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Sammanfattning 
Swedavia har på de senaste nio åren sett en fördubbling på antalet resenärer som reser via deras 

flygplatser. Då Arlanda är Sveriges största och mest trafikerade flygplats ställer detta höga krav 

på infrastrukturens kapacitet och flöden. För att undvika stora kostnader i utbyggnation av 

terminalbyggnader har de tagit fram projektet ”Off Airport Bagdrop” där resenären får 

möjligheten att lämna sitt bagage på en plats utanför flygplatsen, för att på så sätt minska antalet 

resenärer och bagage i avgångshallen på Terminal 5.  

Examensarbetet går ut på att undersöka hur tjänsten kan byggas upp, vad som måste fungera 

samt vilka problem som måste lösas. En processkarta samt en tidsaxel har skapats för att 

visualisera bagageprocessen och dess ledtider. Med hjälp av intervjuer och observationer har 

också tre varianter på lösning tagits fram där sedan den bästa lösningen, ur Swedavias synsätt, 

har valts ut.  

De förslagen som rapporten har resulterat i är: 

• En permanent ”Off Airport Bagdrop” på Stockholms Centralstation där resenärer som 

befinner sig inne i centrala Stockholm har möjligheten att bli av med sitt bagage i ett 

tidigare skede för att då kunna turista eller göra ärenden. 

• Långtidsparkeringarna Alfa & Beta på Arlanda, där möjligheten finns för resenärer som 

anländer med bil att kunna checka in bagaget redan i anslutning till parkeringen för att få 

en behagligare start på resan.  

• ”Pop Up”-tjänst som vänder sig mot gruppbokningar, event och sportlovsresenärer. 

Det alternativet som anses lösa Swedavias kapacitetsproblem bäst är förslag tre, ”Pop Up”-tjänst. 

Denna lösning är enklast att implementera samt att den fångar upp de stora mängder resenärer 

och bagage som ställer till problem i Terminal 5 på Arlanda. 
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Abstract 
Over the past nine years, the number of travelers traveling through Swedavia’s airports has 

increased significantly. The increase has placed a high demand on Stockholm Arlanda Airport’s 

infrastructural capacity. In order to avoid major expenses on the development of the terminal 

buildings Swedavia has developed a project called “Off Airport Bagdrop”, which gives the 

travelers the opportunity to leave their luggage at a location outside the airport. This way the 

number of passengers and luggage in the departure hall at Terminal 5 can be reduced.  

The thesis examines how the service can be developed, what is needed for it to work as well as 

which problems must be solved. A process map and a timeline have been created to visualize the 

luggage handling process and its lead times. With data gathered through interviews and 

observations, three solutions have been identified. The best solution, with Swedavia’s 

perspective in mind, has then been selected.    

The solutions identified in the report are as follows: 

• A permanent “Off Airport Bagdrop” at Stockholm Central station where travelers in the 

vicinity of central Stockholm have the possibility to check in their luggage and get it 

transferred to the airport to then be able to tour the city or run errands.  

• The long-term parking Alfa & Beta at Arlanda where the travelers who arrive with their 

cars have the possibility to check in their luggage at the parking lot. This way they can 

begin their journey more comfortably  

• A “Pop Up”-service targeting group bookings, events and sport holiday travelers by 

providing temporary “Drop Off Points” at selected locations.   

We conclude that the latter alternative, the “Pop Up”-service, solves the capacity problem in the 

best way. This alternative is also the easiest to implement and captures the large number of 

passengers and luggage that create the capacity problem at Arlanda. 
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Ordlista 

Airside: Benämning av området på flygplatsen efter säkerhetskontrollen.  

Apron: Området på flygplatsen där flygplan är parkerade samt där de på- och avlastas, tankas 

samt där ombordstigning sker. 

B2B: Business-to-business. Situation där ett företag gör en kommersiell transaktion med ett 

annat företag.   

Bagagetagg: En markering som fästs på det incheckade bagaget vars främsta funktion är att 

påvisa bagagets destination samt identifiera ägaren till bagaget.  

Boardingkort: Ett dokument resenären får i samband med incheckning som ger behörighet att 

passera säkerhetskontrollen och stiga ombord.  

CUSS-automat: ”Common-use self-service”-automat. Incheckningsautomat som delas av 

samtliga flygbolag som använder tjänsten. 

DCS: ”Departure Control System”. Flygbolagets datasystem för bland annat incheckning och 

boarding. 

Drop Off Point: Plats utanför flygplatsen där bagage checkas in.  

EBS: “Early Baggage Storage”. Anläggning som förvarar tidigt incheckat bagage.  

Heavy tag: Markering som används på bagage som väger 20 kilogram eller mer. 

HVO: Hydrogenated Vegetable Oil. Miljövänligt bränsle. 

IATA: International Air Transport Association.  

ICAO: International Civil Aviation Organization.  

IOSA: IATA Operational Safety Audit.  

Landside: Terminalområdet på flygplatsen till vilken allmänheten har obegränsad tillgång.  

Off-peak: Alla tidpunkter utanför peak (se nedan). 

Pax: Förkortning för passagerare. 

Peak: Tidpunkt då det är som mest rörelser.  

SBD: Self Bagdrop. Automatisk bagageavlämningsposition.  

TSA: Transportation Security Administration. Myndighet som ansvarar över säkerheten kring 

resandet i USA.   

USP: ”Unique Selling Propositions”. Är de unika faktorerna som gör att en tjänst skiljer sig från 

en annan.  
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1. Inledning 
Flygindustrin fyller enligt Air Transport Action Group (2005) en viktig funktion för samhället då 

den bidrar med ett globalt transportnätverk, vilket medför en viktig roll för den ekonomiska 

tillväxten. De menar även på att flygindustrin främjar turismen runt om i världen och bidrar med 

en hållbar utveckling för framförallt utvecklingsländer. Även International Civil Aviation 

Organisation, ICAO, (2017) menar på att flygindustrin är av ekonomiskvikt för samhället.  

Flygindustrin kan enligt Nationalencyklopedin (u.å.) delas in i två marknader, militärflyg och 

civilflyg. 1914 lyfte första civilflyget, resan var mellan städerna St. Peterburg och Tampa i 

Florida, USA (Sharp, 2018). Sedan dess har flyg blivit ett av det mest använda transportmedlet 

(10MostToday, 2018). Med det ökade nyttjandet av civilflyg har även kraven och 

kapacitetsbehovet på flygplatser ökat. Med åren har flygbranschen och de incheckningsprocesser 

som finns genomgått en ordentlig utveckling av automatisering och digitalisering vilket har lett 

till att resenären gör mer och mer av delarna själv. 

För att en resenär idag ska få stiga ombord sitt flyg krävs det att denne är incheckad och har fått 

boardingkort. Har resenären bagage som ska checkas in måste denne kontakta en check in disk 

alternativt checka in bagaget själv vid en ”Self Bagdrop”. (Swedavia personlig kommunikation, 

2019-05-08)  

På grund av säkerhetsskäl krävs det även att resenären passerar en säkerhetskontroll, detta sker 

efter att resenären utfört incheckningen och innan den tar sig till gaten. Alla dessa moment är en 

kedja av aktiviteter som flygplatsen måste tillhandahålla och driva på ett sådant sätt att det blir 

trivsamt och underlättar för resenären.  

I Sverige finns ett flertal flygplatser, varav tio är ägda av det svenskstatliga företaget Swedavia, 

bland dessa Stockholm Arlanda Airport. Företagets vision är att skapa en hållbar tillväxt för 

Sverige vilket de gör genom att utveckla flygplatserna för att tillfredsställa framtidens behov. 

(Swedavia, 2017a) Swedavia (2018a) konstaterar, genom insamlade data, att resenärsantalet har 

ökat på deras flygplatser under de senaste åren, från mer än 24 miljoner resenärer år 2009 till 

strax över 42 miljoner resenärer år 2018. Detta kan styrkas av studier utförda av International Air 

Transport Association, IATA, (2018) som påvisar att resenärsantalet ökat globalt. I och med 

denna ökning påverkas kapaciteten på terminalområdena. Detta kräver en förändring i 

processkedjan för att bland annat minimera köerna och effektivisera processen. En flaskhals som 

Swedavia identifierat på sina flygplatser är incheckningsprocessen vilket kan förbättras genom 

att ge resenären fler incheckningsmöjligheter (Swedavia, 2018b). 

1.1 Problembakgrund 

När resenärer i dagsläget anländer till Stockholm Arlanda Airport och vill checka in bagage har 

de två möjliga alternativ. Antingen gör de incheckningen av bagaget vid en automatiserad 

position, kallad ”Self Bagdrop” eller så gör de det vid en incheckningsdisk med assistans från ett 

av marktjänstbolagen på flygplatsen. Problematiken som har identifierats är att flygplatsen under 
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vissa perioder av året har högt tryck vid avlämning av bagaget. Denna problematik kan 

identifieras på de flesta av Swedavias tio flygplatser. 

Köbildningarna som skapas innebär inte bara problem för flygplatsen och flygplatsens aktörer 

utan skapar även missnöje bland resenärerna. För att minska det höga trycket vill Swedavia 

erbjuda resenärer möjligheten att lämna in bagaget innan de anländer till flygplatsen, en så kallad 

”Off Airport Bagdrop”-tjänst. ”Off Airport Bagdrop” innebär att resenären checkar in sig och sitt 

bagage på en annan plats, utanför flygplatsen, och kan sedan gå direkt till säkerhetskontrollen när 

de anländer till flygplatsen. Var resenären utför incheckningen kan variera, det kan vara hotellet 

som resenären har bott på eller tågstationen resenären reser från för att ta sig till flygplatsen. 

Genom att erbjuda tjänsten skulle det innebära att färre resenärer checkar in bagaget på 

flygplatsen vilket i sin tur skulle medföra minskade köer och ökad kapacitet. Det skulle även 

innebära en bra service för resenären som kan gå direkt till säkerhetskontrollen vid ankomst till 

Arlanda.  

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att utreda hur ”Off Airport Bagdrop” kan utföras för Stockholm Arlanda 

Airport och undersöka värdet av detta för både resenären, flygplatsen och flygplatsens aktörer. 

Studien ska undersöka de problem som kan uppstå vid implementeringen av denna tjänst och 

identifiera riktlinjer för tjänstens framtida användning.  

1.3 Frågeställningar 
Den första frågeställningen ska ge en bakgrund till begreppet ”Off Airport Bagdrop” genom att 

kartlägga och undersöka de olika aktiviteterna som krävs för att tjänsten ska fungera. Andra 

flygplatser studeras för att göra en jämförelse och få en inblick i hur tjänsten används idag vilket 

inkluderas i en av underfrågorna. I den andra frågeställningen identifieras de problem som kan 

uppstå vid implementeringen av tjänsten. Detta för att kunna ge förslag på hur tjänsten kan 

utföras. Den tredje frågeställningen syftar till att visa effekterna av vad tjänsten kan innebära för 

resenärer, flygplatsen samt flygplatsens aktörer. 

• Hur fungerar processen för ”Off Airport Bagdrop” jämfört med processen för 

incheckning av bagage idag? 

o Var och när ska bagaget lämnas? 

o Vilka delar ingår i processen och vilka är dess hålltider? 

o Hur fungerar processen på andra flygplatser? 

• Vilka problem uppstår vid implementeringen av ”Off Airport Bagdrop”?  

o Hur stor bagagevolym bör hanteras för att det ska ge effekt? 

o Hur ser reglerna ut kring bagageavlämningen? 

• Vad är värdet för denna tjänst för resenären, flygplatsen och flygplatsens aktörer ur ett 

miljö-, ekonomiskt- och socialt perspektiv? 
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1.4 Avgränsningar  
Studien kommer avgränsa sig till Stockholm Arlanda Airport, Terminal 5 och utrikesavgångarna 

som trafikeras av flygbolaget Scandinavian Airlines, SAS. Avgångar till USA kommer bortses 

från då de har annorlunda säkerhetsregler vad gäller incheckat bagage. Studien tar inte heller 

hänsyn till andra flygplatser som ägs och drivs av Swedavia. Den kommer också avgränsas till 

att bara undersöka Stockholm som område för tilltänkta avlämningsplatser för bagage. Processen 

för denna tjänst avgränsas till att bara studeras från att bagaget lämnas av resenären på den 

utvalda avlämningsplatsen, även kallat ”Drop Off Point”, till dess att bagaget lämnas i 

bagagehanteringen på Stockholm Arlanda Airport. 

1.5 Antaganden 
En del antaganden har gjorts för att kunna utföra studien. 

• Resenären ankommer i snitt 2 timmar innan avgång. Detta antagande grundas i 

rekommendationer från SAS (2019). 

• Lastning/lossning av bagage in i fordonet beror på hur mycket bagage som finns. I denna 

studie antas det ta max 30 minuter.  

• Att transporttiden mellan Stockholm Centralstation och Arlanda varierar beroende på 

mängden trafik är ett antagande som används i denna studie. Detta antagande stärks av 

färdbeskrivningar från Google Maps (2019).    

• Observationerna som presenteras i Figur 4 över flygtrafiken antas stämma för samtliga 

veckor om året förutom storhelger som jul, påsk och sportlov. Detta stärks av Figur 6 

som har liknande flygtrafik. Figur 5 antas representera samtliga storhelger.  

1.6 Rapportens disposition 
Teoretiska informationen som presenteras i Kapitel 2 ligger till grund för studien och är av 

relevans för förståelsen av studien. Kapitlet börjar med en generell beskrivning av logistik för att 

sedan fördjupa sig vidare inom flygplatsaktörer och incheckningsprocesser. 

Kapitel 3 beskriver teorin bakom de metoder som använts för genomförandet av denna studie. 

Vidare redogörs tillvägagångsättet för dessa metoder i Kapitel 4. 

I Kapitel 5 sammanställs den datainsamling som utförts. Data är hämtat från intervjuer och 

observationer som genomförts samt studie av liknande tjänster. Den inhämtade data analyseras 

sedan i Kapitel 6. 

Resultat och lösningsförslag som framställts av studien presenteras i Kapitel 7. Kapitlet är indelat 

i hur processerna ser ut samt de tre lösningsförslag som utvecklats utifrån den analyserade data.  

I Kapitel 8 förs en diskussion kring valda metoder. Även resultatet som tidigare presenterats 

diskuteras i detta kapitel. Kapitlet avslutas sedan med förslag på vidare studier. 

Rapporten avslutas med Kapitel 9. Kapitlet börjar med en slutsats och övergår sedan till 

rekommendationer till företaget. Kapitlet avslutas med att studiens frågeställningar besvaras.  
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras den relevanta teori som har används i studien. Kapitlet börjar med en 

generell beskrivning av logistik för att sedan fördjupa sig mer inom den teori som krävs för att 

förstå incheckningsprocessen. Till sist avslutas kapitlet med en presentation av tidigare studier. 

2.1 Logistik 

Logistik är ursprungligen hämtad från den militära triaden “strategi, taktik och logistik” där 

logistiken avsåg ledning av operativ och strategisk underhållstjänst, exempelvis underhåll av 

materiel, kommunikationer, sjukvård samt transporter men även den organisation som krävs för 

att genomföra militära operationer. Under 1960-talet tog logistikutvecklingen fart i Sverige med 

fokus på transporter av fysiska produkter men har under senare år utvecklas till att även fokusera 

på informationsflöden samt organisationsstruktur för materialflöden (Nationalencyklopedin, u.å.) 

Jonsson och Mattsson (2016) menar att logistik handlar om att skapa effektiva materialflöden, 

antingen som ett enskilt materialflöde genom ett enskilt företag eller som flera sammanhängande 

materialflöden genom flera olika företag. De definierar logistik som planering, organisering och 

styrning av samtliga aktiviteter inom materialflödet, från råvara till returflöden av använd 

produkt. Målet med en bra logistikstyrning är att kunden får rätt produkt till rätt pris vid rätt tid 

med små negativa miljökonsekvenser. 

”Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i 

rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund till rätt kostnad.” 

(Lumsden, 2016, s. 22–23) 

2.1.1 Miljöpåverkan 

Logistiken, likt allt annat, påverkar miljön på ett negativt sätt genom exempelvis godstransporter, 

tillverkningsprocesser och spillprodukter i produktionen. För att miljöanpassa sin logistik finns 

många olika angreppssätt och varje företag har sitt eget miljöansvar och tillvägagångssätt. 

Svårheten med miljökonsekvenser och implementerade förbättringar är att mäta resultatet. 

Miljöeffekterna av logistiken är oftast långsiktiga och många aktiviteter har indirekta 

miljöpåverkan. Vanligtvis används en kombination av kvantifierade uppskattningar, till exempel 

emissioner vid transport, tillsammans med kvalitativa beskrivningar av åtgärder för att beskriva 

resultatet. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

2.1.2 Kundservice 

Inom logistikens kundservice beskriver Jonsson och Mattsson (2016) att det finns fyra olika faser 

som täcker hela affärsuppgörelsen, inte bara själva leveransen. Före order, från order till 

leverans, vid leverans samt efter leverans där logistiken påverkar kundservicen i samtliga fyra 

faser. För att mäta effekterna av kundservice anser Jonsson och Mattsson (2016) att en noggrann 

analys av kundernas behov bör sammanställas, där analysen innehåller fem steg. Steg ett är en 

kundanalys där fokus ligger på att bestämma vilken slags kundservice som ska erbjudas till 

kunden, alltså vilken tjänst som är viktigast ur kundens perspektiv. Det andra steget är befintlig 



 5 

kundserviceprestation där en mätning och uppföljning sker för att se hur bra den nuvarande 

kundservicen stämmer överens med kundens behov. Steg tre är en marknadsanalys där en 

jämförelse med konkurrenters kundservice genomförs för att kunna se huruvida den egna 

prestationen är tillräckligt bra. Det fjärde steget är en kostnads- och intäktsanalys, då en ändrad 

kundservice kan komma att förändra kostnader och intäkter. Avslutningsvis innefattar steg fem 

ett fastställande av kundservicestrategi. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

2.1.3 Ledtid 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) förklarar ledtid som tiden från orderläggning till 

mottagande av leverans. Ledtiden kan delas upp i olika perspektiv, där kundens perspektiv 

vanligtvis är tiden från deras beställning till dess att de får produkten levererad. Leverantörens 

process innehåller däremot flera ledtider, vanligtvis en ledtid per aktivitet. Ledtid är ganska 

enkelt att beräkna då det oftast sker automatiskt och regelmässigt vid beställning och mottagande 

av leverans. Även de interna, mindre processernas ledtider som inte registreras automatiskt går 

enkelt att studera och beräknas vid specialbehov.  

2.2 Terminaler 
En terminal är den anläggning som används för att sammanställa eller dela upp varor som sedan 

ska transporteras vidare till kunder och vanligtvis finns även någon slag lagring i eller anslutande 

till terminalen. Vanliga terminalaktiviteter är sortering, ompaketering samt mellanlagring. 

Terminalen fungerar likadant oberoende av transportsätt, dock skiljer sig utformningen för att 

användningen ska kunna fungera optimalt vid land-, sjö-, flyg- eller kombiterminaler. (Jonsson 

& Mattsson, 2016) 

2.2.1 Materialhantering 

Materialhantering är, enligt Jonsson och Mattsson (2016), den funktionen som hanterar samt 

förflyttar gods inom den interna anläggningen. Godsmottagning, godsförflyttning, inlagring, 

plockning samt godsavsändning innefattas av materialhantering.  

Hur systemet för materialhantering utformas beror bland annat på antalet lastning- och 

lossningsplatser, flödesfrekvens, avstånden som godsen måste förflyttas samt vilket slags gods 

som hanteras. Det vanligaste hjälpmedlet vid materialhantering är någon form av truck, både 

automatisk och manuell, men det finns även exempel på mer frekventa och standardiserade 

flöden där automatiserade system används. Conveyorsystem används ofta som ett automatiserat 

system där materialet förflyttas på rullbanor eller bandtransportörer. (Jonsson & Mattsson, 2016) 

Vid materialuttag förklarar Jonsson och Mattson (2016) att det krävs information om vad som 

ska hämtas ut samt destinationen för leveransen. Denna information presenteras på en så kallad 

plockorder tillsammans med annan viktig information om produkten. Det finns olika 

tillvägagångssätt vid materialuttag till extern kund, där de två vanligaste metoderna är “material-

till-man" samt “man-till-material". Material-till-man innebär att materialet transporteras till 

stationer där plockarna sorterar ut materialet till respektive destinationer och denna metod är 

fördelaktig vid stora volymer och få orderrader per order. Den andra metoden, man-till-material, 
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fungerar tvärtom, alltså att plockarna förflyttar sig runt och plockar materialet vid dess 

förvaringsplatser. Denna metod är mer fördelaktig då det är mindre volymer och fler orderrader 

per order. Om ordern är mycket stor och täcker flera zoner kan ett tredje alternativ användas där 

ordern delas upp och plockas separat i de olika zonerna för att sedan slås ihop vid sorteringen. 

(Jonsson & Mattson, 2016) 

2.2.2 Dryports 

Roso, Woxenius och Lumsden (2010) nämner flera olika definitioner på en så kallad Dryport 

men sammanfattar det som ett koncept där en extern terminal sammanlänkas med en eller flera 

hamnar via ett järnvägsnät. Denna terminal kan placeras i olika distanser från hamnen och tanken 

är då att containrar kan lossas vid denna terminal för att sedan transporteras via järnvägen in till 

hamnen. Denna metod bidrar till att energieffektivisera transporter, minska trafiken både i 

hamnområdet men också hela hamnstaden samt förbättra flödet och logistiken runt sjöfrakt. 

(Roso, Woxenius & Lumsden, 2010)   

2.3 Flygplatsens aktörer 
Enligt Norin (2008) finns tre huvudaktörer som interagerar på en flygplats: flygtrafikledningen, 

flygplatsoperatören samt flygbolagen. Vid förändring av incheckningssystem finns det ett flertal 

aktörer som påverkas, dessa presenteras i kommande delkapitel. 

2.3.1 Flygplatsoperatör 

Flygplatsoperatörer är de som driver och underhåller flygplatsen, där deras huvuduppgift är att 

säkerställa att verksamheten fungerar genom att ansvara för att regler följs (Norin, 2008). I 

Sverige är Swedavia en av de största flygplatsoperatörerna och deras mål är att erbjuda moderna 

och attraktiva flygplaster (Swedavia, 2017c). De måste kunna tillfredsställa resenärens behov 

men också ta hänsyn till deras andra kunder, så som flygbolagen. Flygplatsoperatören måste se 

till att tillhandahålla den infrastruktur som krävs för att flygbolagen ska kunna verksamma. Det 

är deras uppgift att leverera rätt förutsättningar för att avgångar samt ankomster ska vara möjliga. 

(Norin, 2008) 

2.3.2 Flygbolag 

Enligt Norin (2008) är ett av flygbolagens huvuduppgifter att transportera resenärer, samt frakt, 

från en punkt till en annan på ett säkert sätt. För att kunna göra detta krävs förutom all utrustning 

och personal även flygplatser som är utrustade för den sorts trafik som flygbolagen vill driva. 

Varje flygbolag har egna regler vad gäller incheckning (Swedavia, 2017a) men alla flygbolag har 

samma mål, att göra turnaround-tiderna så korta som möjligt (Finavia, 2017). Turnaround-tid är 

den tid det tar från det att ett flygplan landar till det att flygplanet är i luften igen. I denna process 

inkluderas allt från avstigning av resenärer och avlastning av deras bagage till städning, 

tankning, catering samt påstigning av nya resenärer och lastning av deras bagage. (Schmidt, 

2017) Flygbolag vill ha så kort turnaround-tid som möjligt med anledning att flygplanen flyger 

färre sträckor ju längre tid den är på marken (Finavia, 2017). För att det ska vara möjligt för 



 7 

flygbolagen att uppnå detta mål är det viktigt med god infrastruktur på flygplatsen samt bra 

flöden, detta inkluderar incheckningsflödet.  

2.3.3 Marktjänstbolag 

Utöver flygplatsoperatör och flygbolag påverkas även marktjänstbolag av hur flygplatsen drivs 

samt hur flödena är. Ett marktjänstbolag måste enligt Swedavia (2017b) anlitas för samtliga 

flygningar som trafikerar en flygplats som Swedavia driver. Enligt Norin (2008) är det 

marktjänstbolagen som bland annat utför incheckningen. Det finns ett flertal bolag som utför 

marktjänst för flygbolag, där bland Aviator. Marktjänstbolag som Aviator erbjuder hantering av 

bagage och resenärer för flera flygbolag. (Aviator, 2013) Flygplatsens infrastruktur påverkar 

marktjänstbolagens sätt att arbeta och de möjligheter de har att utföra sina uppgifter. 

2.4 Check-in och ”Self Bagdrop” 

För att få tillträde att gå ombord på ett flygplan måste resenärer först vara incheckade och ha 

lämnat av sitt medhavda bagage. Vid incheckning får resenären ett boardingkort som fungerar 

som biljett och incheckningen går att göra via mobil eller dator online, i en incheckningsautomat 

eller i en incheckningsdisk. Vid incheckningsdisken får resenären även hjälp att checka in 

eventuellt bagage, men det går även att lämna av bagage vid så kallade “Self Bagdrop”. 

(Swedavia, 2017c) En del bagage måste märkas med speciella bagagetaggar vilket idag kräver 

manuell hantering, IATA kräver enligt Australasian Aviation Ground Safety Council, AAGSC, 

(2009) att allt bagage som väger mer än 23 kilogram måste märkas upp med en ”heavy tag”. 

Detta görs idag på Arlanda vid de manuella incheckningsdiskarna. 

”Self Check in” innebär att resenären använder en incheckningsautomat för att få sitt 

boardingkort och får där, vid incheckning av bagage, även en så kallad bagagetagg utskriven. 

Denna bagagetagg fästs på det incheckade bagaget och lämnas sedan av på bandet vid en “Self 

Bagdrop”. När allt detta är genomfört kan resenären fortsätta till säkerhetskontrollen och sedan 

vidare till sitt flyg. (Swedavia, 2017c) 

2.4.1 ”Off Airport Bagdrop” 

Några flygplatser runt om i världen erbjuder sina resenärer en tjänst som kallas ”Off Airport 

Bagdrop”. Denna tjänst går ut på att resenären kan välja att lämna av sitt incheckade bagage på 

andra platser än själva flygplatsen. Denna tjänst bidrar till en ökad bekvämlighet för resenärer 

samt att flygplatsens behov av ytor kan optimeras. (Grey, 2017) 

I Hong Kong finns två avlämningsplatser, även kallade ”Drop Off Points”, centralt i 

tunnelbanesystemet. Vid dessa två tunnelbanestationer erbjuds resenärerna tjänsten för att sedan 

fortsätta till flygplatsen bagagefria (Grey, 2017). Denna gratis incheckningstjänst, ”In-Town 

Check-in”, finns tillgänglig för flera av de större flygbolagen, och resenären har möjlighet att 

använda denna tjänst mellan 24–1,5 timmar innan avgång (MTR, 2019). Hong Kong var även 

först i världen med att erbjuda resenärer en så kallad ”MyTAG”, vilket är en avancerad typ av 

bagagetagg som förutom att visa namn och adress på resenärerna, även är elektronisk och 

uppkopplad mot internet (Hong Kong International Airport, u.å.a). Via HKG:s mobila 
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applikation skickar sedan bagagetaggen ut ett meddelande om vilken bagageband väskan 

anländer till och när den är redo för att hämtas upp (Hong Kong International Airport, u.å.b).    

British Airways har tillsammans med företaget AirPortr utvecklat en tjänst som erbjuder boende 

i centrala London att få det incheckade bagage upphämtat i hemmet (Grey, 2017). Mot en 

kostnad om 30–50£ hämtar AirPortr upp resenärens bagage vid vald plats för att sedan 

transportera bagaget till London Heathrow Airport, London Gatwick Airport eller London Luton 

Airport. Sedan hämtar resenären sitt bagage från bandet på destinationsflygplatsen (AirPortr, 

2019). 

Även i Danmark finns samma tjänst som AirPortrs att tillgå. Där är det företaget Valizo som 

erbjuder tjänsten till resenärer som ska flyga från Kastrups Flygplats i Köpenhamn. För ett pris 

från 395 DKK kan Valizo hämta upp bagage hemma hos resenärer, eller på hotell, överallt på ön 

Själland. Det är flera flygbolag som innefattas av Valizos tjänst, bland andra SAS, Lufthansa och 

Swiss. (Valizo, u.å.) 

Orlando International Airport har implementerat ett försök där ”Drop Off Points” har installerats 

vid flygplatsens bilparkering där resenärerna kan lämna av sitt incheckade bagage för att sedan 

hämta upp det igen i terminalen. Ett av de deltagande flygbolagen har tagit tjänsten ett steg 

längre och erbjuder sina resenärer ”Off Airport Bagdrop” på hotell, kongresscenter, 

hyrbildanläggningar, parkeringar på och utanför flygplatsområdet samt på kryssningsfartyg. 

(Grey, 2017) 

I Wien har Vienna International Airport ett samarbete med City Airport Train (CAT), där 

resenären har möjlighet att checka in på City Air Terminal inne i centrala Wien. Där kan de få 

sitt boardingkort utskrivet samt lämna in bagage, då terminalen innehåller både bemannade 

incheckningsdiskar samt automatiserade incheckningsautomater. Resenärerna har möjlighet att 

utnyttja denna service från 24 timmar till 75 minuter innan flygets avgång. (Vienna Airport, 

2019) 

2.4.2 Transportregler för ”Off Airport Bagdrop” 
Enligt Incoterms (2010) har olika transportslag olika regler vad gällande ansvar vid förlorat eller 

skadat gods. När resenärer checkar in sitt bagage på flygplatsen övergår ansvaret till flygbolaget 

vid samma stund som bagaget skannas in i systemet. Skulle “Off Airport Bagdrop” användas 

skulle resenärens ansvar upphöra när denne lämnar in bagaget vid ”Drop Off Point” istället. Från 

en resenärs perspektiv kommer ansvaret för bagaget alltid att ligga hos flygbolaget men 

flygbolag kan sedan välja att avtala över ansvaret till ett marktjänstbolag, alternativt till 2en 

transportör i fallet där ”Off Airport Bagdrop” används. Vilket bolag som bär ansvaret för bagaget 

från ”Drop Off Point” till dess att bagage anländer till flygplatsen beror på flygbolaget men 

också på vem som sköter tjänsten. 
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2.5 Tidigare studier 
Frödin och Isaksson (2011) konstaterar efter utförda intervjuer och observationer att 

köminskning samt jämnare processer krävs på Stockholm Arlanda Airport. I studien analyserar 

de hur hanteringen av specialbagage kan förbättras för att effektivisera incheckningsprocessen, 

vilket ökar resenärens kundnöjdhet i och med sparad tid. Specialbagage är alla de bagage som 

inte kan hanteras i det automatiska bagagehanteringssystemet. Författarna tar fram ett tiotal 

koncept för att förändra hanteringen av specialbagage och anser att de koncept Swedavia bör 

arbeta vidare på är en station där validering av bagage sker och en där modifiering sker. 

Validering innebär att bagaget bedöms om det är specialbagage eller normalt bagage medan 

modifiering betyder att bagaget förändras genom att exempelvis paketeras i en standardiserad 

kartong för att kunna hanteras i det automatiska bagagehanteringssystemet. Författarna menar att 

resultatet kan leda till en mer effektiv bagagehanteringsprocess. Viktigt att förstå att författarna 

har studerat Stockholm Arlanda flygplats och att problematiken med specialbagagehantering inte 

är genomgående för alla flygplatser.  

Ytterligare en studie som utförts med specialbagage som utgångspunkt är Ohlin och Roslund 

(2014) studie, där de analyserar och utför en flödeskartläggning av specialbagage som hanteras 

av ett specifikt marktjänstbolag som, av anonymitetsskäl, ej benämns med namn. I denna studie 

belyses vilka typer av bagage som hanteras samt hur lång tid hanteringen tar. De visar även vilka 

utvecklingsområden som finns i specialbagagesystemet. Författarna rekommenderar att värdet av 

att ha personal från marktjänstbolaget på plats vid specialbagageavlämningen, för att på så vis ge 

en ökad service, bör studeras vidare. Ett annat förslag författarna betonar är att möten bör införas 

där de företag som samarbetar kan diskutera och underlätta varandras arbete. Dessutom 

poängterar författarna vikten av att resenärerna får tydlig information vad gäller specialbagage. 

Denna studie diskuterar till mesta del processen kring specialbagage snarare än effektiviseringen 

av incheckningen vilket Frödin och Isaksson (2011) belyste.  

I en studie utförd av Bernandersson (2005) analyseras kapaciteten på bagagehanteringssystemet 

på Arlanda och undersöks om den är kapabel att hantera trafikökningen. Enligt studiens resultat 

var anläggningen vid 2005 duglig för en ökning av trafik men den begränsande faktorn kunde 

vara att fickallokeringssystemet inte var tillräckligt effektiv. Förslaget för att effektivisera 

hanteringen, förutom att fickallokeringssystemet bör ses över, är att planeringen av tidtabell för 

avgångar bör läggas på ett sådant sätt att två USA-avgångar inte avgår samtidigt. Detta då 

kapaciteten på vissa delar av röntgenmaskinsflödet är begränsade och USA-avgångar kräver mer 

kapacitet i och med att det är mycket bagage som hanteras samtidigt. I denna studie framgår inte 

vad som skulle hända om kapaciteten på bagagehanteringssystemet överskrids, detta då 

trafikökningen som kunde prognostiseras år 2005 var hanterbar i befintliga 

bagagehanteringssystemet.  
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3. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som har används i genomförandet av studien för insamling av 

data och för utförandet av analysen. Först redogörs de två perspektiven kvalitativ och kvantitativ 

och sedan förklaras litteraturstudie och fallstudier där intervjuer samt observationer är 

inkluderade. Därefter fortsätter kapitlet med en beskrivning av metoden för förändringsarbete för 

att sedan avslutas med metodteori om benchmarking samt hur en forskare bör göra för att 

försäkra sig om reliabiliteten samt validiteten på arbetet.  

