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Förord 
Med detta examensarbete kan vi äntligen kalla oss för ingenjörer inom industriell 

ekonomi från Högskolan i Gävle. Studien genomfördes på Swedavia, Arlanda, vilket 

har varit otroligt givande och spännande. Vi har fått en möjlighet att fördjupa oss inom 

processutveckling och erhållit värdefull kunskap inför vårt framtida yrkesliv. Studien 

ska förhoppningsvis vara till nytta för Swedavia samtidigt som det är ett bidrag till den 

akademiska världen. Det har varit en lärorik och intensiv period, därför vill vi rikta ett 

stort tack till vår handledare Katarina Hansson Andersson som agerat bollplank och 

stöd. Vi vill också tacka vår programansvarige, Stefan Eriksson, som alltid ställt upp 

och tagit sig tid för oss under vår utbildning. 

 

Till sist vill vi framföra ett tack till våra handledare på Swedavia, Johan Monie och Sara 

Nordlund, som gav oss möjligheten att skriva examensarbetet hos er samt för ert visade 

engagemang och intresse. Vi vill även passa på att tacka personalen på Swedavia som 

varit mycket tillmötesgående och ställt upp på våra intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

 

Sandra Jakobsson    Joakim Strömberg 

 

13 Juni 2017, Gävle 

  



 

 

Sammanfattning 
Flygplatser utgör en nyckelroll i dagens samhälle. De fungerar inte enbart som ett 

centrum för samverkan mellan transportmedel, utan även som en mötesplats för 

resenärer. Trängsel i terminalerna har blivit ett betydande problem för de som flyger 

regelbundet och i flera fall har minskad kötid blivit synonymt med hög kvalitet för 

resenären. En effektivare hantering av resenären är nödvändig och kräver tillförlitliga 

processer. Att arbeta med processer är inget nytt, det har länge varit centralt för 

verksamhetsprocesser och arbetsflöden, främst inom tillverkningsindustrin men den 

omfattande litteraturgenomgången påvisar att det finns få processorienterade modeller 

som specifikt tillämpas på en resenärsprocess. Fallföretaget, Swedavia, arbetar aktivt 

med resenärsprocessen inom flygbranschen. De har utvecklat en viss metodik men 

denna är inte effektiv nog då de upplever problematik på grund av det ökade antalet 

resenärer. Syftet med studien är därför att skapa en konceptmodell för arbetsmetodiken 

vid utveckling av resenärsprocessen på flygplatser, med avsikt att tillföra en ny 

tillämpning till området för processutveckling. Modellen avser även hjälpa fallföretaget 

Swedavia att bli effektivare i sin processutveckling.  

 

Studiens metod har en abduktiv forskningsansats. Först genomfördes en utförlig 

litteraturgenomgång vilken utmynnade i ett första utkast av en konceptmodell med tolv 

nyckelfaktorer för processorientering kopplade till resenärsprocessen. Därefter 

genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med berörd personal på fallföretaget. 

Valet av fallföretag motiveras av deras generaliserbarhet, då samtliga respondenter 

arbetar med utveckling av Sveriges största flygplats, Arlanda. Avsikten med 

intervjuerna var att tydliggöra hur arbetet med utvecklingen av resenärsprocessen ser ut 

idag samt avgöra hur processorienterade de är. Slutligen analyserades konceptmodellen 

utifrån empirin, vilket resulterade i korrigeringar och en slutgiltig modell. 

 

Det vetenskapliga bidraget är utvecklingen av en konceptmodell för resenärsprocesser. 

Den slutliga konceptmodellen består av fem nyckelfaktorer, vilka är; processägare och -

beskrivningar, stöd och engagemang, mätverktyg, organisation samt ständiga 

förbättringar. Den framtagna modellen är ett visuellt stöd för att hjälpa organisationer 

att bli effektivare i deras utveckling av en resenärsprocess. Den fungerar som ett verktyg 

för att förbättra processer och att utvärdera företag. 

 

Nyckelord: Resenärsprocessen, Processorientering, Nyckelfaktorer, Flygplats 

 

  



 

 

Abstract 
Airports have come to be one of the key elements in today’s society. They do not only 

serve as a center for interoperability, but also as a meeting place for travelers. 

Congestion in the terminals has become a significant problem for those who fly 

regularly and in many cases reduction of queue time has become synonymous with high 

quality travelling. Therefore, more efficient handling of the traveler is necessary and 

requires reliable processes. Working with processes has been central to business 

procedures and workflows for a long time, mainly in the manufacturing industry but the 

comprehensive literature review indicates that there are few process-oriented models 

specifically applied to the passenger departure process. The case company, Swedavia, is 

actively working with passenger departure processes in the aviation industry. They have 

developed a certain methodology, but it is not effective enough as they have 

experienced problems due to the increased number of travelers. For that reason, the aim 

of the study is to create a conceptual model for the work methodology when developing 

the passenger departure process at airports, with the intention of introducing a new 

application to process development. The model also aims to help Swedavia become 

more efficient in its process development. 

 

The study's method has an abductive research approach. First, a detailed literature 

review was conducted, which resulted in a first draft of a conceptual model with twelve 

key factors for process orientation linked to the traveler process. Eight semi-structured 

interviews were then conducted with relevant personnel at the case company. The 

choice of case company is motivated by their generalizability, as all respondents work 

with the development of Sweden's largest airport, Arlanda. The purpose of the 

interviews was to clarify what their work on developing the traveler process looks like 

and also to what extent they are process oriented. Finally, the conceptual model was 

analyzed based on empirical findings, resulting in corrections and a definitive model for 

developing the passenger departure process. 

 

The scientific contribution is the development of a conceptual model for passenger 

departure processes. The final conceptual model consists of five key factors, which are: 

process owners and descriptions, support and commitment, measurement tools, 

organization and continuous improvement. The proposed and identified model works as 

a visual support to help organizations become more efficient in their development of a 

passenger departure process. It is a useful tool to improve processes and to evaluate 

businesses. 

 

Keyword: Passenger departure process, Process orientation, Key factors, Airport 

  



 

 

Ordlista 
 

Resenärsprocessen  – startar när resenären anländer till flygplatsterminalen och avslutas 

när resenären har stigit ombord på flygplanet. En flygplats 

resenärsprocess delas in i landside och airside. 

 

Landside  – kallas det område på en flygplats som resenären har tillgång till 

utan att passera säkerhetskontrollen. Landside består av 

delprocesser som incheckning, bagagehanteringssystem, parkering, 

kollektivtrafik och tillfartsvägar. 

 

Airside  – kallas det område som resenären har tillgång till efter att ha 

passerat säkerhetskontrollen. Airside inkluderar kommersiella ytor, 

gater, ombordstigningsbryggor för resenärer, ramper och 

uppställningsplatser för flygplan. 

 

Marktjänstbolag – är en benämning på de bolag som hyrs in av flygbolagen för att 

sköta de flygplatsnära marktjänsterna samt hantera resenärerna på 

en flygplats. 

 

CUSS – (Common Use Self Service) kallas de självbetjäningsautomater 

som resenären själv kan checka in genom och skriva ut sitt 

boardingkort samt bagagetagg.  

 

SBD – (Self Service Bag Drop) kallas de självbetjäningsstationer där 

resenären enkelt och smidigt kan checka in sitt bagage. 

 

BPR  – (Business Process Reengineering) innebär att det sker en 

fundamental omstrukturering av en process för att uppnå radikala 

förbättringar inom områden som kapacitet, kostnader, kvalitet, 

service och tid.  

 

BPM  – (Business Process Management) är ett systematiskt och 

strukturerat tillvägagångssätt för att analysera, förbättra, kontroller 

samt styra processer.  
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1 Introduktion 
Detta kapitel redogör för bakgrunden och syftet med studien. För att tydliggöra 

syftet har även tre frågeställningar formulerats, vilka presenteras sist i kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 

Flygplatser utgör en viktig del av den globala infrastrukturen och de spelar en nyckelroll 

i samhället vi lever i (Al-Dhaheri & Kang, 2015). De fungerar inte enbart som en 

utgångspunkt för samverkan mellan olika transportmedel, utan även som ett centrum av 

tjänster och en mötespunkt för resenärer. Många resenärers erfarenhet av en flygplats är 

att det innefattar köer och är tidskrävande. Förseningar med parkering, incheckning, 

säkerhetskontroll och boarding är några faktorer som ofta leder till långa köbildningar. 

(Guizzi, Murino & Romano, 2009)  

 

Trängsel i terminaler är ett betydande problem för de resenärer som dagligen flyger till 

och från flygplatser världen över. Det finns flera orsaker till detta men vanligtvis beror 

det på kapacitet- och resursbegränsningar som ett resultat av en säsongsbetonad 

efterfrågan (Narens, 2004; van Dijk & van der Sluis, 2006). Köbildningar har även 

blivit mer omfattande under de senaste åren på grund av förhöjda säkerhetsnivåer. 

Samtliga resenärer måste genomgå en noggrann säkerhetskontroll, vilket lätt bildar köer 

vid området runt säkerhetskontrollen och bidrar till en fördröjning av resenärsprocessen 

(Andreatta, Brunetta & Righi, 2007). Kapacitetsplanering av flygplatsterminaler har 

därmed blivit viktigare än någonsin (Solak, Clarke & Johnson, 2009). I de flesta fall är 

minskad kötid synonymt med hög kvalitet för resenärerna, vilket är ett viktigt element 

för att få nöjda återkommande resenärer (Guizzi et al., 2009). Schultz och Fricke (2011) 

utvecklar resonemanget och menar att en effektiv hantering av resenärerna på en 

flygplats är nödvändig för att skapa tillförlitliga processer i en terminal. 

 

Att arbeta med processer är inget nytt, det har länge varit centralt att studera 

verksamhetsprocesser och arbetsflöden. Det finns flera studier vilka avser undersöka 

olika angreppssätt att arbeta med processer och deras möjligheter (Kohlbacher, 2010; 

Hammer, 1990, Davenport, 1993a). Konkurrensen inom servicesektorn har ökat stadigt 

under det senaste decenniet, vilket har lett till mindre marginaler, samtidigt som 

kunderna kräver bättre och snabbare service. Detta har resulterat i att fler och fler 

verksamheter väljer att bli processorienterade för att möta den ökande komplexiteten 

och dynamiken i den nya ekonomiska miljön (Küng & Hagen, 2007). 

 

Redan på 80-talet forskade Deming (1988) om TQM (Total Quality Management) för 

att uppnå högre kvalitet i organisationer och bemöta kundernas krav. Kort därefter 

utvecklade Hammer (1990) konceptet med BPR (Business Process Reeinginering), 

vilket fokuserade på processer och fördelarna med att radikalt omstrukturera dessa. 

Hammer (1990) hävdade att organisationer skulle uppnå mer omfattande 

prestationsökningar om de baserade sin processutveckling på BPR och flera forskare 

bidrog senare till utvecklingen av begreppet (Davenport, 1993a; Hinterhuber, 1995; 

Zairi & Sinclair, 1995). De var ense om att BPR har många positiva effekter som 
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förbättrad kvalitet, produktivitet, flexibilitet, kundtillfredsställelse och 

konkurrensförmåga.  

 

Kohlbacher (2010) menar att när en process är omstrukturerad kräver den ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att styras, vilket möjliggörs med BPM (Business 

Process Management). BPM innefattar ett synsätt där organisationen ses som en serie 

funktionella processer sammankopplade över hela verksamheten och där 

tvärfunktionalitet betonas (DeToro & McCabe, 1997). Att arbeta med BPM innebär en 

viss symbios mellan inkrementella och radikala processförbättringar (Zairi & Sinclair, 

1995). En förutsättning för BPM samt BPR är att organisationen är processorienterad 

(Kohlbacher, 2010). Att arbeta processorienterat innefattar mestadels kvalitetssäkrande 

aktiviteter där processer kartläggs och definieras, processägare tydliggörs och aktuella 

mål och mätetal identifieras (Kohlbacher, 2010).  

 

Denna studie avser att skapa en konceptmodell för utveckling av resenärsprocessen på 

en flygplats, med hjälp av fallföretaget Swedavia. Swedavia driver och utvecklar tio 

flygplatser i Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr, vilka under 2016 betjänade 

drygt 39 miljoner resenärer (Swedavia, 2016). Deras kunder är resenärer och flygbolag 

men även hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotellytor i anslutning till 

flygplatserna. Under senare år har antalet resenärer ökat markant, vilket har resulterat i 

att utvecklingen av infrastrukturen i terminalerna inte har hunnit med. Ökningen märks 

framförallt på de flygplatser som har många internationella förbindelser, exempelvis 

Stockholm Arlanda Airport, varvid kapaciteten vid terminaler och gater måste 

säkerställas för att möta utvecklingen. Under vissa tidpunkter tycks antalet öppna 

incheckningsdiskar vara alldeles för få, vilket leder till att det uppstår långa väntetider 

och missnöje bland resenärerna. Det är därför av stor vikt att effektivisera de berörda 

processerna, vilket i sin tur ska leda till en utveckling av infrastrukturen.   

 

Det finns mängder av tidigare forskning om processutveckling, processorientering och 

processledning, vilken främst behandlar tillverkningsindustrin (Hung, 2006; Kohlbacher 

& Gruenwald, 2011; Melan, 1989). Problematiken är att det finns få beprövade 

processorienterade modeller som behandlar en resenärsprocess. Eftersom flygplatser 

arbetar aktivt med resenärsprocessen idag, tyder detta på att de har utvecklat en viss 

metodik men att denna inte är effektiv nog. Det finns därmed ett gap för hur 

processorientering kan effektivisera resenärsprocessen på en flygplats. Studien ämnar 

undersöka detta behov, vilket också är i linje med Kohlbacher och Gruenwald (2011) 

förslag till vidare forskning, om processorientering även kan ha en positiv inverkan på 

verksamheter inom tjänstesektorn. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att skapa en konceptmodell för arbetsmetodiken vid utveckling av 

resenärsprocessen på flygplatser, med avsikt att tillföra en ny tillämpning till området 

för processutveckling. Modellen avser även hjälpa fallföretaget Swedavia att bli 

effektivare i sin processutveckling. 
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1.2.1 Frågeställningar 

För att tydliggöra syftet formulerades följande frågeställningar: 

 

• Vad karaktäriserar resenärsprocessen på en flygplats? 

 

• Vilka är nyckelfaktorerna vid processorientering och hur kan dessa anpassas 

till resenärsprocessen på en flygplats?  

 

• Hur kan fallföretaget Swedavia få bättre effektivitet i sin processutveckling? 

 

1.3 Avgränsning 

De flesta studier som angripit problematiken med kapaciteten på flygplatsterminaler har 

fokuserat på en optimal utformning av terminalerna. Ett antal kömodeller kan användas 

för att analysera flödet av resenärer men det är svårt att anpassa dem till 

flygplatsterminaler på grund av den höga variationen i antalet anländande och avgående 

resenärer. Flödena i en flygplansterminal är i allmänhet svårbehandlade, varpå ett flertal 

studier involverar stokastiska simuleringar för att kunna modellera dessa. Denna studie 

avser inte använda simuleringar för att operationellt effektivisera resenärsprocessen. 

Studien avser istället att bidra mer strategiskt och teoretiskt till processutveckling av 

resenärsflöden genom att utveckla en konceptmodell för arbetsmetodiken. Vid 

utvecklingen av konceptmodellen avgränsades studien till endast ett fallföretag och att 

verifiera ett antal nyckelfaktorer. Konceptmodellen visualiserar huvudprocessen, men 

eftersom betoningen är den bakomliggande arbetsmetodiken är processen inte vidare 

detaljerad. Studien erbjuder däremot en mer detaljerad vy av resenärsprocessen i bilaga 

2. Dock har författarna valt att avgränsa denna studie från att nyttja simuleringar 

eftersom fokus har varit på arbetsmetodiken, även om ett underlag för simulering har 

presenterats. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att utvärdera studien. Kapitlet 

beskriver även genomförandet av studien, insamling av data samt utförandet av 

intervjuer. 

 

2.1 Genomförande 

Studien har innefattat flertalet olika moment, se figur 1. Den grundar sig i en 

litteraturgenomgång, där tidigare forskning inom området för processer noga 

undersöktes och nyckelfaktorer identifierades. Vid insamling av information har 

flertalet vetenskapliga artiklar granskats, vilka erhållits genom databasen GoogleScholar 

(www.scholar.google.se). Artiklar inom områdena processorientering, 

processutveckling, processledning, samt resenärsprocessen granskades kritiskt för att 

finna de mest betydelsefulla för studien. Därefter utvecklades det första utkastet till 

konceptmodellen, med avseende på resenärsprocessen på en flygplats. I samband med 

detta utfördes intervjuer med berörd personal på fallföretaget Swedavia. Avsikten var att 

tydliggöra hur arbetet med utveckling av resenärsprocessen utförs idag samt för att 

bedöma hur processorienterad verksamheten var. Slutligen genomfördes en analys av 

konceptmodellens första utkast gentemot empirin. Denna avsåg att validera och 

verifiera konceptmodellens återspegling av verkligheten vid utveckling av 

resenärsprocessen på en flygplats. Under detta stadie hade det varit idealt att återgå till 

fallföretaget för att bekräfta validiteten hos konceptmodellen, men för att färdigställa 

examensarbetet under utsatt tid var författarna tvungna att avgränsa sig från detta. 

Utvärdering av konceptmodellen resulterade i korrigeringar och en slutgiltig modell. 

Avslutningsvis drogs slutsatser baserade på studiens konceptmodell samt 

förbättringsförslag till fallföretaget. 

 

 
 

Figur 1. Ett visuellt förtydligande av studiens genomförande. 

http://www.scholar.google.se/
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2.2 Fallstudie 

Fallstudie som metod används ofta i vetenskapliga undersökningar och syftar till att 

studera en liten del av ett stort förlopp, för att sedan låta det studerade fallet representera 

verkligheten (Ejvegård, 2009). Eftersom teorin från en fallstudie tas fram genom 

empiriska bevis, och därför inte är beroende av tidigare forskning, kan den ses som 

mycket trovärdig (Eisenhardt, 1989). Fallstudier används ofta för att komplettera 

traditionella forskningsmetoder och de lämpar sig vid nya forskningsområden samt vid 

avsaknad av eller otillräcklig mängd tidigare forskning (Eisenhardt, 1989). Fallstudie 

som metod valdes specifikt med avsikten att tillföra en ny tillämpning till området för 

processutveckling. Detta för att få en djupare förståelse för fallföretagets problematik 

samt möjlighet till en djupgående analys. 

 

Vid en fallstudie är det av yttersta vikt att välja ett lämpligt fallföretag. Valet av företag 

bör inte grunda sig på att det är lägligt och lättillgängligt, utan det bör väljas utifrån en 

mer logisk grund (Yin, 2012). Fallföretaget Swedavia ansågs optimalt för studien 

eftersom de äger och driver flera av Sveriges flygplatser. Det fanns möjlighet till 

empirisk data genom intervjuer med både chefer och personal på olika nivåer inom den 

del av verksamheten som dagligen arbetar med resenärsprocessen. Som komplement till 

teorin fungerade Swedavia som ett hjälpmedel för att förankra konceptmodellen i 

praktiken, med utgångspunkt i Arlandas resenärsprocess. Arlanda flygplats bedömdes 

som mycket trovärdig eftersom det är Sveriges ledande flygplats med drygt 25 miljoner 

resenärer årligen.  

