplatsen inom airside området. Alltså är denna kartan inte 
skapad för navigering inom airside området på flygplatsen.  
 

4.2 Samtliga transporttider 
 

 
 
Figur 8: Samtliga transporttider i sekunder för utkörning av bagage till samtliga 
parkingstands (se bilaga ”karta på samtliga parkingstands” för mer 
information). 
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Resultatet visar transporttider för samtliga parkingstands på hela flygplatsen. Den 
rödmarkerade kolumnen ”Pga arbete” visar att det pågår arbete på flygplatsen 
just nu, där de bygger ut den södra delen av terminalen. På grund av utbyggnaden 
har transporttiderna för parkingstand 22 och uppåt påverkats med  90 sekunders 
extra transporttid. Färgerna i tabellen beskriver platserna för samtliga 
parkingstands i figur 7, där färgerna från respektive figur matchar varandra. 
Alltså är figur 7 och figur 8 sammankopplade med varandra, där figur 8 utgår 
från figur 7. 
 

4.3 ABC-analys och kategoriseringen 
 

                                                     
 
 
Figur 9: Resultatet av ABC-kategoriseringen utifrån figur 8. 
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Resultatet som beskriver ABC-kategoriseringen i figur 10 beskriver hur 
parkingstands kategoriserats utifrån teorikapitlet. Resultatet av ABC-
kategoriseringen beskriver för SAS Ground Handling vilka prioriteringar som 
ska göras där det finns en möjlighet till ett val av parkingstands vid utkörningen 
av avgående bagage. I figuren visas endast parkingstand nummer för samtliga 
parkingstands, detta då kategoriseringen utgår från data i form av tid i figur 8 
”samtliga transporttider”.  
 
Färgerna i figuren beskriver kategoriseringen från de mest önskvärda till de 
mindre önskvärda i form av A-kategorin (grön), B-kategorin (gul) och C-
kategorin (röd).  Innehållet av parkingstands inom kategori A är 20% av de 60st 
totala parkingstands och står samtidigt för 80% av transportvärdet. 
Transportvärdet baseras på de mest tidseffektiva parkingstands, alltså hur mycket 
värde de symboliserar. Kategori B står för 50% av de totala parkingstands och 
har transportvärde på 15% medans C-kategorin innefattar 30% av de totala 
parkingstads och har ett transportvärde på 5%. 
 

4.4 En översiktlig huvudprocesskarta över organisationen 
 

 
Figur 10: Beskriver ledningsprocessen (grå), stödprocessen (blå) och 
huvudprocesserna (grön, gul och röd).  
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Resultatet av de visuella observationerna visas ovanför i figur 10. Resultatet 
beskriver bolagets ledningsprocesser (grå) inom arbetsprocesserna för avgående 
bagage. Figuren visar att bolaget i grund och botten har implementerat lean 
metodiken inom organisationen och att de är dem som styr arbetssätten för 
hanteringen av bagage, detta då lean anses vara en ledningsprocess inom 
organisationen. Stödprocessen (blå) som visas i figuren ovan visar att själva 
transporten mellan huvudprocessekvenserna (sortering, utkörning och lastning) 
är de nödvändiga stödprocesserna för arbetsprocesserna inom verksamheten. 
Begreppet transport i detta fallet beskriver bagagets hantering mellan 
huvudprocesserna och kan ses som en överlämning mellan samtliga 
huvudprocesser. Pilarna mellan huvudprocesserna beskriver riktningen för 
processflödet. Sorteringen sker på ”bandet”, utkörningen sker från bandet till 
respektive flight och lastningen sker vid respektive avgående flight. 
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4.5 Flödesschema vanligt bagage 

 
Figur 11: Beskriver bagage hanteringsprocessen för vanligt bagage (vid lastning 
av löst bagage sker skanningen vid lastningen). 

Resultatet från flödesschemat ”vanligt bagage” visar samtliga sekvenser inom 
arbetsprocesserna för hanteringen av avgående vanligt bagage. Den första 
sekvensen startar från och med när resenärerna checkar in sitt bagage, ”bagage 
från incheckningen”, därefter färdas bagaget genom flygplatsen från landside till 
airside och hamnar i bagagesorteringen där det sedan sorteras till respektive flight 
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på bagagevagnar eller ULDs. Vid denna sekvens kontrolleras lastningstyp ”ULD 
eller löst”.  