3.1 Kvalitativ & Kvantitativ 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan alla problem inom forskningsvärlden ses ur två olika 

perspektiv, kvalitativt respektive kvantitativt. Vilket alternativ som passar bäst beror på vad som 

önskas av forskaren och de olika alternativen går att se i Tabell 1. 

Tabell 1. Kvalitativt perspektiv respektive kvantitativt perspektiv (Olsson & Sörensen, 2011) 

Kvalitativt perspektiv Kvantitativt perspektiv 

En subjektiv forskare och långvarig kontakt 

med personen som undersöks. 

En objektiv forskare och kortvarig/ingen 

kontakt med personen som undersöks. 

Flexibel forskning som fördjupar sig i 

frågeställningarna under arbetets gång. 

Strukturerad forskning som har sina 

frågeställningar tydligt formulerade i förväg. 

Ett fenomen växer fram och tydliggörs under 

arbetets gång.  

Hypotesprövning används för att bekräfta 

relationen mellan teori och forskningen.  

Arbetets resultat beror på många variabler och 

få individer.  

Arbetets resultat beror på få variabler och 

många individer. 

Resultatet är väldigt specifikt och gäller bara 

under specifika miljöer, tidpunkter och 

omständigheter. 

Resultatet är generellt samtidigt som 

variablerna är svåra att misstolka då de är 

validerade och pålitliga.  

 

Holme och Solvang (1997) beskriver skillnaden mellan de olika metoderna. Den kvantitativa 

metoden beskrivs som någonting absolut där prövningar och jämförelser kan visa på om 

resultaten är trovärdiga. Kvalitativa metoden används när forskaren vill få ett större 

helhetsperspektiv och få en djupare insikt i det studerade området.  

Det kan finnas tillfällen då de båda metoderna kan kombineras. Oftast är detta en fördel om den 

valda undersökningen är omfattande. Till exempel kan en undersökning inledas med intervjuer 

för att få en uppfattning om bakgrund och förhållanden, för att sedan använda en kvantitativ 

undersökning och med det få resultat. Det går också att göra tvärtom, där kvalitativa intervjuer 

sker i uppföljning av en kvantitativ undersökning. (Eliasson, 2018)  

3.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie börjar oftast med en litteratursökning där forskarna söker användbar 

information i tryckt material. Tryckt material innefattas av böcker, men också av exempelvis 

artiklar, rapporter och uppsatser. För att finna allt detta är biblioteks databaser ett bra hjälpmedel. 
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Det är viktigt att forskarna i förväg har bestämt sig för sökord och nyckelord som kan användas 

för att finna rätt material. (Ejvegård, 2009) 

Patel och Davidson (2011) menar på att litteraturstudien ofta är en tidskrävande process där 

sökningen ofta resulterar i en orimlig mängd träffar som måste avgränsas bort och rimligheten i 

träffarna analyseras. De nämner även att böcker ofta används för att presentera och förklara 

teorier och modeller medan artiklar används för att finna den senaste informationen inom 

problemområdet.  

Liksom Ejvegård (2009) anser Patel och Davidson (2011) att det är viktigt att i förväg bestämma 

sig för sökord/nyckelord och sökverktyg men också hur dessa kan kopplas samman med syftet 

och frågeställningarna. För att undersöka om den funna litteraturen är användbar och spara tid 

kan abstract, sammanfattning och innehållsförteckning studeras och med hjälp av dessa hitta 

eventuella användbara källor. 

3.3 Datainsamling 
I forskningssammanhang krävs det att forskaren samlar in data för att kunna utföra studien. Det 

är vid insamling viktigt att förstå skillnaden mellan primär- och sekundärdata. Olsson och 

Sörensen (2011) förklara att primärdata är den form av data som forskaren själv samlar in genom 

vald insamlingsmetod. Vidare beskriver författarna att sekundärdata är data som samlats in av 

andra forskare till deras studier. Registerdata samt publicerade vetenskapliga artiklar 

kategoriseras även de som sekundärdata. Patel och Davidson (2011) beskriver termerna på 

liknande sätt. Primärdata är sådan data som forskaren själv samlat in medan resten av all använd 

data benämns som sekundärdata. Ejvegård (2009) poängterar vikten av att alltid försöka använda 

primärkällor. Forskare ska i största möjliga mån använda sig av originaldokument då 

omskrivningar kan leda till att viktig information förloras. I och med detta menar Ejvegård 

(2009) att primärdata generellt är bättre än sekundärdata. 

3.3.1 Fallstudier 

Yin (2013) definierar fallstudier som en metod som används för att förklara och beskriva 

bestämda fall. Fallstudier kan enligt Ejvegård (2009) användas som metod, tillsammans med 

andra metoder, för att förstå verkligheten. Vidare beskriver Ejvegård (2009) att det finns 

svårigheter med tillvägagångssättet då enstaka delar av ett system aldrig fullständigt kan 

representera verkligheten. Detta innebär att forskaren måste vara kritiskt när slutsatserna dras. 

Bell och Waters (2016) menar precis som Yin (2013) och Ejvegård (2009) att metoden ger 

forskaren möjlighet att undersöka ett avgränsat problem under en begränsad tid. Författarna 

förklarar att det vanligaste tillvägagångssättet för insamlingen av data är genom intervjuer och 

observationer. 

3.3.2 Intervjuer 

För att få reda på åsikter och kunskaper från en population i forskningssammanhang kan 

forskaren använda sig av en intervju. En intervju är en muntlig kommunikation mellan frågande 

och svarande och har blivit en allt vanligare metod för att samla in data och uppgifter till arbeten. 
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Eftersom intervjuer kan ta tid att framställas samt genomföras är det viktigt med en bra 

förberedelse. Där bör forskaren tänka ut i förhand vilka personer som är intressanta att intervjua 

och se till att få med alla svar, antingen via anteckningar eller via en bandspelare. (Ejvegård, 

2009)  

Både Ejvegård (2009) och Gillham (2008) menar att frågorna i en intervju kan vara mer eller 

mindre strukturerade. Nedan följer två olika typer som Gillham (2008) beskriver som den 

ostrukturerade intervjun samt den halvstrukturerade intervjun. 

3.3.2.1 Den ostrukturerade intervjun 

Den ostrukturerade intervjun innebär att fokus läggs på personen som blir intervjuad och det är 

denna person som “leder” intervjun med sina svar. Här uppmuntras den intervjuade personen att 

svara stort och berätta sin historia fritt. Denna metod är användbar om forskaren vill se efter om 

saker kan behöva undersökas senare i forskningen. Även när intervjupersonen tros hämmas av 

mer strukturerade frågor eller om informationen finns i personens erfarenheter och bara kan 

presenteras på rätt sätt om denne får berätta fritt. (Gillham, 2008) 

3.3.2.2 Den halvstrukturerade intervjun 

Gillham (2008) hävdar att den halvstrukturerade intervjun är den viktigaste typen eftersom den 

är flexibel men ändå grundad på en stark struktur vilket tillsammans ger data av god kvalitet. 

Nackdelen med denna metod är att det går åt mycket tid och eventuella kostnader vid 

förberedelser och efterarbete.  

Halvstrukturerad betyder i detta sammanhang att alla personer får samma frågor och lika lång 

intervjutid, frågorna och dess form är utvecklade för att hålla sig till ämnet samt att 

intervjupersonerna leds vidare med hjälp av följdfrågor för att täcka underrubriker. (Gillham, 

2008) 

3.3.3 Observationer  

Kvantitativa mätvärden och kvalitativ information kan enligt Dahmström (2011) samlas in 

genom observationer. Observationer görs genom att observatören befinner sig på plats och 

analyserar systemet och intar data, detta kallas enligt författaren för direkt observation.  

Dahmström (2011) betonar skillnaden på öppna och dolda observationer. I en öppen observation 

vet de observerade om att de blir studerade och observatören har tillkännagivit sig. Problemet 

som kan uppstå vid öppna observationer är att personerna i gruppen som studeras förändrar sitt 

beteende eftersom de vet om att de blir observerade. Ett sätt att lösa detta på enligt författaren är 

att observatören närvarar i gruppen under en längre period för att till sist uppfattas som en i 

mängden.  

Dolda observationer är istället de observationer där iakttagaren inte givit sig till känna. 

Observatören studerar gruppen utan att personerna i gruppen vet om det. Genom denna metod 

minimeras risken att individer förändrar sitt beteende men metoden kan anses vara etisk och 

moralisk inkorrekt. (Dahmström 2011) 
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Ejvegård (2009) menar på att metoden kan vara användbar när beslutsprocesser studeras, genom 

att observera kan observatören få en djupare förståelse för systemet jämfört med att endast läsa 

teori om systemet. Författaren lyfter, precis som Dahmström (2011), fram nackdelarna med 

observationer. Ejvegård (2009) föreslår att forskare som använder sig av observationer bör 

använda metoden som en komparativ metod, de vill säga att de använder resultaten och jämför 

de med tidigare resultat. Författaren menar även på att observationer bör vara ett komplement till 

andra källor så som intervjuer. Detta då resultat som endast baserar sig på observationer riskerar 

att inte få ett tillräckligt vetenskapligt värde.  

3.4 Förändringsarbete  
När en förändring ska göras bör den planeras för att uppnå ett bra resultat. Det finns enligt 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) flera olika metoder på hur dessa förändringsprojekt ska 

genomföras och det viktiga är att forskare arbetar strukturerat. Författarna presenterar en modell 

som de anser fungerar väl för logistiska förändringar. En modifierad illustration som förklarar 

modellen presenteras i Figur 1. 

 
Figur 1. Förändringsarbete. Baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 
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3.4.1 Tydliggöra förutsättningar 

Första steget i metoden är att klargöra förutsättningarna. Dessa kan enligt Oskarsson, Aronsson 

och Ekdahl (2013) variera men det vanligaste är att tydliggöra vilka mål projektet har, vilka delar 

i systemet som påverkas av förändringen samt klargöra vilka resurser som finns till förfogande.  

3.4.2 Beskrivning och analys av nuläget 

I denna del av metoden utförs enligt författarna en kartläggning av nuläget. Detta görs för att få 

en övergripande bild av systemet för att på så vis kunna beskriva och analysera situationen. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

3.4.3 Förslag på alternativa lösningar 

Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) menar på att forskaren parallellt med 

nulägesbeskrivningen även bör ta fram alternativa förslag. Anledningen till att dessa två steg 

görs parallellt är för att nuläget oftast ligger till grund för de alternativa förslagen. Författarna 

rekommenderar att minst två alternativ tas fram och utvärderas. Att det ska vara minst två är för 

att inte fastna på ett spår samt för att få ett bredare perspektiv.  

3.4.4 Jämförelse av nuläget och alternativ 

I detta steg ska nuläget och förslagen jämföras. För att kunna göra det krävs det att forskaren 

försöker prognostisera hur de alternativa förslagen kommer fungera och jämför och analysera 

resultaten med nuläget. Här gäller det att hitta för- och nackdelar med alternativen för att i ett 

senare steg kunna välja förslag. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

3.4.5 Val av förslag 

När analysen från föregående steg är genomförd är nästa steg att välja vilket förslag på lösning 

som ska användas. I detta beslut är det viktigt att undersöka vilka parametrar som spelar in, inte 

bara de kvantitativa som påverkar resultaten utan även de kvalitativa parametrarna. Exempel på 

kvalitativa parametrar som kan påverka beslutet är hur svårt förslaget är att införa eller om 

lösningen strider mot företagets strategier samt policy inom social och ekologisk hållbarhet. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 

3.4.6 Implementera förändring  

Vidare beskriver Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) att i detta steg implementeras det valda 

förslaget så verksamheten fungerar på det nya önskade sättet. Detta är oftast svårt och 

tidskrävande då många förändringar, både stora och små, ska tillämpas och det är därför viktigt 

att förändringsarbetet behärskas bra.  

3.4.7 Uppföljning av resultat 

Förändringsarbetes sista steg går ut på att en uppföljning av resultatet genomförs för att 

undersöka hur den nya lösningen fungerar. Här bör den nya lösningen jämföras med utgångsläget 

och förväntat resultat för att kunna studera hur förändringen har skett och om den tidigare 

analysen var bra och användbar. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013) 
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3.5 Processkartläggning 
Ljungberg och Larsson (2012) definierar en process som en kedja av aktiviteter som börjar med 

att en kund har ett behov, kundbehov, och avslutas i att detta behov tillfredsställs, 

kundtillfredsställelse. Processen kan gälla alla slags kunder och behov samt alla slags varor och 

tjänster.  

”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.” 

(Ljungberg & Larsson, 2012, s.60) 

För att beskriva och undersöka processernas uppbyggnad och flöde används processkartläggning. 

Med hjälp av processkartläggning blir det enklare att förstå och förklara hur de olika delarna i 

organisationen fungerar tillsammans och med det förklara hur värde skapas för kunden. 

Processkartläggningen används även till förbättringsarbete då det är enkelt att mäta och styra 

processerna och med det kan problemen lätt utkristalliseras. Även vid introduktioner är 

processkartläggning ett tydligt sätt att visa på hur arbetet går till. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

Vid en processkartläggning klassificeras processerna och delas in i tre olika grupper, huvud-, 

stöd- och ledningsprocesser där varje grupp har olika betydelser och karaktär. Huvudprocessen 

är den viktigaste processen i organisationen och den definieras vanligtvis som den process som 

förverkligar verksamhetsidén och beskriver verksamhetens syfte. Huvudprocessen är också den 

process som ger en översiktlig bild av verksamheten för att förstå de viktigaste delarna och bör 

därför skiljas från stöd- respektive ledningsprocesser. (Ljungberg & Larsson, 2012) 

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver stödprocesser som ett hjälpmedel till huvudprocessen 

där målet är att huvudprocessen ska fungera på bäst sätt. Stödprocesserna anses inte vara kritiska 

för framgång inom företaget och värderas därför efter hur väl de bidrar med stöd till 

huvudprocessen. Fakturering, prognostisering och underhållning är några exempel på 

stödprocesser. 

Vidare beskriver Ljungberg och Larsson (2012) att ledningsprocesser används för att styra och 

koordinera både huvudprocessen och stödprocesserna.  

3.6 Benchmarking  
Benchmarking definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å.) som en metod för jämförelse. Denna 

sorts managementteknik kan användas för att studera delar av en process hos ett välfungerande 

företag och ta lärdom av det företaget för att sedan applicera det inom sin egen verksamhet.  

 ”Learning from the best to maximize your own success—that is benchmarking in a nutshell.” 

(Cheney, 1998)  

Enligt författaren är benchmarking en metod som är användbar vid konkurrens och kan leda till 

att företag förbättrar sin verksamhet genom att studera andra. 

Det första som ska göras enligt Cheney (1998) är att granska sin egen verksamhet för att på så 

vis identifiera svagheter och hitta förbättringsmöjligheter. Författaren fortsätter med att förklara 
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att nästa steg i processen är att identifiera företag som briljerar inom sektorn för att studera dem 

och använda deras utförande som riktlinjer. Det finns två olika typer av benchmarking enligt 

Cheney (1998), intern och extern. Författaren förklarar att det ibland rekommenderas att göra en 

intern benchmarking först för att få förståelse för sig själv innan en extern benchmarking 

påbörjar. 

Cheney (1998) beskriver att experten inom benchmarking, Robert Camp, har skapat en 

tiostegslista för utförandet av benchmarking där de första stegen handlar om att fastställa vad 

som ska studeras, vilka som ska studeras samt samla och jämföra data. Därefter handlar det om 

att skapa mål och generera en handlingsplan för att implementera förändringarna. Det viktiga 

enligt Cheney (1998) är att företag förstår att benchmarking inte handlar om att härma, metoden 

handlar om att lära sig från andra.  

Coers et. al. (2001) menar, precis som Cheney (1998), att benchmarking kan delas in i olika 

typer, dock delar dessa författare in benchmarking i sex olika kategorier där process- och 

konkurrensbenchmarking är två av dessa. Processbenchmarking innebär att företaget studerar 

processer hos andra företag oberoende av om de är inom samma sektor medan 

konkurransbenchmarking används för att identifiera företagets position på marknaden i 

förhållande till andra företag, dock är konkurrensbenchmarking svårt att utföra då företag som 

konkurrerar sällan vill utge viktig information. Vilken typ av benchmarking som ska användas 

beror, enligt Coers et. al. (2001), på företagets verksamhet, mål samt storleken på företaget.  

Tillskillnad från Robert Camps tiostegslista menar Coers et. al. (2011) att benchmarking kan 

göras enligt American Productivity & Quality Center (APQC) benchmarkingmetoden som endast 

består av fyra steg vilket inkluderar att planera vad som ska jämföras för att sedan samla in, 

analysera och anpassa informationen till sin egen verksamhet. Likheterna mellan denna metod 

och Robert Camps är många, de som skiljer metoderna åt är i hur många steg metoden redovisas.  

3.7 Reliabilitet och Validitet  
För att forskningsresultat ska anses vara av vetenskapligt värde krävs det enligt Ejvegård (2009) 

att de är reliabla och valida. 

Reliabilitet handlar enligt Eliasson (2018) om pålitligheten på undersökningen. Kan 

undersökningen göras om på nytt och leverera samma resultat innebär det att studien är reliabel. 

Ejvegård (2009) menar på att reliabilitet handlar om pålitligheten av mätinstrumentet som 

används. Enligt författaren är det av stor vikt att forskaren försäkrar sig om att rätt mätinstrument 

används. Som exempel nämner Ejvegård (2009) att ett gummiband som mätinstrument vid 

mätning av längden på en planka inte kommer ge samma resultat varje gång vilket innebär att 

mätningsmetoden inte är reliabel. För att försäkra sig om att undersökningen har en hög 

reliabilitet är det enligt Eliasson (2018) viktigt att förstå hur reliabilitet skapas. Eliasson (2018) 

beskriver att reliabiliteten baseras på hur noggrant mätningarna behandlas samt hur de utförts. 

För kvantitativa mätningar ska fokus ligga på att utföra mätningarna på liknande sätt oavsett när 

och var de görs. Vad gäller kvalitativa studier ska forskare istället koncentrera sig på att den 
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insamlade data inte ska kunna misstolkas, det innebär att undersökningen ska kunna utföras igen 

och samma resultat ska erhållas. (Eliasson, 2018) 

För att uppnå hög reliabilitet är det enligt Ejvegård (2009) viktigt att den dokumenterade data 

kontrolleras för att undvika misstolkningar. Spelas intervjuer in bör de jämföras med de 

transkriberade intervjuerna och göras tillgängliga för respondenterna så att dessa kan verifiera att 

informationen tolkats korrekt. Det är också till stor fördel att dokumentera all insamlad 

information så nära inpå som möjligt för att undvika att information glöms bort. (Ejvegård, 2009) 

Enligt Eliasson (2018) handlar validitet om undersökningens giltighet, huruvida undersökningen 

mäter det den ska mäta. Ejvegård (2009) menar att det är viktigt att forskaren har klart för sig 

vilka mått och mätmetoder som ska användas. Författaren ger exempel på mätning av ett lands 

storlek, om landet mäts i kvadratkilometer kan sedan andra länder mätas med samma mått och 

rangordnas. Med detta exempel vill författaren poängtera att det är viktigt att veta vilket mått 

som bör användas och vara konsekvent i användningen. Eliasson (2018) nämner att det är viktigt 

att forskaren har klart för sig vad det är som ska mätas, finns inte klarhet är det svårt att få en hög 

validitet. Vid insamling av data ska det kontrolleras, i bästa möjliga mån, att den information 

som inhämtats är giltig. Författaren menar på att informationens giltighet är avgörande för att 

studien ska anses vara vetenskapligt trovärdig. För att öka validiteten menar Eliasson (2018) att 

utförandet av undersökningen ska kontrolleras så det stämmer överens med teorin inom området. 

Både Ejvegård (2009) och Eliasson (2018) är överens om att reliabiliteten påverkar validiteten. 

Har undersökningen en låg reliabilitet kan den omöjligt ha en hög validitet. Detta innebär dock 

inte att en undersökning med hög reliabilitet automatiskt har hög validitet.  
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4 Tillvägagångssätt 
Detta kapitel beskriver studiens tillvägagångssätt utifrån de metoder som redogjorts i Kapitel 3. 

Här presenteras hur insamlingen av data har gjorts samt vilka metoder som har använts. 

Då studien innebär en förändring av incheckningsprocessen har metoden som Oskarsson, 

Aronsson och Ekdahl (2013) presenterar legat till grund för tillvägagångsättet. För att förstå hur 

processen fungerar idag påbörjades datainsamlingen genom observationer. Efter detta gjordes en 

benchmarking för att studera hur andra flygplatser implementerat tjänsten. Detta gjordes 

parallellt med intervjuer och litteratursökning. När data samlats kunde processkartläggningen 

påbörjas som senare ledde in till en analys om vad som bör tänkas på samt hur implementeringen 

av tjänsten ska ske. Efter analys kunde framställningen av förslagen på hur tjänsten ska 

implementeras utföras. Figur 2 presenterar de olika stegen och sambandet mellan dem.  

 
Figur 2. Studiens arbetsflöde 

4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Eliasson (2018) menar att det går att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod vid vissa 

undersökningar och denna studie kommer använda sig av en sådan kombination. Studien 

innefattas av kvalitativa intervjuer för att undersöka tjänstens värde för de olika intressenterna 

samt undersöka intresset som kan tänkas finnas för denna tjänst. En kvantitativ undersökning har 

även utförts där observationer och beräkningar har gjort över antal avgångar flygbolaget 

Scandinavian Airlines, SAS, har per vecka från Arlanda.  

4.2 Litteraturstudie 
Ejvegård (2009) beskriver litteraturstudie som en metod där forskarna söker användbar 

information i tryckt material. I denna studie har en litteraturstudie utförts för att finna 

information om de utvalda ämnena. Sökorden som använts återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2. Litteratursökning 

Sökord Datum Träffar Funna artiklar 

Violeta Roso  2019-03-09 246 1 

Bagagehantering 2019-02-13 10 1 
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Processkartläggning 2019-02-19 284 1 

Airport logistics 2019-02-11 8529 2 

Swedavia 2019-02-13 20 3 

Benchmarking 2019-02-15 238 110 2 

 

4.3 Datainsamling 
Mycket av den data som använts till studien är primärdata som samlats in genom intervjuer och 

observationer. Studien har även en del sekundärdata från tryckt material så som vetenskapliga 

artiklar. Swedavia har själva utfört tester och undersökningar kring tjänsten, all den data de 

samlat in har tillhandahållits och använts i denna studie. 

4.3.1 Fallstudier 

Fallstudier kan enligt Ejvegård (2009) användas som metod, tillsammans med andra metoder, för 

att förstå verkligheten. I denna studie har intervjuer och observationer använts för att förstå hur 

verksamheten runt incheckning och ”Bagdrop” fungerar i nuläget samt för att få en bild av hur de 

intervjuade tror att tjänsten ska implementeras. 

4.3.2 Intervjuer 

I fallstudien har en halvstrukturerad intervjuform använts då frågorna har varit planerade i förtid 

och alla intervjuobjekt, inom samma kunskapsområde, har fått samma frågor. En del frågor har 

givit intervjuobjekten en större berättarfrihet, men som Gillham (2008) beskriver balanseras 

denna flexibilitet upp av strukturen på frågorna vilket har givit en god kvalitet på data. De 

planerade frågorna kan hittas i Bilaga 1. Under en del av intervjuerna uppkom följdfrågor för att 

förtydliga samt fördjupa svaret, dessa frågor finns inte nedskrivna i Bilaga 1 men kan däremot 

hittas tillsammans med respondenternas svar i Bilaga 2. I bilagan finns de respondenters svar, 

vars intervjuer var i fysisk form, sammanfattade och ordnade i bokstavsordning. En del av 

intervjupersonerna har innefattats av anställda hos Swedavia som arbetar med tjänsten, detta för 

att få data om tidigare studier och regler. Även personal hos flygbolag och marktjänstbolag har 

intervjuats för att få data om vad som behövs tänkas på samt vilka problem som kan tänkas 

uppstå. Utöver dessa har även företag med liknande tjänster intervjuats för att få en inblick i hur 

de hanterar och utför tjänsten. Även företag som kan vara intressenter för ”Off Airport Bagdrop” 

har intervjuats för att få deras perspektiv. För de intervjuer som utförts via email kan både frågor 

och svar hittas i Bilaga 3. Avslutningsvis har resenärer intervjuats för att undersöka efterfrågan 

och värdet på ”Off Airport Bagdrop”. Bilaga 4 presenterar frågorna samt en sammanställning av 

resenärernas svar. Denna data har sedan legat till grund för att kunna göra benchmarking, analys 

av tjänsten samt en kartläggning med hålltider. Intervjuernas reliabilitet har säkerställts genom 

att respondenterna har tagit del av sammanfattningen för att ge sitt godkännande över att texten 

stämmer överens med det de ville få fram under intervjutillfället. De intervjuade personerna 

presenteras i Tabell 3.  
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Tabell 3. Intervjuobjekt 

Namn Företag Titel Datum Tid 
(min) 

Mötestyp 

Andersson, Pia Swedavia Processkoordinator från 

resenärsprocessgruppen 

2019-04-09 37 Fysiskt 

Arfors, Anna Swedavia Product Manager Self-

Service 

2019-05-08 - Email 

Berglind, Mats Swedavia Innovation Manager 2019-04-08 50 Fysiskt 

Berglund, Josefin &  

Onmalm, Linda 

Swedavia Kapacitetsanalytiker 2019-04-08 29 Fysiskt 

Byström, Martin Arlanda 

Express 

Teknisk chef 2019-04-30 27 Fysiskt 

Granlund, Nils BRA Systemspecialist & 

Proceduransvarig 

2019-04-08 25 Fysiskt 

Henriksson, Jonas SAS Product Manager 2019-04-08 30 Fysiskt 

Kallonen, Arri Swedavia Airport Manager 

Ronneby Airport 

2019-04-04 12 Telefon 

Konrad, Lars Valizo VD 2019-04-17 

2019-04-19 

- Email 

Melin, Karin Transport-

styrelsen 

Inspektör luftfartsskydd 

 

2019-05-06 - Email 

Monie, Johan Swedavia Enhetschef för 

resenärsprocessen 

2019-04-10 30 Telefon 

Nehls, Jannick Swedavia Product Manager 2019-04-30 41 Fysiskt 

Olsson, Tommy Swedavia Enhetschef Ground 

Handling 

2019-04-05 34 Telefon 

Rasmusson, Bert-Olof 

& Nilsson, Rikard 

Swedavia Projektledare Stora 

Projekt 

Projektledare Bagage 

2050 

2019-04-10 21 Telefon 

Sangüesa, Javier Euroglobe 

Shipping 

VD 2019-05-08 - Email 

Sezkir, Simon Swedavia Kvalitetsansvarig 2019-04-12 16 Telefon 

Swanberg, Anna Menzies Service Delivery 

Manager 

2019-04-09 15 Fysiskt 

Trense, Magnus Swedavia Leasing Manager 2019-04-05 28 Telefon 

Whinberg, Thomas Swedavia Processansvarig Bagage 2019-04-09 28 Fysiskt 

Åke, Carina Aviator Service Delivery 

Manager 

2019-04-05 34 Fysiskt 

För att få ett bredare och mer överskådligt perspektiv har också Norwegian, SAS Ground 

Handling samt Hong Kong International Airport kontaktats, dock utan resultat.  
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4.3.2.1 Flygbolag 

Intervjuer med representanter från två olika flygbolag har utförts för att få förståelse för värdet 

och intresset flygbolagen har för tjänsten ”Off Airport Bagdrop”. 

4.3.2.1.1 Braathens Regional Airlines  

Nils Granlund arbetar för flygbolaget Braathens Regional Airlines, BRA. Granlund sitter på 

BRA:s huvudkontor i Bromma och är systemspecialist samt procedursansvarig för flygbolaget. 

Granlund gav sitt perspektiv på hur han trodde att ”Off Airport Bagdrop” kunde utformas samt 

vilka krav och utmaningar Swedavia står inför i och med implementeringen. På Bromma har 

BRA sitt eget marktjänstbolag, Granlund kunde därför även svara på en del frågor utifrån ett 

marktjänstbolags perspektiv. En sammanfattning av Granlunds intervju finns i Bilaga 2. 

4.3.2.1.2 Scandinavian Airlines 

Som representant för Scandinavian Airlines, SAS, intervjuades Jonas Henriksson. Henriksson är 

Product Manager och sitter på huvudkontoret i Solna. Som Product Manager ansvarar 

Henriksson för flygplatsupplevelsen och tjänsterna där till, så som hur resenärer upplever 

incheckningen hos SAS samt hur bagageavlämningsmomentet upplevs. Även upplevelsen kring 

lounger, Fast Track samt boarding ligger under Henrikssons ansvar. Under intervjun gav 

Henriksson även idéer, ur SAS perspektiv, på hur ”Off Airport Bagdrop” bör fungera och vad 

värdet av tjänsten kan vara. Intervjun är sammanfattad och kan läsas i Bilaga 2. 

4.3.2.2 Marktjänstbolag 

Representanter från olika marktjänstbolag som är verksamma på Arlanda och Swedavias andra 

flygplatser intervjuades för att få en inblick i vad ”Off Airport Bagdrop” skulle innebära för 

marktjänstbolagen.  

4.3.2.2.1 Aviator 

Carina Åke arbetar som Service Delivery Manager för marktjänstbolaget Aviator på Arlanda 

flygplats i Stockholm. Åke förklarade bland annat hur incheckningsprocessen ser ut för de 

flygbolagen som Aviator hanterar, hur reglerna skiljer sig för de resenärer som ska till USA och 

andra non-Schengendestinationer samt bagageregler. Åke gav också sina synpunkter, ur ett 

marktjänstbolagsperspektiv, på hur hon tror att ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten kan se ut, vad 

som måste fungera samt vilka problem som kan uppstå vid implementering. Intervjun är 

sammanfattad och kan läsas i Bilaga 2. 

4.3.2.2.2 Menzies 

Ett annat marktjänstbolag som är verksamma på Arlanda är Menzies, där har Anna Swanberg 

intervjuats. Swanberg arbetar som Service Delivery Manager där hon har som huvudfokus att ta 

hand om och underlätta för gruppresenärer. I intervjun nämnde Swanberg vad hon tycker att 

tjänsten skulle göra för att underlätta hennes och Menzies arbete. Hon berättade även hur dagens 

lösning med Costa kryssningsfartyg fungerar, samt hur bra den lösningen är. Hela den 

sammanfattade intervjun finns i Bilaga 2. 
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4.3.2.2.3 Swedavia Ground Handling 

Arri Kallonen är Airport Manager på Ronneby Airport men har tidigare varit involverad i 

Swedavias egna marktjänstbolag som är verksamma på några av flygplatserna Swedavia driver. 

Kallonen beskrev hur ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten kan implementeras och drivas utifrån ett 

marktjänstbolags perspektiv. Sammanfattningen av intervjun finns i Bilaga 2. 

4.3.2.3 Swedavia  

I och med att detta är ett projekt inom Swedavia har flera representanter från olika delar av 

företaget intervjuats. Dessa representanter presenteras i detta kapitel. 

4.3.2.3.1 Bagage 

För att få expertutlåtanden från Swedavias bagagehantering genomfördes två intervjuer med 

anställda på Arlanda. Thomas Whinberg arbetar som Processansvarig Bagage och har fokus 

kring incheckning- och bagagefrågor. Whinberg förklarade hur bagageprocessen ser ut, hur han 

tror ”Off Airport Bagdrop” kan se ut och vad som måste tänkas på ur bagageperspektivet. 

Samma frågor ställdes sedan till Bert-Olof Rasmusson (Projektledare Stora Projekt) och Rikard 

Nilsson (Projektledare Bagage 2050) för att få deras perspektiv. Whinbergs samt Rasmusson och 

Nilssons intervjuer finns sammanfattad i Bilaga 2. 

4.3.2.3.2 IT 

Mats Berglind arbetar på Swedavia som Innovation Manager. Han arbetar med någonting 

Swedavia kallar Funktionsfabriken där Berglind är med och utför tester och simuleringar av 

framtida projekt. Berglind fick i denna intervju ge sina idéer om ”Off Airport Bagdrop” samt 

sammanfatta vad som gick bra respektive dåligt med ett test Swedavia utförde på ett hotell i 

Östersund. Hela den sammanfattade intervjun finns i Bilaga 2. 

4.3.2.3.3 Kapacitet 

Som kapacitetsanalytiker på Swedavia arbetar Josefin Berglund och Linda Onmalm. De arbetar 

med kapacitetsfrågor på Arlanda, allt från flygoperativa processen till resenärsprocessen. De 

båda intervjuades för att de skulle få ge sin kapacitetssyn på tjänsten ”Off Airport Bagdrop” och 

vad de anser är viktigt. Den sammanfattade intervjun går att läsa i Bilaga 2. 

4.3.2.3.4 Operations 

Johan Monie och Pia Andersson arbetar inom Swedavia Operations på Arlanda. Båda arbetar 

med resenärsprocessen, Monie är Enhetschef medan Andersson är Processkordinator. I intervjun 

med Monie lades mycket fokus på kapacitetsproblemen som uppstår på Arlanda under 

sportlovsveckorna, och Monies fick då chans att förklara vad som är orsaken till problemen samt 

hur ”Off Airport Bagdrop” eventuellt kan hjälpa till att lösa dessa. Andersson fick i sin intervju 

förklara hur processen ser ut för bagage som ankommer från Costakryssningarna som använder 

sig av en liknande tjänst. De båda fick även ge sin syn på ”Off Airport Bagdrop” och deras 

sammanfattade intervjuer finns i Bilaga 2. 
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4.3.2.3.5 Projekt ”Off Airport Bagdrop” 

För att få en insikt i varför Swedavia vill implementera denna tjänst har två personer som arbetar 

med projektet intervjuats. Anna Arfors och Jannick Nehls har fått berätta om bakgrunden till 

tjänsten, vad som förväntas samt vad de har för idéer med utformningen av ”Off Airport 

Bagdrop”. Intervjun med Arfors finns att läsa i Bilaga 3 medan Nehls intervju återfinns i Bilaga 

2. 