 
2.3 Vetenskaplig metod 

Vid utförande av en studie innebär detta ett metodval, vanligtvis är det studiens syfte 

som avgör vilken metod som ska användas (Trost, 2010). Det medför att forskare väljer 

mellan att utföra en kvalitativ eller kvantitativ studie, alternativt en kombination av 

dessa. En kvalitativ metod innebär främst öppna frågor som möjliggör för utförliga och 

omfattande svar till det empiriska underlaget (Biggam, 2015). Metoden är lämplig om 

syftet med studien baseras på ett tillvägagångssätt eller ett beteende (Trost, 2012). En 

kvalitativ studie brukar därmed besvara frågan ”varför” och kvantitativa studier ”hur” 

(Biggam, 2015). Kvantitativa studier avser främst undersökningar som är beroende av 

kvantiteter såsom mätningar. Enkelt uttryckt är all data baserat på siffror kvantitativ 

data och annat som texter eller bilder kvalitativ data (Lantz, 2013).  

 

I denna studie valdes en kvalitativ studie, då det eftersöktes empiri som kan förklara 

varför fallföretaget utfört sitt arbete med processer på ett visst sätt. Därmed utfördes 

intervjuer som möjliggjorde omfattande och utförliga svar från respondenterna. 

2.3.1 Forskningsansats 

Det finnas två omtalade ansatser som används i samband med utförandet av en studie, 

deduktiv eller induktiv ansats (Bryman & Bell, 2015; Biggam, 2015). En deduktiv ansats 

innebär att forskaren först bildar en hypotes och därefter samlar in data som prövar 

hypotesen. Den induktiva ansatsen innebär däremot att forskare först samlar in data och 
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därefter bildar en teori. Bryman och Bell (2015) samt Alvehus (2013) menar att det 

finns en ytterligare ansats som benämns abduktiv, vilken ska överkomma 

begränsningarna hos induktiv och deduktiv ansats. Begränsningen hos den deduktiva 

ansatsen är att hypotesen som forskaren bildar inte behöver vara baserad på rätt teori 

vilket gör den olämplig för att hypotespröva. Den induktiva begräsningen är att 

oberoende av mängden insamlad data anses detta ändå inte tillräckligt för att bilda en 

teori. Det abduktiva resonemangen påvisar en växling mellan teoretisk och empirisk 

reflektion, vilket innebär bildandet av en teori, varefter forskaren tar del av empirin. 

Utifrån empirin medförs nya perspektiv, vilket kan leda till nya insikter när forskaren 

återgår till teorin (Alvehus, 2013).  

En abduktiv ansats har använts i denna studie. Först gjordes en omfattande 

litteraturgenomgång vilket resulterade i utvecklingen av en konceptmodell. Därefter 

samlades empirisk data in för att få en djupare förståelse för Arlandas resenärsprocess 

och arbetsmetodik, varpå författarna återgick till konceptmodellen och teorin för att 

utföra korrigeringar. 

2.3.2 Insamling av data 

Enligt Lantz (2013) är utgångspunkten för all datainsamling ett uppmärksammat 

problem som behöver lösas eller en fråga som ska besvaras. Inom forskning är det 

vanligt att flera olika datametoder kopplas ihop för att få en mer djupgående förståelse. 

Leth och Thurén (2000) betonar vikten av oberoende källor för att öka trovärdigheten i 

en studie. De menar att källor som är oberoende av varandra som kommit fram till 

samma sak, stärker källornas trovärdighet och därmed studiens. Om det däremot visar 

sig att källorna har kommunicerat med varandra, blir de beroende källor och mindre 

trovärdiga. Det finns två varianter av data som används vid forskning, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är den information som forskarna själva samlat in, 

exempelvis genom mätningar, intervjuer eller observationer. Information som istället 

samlas in från redan befintlig forskning, såsom artiklar, böcker och webbsidor, kallas 

sekundärdata. Genom jämförelse av insamlad primär- samt sekundärdata kan 

slutsatserna i studien bli mer pålitliga och trovärdiga. (Biggam, 2015) 

 

Primärdata som använts i studien har syftat till att bilda en uppfattning om nuläget i 

fallföretaget och är baserad på de intervjuer som genomförts. Studiens sekundärdata 

inkluderar främst information tillhandahållet av fallföretaget, exempelvis års- och 

hållbarhetsredovisningen från 2016 samt data från deras hemsida.  

2.3.3 Intervjuer 

Intervjuer kan utföras på olika sätt och med olika grad av struktur. Intervjuer som utförs 

i forskningssyfte kan delas upp i två olika kategorier: strukturerade eller 

semistrukturerade. En strukturerad intervju är i regel kortare än en semistrukturerad 

intervju och består av ett antal förutbestämda frågor som ska spegla syftet med 

intervjun. Detta för att undvika att respondenten svävar ut i sina svar samtidigt som det 

tillåter forskarna att ha full kontroll över intervjun. Ejvegård (2009) påpekar dock att om 

det finns en strävan att standardisera en intervju, försvinner själva avsikten med 

intervjun och då kan en enkätundersökning i många fall passa bättre. En 
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semistrukturerad intervju utgår däremot från ett antal kärnfrågor som diskuteras mer 

öppet, där intervjuaren styr samtalet med följdfrågor. Detta möjliggör för respondenten 

att svara fritt på frågorna varpå intervjun har möjlighet att ta oväntade vändningar. 

(Biggam, 2015) 

 

Om studien har ett tydligt fokus hävdar Bryman och Bell (2015) att det är lämpligt att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer. Detta möjliggör fokus på ett särskilt ämne 

samtidigt som respondenten kan svara utifrån sitt perspektiv. Forskarna menar även att 

vissa förberedelser bör genomföras inför intervjun. De påpekar att dessa förberedelser 

inte ska resultera i ett förutbestämt frågeformulär utan snarare i en intervjuguide att utgå 

ifrån med fokus på några huvudfrågor, ämnen och nyckelord.  

 

Denna studie är baserad på åtta semistrukturerade intervjuer på flera olika nivåer inom 

fallföretaget. Majoriteten av respondenterna utgör resenärsgruppen på Arlanda, vilka 

ansvarar för att flygplatsens resenärsprocess fungerar, har effektiva flöden, nyttjas 

optimalt och upplevs trygg. Deras arbetsuppgifter består bland annat av planering av 

avvikelser från trafikbilden, hantering av flygplatsens skyltning samt koordinering av 

flygplatsens self service teknik. Vidare har en terminalvärd, vars arbetsuppgift är att 

vara tillgänglig för resenärer och underlätta deras vistelse på flygplatsen, samt chefen 

för resenärsgruppen och en analytiker från avdelningen Operations intervjuats. Valet av 

respondenter motiveras av att dessa aktivt arbetar med en eller flera moment som berör 

resenärsprocessen och har således värdefulla insikter för det empiriska underlaget. 

Avsikten med intervjuerna var att kartlägga nuläget, tydliggöra hur arbetet med 

utvecklingen av resenärsprocessen ser ut idag samt avgöra hur processorienterade 

fallföretaget är. Frågorna som ställdes utgick ifrån den intervjuguide som noga tagits 

fram, se bilaga 1. Varje respondent intervjuades gällande tre teman, vilka berör, 

resenärsprocessen på flygplatsen, deras arbete med processer samt vilka utmaningar de 

stöter på idag. Detta har lett till en tematisering av empirin och en tydlig återkoppling 

till studiens frågeställningar.  

Enligt Paulsson (2008) ökar reliabiliteten i en studie vid användning av transkriberande 

intervjuer eftersom hela intervjun dokumenteras utan att detaljer glöms bort. Vid en 

transkribering spelas en intervju in, därefter återuppspelas den vid ett senare tillfälle 

samtidigt som respondentens svar skrivs ned. Allt inspelat material behöver 

nödvändigtvis inte transkriberas utan det är upp till forskaren att bedöma vad som är 

relevant, utan att förvränga respondentens utlåtande (Miles & Huberman, 1994). Val av 

miljö kan även ha inverkan på resultatet vid en intervju och det är i regel respondenten 

som väljer plats (Trost, 2010). Samtliga intervjuer utfördes på fallföretaget då en trygg 

och bekväm miljö eftersträvades åt respondenterna. Intervjuerna på fallföretaget varade 

i en timme och spelades in med en digital bandspelare, därefter transkriberades de för 

att enkelt kunna sammanställa materialet.  

Vid användning av bandspelare är det viktigt att respondenten har godkänt inspelningen 

och känner sig bekväm i detta. Annars riskerar bandspelaren att ge en hämmande effekt 

då respondenten uttalar sig försiktigt och är högst medveten om att det som sägs i 
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intervjun registreras, vilket kan påverka tillförlitligheten i studien (Ejvegård, 2009). 

Samtliga respondenter godkände inspelning av intervjun och de upplystes om att all 

information som lämnades var konfidentiell och att den, efter samråd med 

respondenten, kunde komma att användas i studien. 

 

2.4 Kvalitet i studien 

När en studie ska bedömas på dess kvalitet uppstår ofta diskussion avseende reliabilitet 

och validitet (Alvehus, 2013). Validitet och reliabilitet anses vara nära besläktade med 

varandra. Låg reliabilitet minskar validiteten, men det betyder däremot inte att en hög 

reliabilitet alltid resulterar i en hög validitet. Hur pass tillförlitliga uppgifterna än är 

behöver de inte påverka användbarheten, eftersom sanna men irrelevanta uppgifter kan 

vara ointressanta för studien (Kylén, 2004). Bryman och Bell (2015) betonar vikten av 

generaliserbarhet, vilket även är en indikator på god kvalitet i en studie.  

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet avser datas tillförlitlighet och stabilitet samt möjligheten att återskapa en 

studie flera gånger med samma resultat (Kylén, 2004). Trost (2012) förtydligar 

begreppet genom ett konkret exempel. Han menar att användning av krångliga ord och 

negationer vid en intervju kan leda till att respondenten missuppfattar frågan, vilket 

genererar en lägre grad av reliabilitet. Lantz (2013, s.16) utvecklar resonemanget och 

förklarar att ”en väl genomförd intervju ger data som speglar källan”. Hon får medhåll 

av Ejvegård (2009) som även poängterar att reliabilitet i en studie kan påverkas av 

forskaren i studien. Därför är det viktigt att vara opartisk och inte låta sig påverkas av 

privata faktorer, för att en undersökning eller intervju, ska kunna utföras på samma sätt 

och få samma svar av respondenten oberoende av vem som håller i intervjun. För att 

stärka reliabiliteten i studien har samma intervjupar hållit i samtliga intervjuer och en 

strukturerad metodik har eftersträvats. En noga bearbetad intervjuguide har efterföljts, 

där enkla och tydliga frågor använts. Detta i strävan att samtliga respondenter ska 

uppfatta frågorna på samma sätt och därmed uppnå en hög grad av reliabilitet. Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades för att säkerställa respondenternas utlåtanden 

och undvika att gå miste om viktig data. Ett brett urval i insamling av teori har 

eftersträvats för att täcka flera aspekter, vilket också har ökat studiens reliabilitet.  

 

Trost (2012) tar upp en intressant aspekt när han påtalar problematiken med reliabilitet 

eftersom det förutsätter ett statiskt förhållande, i en föränderlig miljö. Denna studies 

resultat speglar inte nödvändigtvis det resultat som skulle erhållits om en studie 

genomförts på en annan flygplats som inte befinner sig i samma situation som 

fallföretaget. Vid två tillfällen genomfördes intervjuer med två respondenter vid samma 

intervjutillfälle. Detta kan ha haft påverkan på respondenternas svar och därmed bidragit 

till sänkt reliabilitet. Anledningen bakom detta var att de ursprungliga respondenterna 

på eget initiativ tog med sig ytterligare en kollega, då de ansåg att de ändå arbetade 

inom samma område och hade ont om tid.  
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2.4.2 Validitet 

Enligt Kylén (2004) handlar validitet om värdet, användbarheten och relevansen hos 

insamlad data. Att verkligen mäta det som avser att mätas i studien och inte snubbla in 

på sidospår. Alvehus (2013) vidareutvecklar resonemanget och menar att validitet är 

forskningsresultatets praktiska användbarhet. En valid studie bör således använda 

metoder där datainsamlingen lämpar sig till forskningens syfte, för att bli accepterad av 

forskarsamhället (Biggam, 2015).  

 

Validiteten i studien har säkerställts genom formulering av ett tydligt syfte och 

relevanta frågeställningar. Intervjufrågorna har även varit formulerade med avsikten att 

finna svar på de inledande frågeställningar som presenterats i studien, för att höja 

validiteten i arbetet. Den litteratur och de artiklar som studerats har varit av stor 

betydelse för studien, vilket har bekräftats då många likheter har uppmärksammats 

mellan teorierna i litteraturen och det empiriska underlaget från fallföretaget. Hänsyn 

bör dock tas till att fallstudien inte fullt ut återspeglar verkligheten eftersom enbart en 

liten del av företaget har studerats.  

 

För att uppnå högre validitet i studien undersöktes det även hur konceptmodeller 

utvecklas samt vad som är viktigt att tänka på vid applicering av en konceptmodell. 

Enligt Shenkar, Aranya och Almor (1995) bör en konceptmodell uppfylla två kriterier 

när den utvecklas. Först måste den vara testbar, vilket innebär att den måste ha 

dimensioner som går att testa eller mäta. Det andra kriteriet är att den bör vara generellt 

uppbyggd, vilket betyder att den ska vara applicerbar på mer än ett enstaka fall.  För att 

bemöta Shenkar et al. (1995) i deras kriterier skapas konceptmodellen med testbara 

nyckelfaktorer. Detta innebär att det utfallet vid användning av konceptmodellen, 

påvisar hela konceptmodellens testbarhet samt validitet, vilket ger en återspegling av 

effektiviteten för arbetsmetodiken vid utveckling av resenärsprocesser. Avseende 

generaliserbarhet baseras konceptmodellen enbart på en specifik flygplats, Stockholm 

Arlanda Airport, vilket sänker validering av konceptmodellen, då fler flygplatser hade 

varit aktuellt att undersöka. För att ytterligare validera konceptmodellen hade det varit 

aktuellt att testa denna på flera organisationer inom transportsektorn som inkluderar 

resenärsprocessen.  

2.4.3 Generaliserbarhet 

Bryman och Bell (2015) hävdar att en fallstudie som endast genomförs på ett 

fallföretag, inte är tillräckligt generaliserbar och representativ för hur det fungerar i 

andra organisationer. I denna studie har enbart ett fallföretag studerats och litteratur 

avseende processorientering inom en resenärsprocess har varit begränsad. Detta har lett 

till att konceptmodellen är baserad på en specifik resenärsprocess, från Arlanda 

flygplats, vilket sänker studiens generaliserbarhet. Dock anses Arlanda vara mycket 

representativt, eftersom flygplatsen är Sveriges största och upplever svårigheter vid 

effektivisering av resenärsflödet, likt många andra i branschen. 
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Wallén (1996) påpekar att även om resultat från enskilda fallstudier inte kan tillämpas 

direkt på andra organisationer, kan det däremot anses som en god förebild. Denna studie 

kan användas som vägledning för andra organisationer eftersom studien behandlar ett 

problem som finns över hela världen. För att öka generaliserbarheten skulle däremot en 

större datainsamling behöva genomföras. 

 

2.5 Studiens etiska förhållningssätt 

Genom hela studien har ett etiskt förhållningssätt antagits, i synnerhet vid de intervjuer 

som genomförts samt vid hantering av referenser. För att säkerställa att korrekta 

tolkningar gjordes av intervjuerna, har en transkribering av respektive intervju skickats 

till respondenten för godkännande innan användning i studien. Då enbart åtta intervjuer 

genomfördes valde författarna att hålla respondenterna helt anonyma då studien vill 

upprätthålla en god etik och inte skada någons integritet. Samtliga involverade har fått 

möjlighet att ta del av resultatet efter avslutad studie. 
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel redogörs för de teorier som används i studien. De teorier som 

presenteras har en god anknytning till resenärsprocessen samt processorienterat arbete 

vilket gör dem väl lämpade att besvara syftet. Slutligen redogörs för en konceptmodell 

som binder samman teorin. 

 

3.1 Resenärsprocessen 

En flygplats processer är annorlunda i jämförelse med tillverkningsindustrin och andra 

tjänstesektorer på grund av den komplexa situationen mellan olika aktörer såsom 

flygbolag, resenärer och hyresgäster men också på grund av den höga säkerheten och 

den nationella samt internationella lagstiftning som måste efterföljas (Al-Dhaheri & 

Kang, 2015). Enligt Andreatta et al. (2007) gör den ökande efterfrågan på flygtrafik att 

infrastrukturen på flygplatserna inte hinner med i utvecklingen. Infrastrukturen och 

hanteringen av resenärerna på landside är därför lite av ett mysterium för flygplatserna 

och de är i stort behov av att utvecklas för att bemöta den framtida ökningen av 

resenärer (Schultz & Fricke, 2011). 

 

Inom flygbranschen kan resenärsprocessen beskrivas med enskilda delprocesser, dessa 

är vanligen:  

 

a. Check-in  

b. Kontroll av flygbiljett och pass  

c. Genomgång av säkerhetskontroll  

d. Väntan i avgångshall  

e. Boarding  

 

Incheckningen uppfyller två syften, dels att ta emot resenärernas bagage och dels lämna 

ut boardingkort. Därefter sker en kontroll av flygbiljett och pass, varefter resenären får 

genomgå en säkerhetskontroll. Efter godkänd säkerhetskontroll får resenären tillgång till 

avgångshallen, där olika serviceutbud finns, i väntan på att boarda planet. 

Resenärsprocessen slutar när resenären har stigit ombord på planet och tilldelats en 

sittplats. (Al-Dhaheri & Kang, 2015) 

 

Exakt hur resenärsprocessen ser ut kan variera och beror på resenärens status, 

exempelvis ankommande, avgående eller transfer (Schultz & Fricke, 2011). Varje 

resenär har specifika behov och önskemål, vilket gör att de går igenom olika delar av 

resenärsprocessen. Exempelvis kan resenärer som flyger inrikes, som redan har checkat 

in och som enbart har handbagage, gå rakt igenom landside direkt till 

säkerhetskontrollen (Beck, 2011). Under de senaste åren har det skett en utveckling av 

självbetjäningskiosker där resenärerna själva kan checka in. Två målsättningar i detta 

avseende är kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Båda målen är viktiga för 

resenärsprocessen, dels med avseende på den begränsade kapacitet som finns att tillgå 

samt den köbildning som vanligtvis uppstår (van Dijk & van der Sluis, 2006).  
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3.1.1 Komplexa samarbeten med flera aktörer 

Flygplatser utgör några av de mest komplicerade system som möjliggör transporter i 

dagens samhälle och tillväxten inom luftfarten resulterar i behovet av att tillhandahålla 

effektivare tjänster på flygplatserna (Nikoue, Marzuoli, Clarke, Feron & Peters, 2015). 

Manataki och Zografos (2009) menar att beslutsfattandet för planering, projektering och 

drift av terminalerna är en utmanande uppgift eftersom de är ett mycket komplext 

system med många aktörer såsom statliga myndigheter (säkerhet och tull), privata organ 

(flygplatsägaren och flygbolag) och kunder (resenärer). Eftersom de olika aktörerna är 

involverade i olika delprocesser på flygplatsen är det också svårt att förbättra och 

effektivisera de operationella processerna (Al-Dhaheri & Kang, 2015).  