Vid löslast sorteras bagaget direkt på vagnar ”bagage inventeras i 
lösbagagevagnar” för att sedan transporteras ut, dock finns det undantag som 
exempelvis tidig incheckning då sorteras vagnar åt sidan och körs sedan ut till 
respektive flight 30 minuter innan avgång (tiden kan variera beroende på flight). 
Vid lastning av en ULD flight sker det en skanning av samtligt bagage innan 
inventeringensekvensen. Bagaget skannas och sorteras efter typ av bagage 
(transfer, lokalt, short stop, longstop och priority). Allt transferbagage hamnar i 
en separat ULD medans lokalt bagage sorteras separat i en annan ULD, vid längre 
flygningar sorteras transfer ULD ytterligare i from av long stop och short stop. 
Longstop och short stop kategoriseras utifrån resenärernas transfertid, bagaget 
kan också vara priority och innebär då att resenärernas väskor ska vara 
lättillgängliga och helst lastas ut först då passagerarna inte ska vänta länge på 
sina väskor (inkluderas vid en extra avgift eller vid första klass biljetter etc..).  

Efter sortering och inventering sker utkörningen av ULDs på dollyvagnar som är 
konstruerade att transportera ULDs. Vid respektive ULD flight sker det 
ytterligare en sortering utifrån den lastinstruktion som ges via fax, där varje 
specifik ULD (transfer, lokalt, short stop och long stop) lastas in i sekvenser 
utifrån instruktionerna ”bagage lastas på motsvarande flight enligt 
lastningsintruktion” och är därmed arbetsprocessens sista sekvens. 
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4.6 Flödesschema specialbagage 
 

                        
Figur 12: Beskriver hanteringsprocessen för specialbagage (vid lastning av löst 
bagage sker skanningen vid lastningen). 

 
Resultatet från flödesschemat specialbagage (djur, rullstolar, vapen och 
golfväskor etc..) visar samtliga sekvenser inom arbetsprocesserna för hanteringen 
av avgående specialbagage. Den första sekvensen startas från och med när 
resenärerna checkar in sitt bagage ”bagage från incheckningen”, därefter färdas 
bagaget genom flygplatsen från landside till airside och hamnar på ett rakt band 
utformat för specialbagage där det sedan sorteras till respektive flight på 
bagagevagnar eller ULDs. Vid denna sekvens kontrolleras lastningstyp ”ULD 
eller löst”.  
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Vid löslast flight sorteras bagaget direkt på vagnar ”bagage inventeras i 
lösbagagevagnar” för att sedan transporteras ut. Vid lastning av en ULD flight 
sker det en skanning av samtligt specialbagage innan inventeringsekvensen. 
Bagaget skannas och sorteras i form av bagagetyp (transfer, lokalt, short stop, 
longstop och priority). Allt transferbagage hamnar i en separat ULD medans 
lokalt bagage sorteras separat i en annan ULD, vid längre flygningar sorteras 
transfer ULD ytterligare i from av long stop och short stop. Longstop och short 
stop kategoriseras utifrån resenärernas transfertid, bagaget kan också vara 
priority och innebär då att resenärernas väskor ska vara lättillgängliga och helst 
lastas ut först då passagerarna inte ska vänta länge på sina väskor (inkluderas vid 
en extra avgift eller vid första klass biljetter etc..).  
 
Efter sortering och inventering av specialbagage lastas de in i ULDs eller 
lösvagnar för att sedan transporteras ut till respektive avgående flight. Lastningen 
sker precis som vanligt bagage som beskrivs under ”Flödesschema vanligt 
bagage”. 

4.7 VSM karta  
 

 
Figur 13: VSM-karta på processerna för avgåendebagage, inkluderar potentiella 
förbättringar. 
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Resultatet som visas i figur 13 beskriver arbetsprocesserna utifrån figur 10, 11 
och 12. Kartan inkluderar samtliga huvudprocesser som beskrivs i figur 10. 
Tiderna som beskrivs på kartan utgår från hanteringstiden för ett bagage. 
Resultatet inkluderar inte en kontroll av flöde detta då det inte är bolaget själva 
som kontrollerar flödet av resenärer utan bolaget kan endast bestämma när 
incheckningen kan öppnas för att få ett jämnare flöde. Informationen sker 
sekundvis så länge det finns avgående flighter.  
 