4.3.2.3.6 Säkerhet    

Eftersom säkerheten är både invecklad och viktig inom flygbranschen har en intervju genomförts 

med Simon Sezkir, kvalitetsansvarig på Swedavias säkerhetsavdelning. Sezkir gav sin syn på vad 

som måste fungera i tjänsten ur ett säkerhetsperspektiv samt vilka utmaningar som finns med 

dessa. Den sammanfattade intervjun med Sezkir finns i Bilaga 2. 

4.3.2.3.7 Åre 

För att få mer information och fler perspektiv på Swedavias två testförsök av tjänsten ”Off 

Airport Bagdrop” i Åre-Östersund har Tommy Olsson och Magnus Trense intervjuats. Olsson 

arbetar som Enhetschef Ground Handling och Trense som Leasing Manager, båda från Åre-

Östersund Airport. I intervjun fick de båda förklara hur Swedavia gick till väga vid testförsöken 

samt vad det var som fungerade bra och mindre bra. De gav även sina idéer om hur tjänsten kan 

fungera på Arlanda och vad som kunde tas med från Åre-Östersund. Trense och Olssons 

intervjuer är sammanfattad i Bilaga 2.  

4.3.2.4 Övriga 

I detta underkapitel presenteras de övriga intervjuobjekten, alltså de som inte tillhör flygbolag, 

marktjänstbolag eller Swedavia. 

4.3.2.4.1 Valizo  

Eftersom Valizo är ett företag som idag erbjuder en tjänst i Danmark som liknar ”Off Airport 

Bagdrop” har företagets VD, Lars Konrad, intervjuats via e-mail. Konrad förklarade hur deras 

process ser ut, både för resenären samt företaget. Han gav även svar på hur de löser 

säkerhetsfrågor, prissättning samt deras hålltider och tidsbuffertar. Hela Konrads intervju går att 

läsa i Bilaga 3. 

4.3.2.4.2 Arlanda Express 

Arlanda Express är ett snabbtågsbolag som trafikerar mellan Centralstationen i Stockholm och 

Arlanda. En representant, Martin Byström, från företaget har intervjuats om Arlanda Express syn 

på tjänsten och huruvida de kan tänka sig att bli en del av den. Intervjun finns i sin helhet i 

Bilaga 2. 

4.3.2.4.3 Euroglobe Shipping  

När Swedavia och Costa Cruises i Stockholm under sommarhalvåret har sitt samarbete och låter 

resenärerna ha sin incheckning ombord på kryssningsfartyget är det Euroglobe Shipping som 

transporterar allt bagage från hamnen till Arlanda. Javier Sangüesa, VD för företaget, svarade på 
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frågor om hur de lägger upp logistiken och vilka regler de måste följa. Hela intervjun går att läsa 

i Bilaga 3. 

4.3.2.4.4 Transportstyrelsen 

I och med att flygbranschen är extremt reglerad har en intervju utförts hos Transportstyrelsen för 

att få inblick i deras perspektiv på tjänsten och vilka regler Swedavia måste förhålla sig till. 

Representanten för Transportstyrelsen var Karin Melin som arbetar som Inspektör 

Luftfartsskydd. Hela intervjun går att läsa i Bilaga 3. 

4.3.2.4.5 Resenärer 

För att undersöka efterfrågan och värde för resenärerna har 17 resenärer tillfrågats om tjänsten 

”Off Airport Bagdrop”. Frågorna de fick svara på handlade om intresset för tjänsten samt 

betalningsvilligheten. Frågorna samt sammanställningen av svaren i form av en tabell kan hittas i 

Bilaga 4. 

4.3.3 Observationer och antagande om trafikflöden 

Dahmström (2011) beskriver observationer som ett effektivt sätt att samla in kvantitativa 

mätvärden och kvalitativ information. I denna fallstudie har observationer gjorts för att studera 

procedurerna kring incheckning, ”Self Bagdrop” och bagagehantering samt kapaciteten vid 

rusningstid på Stockholm Arlanda Airport. Observationerna av incheckning och ”Self Bagdrop” 

har använts för att förstå hur det fungerar i nuläget för att sedan kunna implementera en 

fungerande anpassning på tjänstens olika ”Drop Off Points”.  

Tidsaspekten av bagageavlämning är en viktig del i ”Off Airport Bagdrop”. För att undersöka de 

olika avstånden mellan ”Drop Off Point” och Arlanda har Google Maps används. Dessa sträckor 

med planerad transporttid används för att kunna ge konkreta hålltider för senaste 

incheckningstiden samt senaste avgångstiden för transportören från ”Drop Off Point”. Förutom 

Google Maps har även Transportstyrelsens och TomToms data över Stockholms rusningstrafik 

inhämtats.  

4.4 Förändringsarbete 
Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) bör förändringsarbete göras planerat och 

strukturerat. Eftersom denna studie grundar sig i att införa ett nytt sätt att checka in bagage 

innebär det en förändring av nuvarande system. Därför har Oskarsson, Aronsson och Ekdahls 

(2013) modell använts som grund för att utföra studien strukturerat och uppnå önskat resultat. 

Genom att använda modellen har nuläget jämförts med de alternativa förslagen som sedan har 

gjort det möjligt att välja det mest passande förslaget.  

I Figur 3 har förändringar gjorts jämtemot Figur 1 i Kapitel 3.4 för att passa bättre in med detta 

arbete. Denna situationsanpassade modell beskriver tillvägagångssättet för förändringsarbetet 

fram till och med ”val av förslag”, där förändringsarbetet anses vara färdigt. Anledningen till 

detta är att denna tjänst, ”Off Airport Bagdrop”, inte kommer att implementeras inom tidsramen 
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för detta arbete, utan målet med arbetet har varit att ge förslag på tänkbara lösningar och sedan 

välja ut det bäst anpassade.  

 
Figur 3. Anpassad modell. Baserad på Oskarsson, Aronsson & Ekdahl (2013) 

4.4.1 Tydliggöra förutsättningar 

I möten med anställda hos Swedavia som arbetar med denna tjänst dagligen har bakgrund, 

problembeskrivning, avgränsningar, syfte samt arbetets forskningsfrågor definierats för att ge en 

tydlig bild av vad som förväntas av forskarna och arbetet. De har sedan tydliggjorts och 

presenteras i Kapitel 1. 

Vidare, för att få en bättre översikt över problemet och tidigare studier inom området har en 

litteraturstudie genomförts. I litteraturstudien användes biblioteket på Linköpings universitet där 

användbara artiklar och studier inom området söktes fram och användes i Kapitel 2.5.  

4.4.2 Beskrivning och analys av nuläget 

I denna del av arbetet har en nulägesbeskrivning samt en processkartläggning sammanställts för 

att ge en förståelse över hur processen går till i dagsläget. Dessa sammanställningar har skapats 

med hjälp av studiebesök i bagagehantering och genom observationer av incheckningsdiskar på 

Stockholm Arlanda Airport.  

4.4.3 Förslag på alternativa lösningar 

I denna studie har tre olika alternativ på var ”Drop Off Point” kan implementeras tagits fram. För 

varje alternativ har en beskrivning gjorts över vad som krävs för att den ska fungera samt hur den 

bör utformas. Alternativen är framtagna baserat på den analys som gjorts på den data som 

samlats in. 
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4.4.4 Jämförelse av nuläge och alternativ 

En jämförelse av nuläget och alternativ har gjorts baserat på den insamlade data. Detta för att 

kunna göra processkartläggningen för nuläget samt alternativa processen som skapas när ”Off 

Airport Bagdrop” implementeras.  

4.4.5. Val av förslag 

Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) är det femte steget att välja förslag efter utförd 

utredning av alternativen. Detta är det sista steget, i förändringsarbetesmodellen, som görs inom 

ramarna för denna studie. Valet är baserat på genomförbarheten samt syftet med 

implementationen. 

4.5 Processkartläggning 
Då studien har studerat hur processen ser ut för ”Off Airport Bagdrop” är processkartläggning en 

viktig del i arbetet. Ljungberg och Larsson (2012) definierar en process som en kedja av 

aktiviteter som börjar i ett kundbehov, och avslutas i kundtillfredsställelse. I detta fall blir 

kundbehovet resenären som vill lämna sin väska och kundtillfredsställelsen är om väskan hamnar 

på rätt destination i rätt tid. En processkartläggning har gjorts av nuläget där huvudprocessen 

samt stödprocessen presenterats i form av en bild med tillhörande text. Därefter utfördes även en 

kartläggning på hur processen skulle se ut när tjänsten implementeras. 

4.6 Benchmarking 
Cheney (1998) beskriver benchmarking som ett verktyg för företag där de kan förbättra sin 

verksamhet genom att studera andra. Eftersom Brussels Airport (BRU) använder sig av en 

liknande tjänst har en benchmarking genomförts för att undersöka hur verksamheten fungerar på 

den flygplatsen. Även benchmarking på en likande tjänst som Valizo erbjuder i Danmark har 

utförts för att ta lärdom av vad som kan behövas för att tjänsten ska fungera på Stockholm 

Arlanda Airport. En intern benchmarking har även gjorts för att drar lärdom av testet som 

gjordes i Östersund, vilket kallades Funktionsfabriken Frösö Park Hotell samt testet som utfördes 

under Alpin-VM i Åre, det testet kallades ”Check-in Åre”. 

4.7 Reliabilitet & Validitet 
Ejvegård (2009) menar att för att ett forskningsresultat ska anses vara av vetenskapligt värde 

krävs det att det är reliabelt och valitt. För att undersöka reliabiliteten och validiteten med ”Off 

Airport Bagdrop” har resultatet presenterats för Swedavia och därefter diskuterats om 

rimligheten och användbarheten. Vid alla intervjuer som gjorts har en sammanfattning skickats 

till respondenterna för att säkerställa att det som skrivits är det de menade vid intervjutillfället. 

Genom detta har reliabiliteten på intervjuerna säkerställts.  
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5. Datainsamling 
Den data som samlats in i form av intervjuer, benchmarking samt observationer presenteras i 

följande kapitel.  

5.1 Intervjuer 
Data från intervjuer har delats upp i åtta delkapitel, där den data som är relevant för arbetet har 

sammanställts.  

5.1.1 Processen idag 

Enligt Kallonen anländer idag resenären till flygplatsen redan incheckade i förväg via till 

exempel mobiltelefon. Väl på flygplatsen beskriver Åke att resenären har två alternativ för 

bagageavlämning, antingen via en manuell disk där resenären får hjälp med att skriva ut 

bagagetaggen och lämna in sin väska eller via en automatisk bagageinlämningsdisk. Automatiska 

bagageinlämningsdisken kallas för SBD (Self Bagage Drop) och där kan resenären, övervakad 

av bolaget, själv lämna in bagaget efter att ha skrivit ut sin bagagetagg i en incheckningsautomat. 

Oavsett metod så krävs idag alltid en bagagetagg för att kunna lämna sin väska. Det finns även 

vissa regler som måste följas. Andersson förklarar att många flyg- och marktjänstbolag kräver att 

alla resenärer i sällskapet är närvarande vid incheckningen. Vad gäller USA-resenärer nämner 

Åke att de inte kan använda SBD på grund av regler som kräver att personen som lämnar 

bagaget profileras tillsammans med väskan. Även Storbritannien har vissa kriterier som kan 

kräva hantering i en manuell disk, enligt Åke. Om resenären reser med specialbagage måste den 

även där uppsöka manuell disk, säger Åke. Specialbagaget måste märkas upp av personal och 

specialbagagehanteringen måste meddelas att ett bagage är på väg dit. Åke förklarar att det måste 

finnas ett godkännande från säkerhetspersonalen som arbetar vid specialbagagehanteringen. 

Processen som Åke förklarar är specifik för Arlanda flygplats, vissa andra flygplatser kräver inte 

separat hantering av specialbagage. På grund av hur hanteringen av specialbagage görs på 

Arlanda förklarar Sezkir att rutinen är att resenären som checkar in specialbagage måste vara på 

plats när bagaget röntgas, detta för att smidiggöra processen om något misstänksamt skulle hittas 

i och med att bagaget då kan öppnas i samma stund eftersom resenären är närvarande. Att 

resenären skall närvara under röntgningen är inte ett krav däremot är det krav att resenären måste 

vara närvarande när bagaget öppnas och undersöks, detta gäller allt bagage som checkas in, 

oberoende på typ.  

Incheckningen i automater öppnar idag vanligtvis mellan 22–24 timmar innan avgång, beroende 

på flygbolag, och 2–4 timmar innan avgång i manuell disk, enligt ett flertal av intervjuobjekten. 

Rasmusson och Nilsson samt Whinberg förklarar att när bagagetaggen skrivs ut för att fästas på 

väskan skapas en kod som beskriver väskans destination, ägare, antal bagage, bagageficka 

etcetera. Vikten på bagaget förs över till Departure Control System (DCS) när resenären ställer 

den på bagagebandet, som har en integrerad våg, och skannar av bagagetaggen. Om inte 

bagagevikten stämmer överens med det resenären har betalat för säger systemet ifrån och tar inte 

emot väskan, enligt Whinberg. Däremot, om allt stämmer överens transporteras bagaget via ett 

transportband in i röntgen. När väskan har röntgats och uppnått en säker nivå transporteras den 
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vidare in i sorteringsfunktionen, och hamnar till slut i sorteringsfickan för aktuell avgång, 

beskriver respondenterna. Avslutningsvis lyfts bagaget manuellt över till en bagagevagn och 

transporteras ut till flygplanet.  

Ett antal intervjuobjekt förklarar också att om sorteringsfickan för bagagets flyg inte har öppnat, 

transporteras bagaget till ”Early Bagage Storage” (EBS), även kallat bagagehotellet, där det 

förvaras till dess att fickan öppnar. I dagsläget kan bagaget förvaras i hotellet från 21 timmar 

innan avgång, förklarar Rasmusson och Nilsson.  

Sorteringsanläggningen har enligt Whinberg en teoretisk kapacitet på 5400 bagage/timme medan 

bagagehotellet kan hantera upp till och med 1460 bagage. Begränsningarna för 

bagagehanteringen på Arlanda finns därför i röntgen, specialbagagehantering och i antalet 

incheckningsdiskar, menar flera av respondenterna. Bagagehanteringen, med röntgen och 

sortering, är enligt Monie stängd fyra timmar under natten för regelbunden service. 

Specialbagage är enligt Whinberg det bagaget som är för stort, tungt eller inte klarar av att 

transporteras på banden in till sorteringsanläggningen, på grund av risk för att det fastnar, rullar 

eller glider av. Hanteringen av specialbagage skiljer sig därför från hantering av vanligt bagage 

på det sättet att specialbagagehanteringen inte är kopplat till själva bagageanläggningen, 

förklarar Berglund och Onmalm. Bandet där specialbagaget matas in är istället en lateral som 

kräver manuell sortering, vilket gör specialbagagehanteringen till en begränsning.  

Alla flygbolag är enligt Granlund kontrollerade av en certifiering kallad IATA Operational 

Safety Audit (IOSA). IOSA-certifieringen kräver att alla resenärer som checka in måste på något 

sätt bekräfta att de har tagit del av informationen om farligt gods och inte packat med sig 

någonting sådant. Det måste samtidigt finnas information om att det är förbjudet att packa 

förbjudna föremål vid alla ställen där incheckning är möjlig. Det finns även andra kriterier på 

säkerhet som Swedavia måste följa. Exempelvis måste allt bagage som lastas ombord på ett 

flygplan vara röntgat, samt att allt röntgat bagage måste hanteras och ständigt övervakas av 

säkerhetsklassad personal.  

Idag är skidor ett stort problem på Arlandas incheckningsområde, då det kräver yta och skapar 

flaskhalsar i flödet, förklarar Monie. Därför har sportlovsveckorna, vecka 7–11, blivit en 

utmaning för kapaciteten på Arlanda. Under dessa veckor är ungefär hälften av alla resenärer 

under morgonpeaken skidcharterresenärer som, enligt statistik, reser med 100–140% mer bagage 

än den vanliga resenären. Allt detta extra bagage, inklusive att både skidor och oftast pjäxor 

måste checkas in som specialbagage, bidrar till mycket köbildning och högt tryck på 

verksamheten menar Monie. Monie beskriver även att det är vanligt att en familjemedlem lämnar 

av resterande familj samt bagage på flygplatsen och åker sedan vidare till parkeringen för att 

parkera sin bil. Detta innebär att de avlämnade resenärerna står med allt bagage och väntar på 

föraren medan de samtidigt upptar en stor yta i terminalen. På grund av detta tror Monie att 

tjänsten ”Off Airport Bagdrop” kan bidra till att få bort en stor del av allt skidbagage som tar så 

stor plats under sportlovsveckorna.  
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5.1.2 Förslag på utformning  

Under intervjuerna fick respondenterna ge förslag på hur ”Off Airport Bagdrop” bör utformas, 
hur de ska se ut samt vad som behövs tänkas på. Deras åsikter presenteras nedan.  

5.1.2.1 Användningsområden 

Utöver Centralstation, långtidsparkeringar samt ”Pop Up” nämndes även att tjänsten bör rikta sig 

till event och stora gruppbokningar då det kommer ge mest effekt på kapaciteten. En annan typ 

av intressent som en del respondenter tar upp är hotell. Att ha ”Drop Off Point” på en del hotell 

ansågs vara bra och underlätta för resenärer. En idé som tas upp av Andersson är att ”Drop Off 

Point” borde placeras på ett antal stationer längst med Stockholmstågets rutt för att nå ut till fler. 

Monie menar på att det kan placeras ut ett flertal ”Drop Off Point” centralt. Vid dessa centrala 

punkter kan resenären lämna sin väska. Sedan kommer en transport, som kör likt en mjölkrunda, 

och plockar upp alla bagage och lämnar dem på en gemensam insamlingsplats. Granlund påpekar 

att det är viktigt att tjänsten finns på fler destinationer så att resenären känner igen sig. Generellt 

så är alla respondenter överens om att ”Drop Off Point” måste placeras i närheten av platser där 

resenärer samlas, likt tågstationer och busstationer.  

5.1.2.2 Utrustning  

Representanterna från de olika bolagen fick chansen att beskriva hur de ansåg att tjänsten borde 

utformas och se ut. Två varianter som diskuteras av Berglind är att ha en mobil variant som är 

lätt att förflytta, likt en transportbil med den nödvändiga utrustningen, samt ha en modulvariant 

som kan flyttas runt och ställa upp på olika ställen. Varianten med transportbilen kan fungera likt 

en SBD, där bagaget direkt försvinner in i bilen när resenären lämnar av den. Det viktiga enligt 

Berglind är att se till att det ser professionellt och förtroendeingivande ut. Både Granlund och 

Olsson nämner att placeringen av ”Drop Off Point” är extremt viktigt. Olsson nämner även att 

”Drop Off Point” måste vara utformat på ett sådant sätt att det är ett avgränsat område som tillför 

tillit till resenären. Trense poängterar att det måste vara användarvänligt och likna flygplatsens 

utformning så att resenärerna känner igen sig. Vad gäller avlastningen på flygplatsen är Berglund 

och Onmalm överens om att något i likhet med ett ”hål i väggen” behövs för att mata in bagaget i 

anläggningen utan att störa resterande resenärer. Det de flesta intervjuobjekt är överens om är att 

den utrustning som behövs på ”Off Airport Bagdrop”-områdena är ”Common-use self-service”-

automater (CUSS-automater), ”Self Bagdrop” med våg samt en lokal för att förvara bagaget 

säkert. Ska den vara obemannad krävs betalningsmöjligheter samt någon sorts videokonferensvy 

till kundtjänst. En del av respondenterna nämner att en röntgenmaskin skulle göra tjänsten ännu 

bättre då det skulle vara ytterligare ett moment som inte behöver göras på flygplatsen. Berglind 

anser att en inplastningsmaskin borde finnas på plats för att erbjuda resenärerna möjligheten att 

plasta in sitt bagage om det tillför säkerhet för dem. Berglind nämner också att 

handbagagemätare kan finnas på plats så resenären även kan passa på att kontrollera att 

handbagaget är godkänt för resa.   
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5.1.2.3 Obemannad 

Vid frågan om ”Drop Off Point” kan vara obemannad eller inte är de flesta intervjuobjekt ense 

om att det kan vara komplicerat. Det ställer till problem vad gäller kundservicen samt 

hanteringen av specialbagage, så som vapen som kräver specialhantering, och övervikt. Många 

resenärerna tenderar att ha frågor vilket skulle kräva en kommunikationslösning. Kopplat till 

specialbagage och övervikt är komplikationen med betalningsmöjligheter. Idag finns inte 

möjligheten att betala i en CUSS-automat vilket skulle medföra svårigheter med att 

implementera en obemannad tjänst. Dock föreslår Arfors att betalningsmöjligheten kan ske i 

gaten istället för vid ”Drop Off Point”. Den största utmaning som många av respondenterna ser 

med en obemannad ”Drop Off Point” är säkerhetsaspekten, att väskorna måste vara bevakade. 

5.1.2.4 Intäktsmöjligheter 

Tjänsten kommer enligt en del av de intervjuade kunna generera intäkter. En del av dem är inne 

på att intäkterna kan komma i form av att resenärer betalar för tjänsten likt andra tilläggstjänster 

som finns idag. Andersson och Monie ser också en intäkt i att resenärerna får chans att spendera 

mer tid i shopping- och restaurangområdet vilket innebär en intäkt indirekt genererad av ”Off 

Airport Bagdrop”-tjänsten. Berglind nämner intäktsmöjligheten Swedavia har vid ett business-to-

business-scenario (B2B) där den logistikerpartner som hanterar tjänsten hyr utrustningen från 

Swedavia, vilket genererar intäkter. Swanberg ser en intäktsmöjlighet, precis som många andra, 

genom att erbjuda tjänsten som en tilläggstjänst men menar också på att tjänsten kan komma att 

innebära en kostnad för flygbolag om bemanning ska finnas på plats.  

5.1.2.5 Begränsningar 

Tjänsten har dock sina begränsningar enligt flera av de intervjuade. Majoriteten av de intervjuade 

är överens om att specialbagage kan komma att bli en begränsning. En del av specialbagaget, till 

exempel vapen, kräver specialhantering vilket kan bli en utmaning för tjänsten. Whinberg 

poängterar vikten av att bagaget måste vara sorteringsbart och menar på att formen och typen av 

bagage kan komma att bli en begränsning. Berglund och Onmalm ser tidsaspekten som en 

begräsning, alla resenärer kommer inte kunna använda tjänsten utan endast dem som lämnar in 

bagaget i så pass god tid att väskan hinner transporteras till flygplatsen.  

5.1.2.6 Säkerhet 

För att tjänsten ska fungera anser samtliga intervjuobjekt att säkerheten är bland det viktigaste. 

Resenären ska känna sig säker på att bagaget hanteras korrekt och att det inte kan manipuleras. 

Transporten till flygplatsen måste också vara säker för att tjänsten ska kunna fungera, speciellt 

viktigt om bagaget redan röntgats på ”Drop Off Point”.  

Utformningen av tjänsten vad gäller säkerhet pratar Sezkir om under sin intervju. Skulle bagaget 

säkerhetskontrolleras på flygplatsen finns inga krav från Swedavias säkerhetsavdelning på hur 

utformningen av ”Drop Off Point” ska göras. Om bagaget däremot röntgas på ”Drop Off Point” 

finns en hel del säkerhetsaspekter som måste tas i beaktning. Till att börja med måste bagage 

som röntgats vara konstant övervakade och hanteras, samt lagras, på ett sådant sätt att det inte 
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kan manipuleras. Transporten, av redan säkrat bagage, måste även det ske under övervakning 

och någon sorts plombering måste användas på lasten. Detta för att försäkra att bagaget 

fortfarande är säkrat när det når fram till flygplatsen. Det som skulle skilja mellan att lasta av 

röntgat bagage på landside och airside är att det finns en del kriterier som måste uppfyllas för att 

få köra in last till airside. Det finns idag gods som levereras till flygplatsen från vissa 

säkerhetsgodkända leverantörer, dessa har ansvaret på sig att säkerställa att det godset som 

kommer in är säkerhetskontrollerat och att det inte är något farligt i det godset. Lasten 

kontrolleras sedan av säkerhetspersonal när de ankommer till flygplatsen för att se att 

plombering inte brutits samt att lasten stämmer överens med dokumentation och liknande. Skulle 

röntgat bagage transporteras från ”Drop Off Point” till airside skulle liknande metoder vara 

tvungen att implementeras för att säkerställa säkerheten.  

5.1.3 Ansvar 

Vid implementering av tjänsten krävs det att varje inblandad aktör är medveten om sitt ansvar. I 

dagsläget förflyttas ansvaret över bagaget från resenären till flygbolaget när resenären checkar in 

sitt bagage. Eventuell reklamation, om bagaget skulle komma bort eller skadas, gör resenären till 

flygbolaget. Swanberg förklarar att resenären inte får checka in något farligt gods och att detta 

måste säkerställas genom att fråga resenären vid incheckningsmomentet. Åke menar på att IATA 

har allmänna reglerna kring bagage som gäller samtliga flygbolag.  

Vad gäller ansvaret kring tjänsten anser Åke att det är viktigt att det finns tydlighet kring vem 

som ansvarar för produkten och procedurerna, det ska inte gå att skylla på varandra om problem 

uppkommer. Berglind menar att Swedavia bör ansvara för utrustningen och gränssnittet med 

flygplatsen medan övervikt och liknande frågor bör ansvaras av flygbolagen. Resterande 

ansvarsområde bör hanteras av den tredjepart som sköter logistiken. Olsson anser att ansvaret bör 

delas mellan de olika aktörerna, om inte ena gör sitt fungerar det inte för de andra.  

5.1.4 Transport 

En annan del som måste fungera är transport- och avlastningsdelen, både vad gäller tidsaspekten 

om när transporten måste avresa samt ankomma till flygplatsen men också var lasten ska matas 

in på flygplatsen. Transporterna bör ske med miljövänliga fordon enligt de flesta respondenterna. 

Arfors nämner att ett samarbete med Arlanda Express skulle kunna fungera, där bagaget 

transporteras på tågen och lyfts upp till flygplatsen med hjälp av hissar. Byström ger förlag på att 

använda sig av en konsolideringspunkt, utanför centrala Stockholm, dit mindre laster bagage 

transporteras med mindre bilar. Därifrån kan sedan allt uppsamlat bagage köras med lastbil eller 

tåg på tider då det är som minst störningar i trafiken.  

Sangüesa förklarar att Euroglobe Shipping transporterar bagage som checkas in hos Costa Cruise 

i låsta, plomberade lastbilar. Han förklarar vidare att företaget har rutiner för säkerhetstransport 

som måste följas vid varje körning. Det finns även instruktioner rörande vem som skall kontaktas 

samt vilka procedurer som skall följas vid förseningar, haveri och andra incidenter. Sangüesa 

klargör att ansvaret för bagaget under transporten bärs av chauffören men naturligtvis även 
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Euroglobe Shipping. För att försäkra sig om att bagage hinner fram till Arlanda har en tidsram 

skapats. Euroglobe Shipping räknar med en last- och transporttid från hamnen till Arlanda på 

cirka 1,5 timme. Vid lastning kontrolleras att bagage är sorterat efter de olika avgångar så att rätt 

bagage hamnar i rätt lastbil, vilket i sin tur innebär rätt flyg. Vad gäller Costa Cruises kör 

företaget mellan 8–10 transporter per fartygsanlöp från hamnen till flygplatsen och de beräknar 

med att vara på flygplatsen cirka tre timmar innan avgång.  

5.1.5 Värde för företag  

Samtliga representanter från Swedavia ser värdet i att kunna minska på köerna och kapa de 

peakar som uppstår. Tjänsten skulle innebära en ökning i kapacitet då en hel del bagage skulle 

hanteras innan peak. Ett annat värde en del av respondenterna från Swedavia nämner är att 

resenärerna, genom att slippa slösa tid i köer, kan spendera mer tid i restaurang- och 

shoppingområdet vilket genererar intäkter. ”Off Airport Bagdrop” kan innebära en 

resursminskning och minskade kostnader. Detta genom att lägre summor behöver läggas på 

infrastrukturen som krävs för att hantera stora grupper av resenärer. Swanberg menar på att det 

blir smidigare för marktjänstbolaget, i check in, om trycket lättar i och med att det då blir enklare 

att fördela personalen. Det Henriksson ser som ett värde för SAS är servicemöjligheten denna 

tjänst skapar, genom att kunna erbjuda sina resenärer detta skapar det ett bra 

marknadsföringsvärde för SAS.  

5.1.6 Unique Selling Propositions 

Unique Selling Propositions (USP) är de unika egenskaperna som gör att ett förslag utmärker sig 

från andra alternativ. Enligt majoriteten av de intervjuade anser de att USP:en för denna tjänst är 

att resenär slipper släpa på sitt bagage. Det blir en smidigare och snabbare process för dem när de 

väl anländer till flygplatsen och de slipper köa för incheckning av bagage. Det blir en stressfri 

och besvärsfri upplevelse där resenärerna får chans att spendera mer tid vid restaurang- och 

shoppingområdet. Nehls nämner även enkelheten, orienteringsmässigt, i att slippa gå omkring 

inne på flygplatsen och leta upp olika automater och avlämningsplatser, då flygbolagen har olika 

områden tilldelade. Att använda tjänsten leder också, enligt en del av respondenterna, till att 

resenären inte behöver vara på flygplatsen lika tidigt. Är det en turist som använder tjänsten kan 

det leda till värdefull tid för att se staden, handlar det istället om en konferensdeltagare kan det 

innebära att denne, antingen slipper släpa bagaget, alternativt slipper låsa in bagaget på 

exempelvis Centralstationen. 

5.1.7 Utmaningar 

Respondenterna fick under intervjuerna spekulera i vilka utmaningar som kunde uppstå under 

implementering. Dessa har delats in i delkapitel och presenteras nedan.  

5.1.7.1 Säkerhet 

Den största utmaningen som majoriteten av respondenter nämner är säkerhetsutmaningen. Detta 

är en viktig aspekt i och med att Transportstyrelsen har säkerhetskrav som måste uppfyllas för att 

tjänsten ska få implementeras. Kraven som ställs är att bagaget måste vara skyddat från obehörig 
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åtkomst, bagagets anknytning till resenären måste vara säkrat samt att bagaget måste 

säkerhetskontrolleras innan det lastas ombord på flygplanet. De intervjuade poängterar även att 

resenärerna måste vara trygga i att ingen kan komma åt bagaget och manipulera det. För att detta 

ska kunna uppfyllas krävs välplanerad lagring. Ännu en viktig del är att området måste vara 

säkert, vilket bland annat uppnås genom att ha en avgränsad yta. I dagsläget kräver Swedavia att 

det är bemannat om bagagebanden är i funktion, detta är för att undvika skador som kan uppstå 

vid obevakade bagageband. Säkerhet kring lagring och transport av bagage togs också upp under 

intervjuerna. Har bagaget röntgats vid ”Drop Off Point” måste det vara konstant övervakat och 

lagrat på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt det. Transporten av redan 

säkerhetskontrollerat bagage kan även det komma att bli komplicerat då det kräver plombering, 

övervakning samt säkerhetsklassad personal. Väl framme på flygplatsen måste även avlastningen 

ske vid säkrat område, vilket kräver speciella tillstånd och dokumentation. Problem kan också 

uppstå med var specialbagaget ska förvaras på Arlanda om det kommer alldeles för tidigt. 

Rasmusson och Whinberg förklarar att bagagehotellet, i dagsläget inte kan ta emot 

specialbagage, vilket skulle innebära en utmaning. Rasmusson förklarar vidare att bagage inte får 

ställas på vagnar utanför sorteringshallen utan uppsikt, görs det måste bagaget 

säkerhetskontrolleras på nytt. Anledningen till detta är för att området utanför sorteringshallen 

inte har samma säkerhetsklassning som sorteringshallen har. Detta dementerar dock Sezkir och 

menar på att väskorna redan är säkrade och förvaras på säkrat område vilket innebär att väskorna 

inte alls behöver röntgas på nytt. 

5.1.7.2 Bagagehantering 

En utmaning direkt kopplad till bagagehotellet som Andersson oroar sig för är problemet som 

kan uppstå för resenärer som kommer till Arlanda och vill checka in tidigare. Om mängden 

bagage från ”Drop Off Point” är så pass stor att det blir fullt i bagagehotellet kan det leda till att 

resenärer som är på Arlanda tidigt och vill göra incheckningen inte kan lämna av sitt bagage på 

grund av brist på plats. Detta skulle enligt Andersson ge en väldigt dålig service till de resenärer 

som inte använder ”Off Airport Bagdrop” men ändå vill lämna sitt bagage tidigt.   

5.1.7.3 Tid 

Det finns flera utmaningar kring tidsaspekten. Att försäkra sig om att transporten har de 

tidsmarginaler som krävs för att hinna fram till flygplatsen i tillräckligt god tid för att hinna 

säkerhetskontrolleras samt sorteras ut, ses som en stor utmaning vid implementeringen. Både 

Swanberg och Åke nämner även att en utmaning kopplat till transporttiden är att bestämma när 

”Drop Off Point” ska stänga.  

En annan tidsutmaning som Andersson samt Henriksson tar upp är att det finns större risk för 

förseningar om tjänsten implementeras då det kan komma att bli svårare att söka ägaren till en 

misstänkt farlig väska. Sezkir förklarar att flygplatskontrollanter idag måste ta kontakt med en 

resenär om bagaget misstänks ha något farligt. Detta görs för att få godkännande från resenären 

att bagaget får öppnas och undersökas. 
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Tidsutmaningen Berglund och Onmalm diskuterar är riskerna med att köerna flyttas från 

avgångshallen ut till ”Drop Off Point”. Sker detta kan det leda till att resenären missar 

incheckningstiden vid ”Drop Off Point” och måste då ta sig till terminalen istället, detta skulle 

varken innebära en bra service eller vara effektivt. Dessa utmaningar måste hanteras för att 

kunna ge resenären en trygghet. 