 

Ett bra samarbete mellan aktörer är grundläggande för en flygplats. Brist på information 

och kommunikation mellan flygplatsen, flygbolag och myndigheter kan leda till ett 

ineffektivt resenärsflöde, diskontinuitet av verksamheten och missnöje bland 

resenärerna (Gheorghe & Stoenescu, 2015). En tuff uppgift för flygplatsen är således att 

hitta rätt balans mellan flygbolagens, resenärernas samt deras egna krav och önskemål. 

De måste både utveckla infrastrukturen och tillgodose flygbolagens önskan till snabba 

flöden och punktliga avgångar, samtidigt som de själva vill uppmuntra resenärerna att 

stanna så länge som möjligt och utnyttja deras servicebud, då det är en viktig 

inkomstkälla (Schultz & Fricke, 2011). 

 

Enligt Manataki och Zografos (2009) går det generellt sätt att kategorisera 

komplexiteten för de svårigheter som uppkommer i samband med utveckling av 

flygplatsterminaler till tre dimensioner (se figur 2). Dessa är: 

 

1. Den topologiska dimensionen, vilken behandlar den problematik som kan uppstå 

till följd av den fysiska utformningen av terminalen. 

2. Den operativa dimensionen, vilken redogör för den komplexitet som kan råda 

utifrån de operativa riktlinjer som en flygplatsterminal måste följa. 

3. Den totala kapaciteten i terminalen, som baseras på noga avvägning och 

kompromisser mellan de två dimensionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Olika dimensioner som utgör komplexitet på en flygplatsterminal 
(Manataki & Zografos, 2009). 
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Flygplatser världen över är mycket varierande, både till utseende och kvalitet, men 

också på grund av olika former av ägarskap och regelverk, olika tjänster och 

driftegenskaper samt externa begränsningar i form av miljöfaktorer. Därför är det 

mycket svårt att mäta och jämföra kapacitet flygplatser emellan (Oum & Yu, 2004). 

Även de många samverkande aktörerna på en flygplats komplicerar utvecklingen av ett 

specifikt mätsystem för kapacitet. Det finns flera skäl till varför flygplatschefer och 

regeringar väljer att mäta en flygplats kapacitet: dels för att mäta effektivitet ur ett 

finansiellt och ett operativt perspektiv men också för att utvärdera alternativa 

investeringsstrategier. (Humphreys & Francis, 2002) 

3.1.2 Mätverktyg 

Enligt van Dijk och van der Sluis (2006) finns det många sätt att mäta effektivitet och 

kapacitet på en flygplats. De förklarar att många stora flygbolag och flygplatser har 

undersökt olika aspekter av flyg och flygplatsverksamhet med hjälp av bland annat 

simuleringar. Dessa har inkluderat allt ifrån optimal bagagehantering till att undersöka 

det minsta antalet check-in diskar som krävs för att bemöta en specifik servicenivå 

(Solak et al., 2009). 

 

Den internationella flygplatsorganisationen Airports Council International (ACI) står 

bakom framtagandet av den internationella kundundersökningen ASQP (Airport Service 

Quality Performance). ASQP är ett benchmarking program som syftar till att mäta och 

jämföra resenärernas uppfattning om kvalitet på flygplatser världen över, från 

incheckning till avresa. Resenärerna får i undersökningen svara på standardfrågor om 

atmosfär, bemötande, service, renlighet, utbud och väntetider. (Al-Dhaheri & Kang, 

2015) 

 

SLAM (Simple Landside Aggregate Model) är ytterligare ett mätverktyg och den enda 

strategiska modellen som för närvarande finns för landside operationer. SLAM är en 

modell för att uppskatta kapacitet och förseningar i flygplatsterminaler. Den består av 

ett nätverk av moduler, vilka är baserade på ett antal matematiska formler. Målet är inte 

att ge en grundlig analys av en specifik terminal utan att grovt uppskatta flödet genom 

anläggningen samt hur förseningar drabbar avgående flyg från den aktuella terminalen. 

(Andreatta et al., 2007) 

3.1.3 Olika synsätt 

Enligt Kellerman (2008) kan en flygplatsterminal ses ur olika perspektiv beroende på de 

olika aktörerna. Flygplatser och deras komplexa infrastruktur utgör en central del i 

trafiksystemet och uppfyller en mängd olika uppgifter. Från resenärernas synvinkel är 

flygplatsen främst avsedd för att ta hand om resenärerna och deras bagage vid avgång 

och ankomst av flyg, med fokus på bra service och god komfort (Schultz & Fricke, 

2011). Från flygplatsens synvinkel ligger säkerheten i fokus samtidigt som de måste 

tillgodose samtliga aktörers intressen. Deras viktigaste prioriteringar är att 

flödeseffektivisera all trafik och uppfylla de säkerhetskrav som krävs samtidigt som de 

ska koncentrera sig på resenärerna och deras behov (Gheorghe & Stoenescu, 2015).  
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Resenärernas synvinkel 

Lemer (1992) menar att faktorer som påverkar resenärens synvinkel är bland annat 

framkomligheten på flygplatsen, tidsfördröjningar, kostnader, bekvämligheten och 

variation av utbudet. Med framkomlighet avses gångavstånd och svårigheter att hitta 

rätt utifrån befintlig skyltning, det är både förvirrande och frustrerande för resenärerna 

att gå vilse och det kan i värsta fall leda till missat flyg. Tidsfördröjningar inkluderar allt 

från servicetid vid check-in och bagageinlämningen till förseningar av flyg. Kostnader 

innefattar vanligtvis mat och dryck som konsumeras men också avgifter för extra 

bagage. Slutligen påverkas resenären av hur bekväm resan är då faktorer som hög 

ljudnivå, trängsel och köande spelar roll. För att undvika irritation och upprörda 

resenärer vid köbildning har det visat sig vara av yttersta vikt att resenärerna betjänas i 

rätt ordning och att det finns struktur i köandet, för att undvika orättvisor. Viktigt är 

också att informera resenärerna om aktuell väntetid, då detta kan leda till ökad 

kundnöjdheten, även i de fall väntan är oundviklig. (Lemer, 1992) 

 

Enligt Lemer (1992) finns det även olika typer av resenärer, vilka har olika behov och 

krav. Den frekventa affärsresenären är ofta otålig och stressad, anländer till flygplatsen 

så sent som möjligt och har enbart med sig handbagage för att slippa checka-in bagage. 

De betalar oftast höga biljettpriser inklusive extra avgifter för att undvika köande och få 

högre service. På 90-talet var dessa resenärer flygbranschens mest värdefulla kunder då 

de nästan utgjorde en tredjedel av flygbolagens intäkter, även om de enbart utgjorde tre 

procent av det totala antalet passagerare. Semesterresenärer å andra sidan anländer 

vanligtvis i god tid innan planerad avgång och nyttjar flygplatsens serviceutbud desto 

mera. Dessa resenärer spenderar gärna lite extra tid i de trevliga omgivningarna och 

brukar tillgängliga aktiviteter i väntan på att få gå ombord på flygplanet. (Lemer, 1992) 

 

Flygplatsens synvinkel  

Faktorer som påverkar flygplatsens synvinkel är bland annat den operativa 

effektiviteten. De eftersträvar en hög utnyttjandegrad, låga risker och hög säkerhet, hög 

funktionalitet i form av tillförlitlighet och kontinuerlig underhållsverksamhet samt stor 

flexibilitet. Enligt Lemer (1992) är det generella ändamålet för terminalerna på en 

flygplats visserligen att förflytta resenärer och deras bagage, men förutom resenärerna 

måste de även se till övriga aktörers intressen. Samtliga flygbolag, hyresgäster (inhyrd 

personal och detaljister), transportörer och leverantörer, har sina egna behov och 

intressen som ska tillgodoses, varpå flygplatsen kan ses som en hyresvärd som ska 

erbjuda de lokaler och tjänster som deras aktörer kräver. Samtidigt måste de balansera 

kostnader och intäkter för att tillgodose statens ekonomiska mål. Förutom att hantera 

flygbolagen måste flygplatsen även sköta underhåll av terminalerna för att skydda 

samhällets investering i anläggningarna samt försäkra en hög driftsäkerhet, vilket kräver 

god koordinations- samt kommunikationsförmåga. (Lemer, 1992) 

 

Detaljhandeln på flygplatserna blir en allt viktigare inkomstkälla och det gäller att 

erbjuda återförsäljarna rätt förutsättningar utan att äventyra flygbolagens effektivitet 

(Freathy, 2004). Tax-free shopping, restauranger, kaféer och barer var till för att 

sysselsätta väntande resenärer och minska stressen, men har idag fått en allt mer central 
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roll. Således ligger det i flygplatsens intresse att uppmuntra resenärerna att stanna så 

länge som möjligt och utnyttja deras serviceutbud både på land- och airside (Volkova, 

2009). 

3.1.4 Framtidens resenär  

I dagens samhälle där tekniken förändrar människors sätt att leva, kämpar verksamheter 

inom turistnäringen för att klara av den kontinuerligt ökande efterfrågan från de nya och 

allt mer sofistikerade turisterna. Flygindustrin har länge varit ledande inom teknisk 

innovation, vilket har influerat både turismen och samhället på ett betydande sätt, därför 

bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att möta flygplatsernas nya utmaningar. Flyg-

branschen är den mest dynamiska komponenten i rese- och turistbranschen, och en 

pionjär inom den tekniska utvecklingen på området. Flygplatserna utgör en viktig roll i 

rese- och turistnäringen eftersom de representerar sambandet mellan flygbolag, kunder 

och destinationer. (Gheorghe & Stoenescu, 2015) 

 

Gheorghe och Stoenescu (2015) förklarar att genom introduktionen av self service på 

flygplatser, fick resenärer mer kontroll över komfort och flexibilitet. Nu kan de själva 

checka in och skriva ut boardingkort och bagagetagg via självbetjäningskiosker. De kan 

även lämna sitt bagage utan assistans av personal, vilket gör det möjligt att minska 

kötiden och nyttja andra tjänster på flygplatsen innan boarding. Målet är att skapa en 

smidig resenärsprocess genom att spara värdefull tid för resenären och förenkla flödet 

på flygplatsen. Detta i sin tur medför att flygplatspersonalen får mer tid att erbjuda 

särskilt stöd till de passagerare som kräver mer uppmärksamhet. De traditionella 

incheckningsdiskarna kommer säkerligen finnas kvar ett antal år av flera olika skäl, 

bland annat ur säkerhetssynpunkt och ur logistikiska aspekter men också eftersom vissa 

resenärer föredrar ett personligt bemötande eller behöver hjälp med special bagage (van 

Dijk & van der Sluis, 2006). 

 

Enligt Nikoue et al. (2015) är flygindustrin under ständig utveckling i enlighet med 

kraven för branschen men också i enlighet med profilen för den nya och moderna 

resenären. Flygplatserna har på senare år vidtagit stora åtgärder för att öka sitt 

kundfokus. En förbättrad kundupplevelse bygger bland annat på teknik som ska stödja 

en bättre service. Två exempel på sådana tekniker är RFID (Radio-Frequency 

Identification), vilket skulle göra det möjligt för flygplatserna att spåra passagerare och 

bagage (DeVries, 2008) och användning av Bluetooth för att stödja spårningen av 

passagerare (Hansen, Alapetite, Andersen, Malmborg & Thommesen, 2009). Gheorghe 

och Stoenescu (2015) förklarar att samtliga dessa aspekter har lett till formandet av den 

nya sofistikerade resenären, som behöver kontroll, personlig service, komfort och 

flexibilitet. Det finns däremot nackdelar som bör tas i beaktning, bland annat 

informationssäkerheten, kränkning av den personliga integriteten och i vissa fall 

religiösa aspekter. Forskarna ifrågasätter också om utvecklingen av tekniken är ett 

alternativ som lämpar sig för resenärer i alla ålderskategorier eftersom statistik visar att 

personer över 65 år utgör en viktig del av den potentiella turistmarknaden.  
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3.2 Processer 

Davenport och Short (1990) menar att en företagsprocess är sambandet mellan 

människor, material, energi, utrustning och procedurer som avser skapa ett specifikt 

utfall. Processer kan även ses som länken mellan de aktiviteter som binder samman en 

organisation i avsikt att uppfylla kundens krav (Lee & Dale, 1998). Definitioner av 

processer brukar variera men Armistead och Machin (1998) anser att processer innebär 

en serie sammanhängande aktiviteter med specifik input och output. Processer brukar 

vanligen klassificeras som huvud-, stöd- samt ledningsprocesser, vilka främst avser 

processens karaktär och betydelse (Ljungberg & Larsson, 2012). 

 

1. Huvudprocesser anses som organisationens viktigaste processer. En 

övergripande definition för huvudprocesser är ”processer som realiserar 

verksamhetsidén” (s. 122). Huvudprocesserna anses tillsammans bilda ett 

system som utgör kärnan samt redogör för syftet med organisationen. 

2. Stödprocesser, finns för att hjälpa huvudprocesserna. Stödprocesser har därmed 

inget eget värde, utan baseras på hur väl de hjälper huvudprocesserna. I en 

organisation kan det finnas många stödprocesser, men få huvudprocesser och 

det är därför centralt att bedöma vilka stödprocesser som är viktigast, eftersom 

alla stödprocesser inte kan erhålla samma fokus. Skillnaden mellan en stöd- och 

huvudprocess kan vara problematiskt att fastställa, men om en process inte 

direkt avser organisationens syfte är det vanligtvis en stödprocess. 

3. Ledningsprocesser, avser att leda och utveckla organisationen. Tydliga 

ledningsprocesser ska öka förståelsen för vad som förväntas av en ledare samt 

vad som behövs för att koordinera huvud- och stödprocesser. 

3.2.1 Processkartläggning 

Enligt Ljungberg och Larssons (2012) är det lämpligt att göra en processkartläggning 

för att beskriva en verksamhets processer. Det är ett bra sätt att förstå uppbyggnaden, 

syftet och utseendet hos en process. En processkartläggning kan hjälpa organisationer 

att förstå sambandet mellan processerna och hur de samverkar för att skapa kundvärde. 

De har olika benämning beroende på vilken detalj- eller systemnivå som de finns på (se 

figur 3) och delprocesser kan även bestå av olika aktiviteter. (Ljungberg & Larsson, 

2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Visar en processkarta över en process med tillhörande delprocesser och aktiviteter 

(Ljungberg & Larsson, 2012). 
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3.3 Processorientering 

Det är ingen nyhet att organisationer väljer att arbeta mer processorienterat. Kohlbacher 

och Gruenwald (2011) menar att uppmärksamheten gentemot processer har ökat och 

flera organisationer har tagit sig an ett processorienterat arbetssätt. Att arbeta 

processorienterat innebär att fokus ligger på kundbaserade processer, istället för 

funktionalitet och hierarkiska strukturer (Reijers, 2006). Hammer (2007) antyder även 

att organisationer som fokuserar på processer istället för funktioner säkerställer en 

gemensam vision och riktning. 

 

Det finns flera positiva effekter av att arbeta processorienterat och mycket litteratur om 

hur chefer utbildas i detta (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Childe, Maull och Bennet 

(1994) utvecklar resonemanget och förklarar att det finns flera olika anledningar för 

organisationer att vilja arbeta processorienterat. Orsaker kan vara att organisationen 

upplever problem med en aktivitet, att det finns ett behov av att förbättra kvaliteten i 

processer eller som en utveckling av en redan existerande processbaserad verksamhet.  

 

Kohlbacher och Gruenwald (2011) utvecklade en a priori modell med nio 

nyckelfaktorer som efter applicering på 152 österrikiska tillverkningsföretag resulterade 

i sju slutliga faktorer. Det krävs vidare forskning för att avgöra om deras modell är 

lämplig för andra industrier, men det finns inget som tyder på att det inte skulle fungera 

i exempelvis tjänstesektorn (Kohlbacher & Gruenwald, 2011).  Fler forskare har 

utvecklat modeller för processorientering, Hinterhuber (1995) och Melan (1989) nämner 

sex nyckelfaktorer medan Kohlbacher (2010) noterar tio stycken. Nedan presenteras 

tolv nyckelfaktorer vilka baseras på en sammanställning av vad fler forskare anser vara 

centralt för att vara processorienterad. 

 

Definiering och dokumentation 

För att vara processorienterad krävs viss dokumentation, nyckeln till att förstå och 

förbättra en process är att den definieras (Melan, 1989). Enligt Hinterhuber (1995) är 

startpunkten för att vara processorienterad att noggrant definiera sina processer. Det 

mest grundläggande syftet med definitionen är att bedöma om processen är lämplig för 

verksamheten och ifall den bidrar till kundönskemålen. I definitionen bör utförandet av 

processen, namnet på processen (Hammer, 2007), samt en urskiljning avseende vilka 

som är kunderna (Childe et al., 1994) framgå tydligt. En processkartläggning kan 

därefter underlätta arbetet mot att bli mer processorienterad, då det ger en god överblick 

av processerna (Buchanan, 1998; Mckay & Radnor, 1998). Något som kan upplevas 

problematiskt är däremot att processer vanligtvis är svåra att identifiera och analysera då 

de sällan är kvantitativa, osynliga för organisationen och ofta namnlösa (Kohlbacher & 

Reijers, 2013).  

 

Enligt Melan (1989) finns det två olika tillvägagångssätt för att definiera en process. 

Antingen utförs ett detaljerat arbetsflöde, vilket involverar alla aktiviteter inom ett 

specifikt processområde, alternativt ses processen först som aktiviteter och därefter 

kartläggs flödet till en lämplig nivå. Melan (1989) nämner däremot att ifall det inte finns 
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någon dokumentation över processen är det fördelaktig att först se övergripande på 

aktiviteterna och därefter kartlägga dessa. Kartläggningen kan då belysa de områden 

som upplevs problematiska, vilka därefter kan åtgärdas. 

 

Stöd från ledningen 

För att bli processorienterad krävs det att ledningen stödjer arbetet med processer 

(Hammer, 2007; Kohlbacher, 2010; Kohlbacher & Reijers, 2013). Utan stödet kan inte 

processerna uppnå dess fulla potential (Kohlbacher & Gruenwald, 2011) och det är en 

större risk att processorienteringen misslyckas (Edwards, Braganza & Lambert, 2000; 

Hinterhuber, 1995). Ledningens uppgift är att främja en miljö för processorientering 

(Melan, 1989), samt att påvisa vikten av tvärfunktionalitet och kundfokus (Hammer & 

Stanton, 1989). Hinterhuber (1995) menar att processorientering är ett top-down system 

vilket baseras på ledningens involvering och påverkan på resten av organisationen. 

Ledningen bör främst fokusera på huvudprocesser, och delegera delprocesserna till 

personalen samt ge dem auktoritet över beslutsfattande och budgetering (Hammer & 

Stanton, 1999; Hinterhuber, 1995; Hung, 2006). Kohlbacher och Gruenwald (2011) 

menar att det skulle vara idealt för en processorienterad organisation att upprätta en 

CPO (Chief Process Officer), vilken förstår vikten av alla processer och är ansvarig för 

organisationens utveckling. 

 

Processägare 

Den tydligaste visuella skillnaden mellan en traditionell och en processorienterad 

organisation är förekomsten av processägare (Hammer & Stanton, 1999), vilket fler 

forskare betonar vikten av (Hammer, 2007; Kohlbacher, 2010; Melan, 1989; Reijers, 

2006). En processorienterad verksamhet kräver övervakning av deras processer och 

därför behövs det någon som har ansvar samt befogenhet att forma och förändra en 

process (Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013). Ansvaret innefattar att mäta 

kvalitet, prestanda samt att utbilda de som arbetar med processen (Hammer & Stanton, 

1999), men även att detaljerat definiera sin process (Hinterhuber, 1995).  