Kartan inkluderar nuvarande total processtid samt ny total processtid i figurens 
beskrivning längst ner till höger. Vid processen ”transport av bagage” finns det 
en Kaizen burst detta då det finns potentiella förbättringsmöjligheter inom 
transporten av bagage med truck. Figuren beskriver en cirkulär rörelse och utgår 
därmed från det att kunden checkar in bagage tills kunden får tillbaka sitt bagage 
vid sin slutdestination, kunden kan enligt kartan sedan checka in bagaget igen 
och därmed bildas det en cirkulär rörelse som beskrivs av VSM-kartan.  
 
Kartan beskriver också att det inte finns någon värdeskapande tid, detta beror på 
vem som är slutkunden då det är kunden (flygbolagen och passagerarna) som kan 
inkluderas. Utifrån figur 13 är det kunden som ges den värdeskapande tiden, detta 
leder till att den värdeskapande tiden blir 0 sekunder då de inte påverkas direkt 
utifrån effektiviseringen. Passagerarna påverkas endast om bagaget ej kommer 
med eller blir borttappat. De som påverkas vid effektiviseringen är flygbolagen i 
form av effektivare avgångstider. 
 
 

4.8 Truckallokeringen 
En ojämn truckallokering identifierades vid de visuella observationerna. Problem 
uppstår vid ett högtryck av avgående flighter och på grund av den ojämna 
truckallokeringen mellan bandenheten och rampenheten bildas det flaskhalsar 
vid utkörningen av avgående bagage till respektive flight.  
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5 Analys  
I kapitel 5 analyseras resultaten av VSM-kartan, ABC-kategoriseringen, 
processkartan samt flödesscheman. Analysen omfattar kopplingar till teori 
avsnittet och resultat avsnittet.  

5.1 Tidmätning 
Syftet med studien är att kartlägga bagagehanteringsprocessen för 
avgåendebagage samt att hitta en teoretisk lösning för att effektivisera 
potentiella flaskhalsar som identifieras vid kartläggningen med hjälp av någon 
form av tidsreducering. 

Tidmätningen som gjordes under studien omfattade inventering, transport och 
lastning som beskrivs i kapitel 3.2.6. Tidtagningen omfattar endast processtiden 
för ett bagage, där processtiden omfattar inventering, transport och lastning. 
Den genomsnittliga transporttiden som beskrivs i resultat delen (figur 14) visar 
hur den nuvarande genomsnittliga transporttiden förhåller sig till det önskade 
tillståndet. Metoden för att beräkna fram den genomsnittliga transporttiden 
beskrivs i kapitel 3.2.2 och 3.2.6. Tidtagning är en central punkt i denna studie 
då syftet är att identifiera flaskhalsar, flaskhalsarna i denna studie identifieras 
endast utifrån ett tidsperspektiv.  

Medhjälp av ABC-analysen som utgår ifrån tidmätningen ges det tre olika 
kategorier på parkingstands, de är A-kategorin, B-kategorin och C-kategorin. 
Konceptet för kategoriseringen utgår från tidtagningen, det totala antalet 
parkingstands beräknades och därefter enligt teori avsnittet 2.3 figur 5 som 
beskriver konceptet att 20% av de totala 60st parkingstands i denna studie är A-
kategorin, 50% för B-kategorin och 30% för C-kategorin. Resultatet för ABC-
kategoriseringen ges i figur 10 kapitel 4. 

Eftersom ett utbyggnadsprojekt på den södra sidan av terminalen och gaten 
pågår idag och förväntas vara klart år 2020 kan transporttiderna som studien 
innefattar påverkas efter utbyggnaden. Utifrån tiderna som beskrivs i 
resultatkapitlet i figur 9 kan man se att transporttiden från parkingstand 21 till 
22 avviker sig med 90 sekunder istället för den normala tiden på 5 sekunder, 
detta beror på utbyggnaden där all trafik hänvisas till temporära omvägar vilket 
resulterar i 90 sekunders extra transporttid. 

På grund av utbyggnaden av den södra terminalen kan det uppstå felmarginaler 
med tidmätningen, dessa felmarginaler kan endast slutföras efter att 
utbyggnaden är färdigställd av den södra terminalen. Genom att utföra samma 
procedurer efter utbyggnaden kan effektivare transporttider på parkingstands 
ges. På grund av kostnad och tidsbrist utfördes samtliga transporter med en tom 
truck, alltså kan tiderna variera något och leda till att transporttiderna förlängs, 
från det som beskrivs i resultatet i figur 9.  
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Viktiga faktorer som kan påverka tidmätningen är att vägarna på flygplatsen har 
hastighetsbegränsningar på 20 km/h. Hastigheterna i denna studie påverkar inte 
resultatet direkt men hade flygplatsen implementerat högre hastigheter hade 
transporttiden minskat något ytterligare. Då det inte finns någon möjlighet till 
att flytta på bagagesorteringen eller vagnsorteringen så har den lösningen blivit 
utesluten.  