En utmaning som Olsson och Trense upptäckte under testen i Åre var att implementeringen är 

tidskrävande då det krävs en hel del godkännande från ett flertal aktörer. De flygbolag som vill 

kunna erbjuda tjänsten måste ge sitt godkännande och brukar vilja att tester utförs innan den 

erbjuds till resenärer. 

Andersson förklarar att det under 00-talet fanns en liknande tjänst på Centralstationen i 

Stockholm, där problemet som uppstod var att resenärerna checkade in i tid men kom sedan för 

sent till gaten och missade då avgången. I och med att de redan var incheckade ansåg de att de 

behövde mindre tid på flygplatsen och att det då räckte med att vara vid gaten på avgångstid, 

vilket är för sent. Att få resenärerna att förstå att de måste passa tiderna på flygplatsen kan 

komma att bli en utmaning vid implementeringen för denna tjänst precis som det var en 

utmaning under 00-talet. 

5.1.7.4 Transport 

Ännu en utmaning som kan uppkomma med denna tjänst är avlastningsprocessen. Under de 

tester Swedavia har utfört har avlastningen skett i avgångshallen, vilket kan leda till problem för 

andra resenärer. Alternativet som finns är att använda sig av lastkajer för avlastning av bagaget, 

dock har Arlanda i dagsläget inga sådana som kan användas specifikt för ”Off Airport Bagdrop”-

bagaget. Att anlägga en ny inmatningsposition med tillhörande lastkaj skulle innebära en 

utmaning för infrastrukturen.  

Miljöaspekten är ett viktigt perspektiv som inte får glömmas. Samtliga av företagen som 

intervjuas strävar efter att vara miljövänligare. Utmaningen vid implementering av denna tjänst 

skulle enligt Åke kunna vara transporten. Att transportera bagaget separat från kund innebär en 

extra transport som, beroende på transportmedel, kan komma att påverka miljön. Trense 

förklarar hur de hanterade detta under ”Check-in Åre”. Han beskriver hur viktigt det var för 

Swedavia att använda sig av lokala bilhandlare och att alla transporter drevs av Hydrogenated 

Vegetable Oil (HVO) under Alpin-VM i Åre.  

5.1.7.5 Obemannad 

Den utmaning som främst nämns av flygbolagsrepresentanterna och 

marktjänstbolagsrepresentanterna är betalningsmöjligheterna. Skulle tjänsten vara obemannad 

krävs en lösning för hur resenärerna ska kunna betala för extra bagage, övervikt och liknande 

kostnader som kan uppstå vid incheckning.  

En annan utmaning som uppstår om tjänsten är obemannad är markering av överviktigt bagage. 

Olsson nämner att allt bagage som väger 20 kilogram eller mer måste märkas med en ”heavy 
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tag”. Detta är en arbetsmiljöregel och uppmärkningen görs idag av personal i incheckningen för 

att markera för de som hanterar bagaget att väskan är tung och bör hanteras försiktigt. Skulle 

”Drop Off Point” vara obemannat blir det enligt Olsson en utmaning att hantera detta moment.  

5.1.7.6 IT 

Olsson upptäckte även under testen i Åre att IT kan skapa utmaningar, om inte IT-kopplingarna 

är säkrade kan hela tjänsten fallera. Swedavia lyckades lösa IT-problematiken under ”Check-in 

Åre” men Olsson menar att det är viktigt att tänka på. Olsson nämner även att det ibland kan vara 

krångligt att få tillgång till de olika flygbolagens DCS vilket krävs för att kunna ha incheckning 

på ”Drop Off Point”. 

5.1.8 Resenärsutlåtande 

Vid intervju med resenärer visade det sig att 71% är positiva till tjänsten. Det framgick även att 

de flesta resenärer vill ha möjlighet att checka in mellan 24–48 timmar innan avgång. En del 

resenärer menade dock tvärtom, de vill kunna checka in så tätt in på avgången som möjligt, 

mellan 4–6 timmar innan avgång. Samtliga av de resenärer som är positiva till tjänsten kunde 

tänka sig att förboka tjänsten. På frågan om de är villiga att betala tjänsten varierade svaren 

mellan 80-500SEK. 

5.2 Observationer 
I detta kapitel kommer den data som hämtades in genom observationer presenteras. De 

observationer som gjorts är hur incheckning- samt bagagehanteringsprocessen fungerar. Även en 

observation på hur antalet SAS-avgångar varierar per timme samt per dag har utförts och 

presenteras i kapitlet.  

5.2.1 Incheckningsprocessen 

Vid ett besök på Arlanda observerades incheckningsprocessen för resenärer med bagage hos 

SAS. På Arlanda använder sig Swedavia av en tvåstegsprocess där resenären först måste skriva 

ut boardingkort och bagagetagg för att sedan lämna in sitt bagage. Resenärerna har två 

möjligheter till utskrift av boardingkort och bagagetagg, CUSS-automater eller i en bemannad 

disk. För att kunna skriva ut en bagagetagg måste resenären vara incheckad och det kan göras 

antingen online i förväg, i automaten eller i manuell disk. När utskriften är klar, fästs 

bagagetaggen på bagaget och resenären kan fortsätta mot bagageavlämning. 

I den manuella disken får resenären hjälp med att checka in och få sitt boardingkort medan 

personalen tar hand om bagaget. Här går det även att köpa till möjligheten att ta med mer bagage 

samt betala för eventuell övervikt. För resor till USA, Asien eller Ryssland måste resenären gå 

genom en bemannad disk eftersom dessa länder kräver särskild hantering av bagageavlämning. 

För dessa destinationer går det dock att checka in och skriva ut boardingkort samt bagagetagg i 

CUSS-automaten och fästa den på ditt bagage i förväg.  

De som inte reser till nyss nämnda destinationer kan efter det att de har skrivit ut och fäst sin 

bagagetagg gå till den automatiserade bagageavlämningen, ”Self Bagdrop”. Vid denna 
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avlämningsplats ställer resenären sitt bagage på ett band och skannar bagagetaggen. Om bagaget 

är av godkänd storlek och vikt transporteras det in i bagagehanteringen och resenären kan 

fortsätta mot säkerhetskontrollen. Om bagaget däremot inte uppfyller kraven från flygbolaget får 

resenären ett meddelande om att kontakta personal och där få hjälp med att lösa problemet.  

För de resenärer som reser med specialbagage gäller samma regler som för USA-, Asien- och 

Rysslandsresenärerna. De kan välja att använda CUSS-automaterna för incheckning och 

utskrifter, men eftersom specialbagage inte kan matas in i den vanliga bagagehanteringen måste 

resenären gå via en bemannad disk för att där få en specialmarkering. Efter markering lämnar 

resenären sitt bagage på en av de tre specialbagagehanteringsposition, A, B & C, som finns 

fördelade på olika platser i avgångshallen på Arlanda. SAS använder sig oftast av 

specialbagageinmatning C då den är närmast deras incheckningsområdet. 

SAS vill gärna att resenärerna är incheckad och att bagagetaggen fästs på bagaget redan innan de 

anländer till manuella disken. Detta eftersom det underlättar flödet och minskar resenärens 

ledtider.  

5.2.2 Bagagehantering 

Observation gjordes i bagagehanteringen på Arlandas Terminal 5 för att förstå vad som händer 

med bagaget efter resenären har släppt det ifrån sig. Hanteringen av bagagetyper skiljer sig något 

från varandra, till exempel går specialbagaget en egen väg via ett annat inmatningsställe, då 

specialbagage är de föremålen som antingen inte får plats i sorteringsmaskinen eller är för 

svårhanterbara. Specialbagaget går efter inmatningen in genom en egen specialröntgen, liknande 

röntgen i säkerhetskontrollen, och hamnar efter det i en ficka inne i sorteringen där det måste 

hämtas upp och sorteras manuellt.  

Det vanliga bagaget går efter inmatningen via ett transportband in i röntgen och väl där röntgas 

det till dess att det har uppnått en säker status. Efter röntgen läser sorteringssystemet av 

bagagetaggen av för att undersöka om sorteringsfickan för den avgången är öppen eller ej. Om 

sorteringsfickan är öppen skickas bagaget dit via sorteringsanläggningen. Väl i sorteringsfickan 

tas bagaget om hand av marktjänstbolaget som lastar bagaget på en vagn, alternativt in i en 

container, och kör ut det till flygplanet. Däremot, om sorteringsfickan är stängd, alltså om 

bagaget checkas in för tidigt, transporteras det till bagagehotellet där det ligger och väntar till 

dess att sorteringsfickan öppnar. När sorteringsfickan har öppnats transporteras det till angiven 

sorteringsfickan där det sedan hanteras av marktjänstbolaget enligt gängse rutin.  

5.2.3 Peak-timmar 

För att undersöka vilka tider på dygnet Arlanda är mest besökt av resenärer gjordes en 

observation av SAS:s avgångar från Terminal 5 under tre veckoperioder, våren 2019. 

Observationen gjordes även för att undersöka när på dygnet det vore enklast att lämna av stora 

mängder bagage utan att störa de andra resenärerna samt vilka avgångar som skulle ingå i vilka 

avlämningstillfällen, alltså när som tidigast resenären kan lämna sitt bagage vid “Off Airport 
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Bagdrop”. Resultatet av observationerna är sammanställda i Figur 4, Figur 5 och Figur 6. 

Figurerna visar antalet SAS-flygningar som avgår från Terminal 5. 

 
Figur 4. Avgångar vecka 13 2019 

 
Figur 5. Avgångar påskhelgen 2019 
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Figur 6. Avgångar vecka 19 2019 

Observationerna visar tydligt att Terminal 5 på Arlanda har flest SAS-avgångar i tidsspannen 

07:00-10:00 samt 16:00-19:00. Enligt antagande är det då som mest resenärer i avgångshallen på 

Terminal 5 två timmar innan deras avgångar, i detta fall 05:00-08:00 samt 14:00-17:00. Under 

dessa tidsperioder är det inte rekommenderat att anlända med ett stort lass bagage, då det 

kommer störa de vanliga flödena inne i terminalen.  

Dessa observationer har sedan kunnat valideras genom att kapacitetsanalytikern Onmalm har 

angivit de tider Swedavia definierar som peak-timmar. Enligt Onmalm är det peak mellan 05:00-

09:00 samt 16:00-17:30. Dessa tider är dock för samtliga flygbolag på Terminal 5 och baserat på 

antalet resenärer som befinner sig i avgångshallen, men eftersom SAS är det bolag som har flest 

avgångar från Arlanda Terminal 5 (Swedavia, 2019a) antas det att tiderna stämmer överens.  

5.2.4 Tid och avstånd 

Enligt TomTom (2017) är det tiderna 08:00-09:00 samt 16:00-17:00 som är de mest trafikerade 

tiderna i Stockholms innerstad. Även Transportstyrelsen (u.å.) visar på att det är dessa tider som 

har mest trafik, då priset för trängselskatten är som högst (35 SEK) mellan 07:30-08:29 samt 

16:00-17:29. Data från de båda visar på att det är som värst under eftermiddagen.  

Enligt Google Maps (2019) är det 41,8 kilometer från Stockholm Centralstation till Arlanda 

Terminal 5. Eftersom transporttiden för denna sträcka beror på trafiken har data samlats in vid 

fyra tillfällen under en dag, se resultatet i Tabell 4. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

06:0
0-0

6:5
9

07:0
0-0

7:5
9

08:0
0-0

8:5
9

09:0
0-0

9:5
9

10:0
0-1

0:5
9

11:0
0-1

1:5
9

12:0
0-1

2:5
9

13:0
0-1

3:5
9

14:0
0-1

4:5
9

15:0
0-1

5:5
9

16:0
0-1

6:5
9

17:0
0-1

7:5
9

18:0
0-1

8:5
9

19:0
0-1

9:5
9

20:0
0-2

0:5
9

21:0
0-2

1:5
9

22:0
0-2

2:5
9

Vecka 19 2019

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag



 39 

 
Tabell 4. Centralstation-Arlanda 

Datum och klockslag Transporttid Centralstation-Arlanda 

2019-04-23 08:00 38 minuter 

2019-04-23 12:00 34 minuter 

2019-04-22 17:00 44 minuter 

2019-04-22 21:00 30 minuter 

 

5.3 Benchmarking 
Swedavia har testat att erbjuda en ”Off Airport Bagdrop”-tjänst vid två tillfällen. Första tillfället 

var när ett test de kallat ”Funktionsfabriken Frösö Park Hotell Östersund” utfördes och andra 

tillfället var i och med testet, kallat ”Check-in Åre”, som utfördes under Alpin-VM i Åre. 

Swedavia erbjuder även en liknande tjänst för en del kryssningsresenärer på Arlanda. Data har 

inhämtats genom intervjuer och använts för att göra en intern benchmarking. I och med att 

liknande tjänster erbjuds på andra flygplatser har även en extern benchmarking gjorts. Dessa två 

typer av benchmarking presenteras i följande delkapitel.  

5.3.1 Intern benchmarking 

En intern benchmarking har gjorts där ”Off Airport Bagdrop”-testerna som utfördes i Åre 

Östersund studerats samt processen som används för Costa Cruises bagage.  

5.3.1.1 ”Off Airport Bagdrop”-tester 
Inför Alpin-VM i Åre 2019 ville Swedavia kunna erbjuda en ”Off Airport Bagdrop”-tjänst för 

att, ur ett transportperspektiv, underlätta för resenärerna och tillsammans med regionen göra 

”Världens bästa VM”. De tog därför, i ett tidigt skede, kontakt med flygbolagen som trafikerar 

Åre Östersund Airport för att undersöka om intresset fanns. SAS var positiva men ville att ett test 

skulle utföras innan det implementerades till VM. Hösten 2018 utfördes därför 

”Funktionsfabriken Frösö Park Hotell”-testet där cirka 35 resenärer, som reste i grupp, fick 

möjligheten att checka in sitt bagage på sitt hotell, på avgångsdagen. Vidare från hotellet körde 

Swedaviapersonal bagaget till flygplatsen med en säker bil för att, väl framme på flygplatsen, 

mata in bagaget i ”Self Bagdrop” under F. (Swedavia, 2019b) Efter att första testet gjorts och 

fungerat bra godkände SAS användandet av tjänsten och resterande flygbolag, som trafikerar Åre 

Östersund, intresserade sig också av att implementering skulle ske inför Alpin-VM. VM-

organisationen var också intresserade och gav Swedavia en yta i anslutning till deras Race Office 

att etablera sin ”Drop Off Point” på. ”Drop Off Point” öppnade den 4:e VM-dagen, tidigare hade 

det inte varit några hemresor som krävde denna tjänst, och resenärer vars flyg gick dagen efter 

fick möjlighet att checka in mellan 13:00-20:00. Utformningen var som på flygplatsen, ett 

avskärmat område med incheckningspersonal som hjälpte resenären att checka in sig och sitt 

bagage. På plats hade Swedavia två anställda, en som skötte incheckningen och en som 

hanterade och övervakade bagaget. Bagaget lagrades i anslutning till avskärmade området och 

sedan transporterades det i slutet av dagen till Åre Östersund Airport. Bagaget lastades av i ”Self 
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Bagdrop” på flygplatsen efter att sista avgången lyft för att på så vis inte störa andra resenärer. 

Olsson och Trense som intervjuats var båda involverade under testet som gjordes med 

gruppbokningen samt implementeringen som gjordes under VM. Trense beskrev att Swedavia, 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv, arbetade mycket med varumärket och hade 

kommunikatörer på plats i form av anställda från pressavdelningen samt en eventansvarig för att 

försäkra sig om att de kunde svara på frågor. De samarbetade också med lokala näringslivet, 

bland annat lokalbilhandlare, och försäkrade sig om att transporten gjordes på HVO för att arbeta 

miljövänligt. Olsson beskrev att det vissa dagar kunde bli stora mängder bagage vilket blev en 

utmaning för manuell hanteringen. Han förklarade också att placering av ”Drop Off Point” inte 

var lättillgänglig för alla resenärer vilket ledde till att de som använde tjänsten mest var resenärer 

med direkt koppling till VM.  

5.3.1.2 Costa Cruises 
Under sommarhalvåret ankommer en stor mängd kryssningsfartyg till hamnen i Stockholm. 

Dessa kryssningsresenärer använder Arlanda för att flyga hem och därför har Swedavia startat ett 

samarbete med Costa Cruises där resenärerna ges möjligheten att checka in redan på båten, enligt 

flera respondenter. Andersson beskriver att processen är utformad så att marktjänstbolagen får 

resenärslistorna skickade från båten och kan då dagar innan de aktuella hantera flygen i DCS och 

sätesplacera resenärerna. Resenärerna checkas sedan in vid hamnen där de får sitt boardingkort 

och bagagetagg. Bagagetaggarna fästs på bagaget som sedan transporteras till Arlanda av 

Euroglobe Shipping. Väl på Arlanda har Swedavia anordnat en provisorisk säkerhetskontroll 

med röntgen för bagage. Där lastar speditören in väskorna från bilen in i röntgen, medan 

marktjänstbolagen står på andra sidan och sorterar. Väskorna lastas sedan på vagnar och 

transporteras ut till flygplanen. 

5.3.2 Extern benchmarking 

En extern benchmarking har genomförts på Bryssels flygplats och företaget Valizo i 

Köpenhamn. 

5.3.2.1 Brussels Airport 
Att ge resenärer möjlighet att checka in sitt bagage innan de anländer till flygplatsen erbjuds 

redan på ett antal flygplatser runt om i världen. Swedavia deltog 2018 på en presentation där 

Brussels Airport lade fram hur de hanterat processen när de erbjöd festivalresenärer tjänsten att 

checka in sitt bagage på campingplatsen intill festivalområdet. Processen började med att 

resenären checkade in bagaget, bagaget märktes sedan med en speciell festivaltagg och lastades 

på lastbilar. På plats fanns Brussels Airlines volontärer för att assistera resenärerna samt lasta 

bagaget på lastbilar. Lastbilarna avgick från festivalområdet en gång i timmen. Brussels Airport 

hade under detta event samarbete med DHL för transport av bagaget och hade fem lastbilar i 

bruk. Dessa körde mellan festivalen och flygplatsen vilket beräknades ta en timma per resväg. 

Väl framme på flygplatsen kördes bagaget in direkt till airside via en av flygplatsens grindar. Då 

området är ett säkrat område krävdes det att en registerkontroll utförts av varje förare som 

passerade in till flygområdet. När ID-handling kontrollerats och föraren passerat 
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säkerhetskontrollen eskorterades lastbilen av säkerhetsvakter till bagageinmatningsmaskinen. 

Inmatningen av bagaget utfördes av lastare via inmatningsbandet för transferbagage in i 

anläggningen för att röntgas och sorteras. För att säkerställa att allt incheckat bagage kunde 

sorteras öppnade Brussels Airport sorteringsfickorna tidigare än vanligt samt placerade tidigt 

incheckat bagage i förvaring för senare sortering. De slutsatser Brussels Airport tog fram var att 

responsen från samtliga inblandade var positiv och att tjänsten ledde till att belastningen på 

flygplatsen minskade markant. Vidare vill Brussels Airport nu kunna erbjuda denna tjänst till fler 

resenärer där det erbjuder upphämtning av bagage hemma hos resenären. (Swedavia, 2018c) 

5.3.2.2 Valizo 
Företaget Valizo i Danmark erbjuder resenärerna att slippa släpa på sitt bagage genom att de 

hämtar upp bagaget hemma hos resenären och utför incheckningen åt dem. Processen de arbetar 

efter är att resenären förbokar upphämtning av bagage via företagets hemsida alternativt via en 

resebyrå. Detta kan göras från sex månader innan avresa fram till tre dagar innan avresa. En till 

tre veckor innan resenärens avgång kontaktar Valizo resenären för att kontrollera att alla 

resedokument är i sin ordning. Från två dagar innan avgång till 30 minuter innan upphämtning 

kontaktas resenären ännu en gång för att kontrollera att allt är redo för upphämtning. 

Upphämtningen av bagaget görs från 20 timmar innan avgång fram till 8 timmar innan avgång. 

Resenären får sedan ett meddelande på telefon två timmar innan avgång som bekräftar att 

bagaget har levererats till flygbolaget. Valizo erbjuder även upphämtning av bagage på hotell 

samt kryssningsfartyg. (Valizo, 2018) Vid intervju med Konrad ger han en bild över hur de 

arbetar operativt, han förklarar från det att resenären lägger ordern till dess att bagaget lämnas på 

flygplatsen. När Valizo får in en order valideras den, sedan hanteras pass och en ruttplanering 

görs för hur upphämtningen ska ske. Därefter checkas resenären in, boardingkort och bagagetagg 

skrivs ut, och ett kundmanifest med all information om kunden skapas. På väg till resenären 

skickar föraren ett meddelande för att upplysa om ankomst. Väl framme hos resenären 

kontrolleras pass och leverans av boardingkort och bagagekvitto sker. Föraren kör sedan bagaget 

till flygplatsen och lämnar in den på samma ställe som resenären hade gjort. Skulle bagaget 

anlända för tidigt, innan incheckningen har öppnat, lagras bagaget i Valizos egna 

bagageförvaring. Grundpriset för denna service är 395DKK för sex personer med sex bagage, 

detta är priset runt Köpenhamn, ju längre bort från Köpenhamn resenären bor, desto dyrare blir 

det. Konrad förklarade att bagaget vägs av föraren för att ge resenären chans att packa om 

alternativt låta Valizo checka in den och sedan bli fakturerade i efterhand för övervikten. Vad 

gäller säkerheten klargör Konrad att Valizo har säkerhetsprocedurer som har blivit godkända av 

samtliga flygbolag de samarbetar med. Han berättar att ansvaret över bagaget överlämnas från 

resenär till flygbolag i samma stund som resenären checkar in men att flygbolagen i detta fall har 

delegerat ansvaret till Valizo.  
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6. Analys av data 
För att kunna framställa ett resultat har den insamlade data analyseras vilket presenteras i detta 

kapitel. 

6.1 Obemannad 
Intervjuobjekten fick i sin intervju svara på huruvida de tror att ”Off Airport Bagdrop” går att 

utformas med obemannade ”Drop Off Points”. Flera anser att det skulle fungera, medan andra 

ser problem i detta. Flera respondenter, bland andra Swanberg, menar att några resenärer 

troligtvis kommer stöta på något slags problem vid en obemannad position. Detta skulle kunna 

lösas via någon slags kundtjänst med en eventuellt tillhörande videokonferensvy, enligt Berglind. 

Även betalningsmöjligheten såg flera av de intervjuade som ett problem, då de menade på att det 

måste finnas möjlighet att betala för övervikt och andra liknande bagageproblem. Enligt 

Swanberg finns det idag inte möjlighet att ta betalt i CUSS-automaterna, men om det gick att 

lösa skulle mycket vara vunnet. Arfors nämner att betalning kan ske i gaten, detta avslår dock 

Granlund som menar på att det kan skapa upprörda kunder vilket i sin tur kan skapa problem och 

förseningar i gate samt leda till en säkerhetsfara ombord på flyget. Istället för vid gate är 

Berglind inne på att ha bra mobila onlinetjänster där resenären enkelt kan köpa till det som 

behövs medan Olsson menar att om tjänsten ska vara en tilläggstjänst, är ett alternativ att 

resenären startar ”Off Airport Bagdrop”-incheckningen med en betalning i kortterminal. Vidare 

ser Olsson ett annat problem med obemannade ”Drop Off Point” vad gäller de bagage som måste 

markeras med en ”heavy tag”. Där menar han på att allt bagage som väger mer än 20 kilogram 

måste märkas med en speciell markering, på grund av arbetsmiljöregler, även fast resenären inte 

behöver betala någonting extra. IATA har dock ändrat sina bagageregler angående vad som 

anses som tungt bagage och höjt upp den gränser till 23 kilogram, dock är det fortfarande en 

arbetsmiljöfråga vilket är anledningen till att flygbolag ännu inte har ändrat reglerna. Vidare 

nämner Granlund att SBD:er idag måste vara under övervakning så att exempelvis inte barn 

hamnar i kläm på bandet. Detta problem, tillsammans med profilering av USA-resenärer samt 

vapenhantering är de problemen som respondenterna ansåg endast kunde lösas genom en 

bemannad position. En bemannad position skulle dock innebära mer personalkostnad, enligt 

Swanberg och Åke. 

6.2 Utrustning 
Under intervjutillfället med Berglind diskuteras det om inplastningsmaskin skulle finnas på 

”Drop Off Point”, detta för att ge resenärerna en möjlighet att känna sig mer trygga i att väskan 

inte kan manipuleras. Inplastningsmaskin är en bra idé att implementera vid de permanenta 

”Drop Off Point”-områdena men kan vara mindre praktiskt att ta med vid ”Pop Up”-

positionerna. Olsson är inne på att hjälpmedel, så som transportband och liknande, skulle vara 

fantastiskt att ha på de fasta anläggningarna men att det blir för komplicerat att ta med vid ”Pop 

Up”-tillfällena då det inte är lätta maskiner. Det är viktigt att vid implementering och 

framtagning av de olika scenariona tänka på vilken utrustning som är passande för varje tillfälle.  
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Ett scenario som tas upp under intervjuerna är att flytta ut röntgenmaskiner till ”Drop Off Point”, 

främst för att kapa ännu ett moment men också för att röntgenmaskinens kapacitet kan komma 

att bli flaskhalsen. Att flytta ut röntgenmaskinerna medför en del säkerhetsutmaningar. 

Övervakningen av bagaget måste vara konstant och lasten, vid transport, måste vara plomberad. 

Utöver det skapas även en utmaning i och med att bagaget transporteras in direkt till airside 

vilket kräver säkerhetsklassadpersonal samt korrekt dokumentation om bland annat lastens 

innehåll. Dessa utmaningar går att lösa i och med att Brussels Airport arbetar med en röntgen på 

”Drop Off Point” men Sezkir menar att säkerställning av bagage på ”Drop Off Point” skulle 

skapa mer problem än vad det skulle lösa.  

6.3 Intäktsgenerering 
Vad tjänsten ska kosta, och om den ens ska kosta, diskuteras med de flesta respondenter. Många 

av de intervjuade tror att resenärer kan vara villiga att betala en summa för att slippa släpa på 

bagaget. Detta är dock under förutsättningarna att tjänsten underlättar. Valizos tjänst är en 

betaltjänst resenärer är villiga att använda just för att den underlättar för dem, det borde därför 

innebära att ”Off Airport Bagdrop” kan tas betalt för om implementationen utförs korrekt. Monie 

nämner att Swedavia möjligtvis kan subventionera en del av tjänsten istället för att investera på 

infrastrukturen. Berglind är inne på liknande tankespår då han nämner att Swedavia kan tänkas 

stå för ”Off Airport Bagdrop”-avgiften under de perioder som skapar kapacitetsproblem just för 

att slippa dessa problem.  

6.4 Miljöpåverkan 
Åke utrycker i sin intervju oro över de tillkommande transporterna som Swedavia måste 

implementera i och med tjänsten ”Off Airport Bagdrop”. Hon menar på att Swedavia som 

företag vill minska sin miljöpåverkan och att denna extra transport kommer inbringa en ökad 

påverkan på miljön negativt. Under sitt test av tjänsten i Åre använde sig dock Swedavia av 

lokala transportörer och såg till att alla transporter genomfördes av fordon som drevs av HVO. 

Hur transporterna skall ske är också någonting som nämnts, bland annat av Arfors som föreslår 

ett samarbete med Arlanda Express om att bagaget transporteras med deras tåg. Byström ser 

dock inte detta som något alternativ för dem. Han menar på att avlastningen skulle ta för lång tid 

samt att de existerande hisschakten upp från perrong till flygplats är alldeles för ofullständiga.  

6.6 Bagagehantering 
En utmaning som finns på Arlanda idag är förvaringen av specialbagage. Specialbagage lämnas i 

dagsläget in via en separat position som inte är ansluten till sorteringsanläggningen, detta på 

grund av bagaget klassificeras som icke transporterbart bagage. Bagagehotellet, som är anslutet 

till sorteringsanläggningen, hanterar inte specialbagage vilket innebär att detta sorts bagage 

måste förvaras på vagnar. Skulle ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten generera en större mängd 

specialbagage måste lagerföringsproblemet lösas. Andersson nämner under intervjun oron om att 

bagagehotellet riskerar att bli fullt av ”Off Airport Bagdrop”-väskor vilket skulle eliminera 

möjligheten för andra resenärer att komma till Arlanda och checka in sin väska tidigt, då det inte 

skulle finnas lagerplats. Rasmusson nämner däremot att kapaciteten i bagagehotellet inte är något 
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problem, utan han menar på att begränsningen för hur många bagage som kan tas emot från ”Off 

Airport Bagdrop” i så fall begränsas av någon annan sektor, så som röntgen. Bagagehotellet har 

däremot en tidsbegränsning, idag kan bagaget endast lagras i bagagehotellet 21 timmar innan. 

Anledning till detta är för att systemet, vid utsortering, läser av flygnumret på bagagetaggen. I 

och med att vissa flygnummer upprepas dagligen skulle systemet inte veta om vilken dag väskan 

ska avresa. Whinberg förklarar dock att teoretiskt sätt skulle det kunna lösas, då varje bagage har 

ett unikt avgångsdatum.  

Flera av respondenterna nämner att de gärna undviker att få in det samlade bagaget från ”Off 

Airport Bagdrop” in i terminalen för inmatning genom en SBD eller manuell disk, då detta stör 

andra resenärer och minskar flöden. Berglund och Onmalm nämner även att det inte skulle 

fungera att mata in dessa bagage genom specialbagagespositionen då den inte är kopplad till 

bagagesystemet, utan går manuellt på sidan om. Andra respondenter menar dock att detta 

problem går att lösa genom en ”hål-i-väggen”-lösning där en ny bagagehantering implementeras, 

just för ”Off Airport Bagdrop”, dit lastbilar kan anlägga vid en lastkaj och lasta bagaget rakt in i 

röntgen. En liknande lösning finns idag för kryssningsresenärerna, dock är den bara provisorisk 

under sommarhalvåret, enligt Andersson och Whinberg, och kan inte användas för ”Off Airport 

Bagdrop” då det är lokaler som hyrs av Spirit Cargo över en kortare period. Andersson nämner 

att det finns en lokal, vid centrala godsmottagningen, för en liknande implementering idag. 

Problemet är att den saknar röntgenmöjlighet som resenärsbagage kräver. Swedavia skulle 

behöva bygga till infrastruktur för lastkajer och liknande, något som Berglind anser blir en 

utmaning.  

6.7 Placering 
Under intervjuerna fick respondenterna chans att ge idéer om hur och var de olika ”Drop Off 

Points” skulle kunna placeras. De flesta är ense om att Centralstation samt långtidsparkering är 

bra placeringar. De tycker också att en ”Pop Up”-version skulle vara utmärkt för event och större 

gruppbokningar. Anderssons idé till utveckling av tjänsten är att ha ett fler tal ”Drop Off Points” 

längst med tågrutter och inte bara ha en vid Centralstationen. Monie ger förslag på att ett antal 

”Drop Off Points” kan ställas upp i form av ”Pop Up” där resenärer kan lämna sitt bagage. Sedan 

hämtar en transport upp väskorna vid alla ”Drop Off Points” och lämnar dem vid en central 

”Drop Off Point”. Till sist ger Berglind en idé om att tjänsten kan vara en mobil variant av 

incheckning där bagage direkt lastas in i en transportbil istället för att förvaras på plats. Dessa 

förslag är alla genomförbara men kan komma att bli komplicerade vid första implementering. 

Ett bekymmer, gällande tjänsten, som en del av respondenterna tar upp är problemet som uppstår 

om resenären inte är vid gaten i tid men bagaget redan är lastat. Andersson och Henriksson 

menar på att det kan komma att bli förseningar på avgången om bagage måste lastas av på grund 

av att resenären inte anlänt till gaten. Åke nämner att det problemet finns idag, skillnaden är att 

resenären är lättare att lokalisera genom utrop eftersom chansen att en resenär som lämnat in sitt 

bagage på flygplatsen befinner sig på flygplatsen är stor.  
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6.8 Peak 
Vid observation av avgångar från Arlanda, för att undersöka peak hours, har tre veckor studerats. 

Det upptäcktes att det är en tydlig skillnad på vanliga veckor och påskveckan. Därför är det 

viktigt att tider och upplägg av transporter anpassas under de veckor som trafiken ökar, till 

exempel sportlov, påsk och julhelg.  
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7. Resultat och lösningsförslag 
I följande delkapitel presenteras processen som finns i dagsläget samt processen om tjänsten 

implementeras. Därefter presenteras de olika förslagen som tagits fram efter analys av den data 

som samlats in. 

7.1 Huvudprocess: ”Bagdrop” nuläge 
När resenärer ankommer till flygplatsen och vill checka in bagage måste de i nuläget gå till en 

incheckningsautomat för att få ut sin bagagetagg. Dock kan detta endast göras om flygbolaget är 

aktiverade i CUSS-automater, det vill säga att flygbolaget tillåter incheckning via automat. Är 

flygbolaget inte aktiverade sker hela processen i en manuell disk. Efter att ha skrivit ut 

bagagetaggen och fäst den på bagaget beger sig resenären till en ”Self Bagdrop”-disk där 

bagagetaggen skannas. Vid skanning av bagagetaggen läser DCS av informationen och 

informationen delas även med sorteringsanläggningssystemet. När bagaget väl är inskannat 

hamnar det i sorteringsanläggningen där det röntgas och sorteras. Därefter hämtas bagaget senast 

30 minuter innan avgång av lastningspersonalen och transporteras till apron, där flygplanet står, 

för att sedan lastas ombord på flygplanet. Figur 7 beskriver hela processen från det att resenären, 

förkortat Pax, anländer till flygplatsen tills dess att bagaget är lastat på flygplanet.  