Melan (1989) hävdar att ett ägandeskap i stort sett är samma sak som ledarskap. 

Förutom att vara ansvarig för personal, är ägaren dessutom ansvarig för hur processen 

utförs och vilka resurser som används. Det kan vara problematiskt att tilldela 

processägare i komplexa system, då är det ibland lämpligare att bryta ner processen till 

delprocesser som tilldelas ägare med tydliga gränssnitt (Melan, 1989). 

Mätning av processer 

Att mäta processer som underlag för utveckling är grundläggande för processorientering 

(Hammer, 2007, Reijers, 2006; Kohlbacher, 2010; Melan, 1989). Hinterhuber (1995) 

menar att endast det som kan mätas kan kontrolleras och det som kan kontrolleras kan 

även bli bemästrat. Att använda mätverktyg anses som det enda sättet att utvärdera om 

en process verkligen utvecklas (Armistead & Machin, 1998). Melan (1989) anser att 

kärnan för att styra en process är mätningar och kontrollpunkter. Mätningar behövs för 

att identifiera trender, defekter och bedöma processers stabilitet men även för att 

undersöka om den utgående effekten möter kundkraven (Melan, 1989). 
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Företagskultur som främjar processorientering 

Det finns forskning som antyder att processorientering kräver en specifik kultur 

(Kohlbacher & Gruenwald, 2011; Melan, 1989). Organisationen bör vara dynamisk och 

förberedd på ständig utveckling och därmed förändringar (Zairi, 1997). Hinterhuber 

(1995) menar att de främsta problemen vid implementering av processorientering 

baseras på företagskulturen. Kulturen är kritisk eftersom människor och processer måste 

kombineras för att skapa resultat (Armistead & Machin, 1997). Med en kultur baserad 

på teamwork, villighet att förändras, kundfokus, personligt ansvar och en 

samarbetsvillig ledningsstil är det möjligt att bli processorienterad (Hammer, 2007; 

Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013).  

 

Organisationsstruktur för att vara processorienterad 

Reijers (2006) menar att en processorienterad organisation måste forma sin struktur för 

att främja processer. Kohlbacher och Gruenwald (2011) instämmer och hävdar att det 

inte går att bestämma en struktur innan det processorienterade arbetet påbörjats, utan det 

beror på vad organisationen vill uppnå. Vissa forskare betonar dock att det krävs att 

organisationen arbetar horisontellt och tvärfunktionellt för att uppnå radikala 

innovationsförändringar, istället för den traditionella och vertikala strukturen 

(Davenport, 1993a; Hammer & Champy, 1994). Enligt Lee och Dale (1998) är 

traditionella och funktionsbaserade organisationer vanligtvis begränsade till enskilda 

avdelningar och de består av en hierarkisk struktur. De hävdar däremot att en 

processorienterad organisation är horisontell och främjar tvärfunktionalitet mellan 

avdelningar och tydligt kundfokus. 

 

Personal och kunskap 

Processorientering kräver viss kunskap och specifika egenskaper såsom 

problemlösningsförmåga, att vara duktig på beslutsfattande samt en metodik för att 

utveckla processer (Hammer, 2007). Kohlbacher (2010) menar att det är lämpligt att 

kunna leda och utveckla den personal som arbetar med processen. Kohlbacher och 

Gruenwald (2011) påpekar även att vissa ledaregenskaper ska vara central hos chefer. 

De ska främja kreativitet hos personalen och möjliggöra förverkligande av idéer 

(Hinterhuber, 1995). Det kan underlätta om det införs system för att utvärdera arbetet 

och tydliggöra detta för personalen genom målsättningar och återkopplingar (Melan, 

1989).  

Processorienterade HR-system 

Även HR (Human Resources) bör vara involverade i att främja processorienteringen. 

Kohlbacher (2010) anser att olika jobbdeskriptioner som påvisar processorienterade 

titlar kan uppmuntra anställda. Exempelvis att införa tydliga titlar för processägare och 

tidigare nämnda, CPO kan påvisa en tydligare implementering (Kohlbacher & 

Gruenwald, 2011). 

Koordinering och integrering 

För att vara processorienterad krävs det en koordinering och integrering av olika projekt 

för att samarbeta i en organisation (Kohlbacher, 2010). Detta innebär att arbeta 
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tvärfunktionellt mellan projekt för att effektivt nyttja kompetens hos andra delar av 

organisationen. Zairi (1997) anser att horisontella samarbetena kan uppmuntra till 

tydligare kundfokus och sammanhållning i organisationen. Personal förväntas 

koordinera deras processer på ett sådant sätt att de tar del av kompetens, finansiella 

medel och informativa resurser på ett effektivt sätt (Hinterhuber, 1995). 

 

Fokus på rätt processer 

Hinterhuber (1995) antyder att många organisationer fokuserar på fel problem i deras 

processer. Han hänvisar till Pareto-principen som antyder att 80 procent av problemen 

uppstår i 20 procent av organisationen. Därför är det viktigt att noggrant utvärdera vilka 

problem som är mest kritiska och främst åtgärda dessa.  

 

Ständiga förbättringar 

Att arbeta med processer innebär i regel att något bearbetas flera gånger (Hinterhuber, 

1995). Inom processorientering bör det vara fokus på att ständigt utvecklas (Zairi, 

1997), vilket hjälper organisationen att bemöta dynamiken hos externa och interna 

kunder (Hinterhuber, 1995). Att ständigt arbeta med förbättringar avser vanligtvis att 

göra inkrementella förändringar hos processer, vilka kan leda till ökad vinst och ett 

positivt utfall för organisationen (Cole, 2002; Bessant & Francis, 1999). Peng, 

Schroeder och Shah (2008) hävdar att organisationer med fokus på ständiga 

förbättringar ser processer som rörliga mål, vilka granskas kontinuerligt för att finna 

förbättringsmöjligheter. Hinterhuber (1995) menar att det inte räcker med att personalen 

arbetar effektivt utan de bör även anse sig som ”ständiga processutvecklare”. Om 

organisationer inte ständigt försöker att utveckla sina processer blir försöken att 

kontrollera processerna förgäves (Melan, 1989).  

 

Användning av IT  

Flertalet organisationer upplever att implementering av processorientering är 

tidskrävande, resurskrävande och komplext (Reijers, 2006). Childe et al. (1994) påpekar 

att implementering av processorientering blir betydligt enklare med kombinationen av 

IT. Attaran (2003) anser till och med att IT är den mest effektiva möjliggöraren för att 

arbeta med processer. Att använda IT effektivt kan skapa möjligheter för flexibilitet, 

koordination samt kommunikation. En dynamisk struktur underlättar samarbeten mellan 

olika avdelningar och användningen av tvärfunktionella arbetslag. IT kan även 

användas för att undersöka processprestanda med modellering, optimering samt 

bedömning av följderna från omkonstruerade processer. 

 

3.4 BPR - Business Process Reengineering 

Det sägs att BPR startade med Hammer (1990) i Harvard Business Review och har 

därefter fortsatt att utvecklas genom studier av exempelvis Davenport och Short (1990), 

Davenport (1993a), Hammer och Champy (1994) samt Zairi och Sinclair (1995). 

Hammer och Champys (1994) definition av BPR hävdar att det måste ske en 

fundamental omstrukturering av en process för att uppnå radikala förbättringar i 

kapacitet, kostnader, kvalitet, service och tid. Ytterligare forskning påvisar att BPR 
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handlar om att definiera kundkrav och därifrån utveckla processer (McKay & Radnor, 

1998) samt att det leder till högre kundtillfredsställelse (Zairi & Sinclair, 1995). 

 

Det finns ingen allmänt accepterad metod för att utöva BPR (Buchanan, 1998; Mckay & 

Radnor, 1998), forskare antyder däremot att processorientering är en förutsättning 

(Davenport & Short, 1990; Childe et al., 1994). Genom definiering och omstrukturering 

av processen kan de aktiviteter som inte skapar värde för kunden elimineras (Armistead 

& Machin, 1998). För att verkligen uppnå radikala prestationsökningar med BPR måste 

organisationen våga bryta ner processerna för att utvecklas (Hammer, 1990). Hammers 

(1990) metodik för att arbeta med BPR är att se processen från ett kundperspektiv, i 

samband med detta dra nytta av benchmarking om processen är för komplex samt att 

identifiera vad processen egentligen innebär, för att undvika antaganden. Därefter bör 

processen modelleras, ta reda på vad den avser att tillföra och sedan lägga modellen åt 

sidan för att påbörja en ny modell med samma syfte som föregående process (Hammer, 

1990). 

 

Forskare som bidragit till utvecklingen av begreppet menar att BPR kan tillföra många 

fördelar för en organisation (Davenport, 1993a; Hammer, 1990; Hinterhuber, 1995; 

Zairi & Sinclair, 1995). De anser att BPR kan leda till effekter som förbättrad kvalitet, 

produktivitet, ökad flexibilitet, kundtillfredsställelse samt konkurrensförmåga för att 

nämna några. Den första empiriska studien som bekräftade detta publicerades av Frei, 

Kalakota, Leone och Marx (1999), vilken styrkte att produktivitet och 

kundtillfredsställelse kunde uppnås med BPR (Reijers, 2006). Hammer och Stanton 

(1999) hävdar även att BPR har förbättrat arbetet hos anställda då de får mer makt och 

ett tydligare synsätt för hur deras arbete påverkar hela organisationen. Även ledningen 

har påverkats av BPR, istället för att se organisationen som begränsad skapades nya 

möjligheter med flexibilitet. 

 

Enligt Buchanan (1998) finns det flera kritiker som ifrågasätter tillvägagångssättet hos 

BPR angående dess nyhetsvärde, hänsynslösa målsättningar och oklara metod. Forskare 

påpekar att avsaknaden av metod försvårar bedömningen och analysen om BPR 

verkligen är effektivt (Betitici & Muir, 1997; Craig & Yetton, 1993). Bland annat 

Harrington (1998) har kritiserat BPR för att ha orealistiska förväntningar. 

 
3.5 BPM - Business Process Management 

Många organisationer letar efter sätt att förbättra produktivitet, produktkvalitet samt 

processer (Elzinga, Horak, Lee & Bruner, 1995). Ett koncept som hanterar detta är BPM 

(Business Process Management) men någon entydig definition finns inte (Küng & 

Hagen, 2007). Armistead och Machin (1997) hävdar att det är en pågående diskussion 

om vad BPM innebär och att BPM inte är detsamma som BPR, eftersom BPM handlar 

om att styra processer och inte radikalt förändra dem. Kohlbacher (2010) menar att när 

en process är förändrad kräver den ett visst ledarskap, detta behandlar inte BPR. 

Processorientering har blivit mer erkänt inom processutveckling och är grundläggande 

för BPM (Hinterhuber, 1995; Kohlbacher, 2010; Reijers, 2006; Zairi, 1997). Reijers 
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(2006) påpekar också att det finns ett tydligt samband mellan en avsaknad av 

processorientering och problem med införande av BPM. BPM som forskningsområde är 

fortfarande under utveckling, men intresset för området växer stadigt (Hung, 2006). 

 

Uppkomsten av BPM härstammar från TQM och är en påbyggnad på BPR (Hung, 

2006). Hung (2006) menar att BPM och TQM har många likheter då BPM förespråkar 

samma systematiska och holistiska perspektiv för processer som TQM. Bergman och 

Klefsjö (2012, s. 34) beskriver TQM som att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 

organisationens processer”. Precis som TQM, finns det ingen entydig definition på vad 

BPM är (Küng & Hagen, 2007). Däremot har forskare gjort sina egna tolkningar. 

Elzinga et al. (1995, s. 119) menar att ”BPM är ett systematiskt, strukturerat 

tillvägagångssätt för att analysera, förbättra, kontrollera och styra processer med 

avsikt att förbättra kvaliteten hos produkter och tjänster”. DeToro och McCabe (1997, 

s. 55) anser att ”BPM är att en organisation ses som en serie funktionella processer 

sammankopplade över hela organisationer. Policys och riktningar bestäms fortfarande 

av ledningen, men auktoritet för att undersöka och förändra processer överlåts till 

tvärfunktionella lag”.  

 

Davenports (1993b) undersökte koncepten med BPR samt TQM och konstaterade att 

dessa kunde utgöra grunden till BPM, eftersom båda innefattar och kräver mätningar av 

processer. Det som skiljer dem åt är att BPR eftersträvar radikala förbättringar medan 

TQM strävar efter inkrementella förbättringar (Davenport, 1993b). Davenport (1993b) 

antyder att framstående processorienterade organisationerna använder en kombination 

av TQM och BPR samt att båda har sina för- och nackdelar. Han anser att en ideal 

arbetsmetodik (se figur 4) för processorienterade organisationer är att först kartlägga 

och definiera sin process. Därefter utföra en radikal innovativ förändring av processen 

(BPR), vilket sedan fortskrider i inkrementella förbättringar (TQM).  BPM är ett 

koncept som anses behandla denna arbetsmetodik (Elzinga et al., 1995; Hung, 2006; 

Zairi & Sinclair, 1995). 

 
Figur 4. Visar Davenports syn på sambandet mellan TQM (Processförbättringar) och BPR 

(Processinnovation) samt hur de kan kombineras (Davenport, 1993b). 
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BPM fungerar som ett ledningssystem för organisationer att ständigt utvecklas, stödja 

kartläggning och dokumentering av aktiviteter, säkerställa mätningar av processer, 

upprätta gemensamma målsättningar och handlingsplaner (Zairi, 1997). Lee och Dale 

(1998) menar att BPM stödjer organisationen att mäta och analysera vad som fungerar 

bra respektive mindre bra och därefter förbättrar processen. För att implementera BPM 

krävs en omfattande förståelse för dess principer genom hela organisationen (Zairi, 

1997). Behovet av en strategisk och organisatorisk förändring måste vara uppenbart för 

organisationen (Hinterhuber, 1995). 

 

Utveckling av en företagskultur för BPM, baseras på att arbeta med kvalitetsutvecklings 

principer, vilket inkluderar en systematisk metod för problemlösning (Zairi, 1997). Zairi 

(1997) anser att en organisation bör basera sin BPM-kultur på följande kriterier: 

1. BPM främjar behovet av att styra och ständigt utveckla processer för att uppnå 

hög kvalitet hos produkter och tjänster. 

2. Processer ska ses som allomfattande aktiviteter för design, tillverkning, 

innovation samt marknadsföring som skapar värde för kunden. 

3. Ledningen ska påvisa ett behov för ständiga förbättringar av processer och 

stimulera personal till att vara innovativa samt kreativa. 

4. BPM söker att förbättra alla processer, även intermediärers. 

5. BPM förlitar sig på mätningar av processer och fattar beslut utifrån dessa. 

6. Organisationen ska ständigt vara medveten om den oundviklig dynamik som 

uppstår hos processer. 

7. Det ska eftersträvas en systematik för att stödja problemlösningsmetoder, 

utbildning av personal och samarbete mellan olika avdelningar. 

 

Att arbeta med BPM kräver visserligen ett gediget åtagande (Zairi, 1997), men det 

bidrar till fördelar för organisationen. Det uppnår starkare kundfokus (Zairi, 1997), 

bättre konkurrensförmåga (Kilmann, 1995), reducerade ledtider samt ökad flexibilitet 

(Reijers, 2006). DeToro och McCabe (1997) menar att BPM även kan lösa vanligt 

förekommande problem som uppstår i traditionella organisationer, exempelvis att 

undvika fokus på resultat och risken för suboptimering. Många organisationer är ense 

om att de inte har tillräckligt med kunskap om processer, men att arbeta med BPM och 

processorientering förenklar detta (Elzinga et al., 1995). Även om forskare nämner flera 

fördelar med BPM menar Reijers (2006) att implementation av BPM kan vara både 

komplex och tidskrävande.  

 

3.6 Konceptmodell 

I enighet med Shenkar et al. (1995) togs två aspekter hänsyn till vid utveckling av 

konceptmodellen. Modellen har operationella dimensioner, det vill säga att den kan 

testas, och är generell, vilket möjliggör användandet på mer än ett enstaka fall. För att 

binda samman den teoretiska referensramen har flera teorier använts som underlag för 

att skapa en konceptmodell. Modellen baseras på resenärsprocessen och kompletteras av 

tolv cirklar som representerar nyckelfaktorerna för processorientering (se figur 5). 
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Figur 5. Visar första utkastet av konceptmodellen för utveckling av resenärsprocessen. 

 

Nedan presenteras de utvalda nyckelfaktorerna, motivet bakom respektive faktor 

grundar sig i den teoretiska referensramen.  

 

Definiering & dokumentation valdes eftersom det anses som startpunkten för 

processorientering (Hinterhuber, 1995). En väl utförd definition leder till en god 

överblick över den aktuella processen (Buchanan, 1998; Melan, 1989) och syftar till att 

bedöma om processen är lämplig samt bidrar till kundens önskemål (Hammer, 2007). 

En resenärsprocess kan se olika ut (Schultz & Fricke, 2011) men den inkluderar i regel 

de processer som en resenär genomgår efter att ha anlänt till terminalhallen och fram till 

ombordstigning av flygplanet (Correia, Wirasinghe & de Barros, 2008; Guizzi et al., 

2009). Den omfattande komplexiteten på en flygplats (Al-Dhaheri & Kang, 2015) kan 

göra definitionen problematisk. Detta försvåras ytterligare av att processer generellt är 

svåra att identifiera och analysera då de ofta är namnlösa och inte är synliga för 

organisationen (Kohlbacher & Reijers, 2013). 

Stöd från ledningen är kritiskt för att processer ska uppnå dess fulla potential 

(Kohlbacher, 2010). Ledningens uppgift är att främja en processorienterad miljö 

(Melan, 1989) vilket ska leda till bättre teamwork och kundfokus (Hammer & Stanton, 

1999). Då flygplatser behandlar dynamiska områden med många aktörer (Manataki & 

Zografos, 2009) krävs det en ledning som främjar en miljö för processorientering och 

därmed processutveckling. 

Användning av processägare är grundläggande för att vara processorienterad (Hammer, 

2007; Reijers, 2006). En processorienterad verksamhet kräver övervakning av deras 

processer och därför erfordras någon som har ansvar samt befogenhet att forma och 

förändra processen (Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013). En processägares 

uppgift på en flygplats bör därmed vara att kontrollera sin process (Melan, 1989) och 

försöka förutse stora variationer i den säsongsbetonade efterfrågan (van Dijk & van der 

Sluis, 2006).  
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Mätverktyg symboliserar modellens främsta operationella dimension eftersom endast en 

process som kan bli kontrollerad kan bli bemästrad (Hinterhuber, 1995). Mätningar kan 

exempelvis användas för att identifiera trender och defekter men också för att bedöma 

processers stabilitet (Melan, 1989). För att uppnå radikala kapacitetsförbättringar måste 

det ske en fundamental omstrukturering av processen (Hammer & Champy, 1994), dock 

gör de många samverkande aktörerna på en flygplats att framtagningen av ett specifikt 

mätsystem för kapacitet kompliceras (Humphreys & Francis, 2002). 

Företagskulturen inom processorienterade verksamheter brukar i regel vara dynamisk 

och främja ständig utveckling (Zairi, 1997). Den betonar även vikten av teamwork, 

förändring samt kundfokus (Hammer, 2007; Kohlbacher & Reijers, 2013). Flygplatser 

har på senare år vidtagit stora åtgärder för att erbjuda en bättre kundupplevelse byggd på 

teknik som bland annat stödjer en bättre service (Nikoue et al., 2015). 