Genom att reducera transporttiderna kan en pullmetod som beskrivs i 
teoriavsnittet skapas vid utkörningen av bagage, där bagage endast körs ut vid 
förfrågningar innan lastning sker. Reduceringen kan också bidra med ständiga 
förbättringar i from av minskade totala ledtider och skapa en större 
konkurrenskraft på marknaden. 

5.2 ABC-kategorisering 
Metoden tar inte hänsyn till att Ground handling bolaget inte transporterar till 
samtliga parkingstands, de sker alltså en variation på parkingstands beroende på 
vilken typ av flight, andra flygbolag och konkurrerande ground handling bolag 
på flygplatsen. Det är alltså svårt att få ett preciserat svar på vilka parkingstands 
som används, för att få ett mer noggrant svar krävs det en datainsamling som 
pågår över ett år där varje parkingstand noteras vid användning.  

Syftet med att använda ABC-kategoriseringen var att kunna se ifall det fanns 
någon möjlighet till att skala av ledtiderna vid transporten av bagage då en del av 
studiens syfte som i kapitel 1.2 beskriver att: ”Studiens övergripande syfte är att 
kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehantering 
process för utgående bagage på en flygplats.” 

Kategoriseringens precision är inte lika precis som önskat men utifrån de 
förutsättningar som omfattar studien så finns det tillräckligt med underlag för att 
dra en slutsats. Då ABC-kategoriseringen slutfördes kunde ett resultat ges, detta 
resultat håller en god validitet och reliabilitet då den är tillräcklig exakt för att 
besvara en del av syftet som nämns i kursiv text i stycket ovanför.  

5.3 Huvudprocesskarta 
Huvudprocesskartan i figur 11 beskriver organisationens generella processer, där 
lean metodiken står som en ledningsprocess, detta då bolaget redan har lean 
filosofin implementerad och strävar ständigt efter att uppfölja den. 
Transportdelen är en stödprocess som finns för att huvudprocesserna (sortering, 
utkörning och lastning) ska kunna operera.   

5.4 Flödesscheman  
Utifrån de observationer som gjordes under undersökningens gång noterades 
arbetssätten, dessa arbetssätt beskrivs i resultatdelen med hjälp av flödesscheman 
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(figur 12 och 13) för att ge ett tydligare perspektiv på hur processerna fungerar.  
Det man kan se är att arbetsmetoden varierar beroende på typ av flight, alltså 
påverkas metoden beroende på om flighten kräver en ULD eller inte. Det man 
ytterligare kan se utifrån resultatet är att flödesprocessen är nästan identisk för 
specialbagage i förhållande till vanligt bagage, det enda som särskiljer de båda 
flöden ifrån varandra är själva arbetsmomenten mellan varje sekvens. 
Arbetsmomenten för specialbagage särskiljer sig utifrån vanligt bagage på grund 
av de tyngre vikterna, större bagage, rullstolar och husdjur. Grundprincipen i 
arbetsprocesserna är den samma: sortering, transport och lastning medans 
lastningsprocessen är annorlunda på grund av hanteringen av ULD och lös last. 

5.5 VSM-kartan 
VSM kartan som beskrivs i figur 14 inkluderar data från samtliga processer och 
flöden. Kartans byggstenar härstammar från figur 8 – figur 13, där mätdata i form 
av tidmätningar inkluderats, detta för att kunna få svar på undersökningens 
frågeställning. Kartans huvuduppgift är att upplysa ledningen om en möjlig 
förändring för effektiviseringen av hanteringen av avgående bagage. 
Förändringen beskrivs utifrån teoriavsnitt 2.6, i kartan har en Kaizen burst 
inkluderats vid den specifika sekvensen där en möjlighet till en förändring och 
effektivisering finns. Kaizenbubblan beskriver en möjlig förändring genom att  
förkorta transporttiden med 86.5 sekunder i figur 14. Genom att följa lean 
principerna som beskrivs i kapitel 2.2 ger det en möjlighet till ständiga 
förbättringar i form av tidreduceringar, då tid är en ständig flaskhals inom 
flygbranschen är det viktigt att applicera samtliga metoder för att skapa större 
förutsättningar för att förebygga flaskhalsar inom ett tidsperspektiv.  