Det som krävs av DCS för att hela processen ska fungera är först och främst att det är öppet. I 

dagsläget öppnar DCS för ett flertal flygbolag mellan 22–24 timmar innan avgång vilket innebär 

att resenärer kan göra incheckningen cirka ett dygn innan avresa. En annan förutsättning är att 

bagaget följer de bagageregler flygbolaget har, vilket innebär att vikt och dimension inte får 

överskrida förutbestämda regler. DCS säger i dagsläget ifrån vid inskanning av bagaget vid SBD 

alternativt manuell disk, om bagaget inte uppfyller alla krav. Om bagage inte uppfyller kraven 

vid en SBD ombeds resenären kontakta personal som hanterar incheckningen manuellt. 

 

Figur 7. Huvudprocess: ”Bagdrop” nuläge 

Strecket i Figur 7 visar på att bagaget är inne i systemet. Från denna tidpunkt skiljer sig inte 

dagens process från ”Off Airport Bagdrop”-processen, därför har fokus lagts på vad som händer 

med bagaget innan denna tidpunkt. Figur 9, som visar huvudprocessen för ”Off Airport 

Bagdrop”, avslutas innan detta streck vilket innebär att resterande del av processen ses här. 
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7.2 Stödprocess: Systemet  
När bagaget har checkats in och lämnats av registrerats det i Swedavias system. Bagaget 

transporteras genom röntgen för att säkerställa att bagaget inte innehåller några explosiva ämnen 

eller gaser. När röntgen visar att bagaget är ofarligt transporteras det vidare till en 

sorteringsposition där det placeras i rätt ficka för den önskade destinationen och är då redo för 

transport ut till flygplanet, se Figur 8.   

Om röntgen misstänker att bagaget innehåller farliga ämnen kontrolleras det utförligare för att 

säkerhetsställa att bagaget är ofarligt. Visar de nya kontrollerna på att bagaget är farligt för 

allmänheten utförs Swedavias och polisens rutiner för att säkert avlägsna och oskadliggöra 

objektet.  

Om bagaget blir incheckat lång tid innan flygets avgångstid förvaras det inne i systemet. Bagaget 

går som vanligt genom röntgen för att sedan förvaras i bagagehotellet.   

 

 

Figur 8. Stödprocess: Systemet 

7.3 Huvudprocess: ”Off Airport Bagdrop” 
Med hjälp av intervjuer och observationer har en processkarta skapats över ”Off Airport 

Bagdrop”-processen, se Figur 9. ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten har många likheter med 

logistikens Dryports. Vid Dryports i hamnstäder tas gods emot på en annan plats än hamnen, och 

transporteras sedan till hamnen, vanligtvis med tågräls. Trafiken minskar inne i hamnen och 

flödena kan effektiviseras. På samma sätt kan ”Off Airport Bagdrop” fungera. Bagaget tas, likt 

Dryport, emot på platser utanför flygplatsen för att sedan transporteras till terminalen. Denna 

lösning bidrar till att det blir färre bagage i ankomsthallen på Terminal 5 och därmed ökad 

kapacitet och förbättrade flöden.   

Den insamlade data har även resulterat i framtagande av krav som måste uppfyllas för att 

tjänsten ska fungera. Det är viktigt att en lämplig plats förhandlas fram där det finns plats för 

utrustning samt tillgång till ett rum för förvaring av bagaget. Vid implementering av tjänsten bör 

även följande parametrar kontrolleras: 

• Kontrollera att flygbolag som är med i samarbetet godkänt tjänsten och är aktiva i CUSS-

automaterna. 

 



 48 

• Kontrollera att flygbolag har a öppet 48 timmar innan avgång. I dagsläget har 

flygbolagens DCS öppet från och med 24 timmar innan avgång, men på resenärernas 

önskemål bör den höjas till 48 timmar. Detta är tekniskt möjligt och därför 

rekommenderas det att detta implementeras, dock är det inte ett krav.  

• Kontrollera att personal och transportör är säkerhetsklassade samt kunniga inom 

flygbolagens DCS. 

 
Figur 9. Huvudprocess: "Off Airport Bagdrop" 

I det första steget anländer resenären till ”Drop Off Point” och lämnar sitt bagage för 

incheckning. Likt den vanliga incheckningen på flygplatsen finns det bestämda öppettider, samt 

bestämmelser för vikt och storlek på bagaget. Här bör det finnas en CUSS-automat för utskrift av 

boardingkort och bagagetagg samt en våg för att säkerhetsställa vikten på bagaget. När bagaget 

är incheckat förvaras det vid ”Drop Off Point”. Förvaringslokalen måste vara avgränsad och 

oåtkomlig för obehöriga personer för att säkerhetsställa att bagaget inte manipuleras. I denna 

lokal ligger bagaget och väntar, redo för att transporteras till Arlanda. En behörig transportör 

hämtar sedan upp bagaget, transporterar det till Arlanda där det matas in i bagagehanteringen via 

en vanlig SBD. Väl inne i systemet, fortsätter bagaget, likt huvudprocessen för ”Bagdrop” i 

nuläget, via band, röntgen samt sortering hela vägen ut till flygplanet. För att se vad som händer i 

processen efter det avslutande strecket, se motsvarande streck i Figur 7. 

Figur 10 illustrerar processens hålltider. Baserat på intervjuer som gjorts med resenärer har 

studien beslutat om att resenärer ska ha möjlighet att checka in 48 timmar innan deras avgång. 

Det leder till att de teoretiskt sett har mellan 48 timmar och (X+1,5) timmar på sig att lämna av 

sitt bagage på ”Drop Off Point” innan bagaget måste vara på Arlanda. X+1,5 är transporttid 

adderat med lastningstid och den timmen bagaget måste vara på Arlanda innan flyget avgår. 

Dock har varje ”Drop Off Point” specifika transporttider vilket leder till att resenärerna i 

praktiken måste anpassa sig till transportörens körschema. Transportören har 30 minuter på sig 

att lasta på allt incheckat bagage för att sedan köra en sträcka på transporttid X till Arlanda. 

Transporttid X bör även innefatta bufferttid vilket ger transportören gott om tid att lasta in 

bagaget i bagagehanteringen senast en timme innan flyget avgår. Denna tidsram anses rimlig då 

Euroglobe Shipping använder sig av en liknande planering. 
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Figur 10. Tidsaxel: "Off Airport Bagdrop" 

7.4 Lösningsförslag  
Arbetet har resulterat i tre lösningsförslag som presenteras här. 

7.4.1 Förslag 1, Stockholm Centralstation 

Slutsatsen som dragits efter intervjuerna är att ”Drop Off Point” måste placeras centralt för att nå 

ut till så många resenärer som möjligt. Den ska också förläggas på en central plats där resenärer i 

vanliga fall vistas. Centralstationen i Stockholm är ett sådan plats som binder samman 

Stockholm och Arlanda.  

På Centralstation bör en permanent ”Drop Off Point” implementeras där resenärer kan lämna sitt 

bagage fram till och med 2,5 timmar innan sin avgång, beroende på avgångstid (mer specifika 

tider kan ses i Tabell 5). Då det är en permanent ”Drop Off Point” bör Swedavia kontakta 

byggnadsförvaltaren för att förhandla om en lämplig plats att ställa upp denna. Utrustningen som 

bör finnas är CUSS-automater för utskrift av boardingkort och bagagetaggar. Även 

betalningsmaskin för att ta betalt för tjänst eller eventuella bagageavgifter. En bagagevåg, för att 

kontrollera att bagaget uppfyller regelverket kring vikt och storlek, bör också finnas.  

I och med att väskorna kommer förvaras måste en lokal finnas som endast behörig personal har 

tillgång till. Då det inte är en ”Drop Off Point” som måste plockas ner efter en period kan det 

vara lämpligt att ställa upp en inplastningsmaskin. Som tidigare diskuterat kan detta leda till att 

resenären känner mer trygghet genom att kunna försegla väskan.  

För att få igång implementeringen så fort som möjligt rekommenderas att inte göra ”Off Airport 

Bagdrop”-positionen för komplicerad till en början. Resenären ska kunna komma till ”Drop Off 

Point” och med hjälp av CUSS-automater skriva ut boardingkort och bagagetagg. Därefter ska 

resenären ställa in bagaget, under uppsikt av en anställd, i förvaringslokalen. Förvaringslokalen 

rekommenderas vara utrustad med exempelvis gallerburar där resenären placerar sin väska. 

Gallerburarna kan utformas för att rymma väskor på höjd, vara enkla att låsa och hålla säkra. För 

att enkelt kunna transportera gallerburarna från Centralstationen till fordonet, är det fördelaktigt 

om de har hjul. Dessa gallerburar kan sedan transportören köra in direkt i lastbilen och 

transportera till flygplatsen där röntgen och sortering av bagaget sker. 

Rekommendationen är att Swedavia anlitar en samarbetspartner som står för transporten av 

bagaget från Centralstationen till Arlanda. Denna samarbetspartner kan även vara den som 
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bemannar positionen för kundservice och förvaring av bagaget. För att tjänsten ska fungera 

måste samarbetspartnern ha tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa resenärerna med 

incheckningen, det vill säga att denne måste kunna de specifika flygbolagsreglerna samt ha 

kunskap om flygbolagens DCS. Det krävs även att personalen är säkerhetsklassad då de kommer 

vara de som hanterar det incheckade bagaget. Utöver denna säkerhetsklassificering behöver inte 

personalen någonting annat, ur säkerhetssynpunkt, som inte finns vid en vanlig incheckning på 

en flygplats.  

Tidsaspekten är en viktig del. För att inte påverka resenärer på Arlanda när ”Off Airport 

Bagdrop”-bagage ska lastastas av rekommenderas att åka från Centralstation så att första lasten 

är framme på Arlanda klockan 09:00, därefter bör nästa last ankomma vid 13:00 och sista lasten 

bör vara vid 22:00. Genom denna etablering ankommer lasten efter peak-timmarna och mängden 

resenärer som samlas på Arlanda under peak undviks. Det innebär, enligt informationen som 

tagits fram om trafiksituationen i Stockholm, att transporten måste åka från Centralstationen 

klockan 08:00, 12:00 samt 21:00, givet att transporttiden avrundas till en timme från 

Centralstationen till Arlanda. För att försäkra sig om att bagaget hinner lastas in i fordonet i tid, 

bör inlämningen av bagage i “Drop Off Point” stänga 30 minuter innan transporten lämnar 

Centralstation. Detta med antagandet att det tar max 30 minuter att lasta och lossa det 

omhändertagna bagaget. I och med detta kan avgången klockan 08:00 få med sig bagage till flyg 

som avgår från och med klockan 10:00. Vidare får avgång 12:00 med sig alla bagage till flyg 

efter 14:00 medan avgång 21:00 transporterar bagaget till alla flyg från och med klockan 06:00 

dagen efter. Dessa transporter illustreras i Tabell 5. 

Tabell 5. Avgångar Centralstationen 

Från Till Transport Avgångstid Centralstation 
6:00 6:59 

21:00 
7:00 7:59 

8:00 8:59 

9:00 9:59 

10:00 10:59 

08:00 
11:00 11:59 

12:00 12:59 

13:00 13:59 

14:00 14:59 

12:00 

15:00 15:59 

16:00 16:59 

17:00 17:59 

18:00 18:59 

19:00 19:59 

20:00 20:59 

21:00 21:59 

22:00 22:59 
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Baserat på Tabell 5 bör incheckningen ha öppet mellan klockan 06:00 och 20:30. Genom att 

öppna klockan 06:00 har resenärer möjlighet att checka in sitt bagage under 1,5 timme innan 

första avgången avgår. Incheckningen stänger sedan 20:30 vilket är 30 minuter innan sista 

avgången sker. Under öppettiderna har resenärer möjlighet att checka in upp till 48 timmar innan 

avgång men måste anpassa sig till de transporttillfällen som finns.  

7.4.2 Förslag 2, Långtidsparkering Alfa & Beta  

Många resenärer väljer att köra bil till Arlanda och parkerar då på långtidsparkeringarna. Ett sätt 

att minska på trycket i avgångshallen och minska köerna i incheckningsdiskarna är att ge 

resenärer möjligheten att checka in bagage redan i anslutning till parkeringen, och genom detta 

ge resenärer möjligheten att slippa släpa på bagaget på transferbussen. Främsta anledningen för 

denna “Drop Off Point” blir att Swedavia ökar kapaciteten i terminalen genom att bli av med en 

del bagage i ett tidigare skede. Arlanda har ett flertal långtidsparkeringar, rekommendationen är 

att börja med att implementera tjänsten i anslutning till Alfa- samt Betaparkeringen då dessa har 

en stor efterfrågan och oftast är fulla.  

Utrustningen som krävs är densamma som för Centralstationen. Skillnaden är att 

marknadsföringen måste göras annorlunda, Swedavia måste vara tydliga med att möjligheten 

finns så att resenärer inte åker till terminalen först och lämnar av bagaget för att sedan åka och 

parkera bilen. Idéen är att resenären åker förbi ”Drop Off Point” innan den åker in på 

parkeringen. En bagagetagg fästs på bagaget och lämnas in i ”Drop Off Point” där en anställd tar 

hand om bagaget och förvarar det till dess att transport till terminalen sker. Vid terminalen utförs 

sedan säkerhetskontrolleringen samt sorteringen av bagaget.  

Transporten från denna ”Drop Off Point” skulle till exempel kunna utföras av ett redan 

existerande företag som tillhandahåller service på Stockholm Arlanda Airport. Detta innebär att 

det inte behöver vara samma samarbetspartner som den som har hand om logistiken vid 

Centralstationens ”Drop Off Point”. 

Hålltiderna för långtidsparkeringen skiljer sig från Centralstationen. I och med att 

långtidsparkeringarna ligger mycket närmre kan transporten planeras annorlunda. De kommer 

också kunna gå oftare just på grund av det korta avståndet till terminalen. Rekommendationen är 

dock att inte implementera denna "Drop Off Point” förrän en ny inmatningsposition med en 

tillhörande lastkaj i anslutning till terminalen har anlagts. En implementering av Förslag 2 idag 

skulle innebära att bagaget måste transporteras in i avgångshallen i Terminal 5 regelbundet under 

dagen. Detta skulle inte lösa Swedavias problem med kapaciteten och flödena inne i terminalen.  

7.4.3 Förslag 3, ”Pop Up” 

Att ha en ”Pop Up”-variant är bra för att använda, likt Brussels Airport, under event då många 

resenärer som ska resa på samma dag samlas på ett och samma ställe. Denna tjänst är något som 

Swedavia kan sälja som en B2B-tjänst och därmed skaffa ytterligare en intäkt. Det är även en 
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ökad service som flygbolagen, kunden (hotellet, eventet, kongressen) samt Swedavia kan erbjuda 

resenärerna då de med enkelhet kan bli av med bagage vid ett tidigt stadie av sin resa. 

”Pop Up”-tjänsten kan utformas på ett enklare sätt än Centralstationen och parkeringarna. Vid 

dessa platser räcker det med en dator med tillhörande printer för att skriva ut bagagetaggar. Då 

måste även resenärerna checka in online och vara så förberedda som möjligt innan de uppsöker 

”Drop Off Point”, alternativt att anställd personal vid ”Drop Off Point” hjälper resenären att 

checka in online.  

På den utvalda platsen behövs även ett rum till förvaring som bara behörig personal har åtkomst 

till, vilket vanligtvis inte är ett problem på hotell, event eller kongresser. Personalen som förvarar 

väskorna måste, precis som på de andra förslagen, vara säkerhetsklassad. 

Tiden för transport från ”Drop Off Point” till Arlanda måste planeras efter avståndet samt 

trafiken. Om det är många olika avgångar över en dag som täcks in av tjänsten måste speciella 

avgångstider planeras, likt Centralstationen. Däremot, om det är större grupper som reser 

tillsammans vid samma tidpunkt kan servicen maximeras och därmed låta incheckningstiden 

stänga så sent som möjligt. Dock är det viktigt att ta peak-timmarna på Terminal 5 i beaktning, 

då Swedavias mål med denna tjänst är att bli av med bagage vid just dessa tider. 

7.5 Avlastning på Arlanda 
Det optimala hade varit att ha en lastkaj på Arlanda där transportören kan lasta in bagaget direkt 

in till en röntgenmaskin där bagaget sedan går vidare direkt in i sorteringsanläggningen. Detta 

skulle dock krävas en hel del ombyggnad i infrastrukturen, vilket kan vara ett alternativ för 

framtiden då Arlanda just nu expanderar. För att kunna implementera tjänsten inom en snar 

framtid rekommenderas att bagaget lastas av off-peak för att inte störa övriga resenärer och 

matas in i sorteringsanläggningen via en incheckningsdisk som är avsatt för ”Off Airport 

Bagdrop”. Skulle bagaget komma i gallerburar från ”Drop Off Point”, som rekommenderat, 

skulle transporten från lastbilen till incheckningsdisken vara lättare än om bagaget måste lastas 

av från lastbilen och placeras på bagagevagnar för att sedan lastas av igen vid inmatningen.  

Observationerna som genomfördes av SAS flygtrafik på Arlanda fann två större perioder med 

peak, då det är som mest resenärer, i avgångshallen på Terminal 5. Då ett antagande säger att 

resenären är i snitt på plats två timmar innan avgång, är peak-timmarna 05:00-08:00 samt 14:00-

17:00.  
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8. Diskussion  
Metoderna som använts i denna studie, resultatet för studien samt vidare studier diskuteras i detta 

kapitel. 

8.1 Metod 
Den metod som främst använts för datainsamling är intervjuer. Typen av intervju som valdes var 

den Gillham (2008) kallar halvstrukturerade intervjutypen. Denna variant innebär att 

intervjuobjekten får förplaneradefrågor som under intervjun kan utvecklas med följdfrågor. Valet 

av intervjutyp var för att säkerställa att respondenterna inte blev för begränsade men också för att 

garantera att rätt information inhämtades. Hade istället den ostrukturerade intervjutypen använts 

hade risken funnits att personerna fastnat i ett och samma spår och missat att ge information om 

andra delar av problemet. Genom att utföra intervjuerna halvstrukturerat gavs respondenterna 

chans att placera sig i tankar om vilken information som behövde förmedlas samtidigt som de 

fick en chans att obegränsat berätta om allt kring de planerade frågorna. Precis som Gillham 

(2008) beskriver, ger denna typ en balanserad och flexibel struktur. Gillham menar på att 

forskaren under en halvstrukturerad intervju ställer samma frågor till alla personer och ger en 

lika lång intervjutid. Under denna studie bokades alla respondenter in på en timmes intervjuer, 

dock var det en hel del som svarade på frågorna kort och koncist medan andra valde att fördjupa 

sig i frågorna vilket ledde till att längden på intervjuerna varierade. Frågorna som ställdes var 

liknande för alla inom samma del av branschen men varierade lite beroende på företag. Detta gav 

en bättre datainsamling jämfört med om alla respondenter hade fått svara på exakt samma frågor 

i och med att expertisområdet varierade mellan intervjupersonerna. Under studiens gång 

intervjuades även resenärer, frågorna till dessa respondenter var kortformulerade och gav mest 

chans till ja och nej svar. Intervjuer som metod för datainsamling är bra då den ger ett brett 

perspektiv samt bra inblick över det som undersöks. Det är däremot en tidskrävande metod som 

kan påverka data vid val av intervjufrågor och intervjuobjekt. Beroende på hur frågorna utformas 

och vilka som intervjuas formas data som erhålls vilket därmed även påverkar studien. Därför är 

det av vikt att vara noggrann med förarbetet till intervjufrågorna och se till att de kopplas till den 

befintliga teorin. Det är även viktigt att ha uppsyn över att den information som samlas hjälper 

för att svara på studiens frågeställningar. Val av intervjuobjekten för denna studie har gjorts i 

samarbete med Swedavia, valet har försökt göras brett för att få perspektiv på tjänsten från olika 

synvinklar. Frågorna som skrivit delades upp i olika ämnen för att försäkra om att rätt person 

fick chans att svara på frågor inom sitt expertisområde. Vid utformandet av frågorna 

komparerades de med studiens frågeställningar för att försäkra att information relevant för 

studien erhölls. Under intervjutillfällena insågs det att vissa frågor gav samma svar men detta 

bekräftade bara informationen och gav reliabilitet på data. Vid intervju av resenärer insågs det att 

det hade varit bättre att göra en enkät då resenärer på flygplatsen är stressade och inte har tid för 

frågor, hade en enkät gjorts hade den kunnat spridas online och personer hade fått chans att svara 

när de haft tid. Dock insågs detta sent in på studien vilket inte gav chans att utföra en enkät. 
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Datainsamling gjordes också genom observationer vilket gjordes på incheckningsprocessen, 

bagagehanteringen samt kapaciteten vid rusningstid på Stockholm Arlanda Airport. De 

observationer som gjordes av incheckningsprocessen var vad Dahmström (2011) kallar dolda 

observationer då iakttagelserna skedde på håll för att inte störa och främst för att samla 

information om vilka steg resenären måste utföra för att checka in. Observationen av 

bagagehanteringen var mer en öppen observation där en rundvandring av sorteringshallen 

gjordes tillsammans med en anställd som förklarade processen. Precis som Ejvegård (2009) 

föreslår användes den insamlade data för komparation och som komplement till de utförda 

intervjuerna. Observationer för rusningstid på Arlanda gjordes vid tre tillfällen och mest för att 

bilda en uppfattning om situationen som förklarats under intervjuerna. Hade mer tid funnits hade 

det varit bra att göra ännu mer observation av rusningstiden för att få en mer kvantitativdata. 

Observationerna gjordes i denna studie mest för att förstärka den kvalitativa data som erhållits 

under intervjuerna. Trafikflödet från Centralstationen till Arlanda iakttogs med hjälp av Google 

Maps, tillförlitligheten anses vara bra då data verifieras genom kontroll av när priserna för 

trängselskatt är som högt i Stockholm enligt Transportstyrelsens. 

Att använda förändringsarbete som metod gav en bra mall över vilka steg som bör utföras. 

Genom att följa Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) modell blev studien lättare att 

strukturera och planera. Modellen var dock tvungen att modifieras lite i och med att denna studie 

kan liknas en förstudie, själva implementeringen av ”Off Airport Bagdrop” görs utanför studiens 

tidsram. Detta leder uppenbarligen till att uppföljning av resultat inte heller kunnat göras i denna 

studie.  

Förändringsarbete ledde in på att en kartläggning behövde göras vilket gav anledning till att 

utnyttja processkartläggning som metod. Ljungberg och Larsson (2012) menar att 

processkartläggning gör det enklare att förstå de olika delarna av en process. Med detta 

påstående som grund valdes därför att göra en processkartläggning både för nuläget men också 

för ”Off Airport Bagdrop” för att sedan kunna jämföra processerna. Metoden var bra då det gav 

en bild över hur allt fungerar, dock krävdes insamlade data och teori för att kunna utföra 

kartläggningen. Det är därför viktigt att utföra intervjuer och observationer i god tid förre 

kartläggningen planeras att göras. 

I och med att tjänsten som undersökts inte är speciellt studerat var det svårt att hitta litteratur 

kring ämnet. Att välja benchmarking som metod passade denna studie bra då, precis som Cheney 

(1998) menar, lärdom från andra kan hjälpa en själv. Benchmarking gjordes med information 

tillhandahållen från Swedavia men också genom intervjuer med Valizo. Benchmarking gav en 

bra bild över vad som gått dåligt vid implementation på andra flygplatser men också vad som bör 

tänkas på och vad som fungerat bra. En benchmarking på plats hade möjligtvis givit ännu mer 

data och tydligare bild men då detta inte var möjligt fick denna studie göra benchmarking med 

den data samlad genom samtal med ansvariga för liknande tjänster.  
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För att försäkras om att studien är reliabel har insamlingen av data gjorts utifrån teorin som finns 

kring hur intervjuer ska utföras. Genom att påverka respondenten så lite som möjligt skapar det 

en mer reliabel data då respondenten kommer svara samma sak om studien upprepas. Studien 

blir mer replikerbar, om samma metoder används, om intervjuerna sker enligt det 

tillvägagångssätt som presenterats. Som beskrivit i Kapitel 4.3.2 fick respondenterna ta del av 

den sammanställda intervjun för att säkerställa att det inte skett några missförstånd. Genom att 

utforma intervjufrågorna utifrån problembakgrunden, syftet samt frågeställningarna har 

validiteten för studien säkerställts. Denna metod innebar att data som erhållits från intervjuerna 

var giltig och användbar för studien. Data samlad från intervjuer har sedan analyserats 

tillsammans med data inhämtad från benchmarking för att validera studien.  

Källorna som främst använts i denna studie har varit böcker, vetenskapliga artiklar samt 

rapporter. En del information har tagits från hemsidor, men då i huvudsak från företagets egen 

hemsida, främst Swedavia. Informationen från hemsidorna har bedömts vara tillförlitliga då de är 

skrivna av organisationen själva, vilka borde ha en god insikt. Information skriven av företaget 

kan dock anses vara opartiskt och vinklat men för denna studie har information från hemsidorna 

varit konkreta data om hur processer fungerar och företagets funktion, denna data anses vara 

svårare att vinkla än opinionsbaserade data. De vetenskapliga artiklarna samt rapporter som 

använts har främst varit publicerade i tidskrifter och anses därmed vara granskade. Böckerna som 

nyttjats har använts för att skriva metodteorin samt delar av Kapitel 2. Majoriteten av 

metodteorin har skrivits utifrån olika böcker där informationen har ställts mot varandra. Vid 

jämförelse har det märkts att olika författare förklara metoderna relativt lika vilket har givit 

tillförlit om att metodteorin stämmer.   

8.2 Resultat 
I följande delkapitel diskuteras de framtagna förslagen, komplikationerna som kan uppstå, dess 

genomförbarhet samt utvecklingsmöjligheterna förslagen har.  

8.2.1 Förslag 

De tre framtagna förslagen har alla sina för- och nackdelar. Dessa presenteras i Tabell 6. 

Tabell 6. För- och nackdelar 
Förslag Fördelar Nackdelar 

Centralstationen 
Stockholm 

• Central placering 

• Många resenärer 

• Samarbetspartner 

• Samarbetspartner 

• Trångt 

• Kräver mer utrustning om den 
skall vara permanent 

• Transportsvårigheter 

 

Långtidsparkering • Bra effekt på kapacitet i 

terminal 

• Trevlig start för resenärer  

• Kan utföra logistiken själva 

• Kräver bra marknadsföring 

och information 

• Krävs lastkaj 
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”Pop Up” • Minst komplicerad att 

implementera 

• Bäst effekt på kapacitet 

• Kan göras till VIP-tjänst 

• Blir en nischad service 

 

Centralstationen är en bra plats då den når ut till en stor mängd resenärer. En faktor som kan vara 

både positiv och negativ är samarbetspartner, det kan vara positivt för Swedavia att samarbeta 

med andra aktörer, det negativa är dock att det kan vara svårt att anlita en pålitlig 

samarbetspartner. En annan nackdel är att Centralstationen redan idag är ganska trång och att det 

då kan bli svårt att hitta ett bra område att placera ”Drop Off Point”. Då detta förslag 

rekommenderas vara permanent krävs mer utrustning vilket innebär en mer komplicerad 

implementering. Även förflyttningen av bagage från lokal till fordon kan bli en svår hantering.   

Långtidsparkeringar är ett förslag som kommer kunna minska trycket i terminalen och därmed 

öka kapaciteten. Denna ”Drop Off Point” kräver dock en bra infrastruktur för avlastning vilket 

diskuteras i Kapitel 8.2.2. Fördelen med förslaget är att transferbussarna från parkeringen till 

terminalen inte kommer bli lika fulla av bagage och kan därmed rymma fler resenärer. Det blir 

en trevligare start för resenärer än att trängas i en buss full med bagage. Om tjänsten används i 

rätt utsträckning, och marknadsföringen utförs så pass bra att resenärer förstår smidigheten med 

att lämna bagaget i anslutning till parkeringen, kan förlaget om att ha en ”Drop Off Point” vid 

långtidsparkeringen lösa delar av Swedavias sportlovsproblem. Det kräver dock att Swedavia 

informerar resenärerna ordentligt om tjänsten. Precis som Monie nämnde under sin intervju 

skulle 500–800 kollin per peak göra att kapacitetsproblemet minskar. Kan Swedavia lyckas få 

resenärer att lämna skidor och liknande vid parkeringen är ”Off Airport Bagdrop” början till en 

lösning.  

Att ha ”Off Airport Bagdrop” som en ”Pop Up”-tjänst är ett bra förslag för att kunna hantera 

större gruppbokningar. Swanberg nämnde under sin intervju att gruppbokningar är tuffa att 

hantera, medan Nehls nämnde att det, ur flygplatsens perspektiv, är svårt att förutse när grupper 

anländer och att de påverkar köerna på flygplatsen på ett negativt sätt. Båda menar att ”Off 

Airport Bagdrop” skulle underlätta denna hantering och att det för resenärerna skulle innebära en 

VIP-tjänst. ”Pop Up” skulle även kunna användas för event, alternativt för att lösa 

sportlovsproblematiken, där tjänsten kan ställas upp för att samla in skidutrustning. Denna ”Pop 

Up” skulle då vara mer inriktad på bagagetyp än ett specifikt event. Ytterligare fördelar med 

”Pop Up”-tjänsten är enkelheten i genomförandet samt vetskapen om att det fungerar och är 

uppskattat, då det redan har genomförts vid kryssningar och Alpin-VM i Åre. Det krävs inte lika 

mycket utrustning och är inte en lika tidskrävande implementering som de andra två förslagen. 

Vid dessa uppställningar kan flygbolagen tvinga resenären att checka in online, vilket innebär att 

det bara krävs en printer för bagagetaggar på ”Drop Off Point”. Bagaget kan sedan förvaras i ett 

låst rum i nära anslutning till avlämningen där de med enkelhet kan tas om hand av en 

transportör. Är det en större grupp som alla ska med samma flyg kan en deadline för incheckning 
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av bagaget bestämmas och en passande avlastningstid på Arlanda kan planeras med enkelhet. 

Vid exempelvis en mässa där många resenärer befinner sig, alla med olika destinationer, kan 

istället två deadlines sättas. De resenärer som har avgångar på morgon/förmiddag får möjlighet 

att checka in kvällen innan medan de resenärer som har avgångar på eftermiddag/kväll få 

möjlighet att checka in på morgonen samma dag. Tjänsten blir genom detta format en mer 

nischad tjänst vilket kan ses som både positivt och negativt. Positivt i och med att den kan 

fokusera på en specifik målgrupp men det kan också ses som negativt då den inte når ut till 

allmänheten på samma sätt som de andra förslagen.  

Valet av förlag beror på tre olika kategorier, bagagetyp, syfte och tidsram. Varje förslag kommer 

påverkas av vilken faktor som tas i hänsyn, dessa presenteras i Tabell 7.  

Tabell 7. Faktorer som påverkar valet av förslag 

Indelning med hänsyn till bagagetyp Standard Specialbagage 

Indelning med hänsyn till syfte Intäktsgenerering Kapacitet 

Indelning med hänsyn till tidsram Permanent Temporär 

I och med att Swedavia ser ett kapacitetsproblem bör valet av förslag göras med hänsyn till 

kapacitet istället för intäktsgenerering. Baseras förlaget på kapacitet är en temporär lösning mer 

effektiv då den lättare kan riktas till en större mängd resenärer. Vilken typ av bagage som ska 

kunna hanteras kan vara av signifikans utifrån förvaring och transportmöjligheterna men bör inte 

vara den avgörande faktorn.  

8.2.2 Komplikationer 

En komplikation som kan uppstå med ”Off Airport Bagdrop” är att det kan bildas långa köer på 

”Drop Off Point”. Skulle detta ske förloras meningen med att implementera tjänsten då det enda 

som sker är att kön förflyttas från terminal ut till ”Drop Off Point”. En lösning till att minimera 

köbildningen på långtidsparkeringen är att resenären bokar in tjänsten vid samma tillfälle som de 

bokar parkeringen. Detta leder till att det då blir lättare att bemanna upp positionen beroende på 

hur många som bokat in tjänsten. Det finns säkert resenärer som parkerar utan att förboka men 

genom denna lösning kan åtminstone en del av resenärerna lokaliseras. En liknande 

bokningstjänst skulle kunna finnas på Centralstationen också men chansen för köbildningen där 

anses inte vara lika stor då det antas att resenärer kommer mer utspritt över tiden.  

När bagage checkas in utanför flygplatsen, med kort tid inpå flygets avgång, finns risken att 

resenären inte hinner fram i tid till planet. Det innebär att bagaget måste lastas av flygplanet 

vilket kan innebära förseningar. Vid en “Off Airport Bagdrop”-lösning skulle detta problem 

kunna lösas med en SMS- eller mobiltjänst, alternativt att bagaget som är incheckat utanför 

flygplatsen har en annorlunda bagagetagg. Dessa specialtaggade bagage kan då lastas på endast 

när resenären har gått genom säkerhetskontrollen. Detta skulle dock kräva att systemet för 

säkerhetskontrollen pratar med DCS. SMS-, eller mobiltjänsten kan fungera på ett liknande sätt 

där resenären meddelar var den befinner sig, till exempel när den anländer till flygplatsen eller 

går genom säkerhetskontrollen. 
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Om det vid säkerställning av bagage skulle upptäckas farliga ämnen eller föremål måste 

resenären kontaktas av personalen. Det skulle kunna bli ett problem med en implementering av 

“Off Airport Bagdrop” då bagaget kan ha checkats in 48 timmar tidigare och resenären troligtvis 

inte befinner sig på flygplatsen. Ett alternativ för att lösa detta vore att lägga till en slags fullmakt 

som resenären måste skriva under för att använda sig av tjänsten. Denna fullmakt skulle ge 

säkerhetspersonalen fritt fram till att öppna misstänkta väskor om systemet reagerar på dem. 

Annars skulle även här SMS- eller mobiltjänsten kunna användas som ett 

kommunikationshjälpmedel. Säkerhetspersonalen kan då kontakta resenären om någonting 

upptäcks och uppmana resenären att anlända till flygplatsen tidigare för att lösa problemet. Den 

tidigare incheckningen skulle även ge säkerhetspersonalen mer tid att finna den aktuella 

resenären, jämför med en till två timmar som det ser ut idag.  