En organisationsstruktur som gynnar processorientering ska vara horisontell och främja 

tvärfunktionalitet mellan avdelningar (Lee & Dale, 1998). Genom att arbeta 

tvärfunktionellt möjliggörs förutsättningar för att uppnå radikala förändringar 

(Davenport, 1993a) och gränssnitten mellan avdelningarna minskar (Lee & Dale, 1998). 

Statligt ägda flygplatser måste exempelvis tillgodose statens ekonomiska mål samtidigt 

som de ska balansera kostnader och intäkter, vilket kräver ett gott samarbete mellan 

avdelningarna (Lemer, 1992). 

Personal och kunskap innebär att specifika egenskaper eftersträvas för att en 

organisation ska anamma processorientering. Personalen borde ha en god 

problemlösningsförmåga och vara bekväm med att fatta beslut (Hammer, 2007). 

Organisationen bör också främja kreativitet och möjliggöra förverkligande av idéer 

(Hinterhuber, 1995). Att få effektivitet i flygplatsterminalerna utgör en viktig del av 

verksamheten eftersom ökad trängsel kan orsaka försenade flyg och minskad 

kundnöjdhet, vilket ställer höga krav på beslutsfattarna (Al-Dhaheri & Kang, 2015). 

HR-system utgör också en del inom processorientering. Att använda särskilda 

beteckningar som påvisar processorienterade titlar kan uppmuntra de anställda 

(Kohlbacher, 2010). Även att implementera ett belöningssystem för framstående 

bedrifter inom processutveckling kan bidra till bättre prestationer (Hammer, 2007; Vera 

& Kuntz, 2007).  

Att koordinera och integrera olika projekt skapar möjlighet att samarbeta 

tvärfunktionellt i en organisation, vilket är en förutsättning för processorientering 

(Kohlbacher, 2010). Ett bra samarbete med de olika aktörerna är fundamentalt för en 

flygplats, då de tillsammans utgör grunden för resenärsprocessen (Gheorghe & 

Stoenescu, 2015). Organisationen måste därmed koordinera och integrera arbetet med 

sina processer för att erhålla effektivitet (Hinterhuber, 1995). 

Fokus innebär att många organisationer fokuserar på fel problem när de utvecklar sina 

processer, därför är det viktigt att utvärdera vilken process som är i mest behov av 

förbättring och därefter åtgärda denna (Hinterhuber, 1995). Eftersom en 

flygplatsterminal kan ses ur flera olika perspektiv, beroende på aktör, leder detta till 
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synsätt med skiftat fokus (Kellerman, 2008). Således är de faktorer som påverkar 

resenärens synvinkel inte desamma som påverkar flygplatsens synvinkel (Lemer, 1992). 

Ständiga förbättringar är en central del i alla processorienterade organisationer som 

strävar efter utveckling (Zairi, 1997). Organisationer med fokus på ständiga 

förbättringar ser deras processer som rörliga mål, vilka kontinuerligt granskas för att 

finna förbättringsmöjligheter (Peng et al., 2008). Enligt Gheorghe och Stoenescu (2015) 

har flygindustrin länge varit ledande inom teknisk innovation, varpå särskild 

uppmärksamhet bör ägnas åt att möta flygplatsernas nya utmaningar. Den moderna och 

sofistikerade resenären har specifika behov och högre krav, vilket resulterar i att 

flygplatserna aktivt måste arbeta med ständiga förbättringar för att öka sin kundnöjdhet. 

Slutligen möjliggör IT arbetet med processorientering (Attaran, 2003). Genom effektiv 

IT-användning kan möjligheter för flexibilitet, koordination samt kommunikation 

skapas, vilket är grundläggande i arbetet med resenärsprocessen (Lemer, 1992). Den 

rörliga strukturen, som processorientering innefattar, kan med hjälp av IT både förenkla 

samarbeten mellan avdelningar och användningen av tvärfunktionella arbetslag 

(Attaran, 2003). 

 

3.7 Teorisammanfattning 
I kapitlet presenterades teori om resenärsprocessen samt olika områden inom 

processutveckling, se figur 6. Resenärsprocessen behandlade de karaktärsdrag som 

urskiljer en resenärsprocess på en flygplats i jämförelse med andra branscher. Avsnittet 

om processorientering tog upp de nyckelfaktorer som enligt forskare utgör grunden till 

en processorienterad verksamhet. Business Process Reengineering omfattade en metod 

för utveckling av befintliga processer med målet att uppnå radikala förbättringar medan 

Business Process Management berörde vilken typ av ledarskap som krävs. Slutligen 

redogjordes för den konceptmodell som skapats för att binda samman den teoretiska 

referensramen. 

 

 
Figur 6. En överblicka av studiens teoretiska referensram. 
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4 Empiri 
Detta kapitel presenterar studiens fallföretag och en tematiserad sammanställning av 

samtliga intervjuer. Sekundärdata utgår från Swedavias hemsida samt deras års- och 

hållbarhetsredovisning från 2016. 

 

4.1 Fallföretaget 

Swedavia är en statligt ägd koncern som bildades 2010. De äger, driver och utvecklar 

tio svenska flygplatser, förutom Ronnebys och Luleås flygplatser där de enbart ansvarar 

för den kommersiella flygtrafiken. Deras roll är att säkerställa den tillgänglighet som 

Sverige behöver och därmed underlätta resande, affärer och möten, inom Sverige men 

också i övriga världen. Swedavia deltar även aktivt i utvecklingen av transportsektorn 

och bidrar till att transportpolitiska mål uppnås, vilka fastställts av riksdagen. I allt 

Swedavia gör, både inom den egna verksamheten och inom samhället, är 

utgångspunkten säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling. Deras värderingar är 

pålitlighet, engagemang, nytänkande och välkomnande. Dessa är framtagna utifrån vad 

som kännetecknar organisationen och grundar sig i olika intressenters syn på Swedavia 

såsom medarbetare, fack, kunder och ägare. Medeltalet anställda för 2016 var nästan 

3 000 personer och koncernens nettoomsättning uppgick till 5 546 miljoner kronor. 

(Swedavia, 2016) 

 

Flygplatsverksamheten består av två områden: Aviation Business och Commercial 

Services. Aviation Business inkluderar en operativ avdelning (Operations) som erbjuder 

tjänster inriktade på flygverksamheten, exempelvis marktjänster, start- och 

landningstjänster och flygplansparkering. Aviation business består också av en 

avdelning som ansvarar för infrastrukturen (Infrastructure) i form av terminaler och 

tillhörande system samt för det flygsäkerhets- och luftfartsskydd som krävs för en säker 

verksamhet. Att utveckla flygplatsverksamheten i form av handel och tjänster är 

Commercial Services ansvar. Deras avsikt är att skapa återkommande resenärer genom 

att göra Swedavias flygplatser attraktiva och tillhandahålla ett brett serviceutbud, för att 

resenären ska komma tidigare och stanna kvar längre. (Swedavia, 2016) 

 

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. I deras arbete med 

att attrahera flygbolag konkurrerar de med andra flygplatser. Deras största flygplats, 

Arlanda, har som mål att bli Skandinaviens ledande flygplats sett till antalet resenärer 

per år. Idag ligger de på tredjeplats bakom Gardermoen i Norge samt Kastrup i 

Danmark. För att kunna bli konkurrenskraftiga krävs goda samarbeten med de övriga 

aktörerna både internt och externt. Förutom samverkan mellan Swedavia och de olika 

myndigheterna såsom Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Gränspolisen, krävs 

koordinering med flygbolagen samt god samverkan internt mellan de olika 

avdelningarna inom koncernen.  

4.1.1 Processbeskrivning 

Totalt är det sex anställda som har huvudansvaret för resenärsprocessen för Swedavias 

samtliga flygplatser. De utgör tillsammans resenärsgruppen, vars uppgift är att 
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Figur 7. Visar Arlandas 

resenärsprocess. 

säkerställa att flygplatsens resenärsprocess fungerar, har effektiva flöden, upplevs trygg 

och nyttjas optimalt. En målsättning som resenärsgruppen har inför 2019 är att  

95 procent av resenärerna ska ta sig genom landside och passera säkerhetskontrollen 

inom tio minuter. 

 

Arlandas resenärsprocess börjar när resenären anländer till terminalen 

och avslutas när resenären har klivit ombord på flygplanet (se figur 7). 

Resenären har två valmöjligheter vid incheckning, antingen att 

genomföra detta själv via de självbetjäningskiosker (CUSS) som finns 

utplacerade i terminalerna eller betjänas vid de manuella 

incheckningsdiskarna. Stora flygbolag såsom SAS och Norwegian kan 

efter incheckning via självbetjäningskiosker erbjuda sina kunder SBD 

(Self Service Bagdrop) där resenärerna själva kan lämna sitt bagage. 

Vid SAC (Self Service Access Control) uppmanas resenären att visa 

sitt boardingkort för att sedan genomgå en säkerhetskontroll. Efter 

genomförd säkerhetskontroll ges resenären tillträde till det 

serviceutbud som finns på airside. Därefter passeras en passpolis där 

resenären måste uppvisa giltigt pass för att sedan invänta boarding vid 

sin gate.  

4.1.2 Mål och vision   

Swedavias vision är ”Tillsammans för vi världen närmare”. Detta innebär att göra 

flygresandet och flygtransporterna, både regionalt och globalt, så effektiva, 

lättillgängliga och attraktiva som möjligt. Sedan 2011 har Swedavia fyra övergripande 

hållbarhetsmål, vilka behandlar nöjda resenärer, engagerade ledare och medarbetare, 

avkastning på operativt kapital samt minskning av fossila koldioxidutsläpp. Det 

ekonomiska målet följer ägarens inriktning medan de övriga tre beslutas av styrelsen. 

De uppsatta målen påverkas i hög grad av varandra. Exempelvis är nöjda medarbetare 

en förutsättning för nöjda resenärer som i sin tur påverkar möjligheten till kommersiella 

intäkter, vilka är viktiga för att nå ekonomisk avkastning.  Lönsamhet är en 

förutsättning för verksamhetsutveckling inom miljöområdet, likaså är ett aktivt 

miljöarbete av stor vikt för flygplatsernas möjlighet till långsiktig utveckling gentemot 

övriga hållbarhetsmål.  (Swedavia, 2016) 

4.1.3 Miljö och hållbarhet 

Som statligt ägt bolag ska Swedavia vara ett föredöme inom hållbar utveckling. De 

arbetar med kunden i fokus utifrån alla tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomi, 

miljöhänsyn och social utveckling. Grunden för verksamheten är kundfokus och hållbar 

utveckling, det avgör vilka mål som sätts, vilka strategier som väljs och vilka beslut 

som fattas. Samtidigt som de kontinuerligt minskar sitt eget miljöavtryck bidrar de även 

till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan. Detta långsiktiga arbete har 

gjort att Swedavia idag är världsledande i utvecklingen av klimatsmarta flygplatser 

varpå samtliga flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i ACA (Airport 

Carbon Accreditation). (Swedavia, 2016) 
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Enligt FN:s internationella klimatpanel (IPCC) svarar flygtrafiken för omkring två 

procent av de globala utsläppen av fossil koldioxid. Inkluderas även utsläppen av 

vattenånga och kväveoxider utgör flyget ungefär 3,5 procent av människans totala 

klimatpåverkan. I Sverige står flyget för ungefär fyra till fem procent av de totala 

utsläppen av fossil koldioxid, varpå transportsektorn utgör en dryg tredjedel av landets 

totala koldioxidutsläpp. (Swedavia, u.å) 

 

Gröna flygningar  

Gröna flygningar är ett koncept som tagits fram på Arlanda i ett samarbete mellan 

Swedavia, SAS och internationella flygledarorgan. Det inkluderar gröna 

avgångar/inflygningar och raka flygvägar som tillsammans bidrar till grönare flyg, 

vilket gynnar både flygbolag och resenärer. Idag genomförs gröna flygningar på 

Swedavias samtliga flygplatser men på Arlanda har enbart gröna inflygningar kunnat 

genomföras under lågtrafik, eftersom det inte går att använda både normala och gröna 

inflygningar under högtrafik.  

 

Gröna inflygningar innebär att flygplanen sjunker kontinuerligt från sin marsch-höjd till 

landningsbanan. Genom att sjunka kontinuerligt krävs det nästan inget motorpådrag, 

vilket leder till mindre buller samtidigt som bränsleförbrukningen och luftutsläppen blir 

lägre. Hela flygningen anpassas efter den exakta landningstidpunkten eftersom 

flygplanets dator har kontinuerlig kontakt med utrustning på marken. Istället för den 

tidigare stegvisa inflygningen innebär detta att flygledaren och piloten tillsammans kan 

planera en jämn inflygning där planet glidflyger in för landning. Detta kan spara upp till 

150 kg bränsle och 450 kg koldioxidutsläpp per inflygning. (Swedavia, u.å) 

 

Trender inom flygbranschen 

Viktiga faktorer som påverkar tillväxt, ekonomiska förutsättningar och människors 

resmönster är framförallt globalisering, urbanisering och miljöutmaningar. 

Flygbranschen, likt många andra branscher, påverkas av stora globala trender och är 

därför under ständig utveckling. Nedan följer några punkter ur Swedavias trendanalys 

från 2016: 

 

• Ett ökat flygresande 

Fram till 2030 förväntas den globala turistnäringen öka med över tre procent om året, 

vilket framförallt beror på lågkostnadsbolagens tillväxt. Utvecklingen gör att 

flygplatserna måste öka kapaciteten och anpassa utbud, information och betalsystem till 

kraven från de nya resenärerna. Detta kräver också att flygbolagen investerar i större, 

tystare och framförallt mer bränslesnåla flygplan som både uppfyller buller- och 

utsläppskrav samt ger en högre kapacitet.  

 

• En turbulent marknad 

Konkurrensen om resenärerna har ökat mellan flygplatserna, vilket leder till att nya 

samarbeten med aktörer, kommersiella erbjudanden och fastighetsutveckling blir allt 

viktigare för intäkterna och för den långsiktiga finansieringen. 
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• En befolkning i förändring 

Den nya resenären är svårfångad, det är en mycket medveten konsument som är otålig, 

ombytlig och där hållbarhetsfrågor får allt större fokus. Detta som ett resultat av ett 

värderingsskifte då befolkningen är äldre och friskare än tidigare samt att skillnaden 

mellan gamla och unga minskar. 

 

• Nya sätt att möta kunden 

Resenären söker nya unika värden i utbudet och flygplatsmiljön. De önskar en ständig 

variation, där upplevelsen hamnar i fokus och de vill själva vara med och utveckla den. 

4.1.4 Swedavias syn på problemet 

Under de senaste åren har resenärstillväxten varit stark vid nästan alla Swedavias 

flygplatser (se figur 8). Förra året tog Swedavia emot nästan 40 miljoner resenärer varav 

drygt hälften, 25 miljoner, reste via Arlanda flygplats. Enbart terminal fyra tog emot 

knappt sex miljoner resenärer, vilket är lika mycket som hela Göteborgs flygplats 

Landvetter. Arlanda är den flygplats som haft den tydligaste tillväxten med drygt tio 

miljoner fler resenärer idag än för sex år sedan. Detta har resulterat i långa köer då 

infrastrukturen inte har hunnit med i utvecklingen och framförallt terminal fem ligger på 

bristningsgränsen. Den främsta anledningen till att Swedavia eftersträvar effektivare 

processer är att kötider kostar pengar. När resenärerna fastnar i långa köer på landside, 

förlorar de värdefull tid som skulle kunna spenderats i deras serviceutbud på airside. 

Enligt Johan Monie, chef för resenärsgruppen, är Arlandas terminal fem ett typiskt 

exempel på hur det ser ut när en flygplats växer. Det är gamla skyltar och dålig 

integration mellan reklam, trafikal skyltning och konst.  

 

För att möta utvecklingen ökar därför Swedavia sin kapacitet genom att bygga ut och 

optimera befintliga resurser. Det har redan genomförts flertalet om- och tillbyggnationer 

vid regionala flygplatser runt om i landet och nu koncentreras resurserna framförallt till 

Arlanda. Totalt kommer 13 miljarder kronor att investeras fram till 2043, ett beslut som 

togs i december 2013 och berör den långsiktiga utvecklingen av Arlanda flygplats. Med 

förhoppningar om att Arlanda ska kunna ta emot nästan 40 miljoner resenärer 2040, 

byggs bland annat en ny pir vid terminal fem och incheckning, bagagehantering samt 

säkerhetskontroll ska få en högre kapacitet och flexibilitet. (Swedavia, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figur 8. Visar Swedavias resenärsutveckling fram till 2016. 
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4.2 Intervjuer 

Resultatet av intervjuerna presenteras i tre teman och baseras på intervjuguiden, se 

bilaga 1. Tema ett behandlar de första tre frågorna och beskriver nuläget i fallföretaget. 

Tema två berör fråga fyra till sex, vilket förklarar resenärsprocessen ur personalens 

synvinkel och i det tredje och sista temat behandlas resterande frågor om hur 

verksamheten arbetar med processer (se figur 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Ett visuellt förtydligande av empirins tematisering. 

4.2.1 Tema 1 – Nulägesbeskrivning 

En stor utmaning, som majoriteten av respondenterna tog upp, är att det finns ett 

revirtänk mellan de olika avdelningarna inom organisationen. Operations, Infrastructure 

och Commercial arbetar mycket tillsammans, men de har olika agendor. Avdelningarna 

har inte riktigt förståelse för varandras ansvarsområden och det är därför mycket arbete i 

så kallade stuprör, då olika prioriteringar och ambitioner skiljer dem åt. För Operations 

är resenären i centrum, deras fokus är att resenärerna kan flöda på ett effektivt sätt 

genom terminalerna och de anser att affärer ska vara ”on your way” och inte ”in your 

way”. Commercial anser precis tvärt om, de vill gärna att det ska finnas tillgänglig 

shopping och reklam överallt och motivet bakom deras beslut är att det är de som står 

för intäkterna. En respondent ger ett konkret exempel och berättar om den nya taxfree-

utgången som byggs om vid terminal fem. Istället för raka och tydliga flöden byggs det 

nu kommersiella hinder så att resenärerna måste snirkla sig fram till gränspolisen. 

Arlanda väljer att göra raka motsatsen till andra flygplatser, exempelvis Helsingfors, 

som flyttar på kommersiella ytor för att ge plats åt effektivare flöden. Flöden är högsta 

prioritet i resenärsgruppen men tyvärr nedprioriteras det inom organisationen eftersom 

de inte kan prissättas och på så sätt jämföras mot den kommersiella avdelningens 

försäljningsintäkter. Två respondenter är dock mycket tydliga i sina utlåtanden och 

menar att detta är en styrningsfråga från ledningen eftersom den kommersiella 

avdelningen ligger under en koncern, underordnad Swedavias VD.  

En respondent utvecklar resonemanget och drar paralleller tillbaks till det gamla 

direktörskapet, innan aktiebolaget Swedavia grundades 2010. När Luftfartsverket drev 

majoriteten av Sveriges flygplatser var kraven tydliga och fokus låg på resenären. Då 

var det inga stora utmaningar avseende priser, ett inrikesflyg kunde kosta runt 5 000 

kronor för en biljett, motsvarigheten idag är ungefär 800 kronor. Detta leder i sin tur till 

att Swedavia måste kompensera för bortfallet av inkomster och det görs främst genom 

den kommersiella avdelningen.  
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Enligt samtliga respondenter är den största utmaningen i dagsläget att Arlanda inte har 

de ytor som krävs. Detta begränsar möjligheten till nytänkande och flödena måste 

istället anpassas efter den befintliga strukturen vilket resulterar i tillfälliga lösningar och 

arbete med att ”släcka de mest akuta bränderna”. En respondent förklarar att ”Arlanda 

har vuxit ur sin kostym som ett resultat av att infrastrukturen inte har hunnit med 

trafikutvecklingen”. En del problem gällande flödet kan de förbereda sig inför då dessa 

är systematiskt återkommande, andra saker sker mer akut och kräver snabba lösningar.  