Det vi också kan se är att det inte finns någon kontroll på flödet av bagage, detta 
då bolaget inte kan kontrollera flödet av inkommande bagage via incheckningen. 
Bolaget kan endast be incheckningen att stänga/öppna incheckningen temporärt 
för att kunna minska flödet, detta för att få ett enhetligt flöde av bagage. Kartan 
beskriver alltså att det är resenärerna på flygplatsen som bestämmer flödet detta 
då andelen resenärer påverkar flödet och agerar i detta fallet som en 
flödeskontroll. Kartan avser endast hantering och arbetsprocessen som det tar för 
ett bagage, dock kan transportprocessen avse samtligt bagage till en flight.  

Anledningen till att majoriteten av de processer som undersökningen avser 
motsvarar ett bagage är på grund av att det ska vara enkelt att kunna generalisera 
metoden. Genom att beskriva processerna med hjälp av endast ett bagage kan 
Ground handling bolag vars intresse är att effektivisera processerna för avgående 
bagage ta lärdom samt implementera identiska lösningar som studien innefattar. 
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5.6 Truck allokeringen 
Förutom transportflaskhalsen identifierades ytterligare en flaskhals. Resultatet 
utifrån de observationer som gjordes är att det finns en brist på antalet truckar 
samt att skicket på somliga är något sämre än de som produceras idag. Genom 
att implementera ett sätt att fördela truckarna effektivare kan denna flaskhals 
förebygga något, dock är detta en kortvarig lösning.  

En långvarig lösning till denna flaskhals är att investera i nya truckar för att 
möjliggöra en starkare konkurrenskraft. Genom att investera i nya truckar kan 
kortare ledtider inom transport processen ges, vilket leder till att bolaget får större 
förutsättningar att utföra en bättre och  mer effektiv service i en bransch där tid 
är en viktig faktor till framgång både i ett processperspektiv och ett ekonomiskt 
perspektiv.  
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6 Slutsats 
Utifrån ökningen av resenärer i dagens samhälle har nya utmaningar i 
form av att minska ledtider skapats för Ground handling bolag inom 
flygbranschen. Med andra ord så har den ökande flygkulturen lett till 
längre ledtider för Ground handling bolagen när det kommer till 
bagagehantering vilket i sin tur leder till negativa ekonomiska förluster 
för flygbolag. 

Denna studie har gjorts i syfte att lösa dessa utmaningar genom att 
försöka identifiera de flaskhalsar som finns i befintliga 
bagagehanteringsprocesser. Detta i sin tur genom att tillämpa lean 
principer, ABC-analyser och kategoriseringar, processkartläggningar, 
flödesscheman samt VSM.  

De identifierade flaskhalsarna ”transport av bagage” och 
”truckallokeringen” visar att det finns förbättringsmöjligheter inom 
dessa områden.  

Förbättringsförslagen för att kunna eliminera flaskhalsarna är att 
förhandla till sig A-kategoriserade parkingstands samt att hantera 
truckallokeringen genom att antingen köpa in fler bagagetruckar eller att 
ändra på arbetsmetoden för fördelningen av truckarna till en effektivare 
metod än den nuvarande. För att kunna vara konkurrenskraftig och 
relevant i en flygplats med fri konkurrens som ground handling bolag 
krävs det att bolaget ständigt strävar efter förbättringar i form av att 
tillämpa sig av Kaizen metoden för att ständigt reducera muda inom 
organisationen. 

Kunskapen som denna fallstudie har bidragit med är ett nytt synsätt på 
ett nischat arbetsområde samt att kartläggningar har gjorts för att ge 
kunskap till utomstående individer och aktörer. 

När det kommer till framtida forskning, så kan det vara en bra ide att titta 
på personalhanteringen, då denna hanteringen bidrar till en stor del av 
arbetsfördelningen samt till ledtiderna. En ytterligare aspekt är själva 
bandet som bagaget transporteras på. I dagsläget har Ground handling 
bolag i Landvetter flygplats ingen kontroll över bandet utan det är helt 
och hållet flygplatsen som kontrollerar det. 

Av egen erfarenhet i flygbranschen vet jag att det inte bara är 
arbetsprocesserna som bidrar till långa ledtider utan också 
arbetsfördelningen mellan personal därför kan det vara en ide att titta på 
hur processerna inom personalen kan effektiviserats för att på så sätt 
kunna bidra till kortare ledtider.  
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7 Bilagor 
7.1 Karta på samtliga parkingstands (grön, rosa och orange) 