8.2.3 Genomförbarhet 

Genomförbarheten av ”Off Airport Bagdrop” på Centralstationen i Stockholm samt ”Pop Up”-

version ses möjliga om de krav som framtagits kan uppfyllas. Dock har långtidsparkeringen på 

Arlanda i resultatet rekommenderats att inte implementera innan en lastkaj finns på plats. I 

dagsläget skulle bagaget behövas tas om hand i avgångshallen vilket kommer påverka resenärer i 

peak. Körs transporterna off-peak blir det för stora tidsspann mellan transporterna vilket skulle 

bli en ineffektiv tjänst för resenären att nyttja. Att få resenären att transportera bagage till 

Arlandas långtidsparkeringar dagen innan deras flyg anses orimligt då de flesta troligtvis har en 

längre sträcka att köra till Arlanda och vill då inte göra detta två dagar i sträck. I och med detta 

skulle tjänsten idag bli överflödig då bagaget oavsett tjänsten skulle hamna i avgångshallen 

under peak-timmarna. Om däremot en sidoväg med lastkaj in i bagagesystemet skulle 

implementeras skulle denna lösning kunna vara effektiv. Eftersom parkeringarna ligger i en nära 

anslutning till flygplatsen skulle marktjänstefordon kunna sköta transporterna vilket kunde ske 

regelbundet under dagen. Vid en implementering av en lastkaj skulle kapacitetsproblemen i 

ankomsthallen på Terminal 5 kunna lösas, däremot kan en sådan implementering skapa problem 

inne i bagagehanteringen. Den bästa lösningen vore att bygga till en lastkajslösning med 

tillhörande röntgen när den nya piren och bagagesystemet byggs. Eftersom det nya 

bagagesystemet kan hantera bagage upp till och med 2,5 meter skulle det innebära att även 

specialbagage, exempelvis skidor och golfbagar, kan matas in helt automatiskt. Det skulle då ta 

bort den extra manuella hanteringen av specialbagage och med det minska på personalkostnader.  

Lastkajen skulle även underlätta i både lösningen på Centralstationen samt vid “Pop Up”-

lösning. Det skulle innebära att leveranserna av bagage kan anlända oavsett peak, vilket skulle 

innebära att fler transporter kan köras till Arlanda, något som skulle öka servicenivån då 

resenärerna kan lämna sitt bagage närmre inpå avgång. Fram till dess att den nya piren och 

bagagessystemet står klar finns möjligheten att använda sig av centrala godsmottagningen på 

Arlanda, och med det använda befintlig infrastruktur och slippa bygga ny. Där finns redan en 

lastkaj och med en installation av en röntgenmaskin skulle det kunna användas för mottagning av 

bagage likt den provisoriska lösningen som Swedavia implementerar för kryssningsresenärerna. 
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Där används Spirit Cargo’s lokaler till att ta emot bagaget, mata in det genom en provisoriskt 

uppställd röntgenmaskin för att sedan sortera det manuellt och transportera ut det till planet. Det 

tillkommer dock problem med denna lösning då personal hela tiden måste finnas närvarande vid 

ankomster av bagage. Efter röntgen måste sedan denna personal lasta allt bagage på en vagn och 

transportera det in till sorteringen och där mata in allt bagage manuellt.  

Vid intervjuer av resenärer har inte bara önskemål om att få checka in bagaget så nära inpå 

avgång som möjligt uppstått, utan även önskemål om en utökad incheckning. Vissa resenärer vill 

kunna lämna sitt bagage upp till och med 48 timmar innan avgång. Detta kräver att flygbolagen 

öppnar DCS 48 timmar innan så att resenären kan utföra incheckningen. Kapacitetsmässigt är det 

inga problem för bagagehotellet, det som skapar problem är att systemet idag inte är inställd på 

att förvara bagage mer än 24 timmar innan avgång, men Whinberg menar att det är något som 

kan programmeras om. Detta skulle innebära att systemet då kan läsa avgångsdatum på bagaget 

och på så sätt komma runt problemet med att samma flygnummer flyger varje dag. Problem 

skulle dock uppstå med förvaring av specialbagage. Eftersom specialbagage inte kan förvaras i 

bagagehotellet i dagsläget måste det förvaras på vagn inne i sorteringsanläggningen. Där finns 

det redan begränsat med utrymme samtidigt som det skulle störa den dagliga verksamheten. 

Detta förvaringsproblemet kan lösas genom att specialbagaget stannar på ”Drop Off Point” så 

länge som möjligt, om plats finnes. Alternativt att en förvaringslokal uppförs på Arlanda där 

bagaget kan ligga och vänta till dess att det måste röntgas. För att detta ska fungera måste det 

finnas ett välfungerande system som håller koll på vilka bagage som finns var, när de senast 

måste in i röntgen samt när de måste ut i sorteringen.  

Den genomförbarhetsbegränsning som hittats är begränsningen röntgenmaskinen kan komma att 

få. Om ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten implementeras och får en stor genomslagskraft med ett 

högt användande är det i första hand röntgenmaskinen på Arlanda som blir flaskhalsen. Kapacitet 

finns i både bagagehotell och sortering, men eftersom allt bagage alltid måste röntgas kan 

problem uppstå. En ny inmatningsposition med tillhörande röntgen, byggd för just ”Off Airport 

Bagdrop”, skulle lätta på trycket då det skulle innebära att de olika incheckningsvarianternas 

bagage delades upp.  

8.2.4 Utvecklingsmöjligheter 
Förslaget som tagits fram för Centralstationen är att ha en bemannad position med all utrustning 

som krävs för att resenärer ska kunna checka in sig och sitt bagage. En utvecklingsmöjlighet som 

finns för denna ”Drop Off Point” är att eliminera CUSS-automaterna och därmed tvinga 

resenärerna att vara incheckade innan de anländer till ”Drop Off Point”. Idag finns möjligheten 

att checka in både online och mobilt vilket gör att CUSS-automater egentligen inte behövs på 

plats, dock underlättar det för resenärer som inte är vana att checka in själva. Att ta bort CUSS-

automater skulle minska implementeringskostnaderna men det skulle ta ett tag innan resenärerna 

blivit vana. En ytterligare framtida utveckling vore att även plocka bort printern för 

bagagetaggarna. Istället för att resenären ska anlända, skriva ut och fästa bagagetaggen på 

bagaget kan bagagetaggen skickas hem till resenären, vilket innebär att resenären är helt klar för 
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avlämning och resa när den anländer. En annan lösning vore att likt Hong Kong ha personliga 

bagagetaggar som alltid sitter fast i väskan och som kan programmeras till att visa samma 

information som en vanlig bagagetagg gör. Denna bagagetagg skulle då kunna ändras vid varje 

ny resa och spara på både tid och utskriftmaterial.  

Samtliga ”Drop Off Point” skulle kunna utvecklas till att bli obemannade, dock är det en process 

för framtiden då det är en del som måste ordnas upp innan det kan fungera. Är positionerna 

obemannade skulle det bli en minskad bemanningskostnad men obemannat skulle komplicera 

hanteringen. Säkerhetsaspekten är den absolut viktigaste, en lösning för hur bagaget ska hanteras 

säkert måste utföras. För Centralstationen skulle en idé vara att införa förvaringsboxar på ”Drop 

Off Point” som öppnas upp när resenären aktiverar tjänsten, likt de som redan finns tillgängliga. 

Förvaringsboxarna skulle då kunna vara anpassade efter bagagestorleksregler vilket eliminerar 

problemet med att det skulle checkas in bagage som inte uppfyller bagagestorleksreglerna. 

Förvaringsboxar existerar i dag i olika storlekar vilket skulle innebära att resenären kan lämna in 

specialbagage, dock skulle systemet vara tvungen att veta vilken typ av bagage resenären ska 

lämna av, för att öppna rätt sorts box, men också förklara för resenären att om bagaget inte får 

plats måste bagaget lämnas av på flygplatsen istället. Förvaringsboxarna skulle transportören 

sedan kunna öppna med ett passerkort och lasta över till fordonet. Denna idé löser 

säkerhetsaspekten men kan komma att innebära en dålig arbetsmiljö om transportören måste 

lyfta ner bagage från skåpen, detta borde dock kunna lösas genom att transportören använder sig 

av ett lyfthjälpmedel likt en staplare. På långtidsparkeringen skulle förvaringsboxar också 

fungera men där skulle det mest troligt inte behövas om transport från ”Drop Off Point” till 

flygplatsen sker oftare. Då skulle det inte samlas lika mycket bagage vilket leder till att en 

sorteringsficka, likt det som finns i bagageanläggningen idag, borde räcka. En annan möjlighet är 

att utrusta långtidsparkeringens “Off Airport Bagdrop”-position med ett transportband som tar 

bagaget in i en säkrad lokal. Detta är inte en optimal lösning då bagaget troligen kommer hamna 

på hög och det finns risk för att bagage fastnar. Dessa problem skulle dock kunna anses 

försumbara då personal ofta passerar för att hämta upp väskor som ska med avgångar nära inpå. 

Det skulle även gå att ha någon slags nödstoppsfunktion för att minska risken för att bagage eller 

barn fastnar i bandet. Ett annat problem som måste lösas om positionerna är obemannade är 

viktproblemet. Väger ett bagage 20 kilogram eller mer måste det märks med en ”heavy tag” på 

grund av arbetsmiljö. Lösningen kan vara att bagagetaggarna skrivs ut när resenären ställer 

bagaget på bandet och om bagaget väger mellan 20–23 kilogram så skrivs bagagetaggen ut med 

en markering som gör det tydligt att den är tung. Alternativet skulle vara att flygbolagen arbetar 

efter IATA-reglerna och höjer gränsen till 23 kilogram, vilket kräver att en sådan funktion läggs 

till i DCS. Ännu en funktion som måste läggas till i DCS är en betalningsmöjlighetsfunktion, 

idag kan resenären inte betala i CUSS-automaterna men skulle det läggas till försvinner 

betalningsproblemet. Det måste tas i beaktning att en obemannad position inte ger samma 

kundserviceupplevelse som en bemannad. Detta kan lösas genom att införa en direktlinje till 

kundservice med videokonferensvy. Denna lösning skulle också kunna leda till, om TSA 

godkänner det, att USA-resenärer också kan använda obemannade tjänsten och bli profilerade 
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via videokonferensvyn. Ett problem som saknar lösning, om tjänsten skulle vara obemannad, är 

hanteringen av incheckat vapen. Vapen kräver speciell dokumentationskontroll vilket skulle vara 

svårt om positionen är obemannad. Framtagna lösningar skulle fungera för samtliga ”Drop Off 

Point” men för ”Pop Up”-positionen skulle obemannat inte vara att rekommendera då det är mer 

av en B2B-funktion, det skulle även eliminera chansen för bra marknadsföringstillfälle.  

8.3 Vidare studier 
Denna studie undersöker behoven som krävs för att kunna implementera ”Off Airport Bagdrop” 

för Arlanda. Den har även undersökt de problem som kan uppstå vid implementeringen av 

tjänsten. Vidare studier inom detta ämne skulle vara att beräkna kostnaderna implementeringen 

skulle innebära, en kalkylanalys tillsammans med risk- och konsekvensanalys kan genomföras. 

För att tjänsten ska kunna implementeras kommer samarbetspartners behöva kontaktas, 

framförallt inom logistikdelen, en vidare studie kan vara att studera potentiella 

samarbetspartners. Utförs implementeringen utifrån de rekommendationer som studien givit kan 

en vidare studie genomföras för att optimera transporten och möjligen erbjuda fler transporter 

från de olika ”Drop Off Point”.  
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9. Slutsats och rekommendation  
Följande delkapitel presenterar studiens slutsats. Vidare presenteras en rekommendation till 

Swedavia om vad de bör göra samt hur de bör fortskrida med projektet, utifrån förslag 1–3. 

Avslutningsvis presenteras svar på de frågeställningar som studien haft som stöd för att uppnå 

syftet.  

9.1 Slutsats  
Syftet med studien har varit att utreda hur ”Off Airport Bagdrop” skulle kunna utföras för 

Stockholm Arlanda Airport och undersöka värdet av detta för både resenären, flygplatsen och 

flygplatsens aktörer. Detta har åstadkommits genom att undersöka de problem som kan uppstå 

vid implementeringen av denna tjänst. Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer, 

observationer samt studie av liknande tjänster. Utredningen har lett till förslaget om att 

implementeringen av ”Off Airport Bagdrop” bör utföras som en ”Pop Up”-tjänst och skulle vid 

införandet skapa en smidigare och mer stressfri start på resandet och därmed ett värde för 

resenären. Värdet för flygplatsen skulle bli att kapaciteten och flödena inne i Terminal 5 på 

Arlanda förbättras och för flygplatsens aktörer, så som flygbolagen, skulle det innebära 

ytterligare en service att erbjuda sina resenärer. 

9.2 Rekommendation 
Baserat på intervjuer, observationer, resultat, diskussion och slutsats rekommenderas det att 

Swedavia väljer Förslag 3, ”Pop Up” för en första implementering. Fokus ligger här, enligt 

Tabell 7, på att förbättra kapaciteten i avgångshallen. Detta förslag är det minst komplexa samt 

minst tidkrävande förslaget att implementera och kan hantera både standardbagage och 

specialbagage. ”Pop Up” fokuserar framförallt på gruppbokningar.  

Det som krävs för att ”Pop Up”-tjänsten ska fungera är: 

• Incheckningsmöjlighet 

• Tillgång till säkert förvaringsutrymme  

• Transportmöjlighet  

Anledningen till långtidsparkeringen inte rekommenderas som ett första steg är på grund av att 

det krävs en ny inmatningsposition för bagage om det förslaget ska bli gynnsamt. 

Centralstationen anses inte heller vara en bra första implementering då det förslaget är mer 

avancerat och kräver mer utrustning, vilket innebär en mer tidskrävande implementering. Den 

rekommenderade ”Pop Up”-lösningen kan dock användas som grund vid införandet av de andra, 

mer permanenta, tjänsterna i framtiden. Enligt förslag från intervjuer kan de utvecklas med: 

• CUSS-automat  

• SBD 

• Betalningsmöjlighet 

• Inplastningsmaskin 

• Våg och mätmöjlighet för handbagage 
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”Pop Up”-tjänsten kan även användas för att fånga upp sportlovsresenärer i ett tidigare skede och 

på så vis slippa skidutrustningen i terminalen. Det kan då finnas ett incitament för Swedavia att 

bjuda resenärerna på tjänsten just under sportlovsveckorna i och med att det underlättar för 

flygplatsen att kunna hantera skidorna tidigare istället för att ha dem i peak. Det viktiga är att 

Swedavia gör en kalkylanalys för att försäkra sig om att kostnaderna som tillkommer inte 

överstiger värdet av kapacitetsförbättringen som tjänsten bidrar till.  

Fortsättningsvis bör Swedavia utreda möjligheterna att:  

• Implementera en alternativ inmatningsposition för bagage med tillhörande lastkaj, där 

bagaget automatiskt går genom röntgen in i sorteringen.  

• Erbjuda möjligheten att skicka hem bagagetagg till resenären så denne endast behöver 

droppa bagage på ”Drop Off Point”. 

• Undersöka lämpliga positioner där ”Pop Up”-tjänsten kan implementeras under 

sportlovsveckorna för att fånga upp så mycket skidutrustning som möjligt. 

• Anlita rätt transportör som kan bistå med pålitliga och miljövänliga transporter.  

Swedavia rekommenderas starkt att investera tid och resurser på att fortsätta utveckla konceptet 

och implementera denna tjänst. Detta då intervjusvaren påvisar att intresset finns hos både 

resenärer, marktjänstbolag och flygbolag. Förslag 3, ”Pop Up”, tros vara början på konceptet 

som sedan kan vidareutvecklas och bli nya sättet för resenärer att checka in sitt bagage.   

9.3 Frågeställningar 
Nedan presenteras svaren på de tre huvudfrågeställningarna där svaren på underfrågorna 

presenteras som delkapitel under respektive huvudfrågeställning.  

9.3.1 Hur fungerar processen för ”Off Airport Bagdrop” jämfört med processen för incheckning 

av bagage idag?  

Hur processen ser ut idag när en resenär utför incheckning har illustrerats i Kapitel 7.1 med Figur 

7. Resenären anländer till flygplatsen med sitt bagage och kan tidigast checka in 24 timmar innan 

avgång. Bagaget går sedan in i systemet där den röntgas tills den uppnår säkernivå för att sedan 

sorteras ut av anläggningen. Processen i systemet har illustrerats med Figur 8 i Kapitel 7.2. I 

processen för ”Off Airport Bagdrop” anländer resenären till ”Drop Off Point” och checkar in sitt 

bagage där istället för på flygplatsen. Det som skiljer processen åt från nuläget är att det 

tillkommer en förvaring av bagage vid ”Drop Off Point” samt en transport från området till 

flygplatsen där bagaget matas in i systemet. Figur 9 i Kapitel 7.3 illustrerar hur processen för 

”Off Airport Bagdrop” skulle se ut vid implementering. 

9.3.1.1 Var och när ska bagaget lämnas? 

Resenären kan lämna av bagaget vid den implementerade ”Drop Off Point” tidigast 48 timmar 

innan avgång. Hur sent resenären får lämna bagaget beror på vilken ”Drop Off Point” resenären 

använder samt de olika transporttiderna som finns för varje ”Drop Off Point”. Transporttiderna 

är baserade på tiden det tar från ”Drop Off Point” till flygplats samt flygplatsens peak-timmar. I 
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Kapitel 7.4.1 finns Tabell 5 som illustrerar de körtider som finns från Centralstationen till 

Arlanda. 

9.3.1.2 Vilka delar ingår i processen och vilka är dess hålltider? 

Processen börjar med att resenären anländer till ”Drop Off Point” och checkar in sitt bagage. När 

bagaget väl är incheckat förvaras bagaget i en säkrad lokal till dess att det är dags att lasta på 

bagaget på ett fordon för att transportera det till flygplatsen. Väl på flygplatsen matas bagaget in 

i sorteringsanläggningen där bagaget sorteras ut för att sedan lastas ombord på flygplanet. 

Hålltiderna som bör tas i hänsyn är att incheckningen stänger 30 minuter innan transporten sker, 

det ger transportören 30 minuter att lasta på bagaget i fordonet. Transporttiden är en hålltid som 

måste anpassas beroende på var ”Drop Off Point” placeras. Ännu en hålltid är att bagaget bör 

anlända till flygplatsen senast en timme innan avgång för att ge transportören tid att mata in 

bagaget i systemet. Figur 10 i Kapitel 7.3 illustrerar tidsaxeln för processen.  

9.3.1.3 Hur fungerar processen på andra flygplatser?  

Brussels Airport erbjuder en liknande tjänst under festivaler. De har då en ”Drop Off Point” intill 

festivalområdet där resenärerna kan checka in sitt bagage, som specialmarkeras och lastas 

ombord på lastbilar. Det går lastbilar från festivalområdet till terminalen en gång i timme och 

utförs i samarbete med DHL. Väl framme i flygplatsen körs den, av registerkontrollerad personal 

med eskortering, direkt in till airside. Bagaget matas in via ett inmatningsband in i anläggningen 

där det röntgas och sorteras ut i sorteringsfickor vars öppettider Brussels Airport har tidigarelagt. 

Valizo i Danmark arbetar istället med att hämta bagaget hemma hos resenären. Hämtningen sker 

från 20 timmar innan avgång upptill 8 timmar innan avgång. Valizo matar sedan in bagaget i 

vanliga diskar, precis som resenären hade gjort, och skickar sedan ett bekräftelsemeddelande till 

resenären. Hela processen sköts av Valizo och det är de som kontrollerar resenärsuppgifterna och 

ser till att allt stämmer, detta kan de göra då det blivit godkända av samtliga flygbolag de har 

samarbete med. 

9.3.2 Vilka problem uppstår vid implementeringen av ”Off Airport Bagdrop”?  

Problemen som uppstår vid implementeringen av tjänsten ”Off Airport Bagdrop” är främst 

säkerhets- och infrastruktursrelaterade. En fungerande inmatningsprocess av bagage på Arlanda 

måste lösas. I dagsläget måste bagages matas in manuellt i ”Self Bagdrop”-positioner inne i 

terminalen. Detta är inte optimalt eftersom bagaget då bara kan lämnas vid speciella tider, off-

peak, för att inte störa flöden och befintliga resenärer i terminalen. För att lösa detta bör en ny 

inmatningsposition införas, helst med lastkaj och röntgen, utanför terminalen där bagage kan 

lastas av under hela dagen, oberoende av tid.  

Vapenhantering och USA-profilering är också problem som uppstår vid implementeringen. Även 

om det teoretiskt sätt kan lösas vid bemannade ”Drop Off Point”, kan det bli komplicerat. 

Transporterna skulle behöva högre säkerhetskrav för att transportera vapen medan TSA måste 

acceptera profileringen, vilket i båda fallen kan bli svårt.  
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Vidare nämns betalningsmöjligheterna som ett problem. Hur och om resenären ska kunna betala 

för tjänsten, extra bagage samt övervikt. Lösningen kan vara att ha betalautomater alternativt att 

betalning sker på flygbolagets hemsida eller i deras mobilapplikation. Att ta betalt i gaten 

rekommenderas inte då både marktjänst- och flygbolag anser att det kan skapa problem med 

upprörda resenärer. 

9.3.2.1 Hur stor bagagevolym bör hanteras för att det ska ge effekt?  

För att förbättra flödet och kapaciteten under Sportlovsveckorna bör minst 500–800 kollin 

hanteras dagligen vid ”Drop Off Point”. Maxgränsen för bagagevolymen bestäms av 

förvaringsmöjligheten på “Drop Off Point” samt utrymmet i fordonet som transporterar väskorna 

till Arlanda. Bagagehanteringssystemet på Arlanda har kapacitet så det räcker i bagagehotell och 

sorteringssystem. Vid större mängder bagage kan däremot röntgen på Arlanda bli en flaskhals då 

allt bagage alltid måste genomgå röntgen.  

9.3.2.2 Hur ser reglerna ut kring bagageavlämningen?  

Bagagereglerna, som de ser ut idag, vad gäller ansvar är att ansvaret går över till flygbolaget i 

samma tillfälle som resenären checkar in bagaget. Skulle bagaget skadas eller försvinna är det 

flygbolagets skyldighet att kompensera resenären. Bagageregler som resenären måste förhålla sig 

till är att inget farligt gods eller förbjudna föremål får checkas in. Dessa regler kommer förbli de 

samma om tjänsten implementeras. Skillnaden som kan uppstå är att flygbolaget avtalar med 

transportören om att de bär ansvaret under transporten. Detta är något som måste tydliggöras i 

avtal. 

9.3.3 Vad är värdet för denna tjänst för resenären, flygplatsen och flygplatsens aktörer ur ett 

miljö-, ekonomiskt- och socialt perspektiv? 

Ur resenärens perspektiv innebär tjänsten en förenklad och smidigare resa. Resenären får mer tid 

på sig att hinna checka in bagage och blir av med dem i ett tidigare skede. Detta innebär en mer 

stressfri resa och därmed en bättre start på semestern. Resenären kan även spara in pengar på att 

slippa betala för förvaring, på exempelvis Centralstationen.    

För flygplatsen innebär denna tjänst att kapaciteten och flödena i terminalen förbättras samtidigt 

som resenären anländer till flygplatsen redo för att gå direkt genom säkerhetskontrollen. Detta 

kommer innebära mer tid för resenären i butiker och restauranger, något som flygplatsen tjänar 

pengar på. I och med den ökade kapaciteten i terminalen skulle flygplatsen även kunna spara in 

mycket pengar på att slippa bygga till och bygga ut. Kostnaden för att implementera och bygga 

upp ”Off Airport Bagdrop”-positionerna skulle vara en mindre summa jämfört med en 

tillbyggnation på Arlanda.  

”Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle för aktörerna på flygplatsen innebära en bättre arbetsmiljö 

med minskad stress. De incheckade väskorna skulle anlända off-peak och gå rakt in i 

sorteringssystemet, vilket innebär en minskad arbetsbörda för både personalen som arbetar i 

incheckningsdiskar men också personalen i bagagehanteringen. Det skulle även underlätta vid 

hantering av större grupper, då de istället för att stå i kö med bagage på flygplatsen kan gå direkt 
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in genom säkerhetskontrollen. Tjänsten skulle också kunna vara ett tillägg som flygbolagen kan 

erbjuda till vissa biljettyper, alternativt sälja till alla sina resenärer eller B2B, exempelvis till 

event, mässor eller hotell. Detta skulle ge flygbolaget en ökad servicenivå och en tjänst som inte 

konkurrenterna kan erbjuda. 

Ur miljöperspektiv skulle tjänsten ”Off Airport Bagdrop” innebära mer transporter, då bagaget 

måste transporteras från ”Drop Off Point” till flygplatsen. I dagsläget finns det dock många 

alternativ på miljövänligare transporter, där lastbilarna drivs av förnybart bränsle. Då skulle 

istället den negativa miljöpåverkan bestå av däck- och vägslitage. Tjänsten skulle dock troligtvis 

innebära att fler resenärer lämnar bilen hemma och istället använder sig av tåg eller kommunal 

trafik, vilket skulle väga upp för den negativa miljöpåverkan som transporterna bidrar till.   
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
___________________________________________________________________________ 

Flygbolag 

Intro: 

Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov? 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/ funktion i vår rapport? 

Nulägesbeskrivning: 

• Beskriv hur incheckningsprocessen ser ut idag för en resenär som vill checka in bagage? 

Avgångar: 

• Kan resenären använda ”Self BagDrop” för samtliga av avgångar? 

”Off Airport Bagdrop”: 

• Hur tror du tjänsten skulle se ut? 

• Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera? 

• Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)? 

• Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären? 

• Till vilka resenärer skulle ni vilja erbjuda tjänsten? 

o Ska tjänsten ingå eller vara ett tillägg? 

o Hur skulle resenären betala för tjänsten? 

• Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag? 

• Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för ”Off Airport Bagdrop”? 

o Ska den vara permanent eller temporära baserat på volym och efterfrågan 

• Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”? 

o Vem ansvarar/bestämmer för systemet? 

• Vilka utmaningar ser du med implementering? 
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Marktjänstbolag 

Intro: 

Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov? 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport? 

Nulägesbeskrivning: 

• Beskriv hur incheckningsprocessen ser ut idag för en resenär som vill checka in bagage? 

Check in: 

• När får resenären tidigast checka in sitt bagage, respektive senast?  

• Vad har ni för bagageavlämningsregler? 

• Vem bär ansvaret för ett incheckat bagage? Om det skulle komma bort eller skadas. 

”Off Airport Bagdrop”: 

• Hur tror du tjänsten skulle se ut? 

o Skulle det fungera med en obemannad position? 

• Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera? 

o Ur ett operativt tänkesätt? 

• Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag? 

• Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)? 

• Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären? 

o Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten? 

o Vilken roll spelar bagagets vikt och storlek samt antal? 

§ Vad händer om bagaget är heavy? 

§ Vad händer om resenären skriver ut fler bagagetaggar än den använder? 

• Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för ”Off Airport Bagdrop”? 

o Ska den vara permanent eller temporära baserat på volym och efterfrågan? 

• Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?  

o Ska betalningen kunna ske vid ”Drop Off Point”?  

§ Hur? 

§ Var annars? 
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• Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”? 

o Hur skulle ”Drop Off Point” vara utformad? 

o Vem ansvarar/bestämmer för systemet? 

• Vilken information behöver marktjänstbolaget när bagage checkas in? 

• Vilka utmaningar ser du med implementering? 
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Swedavia bagagehantering 

Intro: 

Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov? 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport? 

Anläggning: 

• Kan du beskriva vad som händer med ett bagage efter att resenären lämnat av den på 

bandet? 

• Vad händer med ett bagage som checkas in för tidigt? 

• Har anläggningen någon tid då det tidigast, respektive senast, får checkas in bagage? 

• Hur många bagage kan matas in i systemet? (Kritiska gränsen) 

”Off Airport Bagdrop”: 

• Hur tror du tjänsten skulle se ut? 

• Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera? 

o Utifrån ett anläggningsperspektiv 

• Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag? 

• Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)? 

• Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären? 

o Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten? 

o Vilken roll spelar bagagets vikt och storlek samt antal? 

§ Vad händer om bagaget är heavy? 

§ Vad händer om bagaget är för stort? 

• Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för ”Off Airport Bagdrop”? 

• Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?  

• Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”? 

o Hur skulle ”Drop Off Point” vara utformad? 

o Vem ansvarar/bestämmer för systemet? 

• Vilka utmaningar ser du med implementering?  
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Swedavia, “Off Airport Bagdrop”- teamet 

Intro: 

Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov? 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport? 

”Off Airport Bagdrop”: 

• Varför vill ni införa ”Off Airport Bagdrop”? 

• Beskriv hur du tror ”Off Airport Bagdrop” bör fungera? 

o Vad är viktigt för att tjänsten ska fungera? 

o Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)? 

• Vad skulle värdet bli för Swedavia om detta implementeras? 

• Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären? 

o Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten? 

• Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för ”Off Airport Bagdrop”? 

• Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?  

• Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”? 

o Hur skulle Drop Off Point vara utformad? 

• Vilka utmaningar ser du med implementering? 

 

  



 6 

Samarbetspartners  

 

Intro:  

Vi gör ett arbete 

med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger Journey. 

De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen 

till exempelvis Centralstationen, hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att 

checka in sitt bagage innan de anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen 

när de ankommer till flygplatsen.    

 
Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

 
Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

  

“Samarbetsperspektiv”:  

 

• Hur tror du tjänsten skulle se ut?  

• Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

• Var skulle bagaget lämnas?  

• Hur skulle bagaget transporteras till flygplatsen?  

• Vilka kostnader skulle tjänsten innebära för er som företag?  

• Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

• Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

• Vilka utmaningar ser du med implementeringen?   
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Bilaga 2, Intervjuer 
___________________________________________________________________________ 

Andersson, Pia - Processkoordinator från resenärsprocessgruppen, Swedavia (2019-04-09) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan ni förklara lite om din tjänst/funktion?  

Arbetar mest med resenärsflöden utefter årshjulet, hur det ser ut under semesterperioderna som 

till exempel sportlov och påsklov. Undersöker även vilka flyg som ska flyttas från en terminal till 

en annan för att klara av mängden resenärer och det höga trycket.  

Hur ser processen ut och hur hanteras bagaget som checkas in på kryssningar?   

För sex år sen insåg Swedavia att kryssningarna i Stockholm har en stor påverkan på Arlanda. 

Det kom stora busslasts med passagerare. Där insåg man att det borde finnas ett samarbete 

mellan hamn och flygplats för att få det att fungera. I det stadiet var det bara diskussion om att 

flygplatsen skulle veta när bussarna kom för att kunna bemanna upp. I ett senare skede 

påbörjades ett samarbete där resenären kunde checkas in vid hamnen och sedan gå direkt till 

säkerhetskontrollen på flygplatsen. Idag fungerar det genom att marktjänstbolagen får 

passagerarlistorna skickade till sig och checkar in resenärerna dagar innan avgång, vid hamnen 

får resenären sedan boardingkort och bagagetagg. Bagaget transporteras sedan av Euroglobe 

Shipping från hamnen till Spirit Cargo på Arlanda. På Spirit Cargo finns under denna period en 

tillfällig plats med röntgen och laststation. Euroglobe Shipping lastar av bagaget vid Spirit Cargo 

och på andra sidan röntgen står marktjänstbolagen och sorterar bagaget. Den processen är 

jättebra, det bli inga väskor i hallen eller i anläggningen utan sorteras direkt på vagnar som körs 

till flygplanet. Detta leder till ett bättre flöde men också en kanonservice för resenärerna. 

Marknadstjänstebolagen tjänar på att de slipper ha tre bemannade diskar en lördag utan kan 

istället ha bara en disk öppen för specialbagage, de sparar bemanningskostnader.   

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  



 2 

På 00-talet satt ett marktjänstbolag på Centralstation och checkade in Finnair och British 

Airways-resenärer. Bagaget transporterades sedan till flygplatsen. Det fungerade jättebra fram 

tills 9/11 då reglerna blev striktare. Efter 9/11 fanns fortfarande möjligheten att checka in på 

Centralstationen men passagerare var själva tvungna att ta med bagaget till flygplatsen. Detta 

ledde till att resenärerna var i tid för att checka in men kom sedan försent till flygplatsen för att 

de trodde att de hade gott om tid eftersom de redan var incheckade. I Holland finns likande tjänst 

men där finns licensierad personal som röntgar bagaget innan det transporteras, det kanske skulle 

kunna vara något på ”Off Airport Bagdrop”  

Skulle det fungera med en obemannad position?  

Utmaningen skulle vara hur man skulle lösa det om resenären har frågor, det är många resenärer 

som inte är medvetna om hur stort bagaget får vara och hur tungt deras bagage är. Skulle det 

handla om specialbagage skulle det nog inte fungera men resterande bagage borde inte vara 

några problem så länge de följer bestämmelserna.   

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Flygbolagen måste informera passagerarna ordentligt om reglerna och säkerheten måste 

fungerar. Tjänsten blir mer en tjänst flygbolagen kan erbjuda sina resenärer. Det måste definitivt 

vara ett samarbete med flygbolagen och flygplatsen.  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Det skulle vara fantastiskt för flödet. Att slippa köerna och att slippa allt ytkrävande bagage 

skulle vara av stort värde.   

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Det blir ett smidigare flöde, egentligen kan man inte säga att det är tidsparande eftersom 

resenären måste vara på plats ifall bagaget skull ha något farlig men tiden skulle kunna spenderas 

i restaurang- och shoppingområdet.  

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Resenären slipper stå i kö och stressa. De får en chans att kunna njuta lite av flygplatsen.  

Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

Familjer med barnvagn och resenärer med specialbagage skulle vara en begränsning.   