En respondent säger skämtsamt att de troligtvis är den bästa brandkåren på Arlanda och 

att mycket hamnar inom deras ansvarområde som egentligen inte hör dit. Hon påpekar 

också att de har några utmanande år framför sig och att det här bara är början. 

 

Just nu pågår ett omfattande arbete med att byta ut skyltarna vid terminal fem eftersom 

Arlanda har bytt skyltmanual. I avgångshallen för terminal fem sitter nästan enbart 

gammal skyltning, trots att det är den terminal där flest resenärer är i rörelse. 

Anledningen är att de inte haft möjlighet att byta skyltar tidigare på grund av 

nytillkomna krav för hur mycket strålning skärmarna får avge. Till följd har flertalet 

nyinköpta skärmar, som skulle ha monterats redan 2014, legat och kostat pengar i 

väntan på ny klassificering.  Nu har de fått skärmarna godkända, men det tar tid att byta 

ut dem och de mäktar inte med att byta ut skyltningen i den takt som egentligen skulle 

behövas. En svårighet är att dessa förbättringar ska genomföras så snabbt som möjligt 

under tiden som flygplatsen är i drift och dessutom genomgår en rejäl tillbyggnation. 

Samtidigt som resenärerna flödar i terminalerna förväntas byggnadsarbetare utveckla 

infrastrukturen parallellt som säkerhet och trygghet för resenärerna ska upprätthållas. 

 

Ytterligare en utmaning är kostnaderna och att det tar lång tid att fatta beslut inom 

verksamheten. En respondent påpekar att organisationen är gammal och trög, vilket gör 

det svårt att genomföra förändringar. Förr i tiden kunde flygplatsdirektören styra och 

ställa med järnhand på sin flygplats, men idag är Swedavia en koncern som består av en 

matrisorganisation. Det betyder att flygplatscheferna har mindre att säga till om vid 

beslut som berör hela koncernen, vilket medför både för- och nackdelar. Eftersom 

Swedavia är statligt ägt blir varje upphandling en omfattande process där flertalet parter 

kan överklaga. De följer lagen om offentlig upphandling, vilket betyder att samtliga 

leverantörer ska ges lika möjlighet vid upphandling, något som kan upplevas som 

tidskrävande.  

På frågan om de anser sig ha rätt förutsättningar för att sköta sitt arbete på bästa sätt 

instämde samtliga respondenter. De gör så gott de kan ”i den befintliga kostymen” då 

de har ett stort hjärta för flygplatsen och värnar om Arlanda och dess resenärer, men de 

kan inte genomföra underverk. De anser att deras närmsta chef ger dem väldigt goda 

förutsättningar men att det däremot upplevs som lite problematiskt när organisationen 

skiftar fokus då resenärsprocessen inte alltid är högsta prioritet. Utbildning och 

information upplevs som väldigt bra och de är väl insatta i vad som händer på 

flygplatsen. En respondent påtalade att hon anser sig ha de förutsättningar som krävs ur 

kunskapsperspektiv, eftersom hon i många år har arbetat inom samma område, men att 
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hon kan känna att det är lite betungande och svårt att göra alla nöjda eftersom det internt 

finns mycket åsikter, tankar och idéer.  

 

En önskan som togs upp var att Swedavias IT-avdelning skulle återkoppla till 

personalen vilka nya lösningar som finns tillgängliga på marknaden. Idag kräver IT att 

de själva kommer med förslag till förbättringar som de sedan utvärderar. Även 

benchmarking är något som de önskar nyttja mera, att få möjlighet att jämföra hur andra 

flygplatser har valt att lösa exempelvis skyltning och andra problem. I dagsläget görs 

detta under privata resor, då det är svårt att få utrikesresor godkända från ledningen.  

4.2.2 Tema 2 – Resenärsprocessen 

Majoriteten av respondenterna anser att det är den mänskliga faktorn som gör 

resenärsprocessen unik. Eftersom det är människor och inte maskiner som processen 

hanterar är det viktigt att vara ödmjuk, vilket kräver god kommunikation och förståelse. 

I en industriprocess är arbetet mer uttalat med beräknade medeltider men i 

resenärsprocessen är det individen som gör den unik beroende på behov och resa, 

exempelvis bröllop, begravning och semester. En respondent förklarar att när de 

försöker utveckla resenärsprocessen kan de egentligen bara skapa en process som passar 

för 65 till 70 procent av alla resenärer. Eftersom det är en föränderlig värld uppstår 

ibland situationer som är utanför flygplatsens kontroll. Det kan exempelvis handla om 

askmolnet på Island eller terrordådet den elfte september i USA. Efter terrordådet i New 

York genomfördes stora förändringar av säkerhetskontrollerna vilket påverkade hela 

flygbranschen. Det går heller inte att göra processbeskrivningar för alla händelser som 

skulle kunna inträffa på en flygplats. Det finns instruktioner och rutiner vid exempelvis 

förseningar, men eftersom de har att göra med många olika människor kan en situation 

ena gången lösas relativt smärtfritt eller bli ett stort problem vid ett annat tillfälle. 

En respondent utmärker sig från de övriga och svarar ”Vad ledsna ni ska bli när jag 

säger att den inte är särskilt unik”. Han menar att delar i resenärsprocessen även 

återfinns på andra ställen, som exempelvis i en matbutik, vilken både innefattar köande 

och möjlighet till självscanning av matvarorna. Det som får resenärsprocessen att sticka 

ut är att resenären inte befinner sig i den dagligen, vilket kan resultera i att resenären 

blir obekväm och inte riktigt vet vad hen kan förvänta sig. Två andra respondenter 

menar även att resenärsprocessen skiljer sig eftersom den är hårt kontrollerad och tiden 

är kritisk, exempelvis kan fem minuters försening på en flygplats leda till att resenären 

missar sitt flyg. Det finns faktorer på en flygplats som resenären inte kan råda över 

vilket gör resenären osäker, stressad och nervös att komma iväg i tid. 

I Arlandas resenärsprocess är det starkt fokus på self service, vilket är något som 

flygplatsen och flygbolagen vill satsa på. Även om det är ett generellt antagande att 

pensionärer upplever problem med självbetjäningstekniken, menar en respondent att de 

är väldigt duktiga på detta. En annan respondent upplever däremot att det ofta är den 

äldre generationen som möter mest problem och är osäkra angående tekniken. Han 

påtalar dock att för de resenärer som upplever att de inte klarar av self service, finns 

möjlighet till hjälp av marktjänstbolag eller terminalvärdar på plats. En respondent 
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påtalar fördelarna med användning av SBD. Han menar att för de flygbolag som inte 

använder SBD kan det ta 20 till 30 minuter för resenären i enbart kötid. Däremot om 

fler flygbolag skulle erbjuda sina kunder att själva lämna deras bagage, skulle köerna 

minska och resenären ha passerat säkerhetskontrollen på betydligt kortare tid. Self 

service är en fantastisk lösning för resenären, men det är däremot inte en optimal 

lösning för flygplatsen. Detta eftersom kontrollen över processen förloras, vilket 

innebär att resenärerna exempelvis skulle kunna ta med sig för stora och tunga väskor 

ombord på planet utan att detta uppmärksammas. 

Det som gör resenärsprocessen ytterligare speciell är Swedavias samarbete med andra 

aktörer. I samarbetet är Swedavia enbart en liten del av alla involverade, exempelvis 

externa parkeringsleverantörer, parkeringsvakter, incheckningspersonal, 

säkerhetskontrollpersonal och marktjänstpersonal. Det är många moment i 

resenärsprocessen som inte inkluderar Swedavias personal och upplever de problem 

eller har tekniska störningar, vänder sig resenären vanligtvis direkt till Arlanda, indirekt 

Swedavia, när de lämnar klagomål.  

Samtliga respondenter involveras i resenärsprocessen och de bidrar allihop till 

utvecklingen. Flertalet respondenter anser dock att andra flygplatser har sprungit ifrån 

dem med modernare system och utrustning samt att de inte ligger i framkant gällande 

utveckling utan ett halvt steg bakom. En respondent utvecklar resonemanget och menar 

att de för närvarande ämnar fokusera mer på kritiska områden och arbeta sig förbi 

”nolläget”. Han upplever att det finns flera anledningar till att Swedavia halkat efter, 

dels har de fortfarande ett monopoltänk, det finns många bra idéer, internt och externt, 

men de har inte resurserna att behandla dessa, dels att Swedavia inte ser flygplatser som 

ett serviceyrke och värdesätter inte de mjuka värdena såsom resenärernas upplevelser. 

4.2.3 Tema 3 – Processorientering 

De flesta respondenter anser att Swedavia är en processorienterad verksamhet, då 

flödena baseras på processer och deras ständiga sökande för att förbättra dem. De 

arbetar mycket med siffror men fokuserar främst på att utveckla processer, vilka ska 

förbättra deras flöde. En respondent påtalar att de för tillfället är en underlagslös 

processorienterad organisation, då de saknar processbeskrivningar och mätverktyg, men 

att de ändå har drivet och viljan att bli duktigare inom processutveckling. Även om 

Swedavia inte är helt centraliserad runt processer är det möjligt att de befinner sig i en 

övergångsfas från funktions- till processorienterad.  

 

Processägare och -beskrivningar är inget som används inom organisationen idag. Trots 

att de inte använder benämningen processägare vet respondenterna vilka som gör vad 

inom deras respektive avdelningar, men i resten av organisationen är det inte lika 

tydligt. Det är enklare att avgöra på högre nivåer, chefen för resenärsprocessen och 

infrastrukturen kan enkelt pekas ut, men längre ner i organisationen är det svårare att 

bedöma vem som ansvarar för en specifik process. Avseende processbeskrivningar, som 

definieringar och dokumentationer, är samtliga respondenter ense om att det inte 

används i verksamheten. Det ska finnas processbeskrivningar, men det är en viss 
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tvetydighet angående vart, då dessa inte är lättillgängliga på intranät eller i pärmar. En 

respondent säger att hon tagit del av processbeskrivningar när hon påbörjade sin tjänst, 

men att det inte är något som används längre. Rutiner är något som sitter i ryggmärgen 

och inget som kräver specifika beskrivningar. Hon förklarar att de har en lång bakgrund 

inom flygbranschen och att ”flödena sitter i huvudet, i hjärtat och i magen”, vilket inte 

kräver processbeskrivningar. Det finns en del hjälpmedel, som exempelvis 

aktivitetslistor, checklistor och protokoll, men detta är inget som används i det dagliga 

arbetet. Behovet för processbeskrivningar finns, men alla i organisationen anser inte att 

det är lika nödvändigt. Tre respondenter är ense om att det säkerligen skulle vara viktigt 

att beskriva processerna eftersom det finns många nyckelpersoner i organisationen som 

besitter mycket kunskap, vilken kan gå förlorad om någon slutar. 

 

Bristen av processbeskrivningar har flera anledningar. Det handlar dels om fokus, väljer 

Swedavia att fokusera på upprättandet av processbeskrivningar kan det leda till att de 

avviker från något annat. Det kan även handla om minutoperativa beslut, vilket inte går 

att fastslå med processbeskrivningar. De menar att delar av processerna kan förändras 

från vecka till vecka, vilket kräver flexibilitet som försvårar dokumentationen. Arbetet 

är väldigt reaktivt och de är redo att hjälpa till där de behövs för att ”släcka bränder”. 

Ytterligare en anledning är att de som arbetar med processer har varit aktiva på 

Swedavia under en längre tid och har därför inte haft behovet för processbeskrivningar 

när de blivit chefer. En respondent hävdar att ”det är bra med bondförnuft, men ibland 

räcker det inte hela vägen”. 

 

På fallföretaget framgår stödet från cheferna som bra, samtliga respondenter anser att de 

har god relation till sina chefer och att de främjar en företagskultur för processer. De 

känner ansvar över deras arbete och får förtroende att fatta egna beslut, vid behov kan 

de självklart fråga deras chefer om vägledning och får då god återkoppling. En 

respondent menar däremot att återkopplingen skulle kunna vara bättre och önskar att de 

som lämnar förbättringsförslag fick bättre respons. 

 

Samtliga respondenter påpekar att de saknar ett tillförlitligt mätsystem på Swedavia. De 

kan mäta kundnöjdhet, antal resenärer per timme vid olika delprocesser, användning av 

självbetjäningsstationer samt manuell klockning vid säkerhetskontrollerna, men de 

saknar ett tillförlitligt mätsystem för kötider. Fler respondenter menar däremot att de 

håller på att utvärdera och ämnar införa ett i kömätningssystem i slutet på 2017.  

 

Det har varit svårt för Swedavia att mäta förbättringar, men de har däremot kontrollerat 

och utvärderat deras resenärsprocess efter bästa förmåga. Kundnöjdheten har främst 

mätts med ASQP-mätningar, vilka inkommit varje kvartal och använts för att jämföra 

sig mot Finland, Danmark och Norges flygplatser. Säkerhetskontroller har även ett 

bestämt SLA (Service Level Agreement), vilket innebär att om säkerhetskontrollen inte 

uppfyller flygplatsens krav, kan de bötfällas. Idag finns inte möjlighet att mäta om 

säkerhetsbolaget uppfyller kraven på ett pålitligt sätt, utan detta görs med tidtagarur. Det 

går även att få statistik från SBD, men mjukvaran som behandlar detta är för närvarande 

under utveckling, vilket innebär att all efterfrågad information inte är tillgänglig. 
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Problemet är att, även om de kan dokumentera hur många som lämnar sitt bagage i SBD 

eller manuellt, kan de inte få siffror avseende hur många resenärer som totalt har 

checkat in med enbart handbagage. Bara för att de kan mäta antalet resenärer som 

använder CUSS, behöver det inte betyda att resterande resenärer checkat in manuellt. 

De kan exempelvis ha gjort detta via telefonen och den information som saknas är inget 

som Swedavia kan nå eftersom det tillhör flygbolagen.  

 

För att utvärdera processerna på fallföretaget hålls det uppföljningsmöten varje vecka, 

där de reflekterar kring vad som gått bra och mindre bra. Då diskuteras även specifika 

händelser samt utvärdering av deras avvikelserapporter. Vid mötena har de nytta av 

OPD (Operational Performance Dashboard) vilket påvisar prestandan för alla 

Swedavias flygplatser. Den visar en generell nivå, exempelvis genomsnittstider, samt en 

detaljerad vy som avser flygrörelser, operatörer eller terminaler. En respondent tror att 

anledning till att de inte använt mätsystem tidigare är för att behovet inte funnits. 

Arlandas infrastruktur var god och flödet har fungerat, men i samband med att 

resenärerna ökar investeras det mycket inom infrastruktur, vilket blir väldigt kostsamt 

och då vill de först veta vart flaskhalsarna är. 

 

I början av 2017 skedde en omstrukturering av Swedavia. Några respondenter upplever 

att omstruktureringen har inneburit otydligare ansvarsområden. När omstruktureringen 

kommer tillrätta, kommer det att bli en förbättring för verksamheten men just nu 

eftersträvas tydligare gränssnitt. Anledningen till förändringen var att den föregående 

strukturen gav anställda för mycket ansvar inom för många områden samt att olika 

terminaler hade olika standarder, vilket den nya strukturen ska förhindra.  

 

Samtliga respondenter säger att de aktivt tar hjälp av andra kollegor i det dagliga 

arbetet. De menar att en framgångsfaktor för deras utveckling är deras samarbete och 

väletablerade kontaktnät. Resenärsprocessen är så pass komplex att enskild personal 

inte kan besitta all kunskap eller kompetens. Den förutsätter problemorienterad och 

kreativ personal som kan samarbeta med kollegor från andra avdelningar för att se 

helheten. En respondent påpekar att det inte alltid är nödvändigt att ta hjälp av andra 

kollegor, men att hålla en öppen dialog kan hjälpa dem att få bättre förståelse för resten 

av verksamheten. En annan respondent förklarar att det ibland kan vara enklare att 

arbeta med kunder, än kollegor, då olika avdelningar ofta värnar om deras egna 

intressen. De möter utmaningar när organisationen drar åt olika håll, vilket förutsätter 

att de måste ge och ta för att nå sina egna mål. Det kan även handla om pengar, så länge 

som en avdelning håller sin budget är de nöjda. Ibland kan det bli svårt för Operations 

att samarbeta med Infrastructure, då de prioriterar olika, men det försvåras ytterligare 

när en tredje åsikt från Commercial tillkommer.  

 

Bemötande av idéer och förbättringsförslag upplevs som kluvet på Swedavia. Om 

personen som kommer med en idé får som de vill, upplever de naturligtvis bemötandet 

väldigt bra, men det finns också dem som anser motsatsen. En respondent förklarar att 

oavsett om en idé är bra eller dålig förtjänar personen en återkoppling. Om personalen 

däremot skulle vara medveten om hur processen för förbättringsförslag går till skulle 
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deras förståelse bli mycket bättre. Varje idé ställs emot en alternativ lösning eller 

kostnad och då måste Swedavia fråga sig om de har råd att ändra på sig samt om de har 

den korrekta infrastrukturen för förändringen, vilket kräver en viss 

rimlighetsbedömning. Just nu tangerar Swedavia maxkapacitet i flera processer, vilket 

kräver att de måste genomföra en förändring. Förr hade terminalvärdar möjligheten att 

lämna idéer till en förslagslåda, men detta är tyvärr något som tagits bort. Det finns 

däremot ett system där avvikelser rapporteras in och som ger god återkopplingen. Dock 

uppmärksammas enbart kritik över saker som fungerar dåligt, systemet möjliggör inte 

för förbättringsförslag.   
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras och analyseras de inledande frågeställningar som formulerats 

för att tydliggöra syftet. Den första frågeställningen utgår från empirin och behandlar de 

karaktärsdrag som utmärker en resenärsprocess. Den andra frågeställningen ger en 

generell infallsvinkel där empirin filtreras genom konceptmodellen (se figur 5) vilken 

har vidareutvecklats. I den sista frågeställningen analyseras hur fallföretaget kan uppnå 

bättre effektivitet i sin processutveckling (se figur 10). 

 

 

  

  

  

  

  

  

Figur 10. En överblick av följande kapitel. 

 

5.1 Vad karaktäriserar resenärsprocessen på en flygplats? 

Eftersom en flygplats är ett komplext trafiksystem, där olika funktioner och inte minst 

människor samverkar, är det svårt att finna en entydig definition på resenärsprocessen. 

Innan boarding genomgår resenären flera olika delprocesser, vilka kan variera beroende 

på om resenären är avgående eller transfererande (Schultz & Fricke, 2011). Även 

flygplatsens fysiska layout kan påverka resenärsflödet, varpå resenärsprocessen kan se 

annorlunda ut på olika flygplatser (Oum & Yu, 2004). Ett tydligt karaktärsdrag är 

däremot de många aktörer, exempelvis flygbolag, resenärer och hyresgäster, som är 

involverade i de olika delarna av resenärsprocessen samt de höga säkerhetskraven (Al-

Dhaheri & Kang, 2015).  