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  
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Centralstation är riktigt bra, man kommer åt resenärerna som pendlar mellan Arlanda och andra 

flygplatser. Man skulle även komma åt resenärer som bor i Stockholm som skulle kunna lämna, 

bland annat deras skidor, dagen innan. Det jobbiga skulle vara att det krävs att man bemannar 

upp från tre marktjänstbolag ute på ”Drop Off Points” vilket skulle innebära en kostnad. 

Tågstationer är dock en bra idé, man skulle kunna ha ett fler tal ”Drop Off Points” längst med 

tågets resväg för att nå ut till fler.  

Långtidsparkeringen (Alfa/Beta) skulle kunna fungera som en permanent station, dock fungerar 

det endast om resenären inte åker förbi terminalen och lämnar sällskap med bagage för att sedan 

parkera. Problemet med Alfa/Beta idag är att kapaciteten inte räcker till, det finns redan idag 

resenärer som inte kan parkera där för att det är fullt. I slutändan är det viktigt att se till att ”Drop 

Off Point” är på platser dit resenärerna är villiga att åka.   

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Intäktsgenereringen är att resenären uppehåller sig längre på flygplatsen och spendera pengar, 

blir en kommersiellvinning. Passagerare skulle kanske inte vara villiga att betala för tjänsten men 

kanske att den ingick i flygbiljetten. Det måste vara tydligt för resenären att väska kommer med. 

I Holland samlar man in bagage 72 timmar innan avgång och skickar med fraktflygbolag (vilka 

inte följer samma regler om att resenär och väska måste åka på samma flyg) så att väskan sedan 

är där när resenär anländer. En sådan tjänst hade resenär säkert gladligen betalat för.   

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Finns en CUSS-maskin måste man ha en SBD. Den borde fortfarande vara någon slags 

bemanning så att resenärer kan ställa frågor. Det måste nog finnas en röntgen också, i London 

körde man röntgat bagage i låsta transportbilar med bevakning av vakt.    

Vad finns det för utmaningar med implementeringen?  

Det är nog viktigt att tänka på att man bör veta var passageraren är för att kunna få tag på denne 

om bagaget har något som kan anses vara farligt. En annan utmaning, vad gäller 

långtidsparkeringarna, är att många flyg- och marktjänstbolag kräver att alla är närvarande vid 

incheckningen. Skulle resenären lämna hela sällskapet på terminalen och sedan åka och parkera 

bilen och checka in på “Drop Off Point” kanske denne skulle stöta på problem vid incheckning 

om kravet är att alla är närvarande.  

Hur tidigt man får checka in bagaget och var bagaget ska förvaras på Arlanda är nog också en 

utmaning. Om bagagehotell blir fullt i och med ”Off Airport Bagdrop”-bagage kommer det 

påverka resterande resenärer som befinner sig på Arlanda och vill checka in tidigare. Dessa 
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resenärer kommer inte kunna göra det på grund av att bagagehotellet blivit fullt. Det leder till en 

dålig produkt för resenärer som inte väljer ”Off Airport Bagdrop”.   

En sista utmaning är var bagaget ska lastas av på Arlanda. Det skulle vara fantastiskt om man 

kunde ta emot bagaget vid centralgodsmottagningen på Arlanda, som precis byggts upp. 

Problemet är att utrustningen för röntgen som finns där inte är gjord för ”tracking and tracing”, 

den maskinen har inte de funktioner som behövs för att röntga passagerarbagage.  
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Berglind, Mats - Innovation Manager, Swedavia (2019-04-08) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Har funderat mycket på en mobil variant, ungefär som bankomaterna man kör omkring med på 

festivaler och liknande. Tror på den varianten för hämtning hemma hos resenären. På så sätt får 

man en mobil variant som man kan ställa upp på massa olika ställen på ett snabbt och enkelt sätt 

snarare än att ha en nerplockbar variant som måste plockas upp och plockas ner.  

Andra varianten är modulen som man kan flytta med sig och ställa upp vid olika ställen. Det är 

väldigt viktigt med verktygen, kioskerna som används måste vara enklare självservicevarianter. 

Mycket av utformningen baseras på ”tagomater”, det vill säga bagagetaggprinter som bara 

skriver ut bagagetaggar, snarare än stora självserviceautomater som finns idag. Resenären ska 

komma färdigincheckad, via mobil, och endast behöva skriva ut bagagetaggen. Skulle inte 

resenären vara incheckad via mobil kanske den anställde som står vid ”Drop Off Point” och tar 

emot kan hjälpa resenären att checka in på mobilen. Detta för att inte få så mycket infrastruktur 

kring avancerade “Self Service”-utrustning.   

Det skulle kunna vara bra att ha en inplastningsmaskin till väskorna ifall någon resenär är 

tveksam på om den kan lita på att ingen lägger i något i bagaget. Även brand:a bilen på ett sådant 

sätt att det ger trygghet för resenären. Det kan vara svårt att förse resenären med en 

trygghetskänsla om ”Drop Off Point” är i ett hörn av ett “Pop Up”-tält. Ser snarare scenariot att 

det nästan är som ett ”Self Service Bagdrop” i bilen där bagaget försvinner in och ger resenären 

en säkrare känsla.    

Skulle det fungera med en obemannad position?  

Ja men det förutsätter en massa saker som till exempel att när resenären checkar in mobilt så har 

den rätt förutsättningar, den får redan i mobilen ett meddelande om att den har möjlighet att 

använda sig av ”Off Airport Bagdrop”-tjänsten. Allt ska vara förberett för kunden. Att ha “Off 

Airport Bagdrop” på långtidsparkeringen (Alfa/Beta) skulle kunna vara en sådan variant.   

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  
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Det handlar mycket om det mobila onlinetjänsterna, samarbete med flygbolag och att alla hjälps 

åt att förbereda, enkelt kunna ta extra betalt och informera runt omkring tjänsten redan när 

passageraren checkar in online. Även logistiken är en viktig del, Swedavia bör ta in en duktig 

partner som kan hantera logistiken kring detta. Allt flygplatsspecifika finns det nog inga problem 

med att lösa men det är logistikdelen man ska vara lite nervös för om man inte tar in en tredje 

part.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

För Swedavia skulle det vara mycket värde i form av att man kapar toppar och får en bättre miljö 

i terminalerna. Antingen betalar man för en superinfrastruktur som klara alla toppar eller så tar 

man en vis del av den summan och betalar någon annan som löser kapacitetsproblemet.   

När Swedavia vet att det är mycket resenärer (ex. sportlovsveckan) kan de istället för att 

investera i extra utrustning, för att ta hand om den ökade mängden resenärer, samarbeta med en 

partner och säga att man under denna period står för ”Off Airport Bagdrop”-avgiften för att 

slippa kapacitetsproblemet. Det finns definitivt kapacitetsmässiga anledningar som kan ge 

otroliga fördelar, om färre resenärer anländer till flygplatsen med mycket bagage kommer 

nöjdheten bland resenärerna bli högre och dessa kommer kunna spendera tid att till exempel 

handla.  

Man ska vara försiktig med att säga att det kommer ta hand om Swedavias problem, vissa 

problem kanske måste betalas bort genom att Swedavia står för vissa avgifter. Det kan också 

komma att bli en inkomstkälla, men då framför allt B2B, att det är någon annan part som 

hanterar logistiken åt Swedavia. Denna partner behöver tillgång till system, certifieringar, lastkaj 

med mera så där finns nog Swedavias affärsmöjligheter.   

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

För B2B är det en spännande affärsmöjlighet. För till exempel Arlanda Express skulle det kunna 

vara ett sätt att sticka ut från till exempel bussarna. Till event blir det en bra tjänst där de kan 

höja sin servicenivå. Konferensdeltagarna blir då nöjda att väskan transporteras iväg istället för 

att bara låsas in över dagen. Interna USP:en handlar om kapacitet, att kunna kapa vissa toppar.   

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Om den görs på rätt sätt. Uppfyller det kraven som kunden har om att det ska ske när man är på 

väg till flygplats och i närhet, trafikala knutpunkter, och att man inte behöver åka något extra kan 

det bli en riktigt bra upplevelse. Gäller att placera ”Drop Off Points” på rätt plats samt ha riktigt 

bra mobila onlinetjänster där kunden kan förbereda sig, enkelt kunna göra extra betalningar och 

få rätt information för att kunden ska vilja nyttja tjänsten.  
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Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

Specialgods så som till exempel vapen skulle kunna vara en begränsning.   

Vilken roll spelar bagagets vikt och storlek samt antal?  

Teoretiskt skulle det fungera att ta emot vilket bagage som helst, både storlek och antal men 

flygbolag har ju bestämmelser. Utmaningen för logistikern blir att hantera bagage som inte 

uppfyller bestämmelserna och i så fall ta betalt samt informera resenären om 

reglerna. Utmaningen blir att se till att bagaget godkänts på ”Drop Off Point” så att det inte tar 

stopp senare i flödet när logistiken lämnar vidare bagaget på flygplatsen.   

Är ”Drop Off Point” obemannad kanske specialbagage blir en begränsning, då kanske resenären 

inte kan erbjudas att använda en obemannad utan måste istället kontakta en bemannad. Det gäller 

att vara övertydlig med var betalning av specialbagage och likdanande ska ske, det bästa är att 

hantera det på plats istället för att senarelägga det i processen.   

Vad händer om resenären skriver ut fler bagagetaggar än den använder?  

Taggarna måste aktiveras, så länge taggen är inaktiverad är det lugnt. Aktiveringen sker senare 

när den skannas av på lastkajen på flygplatsen. Säkerhetsmässigt kan det finnas en risk att det 

finns bagagetaggar som inte använts, som vem som helst kan få tag på, då dessa kan användas 

för att försöka skicka farligt material men det problemet finns redan idag på flygplatsen.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

B2B varianten framförallt. Att Swedavia samarbetar med en partner som Swedavia tar betalt av 

för att partnern ska kunna erbjuda ”Off Airport Bagdrop”. Swedavia gör det smidigt och enkelt 

för partnern och skapar en lastkaj där de kan arbeta i lugn och ro men intäkten kommer i form av 

hyra av utrustning etc.  

Resenärerna är villiga, enligt enkätundersökningar Swedavia har gjort, att betala för tjänsten. 

Man jämförde tjänstens pris med priset det skulle kosta att låsa in bagaget i ett skåp. Passagerare 

kanske skulle vara villiga att betala mellan 100–350 SEK om tjänsten utformas rätt och finns på 

rätt platser.   

Ska betalningen kunna ske vid ”Drop Off Point”?   

Det finns två olika betalningar. Första är betalningen för övervikt, vilket går till flygbolaget, och 

den ska göras separat, helst i flygbolagets onlinetjänst eller via logistikpartnern.  
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Sedan finns betalningen för B2B-tjänsten vilket ska göras av logistiken/partnern till Swedavia. 

Swedavia kan sätta minimikostnaden för tjänsten baserat på inköp, service, förvaltning och 

avskrivning av utrustning. Sedan får den tredje parten bestämma deras egen avgift, och marginal 

till kund/passagerare, baserat på minimikostnaden Swedavia satt.  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Inplastningsmaskin och tagomater. Det kan vara så att det behövs bemanning på plats eller 

kanske någon form av videokonferensvy för kundsupport, både till flygbolag och till Swedavia. 

Det måste vara en säker bagagelagring, någon låst dörr eller något som simulerar att man kör in 

väskan på ett säkerhet ställe. Möjligtvis en handbagagemätare också för att dubbelkolla så den är 

godkänd i samma veva som incheckade bagaget tas hand om.   

Vem ansvarar/bestämmer för systemet?  

Swedavia ansvarar för utrustningen och gränssnitt med flygplatsen. Övervikt och liknande frågor 

ansvarar flygbolaget för och resten ansvarar logistikern/tredje parten för.   

Vilken information behöver marktjänstbolaget när bagage checkas in?  

När bagaget kommer fram till flygplatsen ska det vara korrekt utskrift så att det sedan bara ska 

kunna gå att skannas direkt vid lastkajen och in i anläggningen. Den informationen som 

Swedavia möjligtvis behöver från ”Drop Off Point” är statistik över användning för 

förvaltningstekniska skäl.   

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

En utmaning är att hitta rätt partner som Swedavia kan lita på och som uppfyller de krav 

Swedavia ställer kring miljö, hållbarhet, code of conduct och liknande. Bygga om infrastruktur 

på flygplats för att få lastkajer är också en utmaning. Säkerhetsmässigt borde tjänsten inte vara 

ett problem. ”Drop Off Point” på långtidsparkeringen skulle kunna utföras av Swedavia själva, 

utan en tredje part men annars bör logistiken, enligt Mats, outsourcas. I framtiden finns det nog 

en stor chans att passagerar- och bagageprocessen separeras. Kanske finns möjligheter att 

bagaget fraktas på annat sätt, till exempel båt. Varför ska det åka på samma flygplan som 

passageraren? Huvudsaken är att det är framme när resenären anländer.  

Förklara vad som gick bra/dåligt med Åre  

Det är nog lite problematiskt att begränsa det till att det är deadline för bagageinlämning 24h 

innan. Man måste försöka titta på andra tidscenarion, om det exempelvis går att checka in på 

morgonen för kvällsflighten kan man säkert få upp användningen mer.  
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En intressant sak från Åre-testet var att många resenärer var nöjda bara av att få ut bagagetaggen 

i förväg då det slapp det momentet på flygplatsen senare. Det kanske skulle kunna vara en idé, 

att resenär kan beställa hem bagagetaggarna i förväg. Det man pratar om i framtiden är att det 

ska finnas så kallade permanenta bagagetaggar, ett RFID-chip som sitter i väskan som bär all 

information. Det skulle leda till att fysiska bagagetaggarna försvinner och göra att “Off Airport 

Bagdrop” blir ännu mer intressant och smidigt att hantera. I stort sätt skulle det då vara att 

resenären bara behöver lämna väskan, processen skulle bli väldigt simpel.  

Lärdomen från Åre var att det krävs att ”Drop Off Point” ser officiellt och säkert ut både grafiskt 

och fysiskt.   

Fördelarna med “Off Airport Bagdrop” är för att börja med att man vänjer resenären till att göra 

mer och mer själv och mer automatiserat. En annan fördel är att flygplatslayouten som den ser ut 

idag skulle kunna förändras, hela den ytan som idag krävs för incheckning av bagage skulle 

användas till annat istället för att, som idag, bygga nya ytor. Det skulle sparas stora summor 

pengar som idag investeras på att bygga ut.  
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Berglund, Josefin & Onmalm, Linda – Kapacitetsanalytiker, Swedavia (2019-04-08) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan ni förklara lite om er tjänst/funktion?  

Arbetar med kapacitetsfrågor på Arlanda, allt från flygoperativa processen till resenärsprocessen. 

Det handlar om flöden, antal passagerare per timme i olika flöden, antal start och landning per 

timme. Mycket analyser görs för att hjälpa i verksamhetsfrågor.   

Vad händer med ett bagage som checkas in för tidigt?  

På Terminal 5 hamnar bagaget i bagagehotell. När incheckningsdisken öppnar öppnas 

sorteringsfickan vilket leder till att bagaget då förflyttas från hotellet till sorteringsfickan.  

Har anläggningen någon tid då man tidigast, respektive senast, får checka in bagaget?  

Det är flygbolag som bestämmer tiden. SAS och Norwegian har incheckningsdiskar öppna hela 

dagen så där kan man lämna sitt bagage 24h.  

Hur många bagage kan man mata in i systemet? Skulle det fungera att lämna in allt 
bagage via specialbagage?  

Kapacitetsmässigt bör man inte vara orolig att spränga gränsen i vanliga bagagesorteringen. 

Skulle bagaget matas in via specialbagagebandet finns inte jättemycket kapacitet samt att 

specialbagagebandet inte är kopplat till själva bagageanläggningssystemet. Specialbagagebandet 

är bara en lateral där sorteringen sker manuellt. Alla incheckningsdiskar är kopplade till 

bagagesorteringssystemet och ”Self BagDrop” (SBD) kan i teorin ta emot väskor från de olika 

flygbolagen men i dag är de inställda till respektive flygbolag.  

Hur tror ni “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Resenären lämnar sitt bagage inom 24h, någon hämtar och transporterar bagaget till flygplatsen. 

Väl framme på flygplatsen finns ett hål i väggen där bagaget matas in för röntgen. Därefter 
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transporteras det in i bagageanläggning för sortering. Idéen är väl att resenären ska bli av med 

sitt bagage och kunna gå direkt till säkerhetskontrollen och därmed slippa köa.      

Vad anser ni är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Det krävs en inmatningsposition på flygplatsen där bagage kan tas in i anläggningen. Ute på 

”Drop Off” krävs bagagetaggsautomater. Kravet på uppmärkning av bagage begränsar vilka som 

kan använda det, krävs att den som använder tjänsten har skrivit ut en bagagetagg.   

Skulle tjänsten kunna vara obemannat?  

Det är nog svårt eftersom bagage inte får lämnas obevakat.   

Vad tror ni denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Vid stora event som skapar peakar, och idag kräver stora resurser, skulle tjänsten leda till att man 

kan hantera eventen lättare. Det handlar också om att försöka få passagerarna att inte uppehålla 

sig i avgångshallen utan istället ta sig in till airside för att handla och äta. Det handlar om 

kapacitet och passagerare i avgångshallen.   

Vilka tror ni är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Resenären slipper incheckningsdelen på flygplatsen vilket minskar stressen. En stor kundgrupp 

borde vara familjer i stora sällskap med mycket väskor. Ur ett kapacitetsperspektiv vill man 

komma åt familjer i och med att de ofta är på flygplatsen tidigt på grund av stress. Får de bort 

incheckningsmomentet skulle det göra en stor skillnad.   

Vad tror ni denna tjänst har för värde för resenären?  

Att slipper stressa och köa.  

Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

Tidsbegränsningen finns, hur fort kan bagaget transporteras från ”Drop Off”? Tiden kommer 

begränsa i och med att passagerare som kommer tight inpå inte kommer kunna använda tjänsten. 

Man måste kunna garantera att bagaget kommer med.   

Vilken roll spelar bagagets vikt och storlek samt antal?  

Skulle det innebära en kostnad för resenären finns mycket smidiga betallösningar. Man kanske 

efterfakturerar, dock måste det säkerställas att det har varit tydlig information om 

viktbegränsning. Alternativt skulle vara att ha en våg som gör att passageraren kan väga och få 



 12 

information på plats om att bagaget är för tungt, genom detta kan passageraren på plats ta 

ställning till om de vill betala övervikt eller packa om.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Svårt att säga om den ska vara “Pop Up” eller stationär. Kapacitetsmässigt får man ut mest om 

det är vid större event. Ska ”Drop Off Point” vara på parkeringar bör den vara fast.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser ni?   

Man skulle kunna ta betalt för tjänsten, speciellt på event som exempelvis skidcharter. Flygbolag 

kanske skulle kunna ta betalt som ett paketerbjudande. Man kanske skulle kunna göra ett paket 

som man tar betalt för där resenären använder långtidsparkeringen tillsammans med ”Off Airport 

Bagdrop”  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Bagagetaggar och utrustning för att checka in bagage, antingen en incheckningsdisk eller 

fraktterminal för registrering. Någon lokal eller ställe att förvara bagaget i tills transporten sker.   

Hur skulle Drop Off Point vara utformad?  

Det ska se säkert ut och vara förtroendeingivande.   

Vilka utmaningar ser ni med implementering?  

Bagagetransporten och att hålla transporten säker och förseglad. Även att få in bagaget i 

systemet. Det borde vara lättare att använda tjänsten vid vissa event, långtidsparkeringen (Alfa/ 

Beta) kan vara svårare att garantera att transporten hinner i tid. Även köbildningen på ”Drop 

Off” kan skapa problem. Tidsaspekten är den stora utmaningen.   
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Byström, Martin - Teknisk chef, Arlanda Express (2019-04-30) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Berätta lite om Arlanda Express perspektiv på ”Off Airport Bagdrop”. 

Vi har varit i kontakt med Swedavia, dels genom en studie för flera år sedan där Swedavia på 

uppdrag av Trafikverket skulle titta på det här med fjärrincheckat bagage. Så då tittade man på 

det, lite övergripande för att se vad det fanns för fördelar och nackdelar. Sedan har även vi själva 

tänkt en del på det här med bagagehantering utifrån våra kunder/resenärers perspektiv, därför att 

vi tycker att bagaget är ett problem. Vi, från A-Train sida, vad skulle vi kunna göra för att göra 

det här lättare för resenären? Och av det skälet så har jag, och några till, pratat med Swedavia. 

Den första grejen som både Swedavia och många andra när det hör det här tänker, det är att man 

antingen ska droppa bagaget här nere, men checkar in det kanske och blir av med det här nere 

och då har man uppnått de fina effekterna om att bli av med bagaget. Vi delar inte riktigt den 

uppfattningen därför att om man åker med oss, har man då väl kommit hit med sitt bagage, då är 

ju den lättaste delen av bagagehanteringen kvar. För det är fantastiskt enkelt att åka med bagage 

med Arlanda Express, det finns inga nivåskillnader, det finns hissar överallt och man åker rakt 

upp i terminalbyggnaden. Så den jobbiga delen är ju liksom redan klar. Ska man erbjuda en står 

förändring, tror vi på Arlanda Express, ska man inte trolla bort den sista delen. Det är inte där 

man får mest pang för pengarna, så att säga. Utan vi tror snarare att man ska försöka ta bagaget 

hemma hos folk istället. Det ska inte hit och droppas, de ska slippa det här bagaget över huvud 

taget. Det är klart att inte alla är intresserade av det, men ta alla dem som kommer med mycket 

bagage som ska ut och golfa, åka skidor, barnfamiljer eller de som ska vara bort väldigt länge. Vi 

ser ju hur de här familjerna som kommer långt bortifrån, från hela världen, de har ju vansinnigt 

mycket bagage och de kan inte hantera allt detta själva. Tänk om de istället kunde få det här 

hämtat på hotellet eller där de bor och bara har sitt handbagage. De andra tar någon annan väg på 

någon miljövänlig lastbil eller något specialtåg som går off-peak, inte vet jag, som man kan lasta 

av på Arlanda. Då har man blivit av med baxandet och bärandet hemma i trappor, in i taxi eller 

in i personbil och sedan ska de lastas av här eller nere i tunnelbanan. Det är den hanteringen som 

vi själva tycker är den absolut besvärligaste. Referensen blir många gånger att man tänker att 

man ska droppa här nere för att man har sett det utomlands där det finns på en del ställen. Det är 

ju Wien, Kuala Lumpur, Hong Kong och ett antal platser till. Där checkar man in där nere, och 

det är klart att det är lite bättre, det måste man erkänna. Men det är inte det vi tror skulle göra den 
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största skillnaden. Så då har vi pratat med Swedavia om det här och vad det finns för olika 

möjligheter om man istället skulle ha ett annat arrangemang, där bagaget inte går exakt samma 

väg som resenären. Utan att bagaget faktiskt kan ta en annan väg, vid någon annan tidpunkt. Det 

tror vi skulle kunna vara bra. Då vill man ju få tillstånd att man kan droppa bagaget där man inte 

belastar det vanliga inlastningssystemet. Jag vet att nere i Köpenhamn har det en sådan här 

service, det är företag som heter Valizo som kör det där. De har vi också pratat med, bara för att 

se hur det funkar där. Nu är kännedomen om det här ganska låg, deras varumärke har svårt att få 

synlighet eftersom de inte har några samarbeten. De är inte i bokningsflödena än så länge. De 

plockar upp bagage på lastbil och använder de vanliga inlastningspunkterna. Det som vi har tagit 

upp med Swedavia är att om det går att hitta något annat sätt att last av det här, om man kanske 

kan komma direkt in i bagagehanteringen via någon specialingång någonstans där man kan 

clearas och släppa av bagaget. Samtidigt som säkerhetsprocessen på flygplatsen ska vara 

densamma ändå. Det är så våra tankar övergripande går och vi tror att oavsett om det är vi eller 

någon annan som tillhandahåller denna service så tror vi att det vore en väldigt fin och bra sak 

för många resenärer. För många äldre, som har låtit bli att resa för att de kanske inte riktigt vågar 

eller inte orkar för att det är för många hinder på vägen, skulle de här kunna vara någonting som 

får dem att våga ta steget. Resandet blir mer tillgängligt, totalt sätt, genom att bli av med den här 

hanteringen. Så vi är väldigt positiva till att göra det.   

Från er sida är det alltså mer en kundservicetjänst?  

Ja, absolut.  

Märker ni av trycket på tågen, med mycket bagage, under peak?  

Jo, vi märker av när vi har mycket privatresenärer, och våra privatresenärer peakar på helger och 

lov även om den trenden är under utsmetande. Den trenden är fortfarande tydligt, att på 

sommaren är det färre affärsresenärer och fler privat. Förhållandet mellan de båda förskjuts ju på 

sommaren. Då är det därmed mycket mer bagage, i och med mer privatresenärer. Det blir då 

mycket bagage ombord på tågen, så tjänsten skulle vara fördelaktig ur det perspektivet också. 

Men vi ser det framförallt från kundserviceperspektivet, och jag tycker att det ska man ha med 

sig. För det är lätt när man gör olika typer av utredningar, där man tittar på logistik och liknande, 

att man blir väldigt teknisk. Man tittar på kapaciteter, hastigheter, leveranstider och allt sådant 

som man tycker är jättebra när man sitter och ska planera och optimera flöden och så vidare. Vi 

måste hela tiden ha med människan som nyttjar det här, den som köper den här tjänsten, för det 

är för den människan som vi gör det här. Vi jobbar hela tiden med kunden, vi är superfokuserade 

på den här kundupplevelsen och att de ska ha det bra. Jag hör det lite titt som tätt, där man ibland 

undrar lite var det här resenärsperspektivet tar vägen. Det är det vi ser som det starkaste, och i 

andra hand i kring hur vi har det ombord på tåget med antal väskor. Men det är klart att det 

bidrar, det gör det.  
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Hur tror du tjänsten skulle se ut?  

Om vi tar Stockholm. Att man har någon form av service där kunden lämnar av sitt bagage, 

gärna så kort tid som möjligt innan avresa med tillräckligt lång tid för att man säkert ska hinna 

hantera bagaget. Jag vet att danskarna hämtar kvällen innan och det är ju okej, då är man 

färdigpackad och klar och de enda man har och tänka på dagen därpå är en tandborste och sitt 

handbagage. Då har man gott om tid för att kunna köra bagaget på natten och låta flygplatsen ta 

hand om det här på natten. Då har man också en buffertzon. Vi tror att det här skulle vara en 

tillräckligt bra service för att uppnå den här nyttan för kunden. Nere i Wien har man sista tid 

väldigt nära inpå flyget, för där har de har speciella utrymmen ombord på tåget och speciell 

personal som hanterar det här. Men genom att vi i grunden inte tror att det är där som den största 

nyttan sker, så nära inpå flygavgången, utan man ska ta hand om det tidigare. Så vi tror kanske 

inte att detta är förstahandsvalet. Om man har en sådan service där man hämtar upp det, kanske 

kvällen innan, och kör det med miljövänlig transport ut till flygplatsen, till särskilda 

inlastningspunkter så flygplatsen kan få det här off-peak. Det är grunden till själva lösningen, 

sedan hur man arrangerar det rent affärsmässigt, det är mer business och formaliteter kring det 

hela, men om man tittar på hur det praktiska utförandet skulle kunna se ut så tror jag att en sådan 

lösning skulle kunna vara “good enough”. Det fina med den är också att den inte kräver några 

stora arrangemang och den är lätt att anpassa beroende på efterfrågan. Det är inte så som när 

stora industrianläggningar byggs där man har överkapacitet i början innan man sedan når taket 

och då inte kan producera mer. Det blir stora steg. Här kan man mer nästan linjärt anpassa sig till 

den efterfrågan som finns, med den här typen av lösning. Det krävs lite investeringar, det är 

personal och det är transportfordon som krävs. Den största förändringen som skulle till är hur 

man ska göra ute på flygplatsen, så att det finns ett flow där. Man måste klara av flygsäkerheten 

och allt annat, rent praktiskt.   

En variant skulle kunna vara, istället för att köra direkt ut till flygplatsen, att man kör med 

mindre bilar till en konsolideringspunkt dit man har mindre enheter som går. Därifrån, för att få 

en effektivare transport, kan man köra med exempelvis större lastbilar. Det är en variant som 

också skulle kunna fungera. Om man kör den varianten men en konsolideringspunkt, som inte 

nödvändigtvis ligger mitt i stan eftersom det inte är det mest optimala att centrera alla flöden till 

centrala Stockholm, skulle en sådan anläggning behövas byggas där man kan hantera detta.   

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Mest av allt att den är 100% pålitlig. Om den inte är det kommer folk att sluta använda den direkt 

då de inte kommer att våga använda den, utan tar då hellre med sig väskan hela vägen så man har 

koll på den. Att kunna garantera den säkerheten är det viktigaste. En annan viktig del i att få det 

att fungerar är att man kan hantera visum. Är man inom Schengen kan man köra med ”bagdrop” 

men så fort man är utanför Schengen då tror jag inte ”Self Bagdrop” fungerar. Då måste man 

visa upp visumet för den man lämnar bagaget till och den personen måste vara en auktoriserad 
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“visumtittare”. Det hanteringen måste ju också clearas, så det blir bra och kunden känner sig 

nöjd. Men som sagt, pålitligheten är a och o.   

Vilka kostnader skulle tjänsten innebära för Arlanda Express?  

Det beror på. Det skulle inte vara det om någon annan står för arrangemanget. Men låt säga att 

Arlanda Express hade det här som en bagagehanteringstjänst som resenären kunde få till ett bra 

pris när de åker med oss, även någon annan som åker med ett annat transportslag ut till 

flygplatsen skulle naturligtvis också kunna köpa den, där vi är det affärsdrivande företaget som 

gör själva tjänsten i samarbete med SAS eller Norwegian så är det klart att det finns kostnader. 

Men där har man intäkter som ska överstiga kostnaderna totalt sätt, åtminstone över tid för att det 

ska finnas en uppsida. De kostnaderna är ju relativt enkla att förutse, det är på det stora hela mest 

tal om att det ska finnas personal och fordon. Också om det eventuellt finns arrangemang om 

kostnaderna ska delas mellan parter vid en gemensam investering för att sprida ut riskerna. Det 

tror inte jag, ärligt talat, utan det här är någonting som ligger i flygplatsens intresse att ha en 

alternativ bagagehanteringsprocess som stödjer det.   

Alltså skulle Arlanda Express vara med och erbjuda tjänsten till resenärer, medan någon 
annan part i bakgrunden sköter processen?  

Ja. Eller vi skulle ju ansvara för processen om vi hade egen personal eller hyrde in personal och 

satte på dem Arlanda Expresskläder, det spelar ju ingen större roll. Men vi skulle i så fall ta hand 

om det, och sedan skulle Swedavia få göra det de ska göra på flygplatsen. Där upphör ju vårt 

ansvar, från det att droppat bagaget och gjort allt som är överenskommet om.   

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Enkelheten och bekvämligheten. Sänka stressnivån i samband med resande, speciellt för de som 

inte reser så ofta. Även för de som reser ofta, så fort det tillkommer extra omständigheter, fler 

bytespunkter, annan transfer eller mer som i detta fall mer bagage, då ökar stressnivån. För den 

som är ovan kan detta ha ganska ordentliga påslag. Vi vill att kundens stress innan avresa, den 

finnas alltid där, ska minskas och att hela deras resa, från det att vi får kontakt med dem tills de 

är iväg, blir så en så behaglig upplevelse som möjligt.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Vi skulle förhoppningsvis kunna, ännu mer, stärka vår roll som ett företag som är duktiga på 

kundservice och att ta hand om våra kunder. Det skulle även stärka vår konkurrenskraft och göra 

så fler faktiskt vill resa med tåg istället för att åka tillsammans med andra ute på E4:an.   

Vilka utmaningar ser du med implementeringen?   
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Om man skulle göra det arrangemanget där man har en parallell process som hanterar väskorna 

och att det finns tillräckligt stor separation i tid, då tror jag att riskerna är små för att göra detta. 

Men, så fort man börja komma väldigt nära avresa och om man använder sig av till exempel 

järnvägsinfrastrukturen, vilket är fantastiskt när det fungerar men när det inte fungerar och blir 

stopp är det ju katastrof. Därför det finns ju inga alternativ, utan har man bagage på tåg, som i 

Wien, då fastnar bagaget. Bagaget kan då vara på ett annat tåg än resenären, och därmed kan 

resenären hamna på flyget men inte bagaget, kanske. Det finns självklart sätt som kan förhindra 

det men resenär och bagage blir utsatt för samma typ av risk och kan man då separera dessa två 

flöden blir riskerna förhoppningsvis oberoende av varandra. Inte för att döma ut att köra på tåg, 

för har man en bra tidsbuffert kanske man kan transportera ut bagage från en uppsamlingsplats 

på natten eller andra tider då det är liten risk för störningar.   

Som vi har tolkat det är det inte aktuellt att köra bagaget med Arlanda Express?  

Nej, det är inget alternativ. Om man bortser från det som nämndes tidigare med känslighet och 

risker, så när man väl är på flygplatsen måste hanteringen med att få av bagaget från tåget gå 

väldigt fort. Den investeringen är inte gjord, även om det finns schakt insprängt i berget, precis 

norr om Arlandas norra station, upp till flygplatsen som gjordes utifall man skulle börja hantera 

bagage på detta sätt. Någonting annat är dock inte gjort, utan de passade på medan de ändå höll 

på att borra och spränga. Hela det arrangemanget med att få bagaget från tåget, upp genom hålet 

i taket och vad som nu behövs göras uppe i flygplatsen, åt det finns det idag ingenting gjort. Jag 

tror att det skulle vara ett stort och dyrt arrangemang att få det att fungera, vilket gör det svårt att 

testa och vill man kolla på hur väl det här fungerar vill man gärna testa konceptet i en 

genomförbar skala. Även om vi tror att det bästa arrangemanget är att separera de här flödena 

och köra med ganska små investeringar och att det är skalbart, så kan man där få en uppfattning 

om kunden gillar detta och om det är någonting att ha, finns det en efterfrågan? Det är väldigt 

synd att investera massa miljoner kronor och så tycker alla att det är skräp. Då kan man i så fall 

ta ett sådan steg senare när man har lärt sig om vad kunderna faktiskt tycker.  
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Granlund, Nils – Systemspecialist och proceduransvarig BRA (2019-04-08) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan du/ni förklara lite om din tjänst/funktion?  