 

I empirin framgick det att den mänskliga faktorn gjorde resenärsprocessen unik. 

Eftersom att flyga inte hör till allas vardag och en flygresa inkluderar faktorer som 

resenären inte kan råda över, kan detta yttras i form av osäkerhet, stress och nervositet. 

Även om delar av resenärsprocessen återfinns inom andra branscher är det tidspressen 

som är avgörande, då fem minuters försening på en flygplats kan leda till att resenären 

missar sitt flyg. Således är ytterligare ett karaktärsdrag att resenärsprocessen är hårt 

kontrollerad och tiden är kritisk. 

 

Enligt fallföretagets prognoser förväntas den globala turistnäringen öka med över tre 

procent om året fram till 2030 och den nya sofistikerade resenären önskar kontroll, 

komfort samt flexibilitet (Gheorghe & Stoenescu, 2015). Det är en mycket medveten 

konsument som är svårfångad och som söker nya unika värden i utbudet och 

flygplatsmiljön. För att följa med i utvecklingen måste flygplatserna därmed öka sin 

kapacitet, anpassa utbudet till kraven från de nya resenärerna och hitta nya sätt att möta 

kunden. Detta har lett till utveckling av bland annat självbetjäningskiosker där 

resenärerna själva kan checka in (se figur 11), vilket både är kostnadseffektivt och syftar 
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till att öka kundnöjdheten (van Dijk & van der Sluis, 2006). En mer detaljerad vy över 

resenärsprocessen finns i bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Visar en typisk resenärsprocess med respektive delprocesser.  

Incheckningen är uppdelad i tre aktiviteter, vilket möjliggör för resenären att nyttja 

självbetjäning via CUSS och SBD eller få hjälp vid en manuell disk. 

 

5.2 Vilka är nyckelfaktorerna vid processorientering och hur kan 

dessa anpassas till resenärsprocessen på en flygplats? 

Inom processorientering nämns flera olika nyckelfaktorer men deras relevans inom 

olika branscher kan säkerligen skilja sig. I avsnitt 3.6 presenterades en konceptmodell 

(se figur 5) baserad på teorier om både processorientering och resenärsprocesser. 

Studiens empiri har därefter filtrerats genom konceptmodellen, vilket resulterade i valet 

av fem nyckelfaktorer och en mer detaljerad resenärsprocess (se figur 12). Med hjälp av 

den presenterade konceptmodellen ämnar författarna stödja organisationer i arbetet med 

att utveckla resenärsprocesser. 

 

 
Figur 12. Studiens konceptmodell för att utveckla resenärsprocessen. 

 

Konceptmodellen har avgränsats utifrån primär- och sekundärdata samt med avseende 

på resenärsprocessens karaktärsdrag. Av de tolv nyckelfaktorer som presenterats, 

betonades fem faktorer mer under intervjuerna. Dessa var: processägare och – 

beskrivningar, stöd och engagemang, mätverktyg, organisation samt ständiga 

förbättringar. Empirin påvisade en avsaknad av processbeskrivningar och mätverktyg. 
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Däremot ansågs stödet och engagemanget från cheferna starkt, tvärfunktionalitet 

betonades och det var fokus på att ständigt utvecklas. Konceptmodellen har inga 

operationella dimensioner för testning (Shenkar et al., 1995), men den är generellt 

utformad (Shenkar et al., 1995) för att organisationer som arbetar med resenärsprocesser 

ska kunna använda den.  

 

Processägare och – beskrivningar betonar vikten av processägarens roll samt 

definiering och dokumentering. Att införa processägare kan tydliggöra för 

organisationer vem som ansvarar, övervakar och förändrar en specifik process 

(Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013). Eftersom en typisk flygplats har stora 

variationer i den säsongsbetonade efterfrågan (van Dijk & van der Sluis, 2006) och 

tiden är kritisk, bör det finnas en processägare som kan kontrollera resenärsprocessen 

(Melan, 1989) för att säkerställa en god upplevelse för resenären. För att uppnå detta 

menar fallföretaget att de måste samordna med externa aktörer, vilket då är 

processägarens ansvar (Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013). 

Att skapa en processbeskrivning, vilken innehåller definiering och dokumentering, 

anses som startpunkten för processorientering (Hinterhuber, 1995). En väl genomförd 

definition innebär en god överblick av processen (Buchanan, 1998; Melan, 1989) vilket 

avgör om den är lämplig för organisationen samt uppfyller kundens behov (Hammer, 

2007). Resenärens önskemål är något som hamnat alltmer i fokus för flygplatser och de 

strävar aktivt mot förbättrade kundupplevelser genom att tillgodose deras behov 

(Nikoue et al., 2015). Dessa kan variera beroende på resenärens ändamål, till exempel 

bröllopsresa eller charter. Däremot anses en resenärsprocess ofta som komplicerad på 

grund av dess involvering av flera externa aktörer (Al-Dhaheri & Kang, 2015; Manataki 

& Zografos, 2009), vilket kan göra den problematiskt att definiera. Då kan det vara 

lämpligt för organisationen att bryta ner kärnprocessen i flera delprocesser och 

tydliggöra gränssnitt samt ansvarsområden (Melan, 1989). 

 

Stöd och engagemang innebär att personalen ges möjlighet till ansvar och 

beslutsfattande för deras process samt att de får stöd och återkoppling från ledningen. 

För att bli processorienterad krävs det att ledning och chefer stödjer arbetet med 

processer (Hammer, 2007; Kohlbacher, 2010; Kohlbacher & Reijers, 2013). Det är 

ledningens ansvar att främja en miljö för processorientering (Melan, 1989), samt att 

understryka vikten av tvärfunktionalitet och kundfokus (Hammer & Stanton, 1999). Det 

innebär att ledningen bör utveckla huvudprocesser och delegera delprocesser till 

personal som ges auktoritet över beslutsfattande samt budgetering för dessa (Hammer & 

Stanton, 1999; Hinterhuber, 1995; Hung, 2006). Genom att stödja personalen bidrar 

ledningen till nytänkande, kreativitet och engagemang (Hinterhuber, 1995), vilket 

samtliga respondenter upplever finns inom fallföretaget. De har ansvar för deras 

delprocesser och förtroende att fatta beslut för processernas utveckling. Att uppnå hög 

effektivitet utgör en viktig del i en flygplatsterminal då antalet resenärer förväntas öka 

(Schultz & Fricke, 2011) samtidigt som kapaciteten i terminalhallarna är beroende av 

minskning av köer (Guizzi et al., 2009). I detta avseende anser fallföretaget att de har 

den befogenhet som krävs för att fatta, både långsiktiga samt minutoperativa beslut. 
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Mätverktyg avser att mäta och skapa ett underlag för utvärdering av en process. Att 

använda mätverktyg är en grundläggande nyckelfaktor inom processorientering 

(Hammer, 2007; Reijers, 2006; Kohlbacher, 2010; Melan, 1989), eftersom de processer 

som inte kan mätas inte heller kan bli bemästrade (Hinterhuber, 1995). Mätverktyg 

inom processorientering är avgörande eftersom det är det enda sättet att avgöra om en 

process verkligen förbättras (Armistead & Machin, 1998). Fallföretaget har idag inte 

något etablerat mätsystem, vilket försvårar deras strävan att bli processorienterade. De 

kan mäta delprocesser med hjälp av enkel klockning, antal resenärer per timme vid olika 

delprocesser samt användning av self service, men de saknar ett verktyg för att mäta 

kötider. Detta är av stor vikt eftersom tidsaspekten på en flygplats är central och mycket 

kritisk. Resenärsprocessens samverkan mellan flera olika aktörer kräver att mätningar 

av samtliga delprocesser genomförs för att kunna utvärdera om huvudprocessen 

effektiviseras. Flygplatser tar även del av ASQP-mätningar för att utvärdera resenärers 

upplevelse, vilket är ett benchmarking program för att kunna mäta kundnöjdhet och 

således jämföra sig mot deras konkurrenter (Al-Dhaheri & Kang, 2015). 

 

Organisation behandlar faktorer som företagskultur, organisationsstruktur och personal. 

Den företagskultur som förespråkas för processorientering är dynamisk, kan hantera 

förändringar (Zairi, 1997) samt främjar teamwork, kundfokus och personligt ansvar 

(Hammer, 2007; Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013). På fallföretaget 

framgår kulturen i enighet med teorin, då de betonar vikten av tvärfunktionalitet. 

Organisationens kundfokus upplevs dock som splittrat, vilket främst beror på olika 

agendor inom avdelningarna. 

 

En organisationsstruktur för processorientering bör vara horisontell och främja 

tvärfunktionalitet (Davenport, 1993a; Hammer & Champy, 1994). Det horisontella 

samarbetet uppmuntrar till gemensamt kundfokus, god sammanhållning samt tydligare 

gränssnitt för organisationen (Zairi, 1997; Lee & Dale, 1998). Denna struktur kan hjälpa 

verksamheter att uppnå de radikala prestationsökningar i processer som BPR 

förespråkar (Davenport, 1993a; Hammer & Champy, 1994). För att underlätta arbetet 

med processorientering krävs en metodik för utveckling av processer samt 

problemorienterad personal (Hammer, 2007). Även ledning av processerna är 

nödvändig (Kohlbacher, 2010), varpå viktiga ledaregenskaper är förmågan att främja 

kreativitet och möjliggöra förverkligande av idéer (Hinterhuber, 1995).  

 

Organisationsstrukturen inom fallföretaget uppfyller flera av kriterierna som anses 

betydelsefulla. De arbetar tvärfunktionellt och samarbetar med kollegor från andra 

avdelningar i det dagliga arbetet. Även om organisationens fokus må vara skildrat, drar 

de ändå nytta av varandras problemorientering samt idégenerering. En uttalad 

framgångsfaktor för utvecklingen är deras samarbete och väletablerade kontaktnät. 

 

Ständiga förbättringar handlar om organisationens arbete med ständig utveckling. Inom 

processorientering ska fokus vara på att ständigt utvecklas (Zairi, 1997), detta 

förbereder en organisation för den dynamik som vanligtvis uppstår hos externa och 

interna kunder (Hinterhuber, 1995). Den nya och sofistikerade resenären har fler och 
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högre krav på upplevelsen, vilket flygbolagen måste försöka bemöta (Gheorghe & 

Stoenescu, 2015). Organisationer med fokus på att ständigt förbättras ser processer som 

rörliga mål, vilka granskas kontinuerligt för att finna förbättringsmöjligheter (Peng et 

al., 2008). Om en organisation motarbetar ständig utveckling, är det inte lönt att försöka 

kontrollera deras processer (Melan, 1989). 

 

Fallföretaget nyttjar kompetens från samtliga avdelningar vid arbete med 

resenärsprocessen, dock skulle återkoppling vid förbättringsförslag däremot kunna 

förbättras. Fallföretaget är stort men saknar ett konkret tillvägagångsätt vid tips och 

idéer som kan leda till förbättringar, varpå tiden tills personalen får respons kan vara 

lång. Om personalen vore medvetna om den utdragna processen för detta tror en 

respondent att förståelsen kunde vara bättre. Anledningen är att varje idé ställs emot en 

alternativ lösning eller kostnad och då måste organisationen överväga om de har råd att 

ändra på sig. De måste även reflektera över om de har en korrekt infrastruktur för 

förändringen, vilket kräver en rimlighetsbedömning. Många organisationer fokuserar på 

fel problem när de utvecklar processer (Hinterhuber, 1995). Eftersom en 

flygplatsterminal kan delas in i olika dimensioner (Manataki & Zografos, 2009) bör de 

noggrant utvärdera vilka problem som är mest aktuella att åtgärda (Hinterhuber, 1995) 

för att ständigt utvecklas.  

5.3 Hur kan fallföretaget Swedavia få bättre effektivitet i sin 

processutveckling?  

Swedavia söker ständigt möjligheter att uppnå högre effektivitet i deras 

processutveckling. Den främsta anledningen till att fallföretaget eftersträvar effektivare 

processer är att kötiden på landside indirekt kostar pengar, eftersom resenären får 

mindre tid till att nyttja serviceutbudet på airside,  

 

Processägare och -beskrivningar  

Fallföretaget använder sig för närvarande inte av etablerade processägare, vilket bidrar 

till avsaknad av tydligt ansvar (Hinterhuber, 1995; Kohlbacher & Reijers, 2013) som 

kan försvåra arbetet med resenärsprocessen. Eftersom resenärsprocessen är komplex 

och respondenterna menar att en enskild individ inte kan erhålla all kunskap, kan det 

vara lämpligt att bryta ner den och tilldela varje delprocess en ägare med tydliga 

gränssnitt (Melan, 1989).  

På Swedavia förekommer det inga specifika processbeskrivningar över 

resenärsprocessen, även om de delvis har hjälp av dokumenterat underlag såsom 

checklistor och protokoll. De har upprättat en processkarta över huvudprocessen, vilken 

är indelad i elva delprocesser (se figur 7). Behovet av processbeskrivningar finns, 

framförallt då det förekommer nyckelpersoner i organisationen som besitter stor 

kunskap, vilken kan gå förlorad om någon slutar. Däremot anser personalenen att deras 

rutiner är väl inarbetade och därmed inget som kräver specifika beskrivningar. 

Samtidigt uppstår ibland situationer som är utanför flygplatsens kontroll och de hävdar 

att det inte går att göra processbeskrivningar för alla händelser som skulle kunna inträffa 

på en flygplats.  
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En anledning för processorientering kan vara att organisationen upplever problem med 

en aktivitet eller att det finns behov av att förbättra kvaliteten i en process (Childe et al., 

1994). På Swedavia är det bland annat köbildningen i terminalerna som upplevs 

problematisk och det finns ett behov av att förbättra kvaliteten i de delprocesser som 

utgör resenärsprocessen. För att underlätta detta kan processerna delas in i huvud-, stöd- 

samt ledningsprocesser, som avser processens karaktär och betydelse (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Att arbeta mer processorienterat kan för fallföretaget innebära att fokus 

hamnar på de processer som skapar värde åt kunden (Reijers, 2006), vilket utmynnar i 

en gemensam målbild (Hammer, 2007). Det huvudsakliga syftet med beskrivningen är 

att bedöma om processen är lämplig för verksamheten och ifall den bidrar till 

kundönskemålen (Hinterhuber, 1995). I den bör utförandet av, samt namnet på, 

processen framgå tydligt (Hammer, 2007).  

Stöd och engagemang 

Samtliga respondenter anser sig ha rätt förutsättningar för att sköta sitt arbete på ett bra 

sätt och att deras närmaste chefer ger stöd och vägledning. De har möjlighet att fatta 

egna beslut och utför sina arbetsuppgifter med stort eget ansvar. En respondent förklarar 

att de flesta har den kunskap som krävs, eftersom de arbetat i branschen i många år. 

Dock kan det kännas betungande emellanåt eftersom det finns många olika åsikter 

internt. Det kan därför vara väsentligt för ledningen att understryka tvärfunktionalitet 

och kundfokus (Hammer & Stanton, 1999) för att främja en processorienterad miljö 

(Melan, 1989). 

 

Många organisationer letar efter sätt att förbättra sin produktivitet, produktkvalitet eller 

sina processer och ett koncept som hanterar detta är BPM (Küng & Hagen, 2007). Att 

arbeta med BPM kan hjälpa fallföretaget få bättre konkurrensförmåga (Kilmann, 1995) 

samt ökad flexibilitet (Reijers, 2006). Då organisationens fokus upplevts som skiftat och 

optimala resenärsflöden inte alltid prioriterats, kan gemensamma målsättningar leda till 

starkare fokus på kunden (Zairi, 1997). 

 

När en process är förändrad kräver den ett visst ledarskap (Kohlbacher, 2010). Det kan 

därför vara av intresse att upprätta en CPO som har det övergripande ansvaret för 

organisationens processer och som med hjälp av koordinatorer eftersträvar ett 

förtydligande med organisationens fokus (Kohlbacher & Gruenwald, 2011).   

 

Mätverktyg 

Inom processorientering är det centralt att mäta en process (Hammer, 2007, Reijers, 

2006; Kohlbacher, 2010; Melan, 1989) och det är också avgörande för att kunna 

utvärdera processen. I dagsläget använder fallföretaget inte några särskilda mätverktyg 

för att utvärdera deras delprocesser. Det hålls istället uppföljningsmöten varje vecka, 

där de reflekterar kring vad som gått bra, mindre bra samt vilka åtgärder som bör vidtas. 

En anledning till avsaknaden av mätsystem anses vara att behovet inte funnits tidigare. 

Arlandas infrastruktur har varit god och flödena har fungerat, men i samband med att 

antalet resenärer har ökat drastiskt byggs flygplatsen ut och stora investeringar görs 

inom infrastrukturen. En önskan har därmed uppstått att ta reda på var flaskhalsarna 
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bildas inom resenärsprocessen, varpå de ämnar införa ett nytt kömätningssystem i slutet 

av 2017. 

 

Att bedöma en flygplats kapacitet handlar om mer än att bara beräkna hur många 

resenärer som får plats i en terminal. Kapacitet kan ses ur olika perspektiv beroende på 

de många olika aktörer som är delaktiga inom resenärprocessen i en flygplatsterminal 

(Kellerman, 2008). Ur Swedavias synvinkel ligger säkerheten i fokus och 

resenärsgruppens viktigaste prioritering är att flödeseffektivisera all trafik och uppfylla 

de säkerhetskrav som krävs. Samtidigt måste flygplatsen fokusera på resenärerna och 

deras behov (Gheorghe & Stoenescu, 2015).  

 

Swedavias kapacitet bestäms av den samlade förmågan att hantera flygplan i luften och 

på marken samt förmågan att flytta resenärer, bagage och fraktgods. Med ett mätsystem 

kommer det inte enbart gå att mäta flygplatsens finansiella effektivitet utan även den 

operativa effektiviteten (Humphreys & Francis, 2002). Den operativa effektiviteten 

handlar då främst om att eftersträva en hög utnyttjandegrad, låga risker och hög 

säkerhet, hög funktionalitet i form av tillförlitlighet och kontinuerlig 

underhållsverksamhet samt stor flexibilitet (Lemer, 1992). Ett mätverktyg som 

flygplatser kan använda för detta ändamål är SLAM, vilket är den enda nuvarande 

strategiska modellen för landside operationer (Andreatta et al., 2007). 

 

Det har varit svårt för fallföretaget att konkret mäta förbättringar. De har kontrollerat 

och utvärderat deras resenärsprocess efter bästa förmåga men då har fokus främst legat 

på utvärdering av de ASQP-mätningar som genomförts för att mäta kundnöjdheten. Ett 

nytt mätsystem för köbildning kan både hjälpa dem att bli uppdaterade om nuläget i 

terminalhallarna samt informera resenärerna om aktuell väntetid, vilket kan leda till 

ökad kundnöjdhet (Lemer, 1992).  

 

Organisation 

En stor utmaning på fallföretaget är att det finns ett revirtänk mellan de olika 

avdelningarna inom organisationen, som ett resultat av att de har olika agendor. Detta 

tyder på en viss avsaknad av en gemensam framtidsvision, vilket behövs för att kunna 

dra nytta av fördelarna som BPM förespråkar (Zairi, 1997). Det finns exempelvis en 

tydlig koppling mellan Manataki och Zografos (2009) dimensioner, vilka påvisar 

komplexiteten i samband med utveckling av en flygplatsterminal, samt de tre största 

avdelningarna inom Swedavia. För att klargöra vikten av ett gott samarbete och 

gemensamma målsättningar (Zairi, 1997) har dimensionerna bytts ut till de berörda 

avdelningarna på fallföretaget (se figur 13). Kubens symmetri bibehålls om de arbetar 

tillsammans mot samma mål, motarbetar de varandra riskerar de att skapa obalans. 
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Figur 13. Påvisar sambandet mellan avdelningarna Commercial, Infrastructure samt 

Operations och är en bearbetning av Manataki och Zografos (2009) modell, se figur 2. 

 

Den topologiska dimensionen går att likna med avdelningen Infrastructure och den 

operativa dimensionen har likheter med Operations. Commercial Services har stort 

inflytande på flygplatsernas utvecklingsplaner och denna avdelning utgör således den 

tredje dimensionen i figuren. Idag saknas en förståelse för varandras ansvarsområden 

och det är en del arbete i stuprör, då olika prioriteringar och ambitioner skiljer dem åt. I 

linje med BPM bör utvecklingen av en företagskultur baseras på att arbeta med 

kvalitetsutveckling och en systematik för att stödja samarbete mellan olika avdelningar 

eftersträvas (Zairi, 1997). För att implementera BPM krävs dock en omfattande 

förståelse för dess principer genom hela organisationen (Zairi, 1997). Behovet av en 

strategisk och organisatorisk förändring måste vara uppenbart för hela organisationen 

(Hinterhuber, 1995), vilket är svårt på fallföretaget då vissa avdelningar uppfattas som 

mer resultatinriktade än andra. Detaljhandeln har blivit allt viktigare på flygplatser 

(Freathy, 2004) och intresset för att uppmuntra resenärerna att utnyttja deras 

serviceutbud större (Volkova, 2009), men om detta inte framgår till hela organisationen 

förloras en gemensam vision för företaget (Zairi, 1997). 

I början av 2017 skedde en omstrukturering av Swedavia, något som bidragit till att en 

del ansvarsområden blivit otydligare. När omstruktureringen har satt sig, ska den leda 

till förbättringar för verksamheten, men idag eftersträvas det tydligare gränssnitt mellan 

avdelningarna. Genom att arbeta med principerna från BPM uppmuntras organisationen 

till att kartlägga sina processer och sträva mot gemensamma målsättningar (Zairi, 1997). 

 

Ständiga förbättringar 

Eftersom flygplatser utgör några av samhällets mest komplicerade transportsystem, 

vilka eftersträvar att tillhandahålla effektiva tjänster (Nikoue et al., 2015), förväntas 

Swedavia att ständigt sträva mot högre effektivitet i deras processer. Den största 

utmaningen i dagsläget är att Arlanda inte har de ytor som krävs och att de just nu 

tangerar maxkapacitet i flera delprocesser. En respondent påtalar att ”Arlanda har vuxit 

ur sin kostym som ett resultat av att infrastrukturen inte har hunnit med 

trafikutvecklingen”. Detta begränsar möjligheten till nytänkande och flödena måste 
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istället anpassas efter den befintliga strukturen, vilket resulterar i tillfälliga lösningar 

och arbete med att släcka de mest akuta bränderna. I ett försöka att uppnå högre 

kapacitet i deras resenärsprocess skulle konceptet bakom BPR vara fördelaktig. BPR 

innebär en fundamental omstrukturering av en process, vilken avser att uppnå radikala 

förbättringar inom exempelvis kapacitet, kostnader, kvalitet, service eller tid (Hammer 

& Champy, 1994). För att verkligen uppnå radikala prestationsökningar måste 

organisationen våga bryta ner processen (Hammer, 1990). Nackdelen för fallföretaget är 

att de inte kan utgå från en helt ny utgångspunkt. De är begränsade till den befintliga 

anläggningen och även om de försöker att rita om flöden och se det ur nya perspektiv så 

är det svårt att genomföra. 

 

Idag ligger stort fokus på att arbeta ikapp och förbi deras ”nolläge” eftersom flygplatsen 

har halkat efter sina konkurrenter i andra länder, gällande modernare system och 

utrustning. Det finns flera bakomliggande orsaker till detta, bland annat finns det 

fortfarande ett monopoltänk inom verksamheten och fallföretaget lägger mycket fokus 

på den kommersiella avdelningens försäljningsintäkter, vilket gör det svårt arbeta med 

ständiga förbättringar av resenärsprocessen. Det finns däremot ett system där avvikelser 

rapporteras in och behandlas av respektive avdelning. Dock noterar enbart systemet för 

avvikelsehantering kritik över saker som fungerar dåligt och möjliggör inte för 

förbättringsförslag. Således saknas ett forum där personalen kan lämna tips och idéer på 

konkreta förbättringar. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel redogörs slutsatserna för studien, konkreta förbättringsförslag (se figur 

14) samt vidare forskning. Syftet var att skapa en konceptmodell för arbetsmetodiken 

vid utveckling av resenärsprocessen på flygplatser, med avsikt att tillföra en ny 

tillämpning till området för processutveckling. Modellen avsåg även att hjälpa 

fallföretaget Swedavia bli effektivare i sin processutveckling.  

 

 
Figur 14. Ett visuellt förtydligande av slutsatserna samt förbättringsförslagen. 

 

Resenärsprocessen på en flygplats 

För att besvara syftet analyserades vad som kännetecknar en resenärsprocess. De 

slutsatser som studien kommit fram till är att det främsta karaktärsdraget är den kritiska 

tidsaspekten, eftersom några minuters försening i värsta fall kan leda till ett missat flyg. 

Den utmärker sig också eftersom den utgörs av olika delprocesser som involverar 

många aktörer såsom flygbolag, resenärer, marktjänstbolag och hyresgäster. Den 

detaljerade vyn av resenärsprocessen som presenteras i bilaga 2 visar en överblick av 

resenärsprocessens delprocesser. Den avser ett ramverk med möjligheten till att 

applicera kvantitativa mätetal till vardera delprocess som kan användas vid exempelvis 

simulering. Resenärsprocessen inkluderar flertalet faktorer som resenären inte kan råda 

över, vilket bidrar till att den mänskliga faktorn gör den unik. Den är inte något som 

resenären upplever varje dag och den är hårt kontrollerad, då det ställs höga 

säkerhetskrav. Ytterligare ett karaktärsdrag är att delprocesserna kan variera från 

flygplats till flygplats varvid resenärsprocessen är under ständig utveckling för att möta 

kundernas krav, bland annat på komfort och flexibilitet. 

 

Konceptmodellen 

Studiens bidrag är en konceptmodell som avser både ett teoretiskt och ett praktiskt 

bidrag. Konceptmodellen avser stödja organisationer att bli effektivare i deras 

utveckling av en resenärsprocess. Med hjälp av de fem nyckelfaktorerna är syftet att 

utvärdera den egna verksamheten och se hur pass processorienterade de är. 

Konceptmodellen visar vilken process den baseras på samt vilka de främsta 

nyckelfaktorerna är för att vara processorienterad. Modellen utgör även ett visuellt stöd 

då den påvisar samverkan mellan de olika faktorerna och den aktuella 

resenärsprocessen. I sin helhet har modellen inga operationella dimensioner som kan 
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testas, men utfallet av respektive nyckelfaktor går att mäta. Den är även avsedd som ett 

verktyg för att förbättra kvaliteten i en verksamhets resenärsprocess. Modellen kan 

användas för att få bättre förståelse för nyttan av att ha processägare, vikten av att mäta 

och utvärdera sina processer samt att utvecklas genom ständiga förbättringar. 

Grundläggande för detta är stöd och engagemang från ledningen samt strävan mot en 

dynamisk företagskultur och en tvärfunktionell organisation. Nyckelfaktorerna är 

avgränsade efter Sveriges största och mest representativa flygplats för att uppnå 

generaliserbarhet. Valet av dessa samt varför de är viktiga för resenärsprocessen 

motiveras nedan: 

 

Det bör finnas en processägare som har det övergripande ansvaret, men det måste också 

finnas processägare som ansvarar för de olika delprocesserna inom resenärsprocessen. 

Processerna på en flygplats är väldigt unika eftersom de är föränderliga, vilket medför 

stort fokus på koordinering och samordning av de externa aktörerna. Då efterfrågan är 

säsongsbetonad och tiden är avgörande, krävs det flexibilitet i rollen som processägare 

för att övervaka och styra sin process. Även användning av processbeskrivningar 

behövs för att hjälpa personalen att få en god överblick och en tydlig gemensam 

definition. Dessa ska framförallt tydliggöra vilket kundbehov som processen uppfyller, 

exempelvis flygbolag, resenär eller hyresgäst. På grund av komplexiteten i 

resenärsprocessen kan beskrivningen upplevas problematisk. Därför är det 

processägarens uppgift att upprätta en rimlig, och inte alltför detaljerad, 

processbeskrivning som ska bidra till tydliggörandet av gränssnitt och ansvarsområden 

på en flygplats. 

 

Stöd och engagemang från ledningen är fundamentalt, eftersom det främjar en miljö för 

processutveckling genom att möjliggöra eget ansvar och beslutsfattande för personalen. 

Ledningen bör ansvara för huvudprocesserna och delegera stöd- och ledningsprocesser 

till övrig personal. Mer befogenhet uppmuntrar personalen till kreativitet och 

flexibilitet, vilket krävs då många minutoperativa beslut uppstår på en flygplats. Vidare 

bör behovet av tvärfunktionalitet betonas för att skapa gemensamt kundfokus. Med 

tanke på senare års resenärstillväxt bör resenären vara i fokus och därför är flertalet 

flygplatser i stort behov av att effektivisera kapaciteten i terminalhallarna. 

Att mäta resenärsprocessen är grundläggande för att kunna analysera dess delprocesser. 

Detta kräver mätverktyg, vilka skapar underlag för att utvärdera förändringar och 

besluta om eventuella åtgärder. För att ge en korrekt återspegling av effektiviteten i en 

resenärsprocess krävs att samtliga delprocesser utvärderas, vilka tillsammans skapar en 

realistisk helhetsbild. Inom flygbranschen är mätningar inom kundnöjdhet, 

betjäningskapacitet samt kötider mycket betydelsefullt exempelvis vid beslut gällande 

långsiktig planering. Om resenärsprocessen inte kan mätas går det heller inte att se om 

den har utvecklats. Eftersom tiden är mycket kritisk, är flygplatser i behov av mätningar 

för att avgöra huruvida en resenärs kötid har minskat och ifall resenären har fått bättre 

förutsättningar för att hinna med sitt flyg.  
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En organisation, vars företagskultur och organisationsstruktur främjar arbetet med 

processer, är nödvändig för att hantera förändringar. En dynamisk kultur krävs som kan 

hantera förändring på en flygplats men också chefer med goda ledaregenskaper 

efterfrågas. Detta ska uppmuntra personalen till problemorientering och kreativitet, två 

egenskaper som är eftertraktade vid utveckling av resenärsprocessen. Även en 

horisontell organisationsstruktur eftersträvas för att möta de utmaningar som uppstår vid 

en resenärsökning. Denna leder till tydligare kundfokus och skarpare gränssnitt för 

ansvarsområden på flygplatsen. Genom tvärfunktionalitet kan organisationen ta del av 

intern kompetens från flera avdelningar och därmed nyttja fördelarna med 

processorientering.  

 

Slutligen bör arbetet med ständiga förbättringar vara i fokus vid utveckling av en 

resenärsprocess. Den nya sofistikerade resenären har fler behov som flygplatsen måste 

tillmötesgå och högre krav på servicen, varpå det ligger i en flygplats intresse att 

ständigt utvecklas. Detta görs bäst genom att ta del av idéer och förbättringsförslag från 

hela organisationen för att bemöta den förväntade resenärsökningen. Vid utveckling av 

processer fokuserar många organisationer på fel problem. Eftersom en flygplats kan ses 

ur olika perspektiv, kan fokus skifta mellan de olika avdelningarna och därför är det 

viktigt att lokalisera källan till problemet för att kunna åtgärda det samt vidareutveckla 

resenärsprocessen. 

 

6.1 Förbättringsförslag till fallföretaget  

Det praktiska bidraget är de förbättringsförslag som utvecklats för att hjälpa Swedavia 

vilka baseras på konceptmodellen samt den detaljerade vyn av resenärsprocessen i 

bilaga 2. Modellen i bilagan visar respektive delprocess, vilket ger fallföretaget en god 

överblick av deras resenärsprocess. Därefter kan fallföretaget själva applicera mätetal 

där de anser lämpligt för att mäta huruvida deras process utvecklas vid nyttjandet av 

nyckelfaktorerna. Ett föreslag till fallföretaget vore att göra detta med hjälp av 

simulering även om de upplever en varierande säsongsbetonad efterfrågan. Avsikten 

med konceptmodellen är att fungera som ett stöd och verktyg, vilken personalen ska ha 

tillgänglig för att öka medvetenheten om att respektive nyckelfaktorer ska ingå i deras 

arbetsmetodik. Eftersom fallföretaget inte längre är ensamma på marknaden behöver de 

ta större hänsyn till resenärens upplevelse och skapa enkla flöden. Istället för att främja 

en effektiv resenärsprocess, gör Swedavia raka motsatsen. De bygger kommersiella 

hinder eftersom de fokuserar för mycket på intäkterna från Commercial. Lägger de 

större fokus på resenärens upplevelse genom en bra infrastruktur för resor och handel, 

kommer ökade intäkter istället som en naturlig följd av nöjda och återkommande 

kunder. Rekommendationerna som presenteras nedan avser därför grundläggande 

moment för att applicera konceptmodellen: 

 

Processägare och – beskrivningar 

• Swedavia måste klargöra för personalen vilka som ansvarar, kontrollerar och 

utvecklar respektive delprocess genom att införa tydliga processägare, vilket 

krävs för att kunna övervaka och syra delprocesserna. 
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• Fallföretaget ska dokumentera sina rutiner och tillvägagångsätt genom att 

upprätta processbeskrivningar över respektive delprocess för att bevara kunskap 

från nyckelpersoner, vilken annars riskerar att gå förlorad om dessa slutar eller 

går i pension.  

• Dela även upp huvudprocessen, resenärsprocessen, i respektive stöd- och 

ledningsprocesser för att skapa en tydlig översikt. Detta ska göras till den gräns 

de anser lämplig, eftersom de arbetar med en komplex process måste de själva 

avgöra detalj-nivå. 

 

 

Stöd och engagemang 

• Fallföretagets ledning måste betona vad som är kärnan i organisationen och 

sträva efter en gemensam vision, för att tydliggöra för avdelningarna vad som 

ska erhålla högst fokus.   

• De ska inrikta sig på tydligare kundfokus, vilket hjälper Swedavia sträva mot 

gemensamma målsättningar. Detta eftersom det tidigare har upplevts som 

problematiskt när organisationen skiftar fokus, då resenärsprocessen inte alltid 

är högsta prioritet. 

• Upprätta en CPO, som tilldelas det övergripande ansvaret för organisationens 

samtliga processer. Inrätta även processkoordinatorer på respektive avdelning 

som kan stödja CPO och kontrollera samt utveckla processerna. 

 

Mätverktyg 

• Implementera det nya mätverktyget snabbast möjligt. Det är nödvändigt för att 

underlätta köhanteringen i terminalhallarna och öka kundnöjdheten eftersom det 

kan informera resenären om uppskattad väntetid.  

• Det nya mätsystemet är av yttersta vikt för att kunna utvärdera och effektivisera 

resenärsprocessen. Utan detta kan de inte bekräfta om väntetiden minskar, vid 

exempelvis olika delprocesser såsom incheckning och säkerhetskontroll. 

• Fallföretaget bör även se över möjligheten att implementera SLAM, vilket skulle 

hjälpa dem att få en grov uppskattning av flödet genom terminalerna samt påvisa 

hur förseningar påverkar flygplatsen. 

Organisation 

• Tydliggör gränssnitt och ansvarsområden för Operation, Infrastructure samt 

Commercial. Klargör vad som är agendorna för respektive avdelning för att 

undvika revirtänk och skapa bättre förståelse. Om resenärsflödet nedprioriteras 

ska det tydliggöras varför, så att avdelningarna har samma insikt i 

organisationens åligganden.   

• Skapa en omfattande förståelse för BPM och dra nytta av dess fördelar såsom 

starkare kundfokus, ökad flexibilitet och reducerade kötider. Behovet av BPM 

måste förtydligas genom hela organisationen och kan då hjälpa dem att på ett 

systematiserat och strukturerat tillvägagångsätt styra deras processer.  
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Ständiga förbättringar 

• Använd BPR för att uppnå radikala förbättringar i deras processer gällande 

kapacitet, kvalitet, service och tid. Till att börja med ska de se resenärsprocessen 

från ett kundperspektiv och tydliggöra dess syfte. Därefter åsidosätts denna för 

att påbörja en ny process med samma syfte som föregående. Detta uppmuntrar 

fallföretaget till nya tankemönster och mindre begränsningar vid utveckling av 

processer.  

• Återinför ett system där personalen kan lämna förbättringsförslag, vilket 

uppmuntrar till idégenerering och låter organisationen ta del av den interna 

kompetensen. 

 

6.2 Vidare forskning 

Med avseende på vidare forskning rekommenderar författarna att konceptmodellen 

testas i praktiken och utvärderas för att se om bättre effektivitet kan uppnås genom att 

fokusera på de fem nyckelfaktorerna. En intressant aspekt för denna studie skulle vara 

att samla in ytterligare data från avdelningarna Infrastructure samt Commercial. Detta 

för att få en bredare infallsvinkel och få större förståelse för hur deras prioriteringar 

skiljer dem åt, vilket skulle styrka studiens trovärdighet. För att bekräfta 

konceptmodellens generaliserbarhet bör modellen testas på samtliga Swedavias 

flygplatser och undersöka om nyckelfaktorerna upplevs som lika viktiga. 

Det kan också vara av intresse att studera ytterligare fallföretag inom flygbranschen. 

Detta för att kunna jämföra och analysera vad de har gemensamt samt vad som 

eventuellt skiljer dem åt i arbetet med att utveckla resenärsprocesser. Skulle flera 

fallstudier påvisa många gemensamma faktorer skulle den framtagna konceptmodellens 

validitet styrkas. Det kan även vara aktuellt att testa konceptmodellen på andra 

organisationer inom transportsektorn och se hur nyckelfaktorerna förhåller sig till deras 

resenärsprocesser.   
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Tema 1 

 

1. Vad är dina arbetsuppgifter/din roll på Swedavia? 

2. Vilka utmaningar stöter du på inom ditt jobb?  

3. Anser du att du har bra förutsättningar för att utföra dina arbetsuppgifter?  

Tema 2 

4. Vad utmärker resenärsprocessen på en flygplats i jämförelse med andra typiska 

processer? Finns det specifika krav på resenärsprocessen som gör den unik? 

5. Hur bidrar du till utveckling av resenärsprocessen? 

6. Vilken del av resenärsprocessen är du aktiv inom? 

Tema 3 

7. Använder du dig av processbeskrivningar i ditt dagliga arbete? 

8. Får du stöd av dina chefer i arbetet med processer och anser du att de främjar en 

miljö/företagskultur för processutveckling?   

9. Är det tydligt vem som ansvarar för en process, använder ni benämningen 

processägare?  

10. Hur mäter ni förbättringar i resenärsprocessen?  

11. Utvärderar ni era processer? 

12. Tar du hjälp av andra kollegor i ditt arbete? 

13. Hur bemöts kreativitet och förbättringsförslag inom verksamheten?  

14. Utifrån de frågor vi har ställt, anser du att ni är en processorienterad verksamhet? 
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Bilaga 2 – Resenärsprocessen 
  