Nils Granlund – BRA, systemspecialist och proceduransvarig.   

Hur tror du att “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle kunna se ut?  

Jag tror att man behöver dra den närmre kunden. När man gör sin bokning i framtiden så kanske 

någon till och med kan hämta upp bagaget i hemmet. Allt det här handlar om säkerheten, 

någonstans blir det viktiga att när passageraren överlämnar sitt bagage till någon handlingagent 

eller liknande måste det säkerhetsställas att ingen annan kommer åt bagaget från dess att det 

lämnar mitt hem till dess att den når slutdestinationen. När man gjorde testerna uppe i Östersund 

tog man den säkerheten i beaktning, men platsen var lite dold, den hamnade lite bakom hotellet, 

samtidigt som bagaget var tvunget att lämnas in dagen innan. Ju fler sådana parametrar man har, 

desto svårare blir det att göra någonting bra för kunden som kan vara implementerat för alltid. 

Därför tror jag att man måste komma kunden närmare.  

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Tillgängligheten för kunden är viktig, den måste vara anpassad för just kunden. Även säkerheten, 

att man säkerställer ett flöde från dess att man blir av med väskan.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Det är alltid så att när man börjar med någonting nytt så tar det tid innan kunderna förstår vad det 

är man gör. Det är mina erfarenheter att när man började med allt ifrån automater till automatiska 

flöden att det tar en tid. Jag tror att bara ha det vid något enstaka tillfälle är svårare än att ha 

någonting implementerat som man tror kommer hålla långsiktigt. Att bara ha det på någon 

destination fungerar inte utan det måste till på flera så att det blir ett igenkännande för kunden. 

För kunden är idag digital och nyfiken på det nya. Men ska man göra det på “Pop Up”-ställen 

som finns hela tiden så krävs det ganska mycket marknadsföring, om det inte är mer slutna 

grupper som kongresser där man kan vara med och informera och vara med under hela eventet.  
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Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Framförallt en enklare transport till flygplatsen. Bagaget är det man släpar på och tar mest plats. 

Värdet blir att resan blir smidigare helt enkelt.   

Utifrån BRA:s perspektiv, är detta en tjänst ni kan tänka er att erbjuda resenären?  

Jag tror att när man reser inrikes så reser man ganska lätt redan innan, så vi har det inte i vårat 

scope idag att vi ska erbjuda det i framtiden.   

Skulle tjänsten kunna leda till någon intäktsgenerering?  

Det skulle det kunna göra. Det skulle kunna vara någonting men beställer i samband med 

bokning, att man köper det som en tilläggstjänst.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Ju mer vi kan göra för att underlätta resenärens resande, desto bättre är det. Det tror jag kommer 

vara uppskattat på många sätt. Vi jobbar mycket inrikes, inriktat mot businessresenärer men även 

privat. Om man tittar på businessresenärerna så är vi lite av ett onödigt ont mellan jobb och 

bostad eller två jobb. Så där kan vi minska strulet och göra det så smidigt som möjligt, att 

förenkla resan. Men sedan tänker jag att i det privata resandet kanske man ska jobba på 

morgonen för att sedan resa, att då ha blivit av med väskan redan hemma och sedan åka direkt 

från jobbet till flygplatsen för att påbörja resan och bagaget är hanterat tills slutet av resan. Även 

för till exempel barnfamiljer med mycket väskor, allt sådant skulle underlättas och vara en USP.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Man får nog ta ett vägval där hur man vill göra. Jag tror att det i första hand är för 

affärsresenärer. Med oss reser oftast affärsresenärerna över dagen, det är inte så många som reser 

och är borta längre. Hade vi haft mer utrikestrafik kanske det hade funnits en annan vinning på 

det. Kongresser skulle kunna fungera. Det är ju också så att vi flyger på 15 olika destinationer i 

Sverige där vi har Swedavia som huvudaktör på ungefär hälften. Sedan har vi de andra, och är då 

detta en produkt som BRA erbjuder är frågan om kunden kan känna igen sig på alla våra 

destinationer eller blir det någonting som bara finns på de större platserna där Swedavia finns. 

Det är ju den här igenkänningsfaktorn att det fungerar på samma sätt var man än reser. Det är 

därför det här blir lite svårare. Vi måste också kunna anpassa applikationerna för att kunna 

hantera detta, d.v.s. det system som ska checka in och registrera bagaget. Är det en 

tredjepartleverantör till Swedavia måste vi anpassa systemet efter dem, eller är det flygplatserna 

som har en fysisk person som står direkt i systemet och gör dessa bitar. Det är ju en del i 

utvecklingen där som är lite svår.  
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Vi är inne på tre scenarion, T-centralen, Alfa/Beta och “Pop Up”.  

Det är klart att bli av med sin väska på T-centralen, när man åker flygbussen till Bromma vilket 

är den enda möjligheten att ta sig hit, då är det så pass korta avstånd att vinningen inte blir så 

stor. Annat vore det om man kan lämna väskan på T-centralen för att spendera dagen i 

Stockholm, då börjar man hitta en möjlighet som kan betyda någonting. Samtidigt har vi testat 

med automater på Cityterminalen för att göra kunden lite mer resklar, men de används extremt 

lite vilket förvånade oss. För att göra ordning taggen, sätta sig på flygbussen för att sedan gå 

direkt till “Bagdrop” är något som vi har försökt tillsammans med Swedavia undersöka vad vi 

kan göra för att bli mer synliga och få kunden att slippa ställa sig i ytterligare en kö när de 

kommer till flygplatsen. Oftast är passageraren väl i tid på Cityterminalen för att vänta på 

bussen. Det spelar också roll vilken yta som tilldelas och om det krävs personer som står där och 

förklarar eller skrämmer det kunden från att lämna från sig bagaget.   

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Det beror på, gör man som i Östersund blir det enkelt. Då är det våran handlingagent som tog an 

sig den här biten och de hade redan rätt system. Ska det däremot automatiseras då krävs det 

utveckling. Då är frågan om vi vågar göra en utveckling för en liten del eller är det någonting vi 

ser på längre sikt. Det måste alltså vara hållbart och att vi tror på att det finns en efterfrågan för 

den här produkten.   

Kan en sådan här tjänst vara obemannad?  

Det är säkerheten som blir svår. Om man tänker på flygplatser och deras ”Bagdrop” idag tar 

resenären ut sin egen tagg, sätter på den efter konstens alla regler och går till “Bagdrop:en”. 

Detta förstår kunden hur man gör. Någonstans i samband med att kunden skannar taggen så 

aktiveras väskan, den blir känd och kunden har lämnat ifrån sig den. Därifrån sker en enorm 

övervakning av den väskan, på band, genom röntgen och in i lagring på ett säkert sätt. Det är 

klart att i framtiden är detta säkert möjligt. Men om den skulle stå på Centralstation, är det så att 

på Swedavias flygplatser får vi inte ha igång “Bagdrop” om vi inte är där och övervakar att det 

fungerar och till exempel att inget barn hamnar på bandet eller liknande. Även att bagage inte 

väger för mycket så man måste ta betalt för övervikt. Därför tror jag att det krävs lite för mycket, 

speciellt om det befinner sig utanför flygplatsen.   

Det är ju så vi jobbar med så mycket som möjligt egentligen. Just nu har vi gjort ett stort 

outsorcingprojekt, då vi har varit en av de sista flygbolag som har egen stationspersonal på 

flygplatserna, där vi nu köper tjänsten. Vi märker nu att våra servicecenter där kunden kan fråga 

om hjälp, köpa upp biljetter eller boka om, den tjänsten behövs inte längre. Man checkar nu 

istället in i mobilen, går vidare “Bagdrop” och tar ut taggar och kommer till säkerhetskontrollen 

där man öppnar grindarna med sitt boardingkort. Det enda tillfället som inte är automatiserat 

innan man är ombord är idag säkerhetskontrollen. Kunden kan alltså i princip passera oss som 
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flygbolag hela vägen fram till flygplanet. Så dit är vi på väg mer och mer, men vi är lite längre 

ifrån att köra bagage.   

Har BRA enbart inrikes eller finns det även utrikes?  

Det finns utrikes också, men inte mycket. Det finns Göteborg-Lyon två gånger per vecka, Växjö-

Berlin två gånger per veckan samt under sommaren som kommer finns Malmö-Palma.  

Ser du några begränsningar i inrikes gentemot utrikes?  

Nej, det är samma.   

BRA som marktjänstbolag, kan det vara möjligt att ta betalt i gate?  

Nej, nej, nej. Vi är handlingbolag på Bromma åt Brussels Airlines, Finnair och British Airways 

och några av dem har lyft över betalning till gaten. Vissa kommer hela vägen fram till gaten med 

ett överviktigt bagage och då blir det en diskussion i gaten om betalning. Den diskussionen är 

dum och det riskerar säkerheten genom att ha upprörda passagerare som kliver ombord och det 

vill vi inte ha.   

Sedan är betalningen en stor bit även i automatiseringen, i en “Off Airport Bagdrop” måste 

personalen eller systemet kunna flygbolagets koncept vad gällande köpa till bagage eller betala 

för övervikt. Det måste helst registreras in i kundens bokning, vilket gör betalningen till en 

viktigt del.  

Kan du se värdet i tjänsten för BRA som marktjänstbolag?  

Absolut. Om man ser på Brussels Airlines och Finnair, att kunderna har blivit av med bagaget 

redan innan. Framförallt för Brussels Airlines och deras destinationer i Afrika som har väldigt 

mycket bagage. Får vi de här kunderna att checka in detta innan flygplatsen skulle det underlätta 

både för dem och för marktjänstbolaget.   

Bagageavlämningsregler, vad får vi inte missa gällande detta?  

Det finns två instanser som kontrollerar oss, Transportstyrelsen i Sverige samt en certifiering 

som heter IOSA-certifiering. Detta är en extern part som kräver att alla som checkar in måste 

svara på att de inte har packat något farligt gods eller förbjudna föremål. Än så länge är det bara 

ett krav på att resenärer på något sätt måste bekräfta att de har tagit del av denna informationen 

om farligt gods. Förbjudna föremål räcker det dock att det finns skyltning med denna 

information och den informationen måste finnas överallt där kunden kan checka in. 
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Henriksson, Jonas - Product Manager SAS (2019-04-08) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Förklara lite kort om din tjänst/funktion?  

Kommersiell produktägare för flygplatsupplevelsen och tjänster där till. Hur det upplevs att 

checka in på SAS, hur “Bagdrop”-delen upplevs. Allt som rör upplevelsen fram till resenären går 

ombord inklusive lounger, “Fast Track” och boardingen. Fokusen ligger framför allt på Arlanda, 

Oslo och Köpenhamn.  

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

SAS är positiva till den typen av lösning och ser kundvärde för de kunder som tycker tjänsten är 

relevant. Det blir lite olika kundgrupper som det blir relevant för men en lösning skulle kunna 

vara att ställa upp ”Off Airport Bagdrop” på T-centralen där man kan jobba tillsammans med 

Arlanda Express. Att resenären kan checka in och bli av med bagaget redan där för att sedan bara 

behöva gå till säkerhetskontrollen när man anländer till flygplatsen.   

Skulle tjänsten kunna vara obemannad?  

Svårigheten med att den skulle vara obemannad är scenarion med övervikt och liknande. SAS 

har mycket intäkter som fås av försäljning kring bagage. Obemannat skulle fungera givet att man 

kontrollera att den kommersiella biten och regelverken kan efterlevas.   

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Det allra viktigaste är säkerhetsfrågorna. Hela infrastrukturen runt bagage är byggt på ett sådant 

sätt att bagaget ska vara säkert från det att resenären lämnar av bagaget. Det krävs mycket för att 

personal ska få tillträde och passerkort för att få vistas på airside, när den gränsen nu flyttas ut 

och blir diffus krävs det att det är säkert.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Det beror på kundgruppen, tänker man en turist från Kina som kommer till Stockholm och ska 

åka hem på söndag kväll och måste checka ut från hotellet söndag morgon, så kan den personen 

lämna väskan på Centralstationen och spendera en mer värdefull dag i Stockholm. I Åre är 

USP:en att man underlättar för SAS operationellt men även för kunden att slippa spendera så 

mycket tid i köer.  
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Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Det blir smidigare för resenären, den slipper köa.   

Till vilka resenärer skulle ni vilja erbjuda tjänsten?  

Man kommer in lite på regelverk men i grund och botten skulle alla kunna nyttja det, alla är dock 

olika intresserade. Nöjesresenärer har mer bagage än affärsresenärer. Till viss del kan man prata 

om äldre resenärer som kan tycka att det är skönt att slippa dra runt på väskan. Barnfamiljer och 

resenärer med sportutrustning skulle nog använda tjänsten.   

Finns det en möjlighet för intäktsgenerering? Ska tjänsten ingå eller vara ett tillägg?  

Tror att man skulle kunna ta betalt för den typen av tjänst, givet att det uppnår kraven på att 

förenkla.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

För SAS finns det olika typer, man kan kolla på det operationellt. Om resenären väljer att checka 

in någon annanstans än Arlanda så minskar köerna. Eventuellt kan man i längden minska 

resurser på plats i incheckningsmiljön, förvisso beror det på om de måste flyttas och rekrytera 

mer för att bemanna ”Drop Off Point”, men det beror på hur det ser ut. Kundnytta blir också ett 

värde, det blir en behaglig resa för passageraren som hinner med allt och kan komma 

avslappnade till flygplatsen, det kanske till och med kan förebygga vissa problem. En annan 

aspekt av det operationella är att belastningen i avgångshallen är väldigt peakkänslig, det finns 

en morgon- och eftermiddagspeak. Beroende på när man lastar av bagaget kanske man kan styra 

om belastningsmässigt så att det blir jämnare flöden under dagen och kapar peakarna.    

Det blir en SAS-servicefråga, svårt att se Swedavias roll i själva set up:en. Swedavia blir en 

intressent men just själva godkännandet av tjänsten och resursfrågorna landar inom flyg- och 

marktjänstbolaget. Det Swedavia skulle kunna göra för att underlätta är ändra på infrastrukturen 

för att kunna få in väskorna via en bakväg, exempelvis en lastkaj. Skulle man vilja använda 

tjänsten idag skulle man behöva rulla in en vagn i avgångshallen bland resenärer vilket inte 

skulle vara optimalt. Swedavia bör i utvecklingsplanen för Arlanda ta höjd för denna tjänst.  

Ska det vara en permanent tjänst eller ska den endast erbjudas vid Pop Up?  

Båda skulle fungera, det blir två olika scenarion. “Pop Up” skulle bli mer aktuellt vid event, 

sportlov, Åre, Almedalen, Hultsfred och liknande stora event.  

Vilka krav skulle ställas av SAS för att vilja erbjuda tjänsten?  

Det är väldigt mycket som faller tillbaka på säkerheten. En sak som måste tänkas på är att det 

inte alltid bara är SAS som måste godkänna, utan även bland annat Amerikanska 

luftfartsmyndigheten, TSA. Alla som reser till USA måste genomgå frågor, skulle det vara 

bemannat på ”Drop Off Point” kanske det skulle gå att lösa men annars är det svårt. Det som 

konkret behövs är att den som är ansvarig för all ground handling för SAS signerar och 
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godkänner hela ”Off Airport Bagdrop”-processen. Det som tittas på då är framförallt säkerheten 

men också att allt kring processen är väl dokumenterat och att det står exakt hur processen 

fungerar. Därefter bör man kolla business caset för SAS, blir det en besparing eller en kostnad att 

använda tjänsten?  

Kan resenären använda ”Self Bagdrop” för samtliga av avgångar?  

Nej, USA, Ryssland och UK är resenärer som måste gå förbi en manuell disk. Från och med i 

vintras kan Lufthansas resenärer använda ”Self Bagdrop”. Det finns alltid undantagsfall men 

ungefär 80% av resenärerna kan använda ”Self Bagdrop”.  

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Det kan finnas kunder som tycker nya tjänster är lite konstiga och inte kan se värdet i det eller 

kanske inte är van och tycker det går lika bra att ta med bagaget till flygplatsen. Tittar man i 

större skala kan det leda till förseningar. Om resenären lämnat sitt bagage men sedan får 

förhinder att ta sig ut till flygplatsen kan det leda till operationella problem, man måste hitta 

resenären alternativt lasta av resenärens bagage. Det blir en farhåga jämfört med dagens process 

där resenären oftast är på flygplatsen om bagaget är det. Det finns en komplexitet i att kunna 

förklara vad man får och inte får lämna av som resenär men det beror på hur ”Drop Off Point” 

ser ut, finns det en person där som kan förklara eller kommer det vara en maskin där kunden 

måste läsa och göra allt själv? Det handlar lite om paketeringen av tjänsten. Det gäller att 

informera och kommunicera till kund hur tjänsten fungerar och vilka eventuella restriktioner det 

finns. En annan operationellfråga är transportens tidsspann. Hur tight kan man utföra 

transporterna mellan A och B?   

Vilka användningsområden/scenarion ser du?  

Det finns en variant som är att väskan hämtas upp hos kund, liknande Valizo i Köpenhamn. En 

annan idé skulle kunna vara att Valizo eller en annan aktör, kanske Über, åker runt och hämtar 

bagage för att sedan lämna det på en central ”Drop Off Point” i Stockholm. Kanske även en 

central ”Drop Off Point” där flygbussarna trafikerar, Västerås & Göteborg till exempel. Att ställa 

upp en “Drop Off Point” vid varje stad som har någon sorts tågstation eller flygbuss skulle kunna 

vara ett alternativ, men det krävs att transporterna sker med en viss kontinuitet.   

Skulle transfererande bagage, det vill säga en resenär som börjar sin resa på Arlanda och 
sedan mellanlandar på en annan flygplats innan slutdestination, vara ett problem vid ”Off 
Airport Bagdrop”?  

Spontant finns inga problem med det. Det borde fungera eftersom det idag fungera när resenären 

använder ”Self Bagdrop” på flygplatsen.   
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Kallonen, Arri – Swedavia Ground Handling (2019-04-04) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.   

Beskriv hur incheckningsprocessen ser ut idag för en resenär som vill checka in bagage?  

Den traditionella processen är att resenären anländer till flygplatsen med sin mobil och är 

incheckad i förväg. Har resenären då bagage måste den uppsöka en maskin för att skriva ut sin 

bag tag eller gå till en manuell incheckningsdisk och får där hjälp med utskrift av bag tag. Bag 

tag behövs fortsatt för att kunna droppa sin väska i installerade ”Bagdrop”-stationer som finns på 

alla flygplatser idag.   

När får resenären tidigast checka in sitt bagage, respektive senast?  

Det styrs av flygbolags regelverk, hur de har öppnat upp i deras system.   

Vem bär ansvaret för ett incheckat bagage? Om det skulle komma bort eller skadas.  

Det kan jag inte svara på, borde vara reglerat inom ICAO:s regelverk eller 

Chicagokonventionen.   

Vad anser du är viktigt för att “Off Airport Bagdrop”-tjänsten ska fungera?  

Utmaningen blir logistiken med att transportera bagaget från A till B och få in det i 

sorteringssystemet på ett smidigt sätt. Själva förfarandet med att droppa bagaget på en 

anläggning utanför flygplats finns redan tekniken för i dagsläget med existerande mobila 

lösningar. Transporten blir det svåra att lösa tillsammans med att kunna säkerhetsställa 

matchning mellan passagerare och bagage.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Flöden och processer i terminaler. Allt som förenklar för resenären och bidrar till ett smidare 

flöde genom incheckning och säkerhetskontroll in till transit och gate.   

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  
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Enkelheten, besvärsfriheten och smidigheten för resenären.   

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Vi gjorde detta i Åre i samband med VM och hade check in i Åre, sådana större event tror jag på. 

Vid mässor, event och kongresser i och omkring våra flygplatser skulle detta vara en fantastisk 

tjänst att kunna erbjuda.  

Ska den vara permanent eller temporära baserat på volym och efterfrågan?  

En permanent lösning med en “Off Airport Check in” tror jag också på långsiktigt. Då är det 

framförallt från stora anläggningar, parkeringar, hotell och man kan även dra det till att erbjuda 

transport av bagage från dörr till dörr.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Om Swedavia tillhandahåller och möjliggör denna lösning bör en avgiftsstruktur kunna generera 

intäkter.  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Samma typ av utrustning som finns idag på flygplatsen. Vi behöver kunna skanna, skriva ut bag 

tags och göra identifieringar av passagerare och bagage.   

Vilken information behöver marktjänstbolaget när bagage checkas in?  

Beror på gränsdragning mellan flygplats och marktjänstoperatör. Kan vara så att 

marktjänstbolaget inte behöver vara involverad innan bagaget anländer till 

sorteringsanläggningen. Då behöver inte marktjänstbolaget ha någon föravisering. Är det så att 

marktjänstbolaget ska vara den som hanterar logistiken behöver marktjänstbolaget vara 

involverad från början.   

Vilka utmaningar ser du med implementering  

Matchningen mellan passagerare och bagage, säkerhetsställa säkerheten där. Även logistiken, 

transporten från “Drop Point” till sorteringsanläggning.  

Möjligt med dagens teknik att ha det obemannat. Det behövs ju då finnas någon form av 

övervakning och möjlighet för resenärerna att kontakta en central som kan hjälpa till, assistera, 

vägleda om det skulle dyka upp bekymmer.  
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Monie, Johan - Enhetschef, resenärsprocessen (2019-04-10)  

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan du förklara lite om din tjänst/funktion?  

Arbetar med resenärsprocessen tillsammans med fyra andra. Processen är från det att 

passageraren anländer till terminal tills att denne går på flygplanet och även ankommande 

processen från flygplanet till att resenären tar taxi hem. Ansvarar tillsammans med sina 

medarbetare för ”Self Service”-produkterna på Arlandas som är: Incheckningsautomater, “Self 

Service Bagdrop” (SBD), “Self Service Access Control” (SAC) vid säkerhetskontrollen samt 

“Self Service Boarding Gate” (SBG). I denna tjänst ingår även att ansvara för hela 

transferprodukten, det vill säga de 17% av resenärerna som använder Arlanda som 

anknytningsflygplats till deras nästa flyg, samt Wayfinding som enkelt förklarat handlar om 

skyltningen och monitorerna på Arlanda.   

En av kollegorna arbetar med det som kallas ”Stora resdagar” vilket är vissa dagar/veckor där 

Arlanda besöks av fler passagerare än vanligt. Detta är bland annat på sommaren i och med 

kryssningsresenärer men också under sportlovsveckorna då det är mycket skidcharter. I år 

flyttades trafik, åtta flighter, från Terminal 5 till Terminal 4 under tre veckor för att kapaciteten 

på Terminal 5 inte räckte till. Att flytta flighterna har lett till nöjdare kunder och smidigare 

flöden men det har bara varit en temporär lösning.   

Problemet som finns på Arlanda är möjligheten att bli av med sitt bagage på ett tidigare stadie, 

det finns begränsningar i antal incheckningsdiskar men det har blivit en ökning av kapacitet i 

Early Bagage System (EBS) från 800 till 1200 bagage. Men bagage ses som en flaskhals de 

närmsta 5–10 åren och just nu finns ingen riktigt bra strategi över hur mängden bagage ska 

hanteras. Det finns två alternativ, ena är att man ser en ”common use lösning” vilket är att man 

använder ett flertal incheckningsdiskar som kan hantera flera flygbolag istället för att ha ett fåtal 

diskar som bara öppnar några timmar innan och är avsatta till ett specifikt flygbolag. Andra 

alternativet är ”Off Airport Check in”, anledningen till att man vill implementera denna tjänst är 

bland annat för resenärens bekvämlighet men också på grund av den kapacitetsbegränsning som 

finns i incheckningshallarna idag. Ännu en anledning är ekonomin, det kostar väldigt mycket att 

öppna incheckningsdiskar som är bandanslutna, man räknar på att det kostar 10 miljoner SEK 
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per disk. Det är även viktigt att kolla på vilken den styrande faktorn är för implementeringen av 

tjänsten, är det att Swedavia ska tjäna pengar eller är det för resenärens bekvämlighet? Kanske är 

det för att slippa spendera massa pengar på infrastruktur? Dessa parametrar är viktiga att tänka 

på för de är de som kommer styra var man placerar ”Drop Off Point”. Man skulle kunna erbjuda 

tjänsten att hämta bagage hemma hos resenären eller så använder man den som en samlingspunkt 

för till exempel skidor. Skidor är ett stort problem i incheckningsmiljön på Arlanda, de kräver 

yta och skapar flaskhalsar i flödet. Traditionellt har man sett att resenären lämnar bagaget 

tillsammans med en del av familjen på terminalen för att sedan åka och parkera bilen, den tiden 

det tar att parkera bilen är tid som familjen står med sitt bagage och sina skidor i avgångshallen 

och bara upptar yta.  

Det finns absolut en kommersiell aspekt i det, att ta avgift eller inte för tjänsten beror på 

inriktning. I slutändan vill man få in resenären till terminal med bara boardingkortet, det vill säga 

att resenären kan gå direkt till säkerhetskontrollen, anledningen är att man vill utnyttja ”dwell 

time” vilket är tiden resenären utnyttjar serviceutbud vilket leder till en indirekt bättre 

kommersiellaffär. Studier visar att resenärer spenderar i genomsnitt 1€ per minut på flygplatsen, 

kortar man ner köandet på landside kan resenären spendera mer tid på airside bland shopping och 

restauranger.   

Flygplatsens ledord är SPS-Safety, Punctuality and Service vilket är de tre viktigaste målen.  

Hur skiljer sig en dag under sportlovsvecka från en vanlig dag i antal bagage samt 
hantering?   

Från en början var man väldigt fokuserad på vecka 8, avgångar och vecka 9, ankomster. Man har 

nu insätt att perioden sträcker sig mellan vecka 7 och vecka 11. Det som märkts av är att 

resenärerna som reser under denna period inte är speciellt resvana men har bra med pengar vilket 

innebär köpkraft. Statistik visar på en bagageökning med 100–140%. Under sportlovsveckorna 

är det mycket pjäxor och skidor vilket kategoriseras som specialbagage och måste hanteras med 

en längre process. Resenären måste först stå i kö vid en incheckningsdisk för att checka in, väga 

bagaget, få en bagagetagg samt en markering som visar på att det är specialbagage, Markeringen 

informerar även resenären var bagaget måste lämna in. Vidare måste resenären sedan kö igen vid 

specialbagageinlämningen då detta sorts bagage inte kan hanteras i vanliga diskar.   

Hur mycket bagage tror du skulle behöva tas emot dagen innan för att lösa 
kapacitet/flödesproblemet?  

Arlanda besöks av ungefär 4000 resenärer i morgonpeaken som sträcker sig ungefär i 4 timmar. 

Av dessa är 2000 resenärer skidcharter passagerare under sportlovsveckorna. Man kan få med 40 

stycken skidor per flight. Ungefär en 500–800 kollin skulle vara minimikravet som måste fås in 

off-peak för att det ska underlätta. Det man märkt är att resmönstret för de som kommer till 
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Arlanda och reser skidcharter främst kommer med bil. ”Drop Off Point” på 

långtidsparkeringarna skulle därför skulle kunna vara en bra idé.   

Liknande rutin som långtidsparkeringarna skulle kunna ha finns idag för kryssningsresenärerna. 

Dessa passagerare checkar in sitt bagage vid hamnen och sedan transporteras bagaget med 

lastbilar till Spirit Cargo på Arlanda där det röntgas och sedan sorteras på vagnar dedikerade till 

respektive flight. Det innebära att resenären kan gå direkt till särkhetskontrollen.   

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

På flygplatsen skulle det krävas ett påmatningsband, det finns en viss utmaning då 

bagagesystemet idag stänger ner mellan 3–4 timmar för regelbundenservice. Detta sker runt 

midnatt och det hade egentligen varit det perfekta tillfället att lämna av ”Off Airport”-bagage. 

Det krävs dock att det finns personal på plats som kan hantera och sortera bagaget alternativt att 

bagaget går in i bagagehotellet.  

Tittar man på Arlanda Express-lösning så finns idag redan en infrastruktur med hisschakt samt 

ett ställe på tågen, i alla fall förr, där man kan lasta bagage. Den lösningen hade varit väldigt 

trevlig att kunna använda. På långtidsparkeringarna (Alfa/Beta) skulle det behövas en 

återsamlingsplats med en liten lokal där man kan checka in och röntga. Alternativet är att utnyttja 

några ”Drop Off Points”, cirka 4–5 stycken, som är centralt belägna där folk kan åka själva och 

lämna sitt bagage dagen innan som lastbilar sen åker runt och hämtar upp. Då skulle tjänsten 

ligga i 24h cykel. Pratar man istället 6h innan blir det väldigt point to point med DHL eller 

liknande leverantör.   

Skulle det fungera med en obemannad position?  

Skulle kunna vara om det är bandanslutet, där passagerare känner sig trygg att lämna bagaget. 

Måste vara ett sorts system där bagaget skannas och försvinner in bakom en väg. Att ha pallar 

där bagaget lämnas skulle varken kännas tryggt för passageraren och skulle nog inte accepterat 

av Transportstyrelsen. Det måste vara ett tydligt och säkert överlämnande från passagerare till 

mottagare.   

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Väldigt viktigt att säkerheten fungerar.   

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

För att få en riktigt bra effekt krävs det att man når ut till de stora grupperna av resenärer som 

exempelvis skidcharter. Beroende på vem som blir frågad på Swedavia kan svaret variera. Kollar 

man i det stora hela blir värdet att resenären spenderar mer tid vid shopping- och 
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restaurangområdet och det blir en bättre punktlighet. Resenärer behöver inte stressa och sedan 

springa till gaten, som det var förr då vissa resenärer köade så pass länge att de kunde missa 

avgången. Tjänsten skulle även leda till att kapaciteten optimeras vilket leder till att lägre 

summor behöver spenderas på infrastruktur.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Stressfri avresa, en behaglig start på resan.  

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Smidigt och bekvämt för resenär.   

Affärsresenären har som det är idag redan ganska korta processtid vid incheckning, avlämning av 

bagage samt vid säkerhetskontroll jämfört med en vanlig resenär men de kanske är villiga att 

betala en summa, mellan 400–800 kr kanske, för att slippa köa för att lämna bagaget.   

Finns det någon begränsning på vilket bagage som kan lämnas vid ”Drop Off”?  

Udda bagage kan bli problem men övriga väskor som är i rätt storlek och vikt bör inte vara 

problem. Måste finnas en våg på plats för att dubbelkolla att väskan följer bestämmelserna.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Se till att all ”dwell time” sker på airside så att resenären har tid att spendera pengar på 

flygplatsen. Tror absolut att resenären är villig att betala för tjänsten men det bör göras en 

benchmarking för att se vad avgiften skulle kunna blir för resenären. Men precis som resenären 

köper till mat på planet och liknande borde detta också kunna vara en tilläggstjänst. Möjligtvis 

skulle Swedavia kunna tänka sig att subventionera en del av tjänsten istället för att investera på 

infrastrukturen.   

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Det borde vara ganska enkelt, en CUSS-maskin som skriver ut bagagetaggar och boardingkort. 

Behövs även en våg men röntgenapparater behövs inte eftersom bagaget röntgas på flygplatsen.   

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Tekniken måste absolut fungera, teknik kopplat till säkerhet och kunna spåra bagaget. Det får 

inte finnas några kryphål, ingen ska kunna stoppa i något i väskan när den checkats in. Det krävs 

också att hitta en flexibilitet, det är en tidskritisk tjänst men 24h som deadline är kanske lite 

mycket.   
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Det som är säkert är att Swedavia inte bör driva logistiken av tjänsten. Swedavia ska vara 

kravställare, upphandlare och uppföljare men låta en professionell logistiker hantera resten.   
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Nehls, Jannick - Product Manager (2019-04-30) 
 
Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja. 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra. 

Varför vill ni införa Off Airport Bagdrop?  

Beroende på vilket perspektiv man intar men om man tänker väldigt stort och väldigt strategiskt 

så är det så att resenärer ibland överstiger de tänkta/planerade kapaciteten Swedavia har på 

Arlanda. Det problemet finns på många flygplatser och är ingen unik situation för Arlanda. Sen 

är det olika delar av hela processkedjan som hänger ihop som har anpassats vid olika tillfällen så 

de lirar inte helt hundra ihop och vissa processer har förändrats, internet och online check har 

tillkommit. Det finns också skillnader mellan olika flygbolag, storleken på flygbolaget samt vad 

man som resenär kan göra och inte göra och använda sig av. Vissa processer har man avlastat 

med mobil- och Self Service hantering medan visa flygbolag måste fortfarande hanteras manuellt 

på flygplatsen. Om man tänker på den kapacitetsbristen som uppstår i varje peak, den 

utmaningen som man kan bemöta i sammanhang med incheckning, avlämning av bagage och 

säkerhetskontroll på samma ställe kan man, precis som man tagit och förflyttat bort 

incheckningsmomentet från flygplatsen genom online-check in, flytta ut bagageavlämningen från 

terminalområdet. På ”Drop Off Point” kan då bagageavlämningsprocessen tas om hand tidigare, i 

förhållande till avgången, och i en miljö som inte har samma kapacitetsbrist/peak-moment. På så 

vis avlastas flygplatsen och man får en lugnare, säkrare och stressfriare upplevelse för resenären. 

Beskriv hur du tror Off Airport Bagdrop bör fungera?  

Placeringen av ”Drop Off Point” måste vara på ett ställe där man når ut till rätt antal passagerare. 

En centraliserad och nåbar placering dit resenärer naturligt tar sig till i god tid innan avgång. 

Tillexempel Centralstationen skulle kunna vara en ”Drop Off Point” eftersom man når relativt 

många hotell i området men även också andra transportslag som åker förbi Centralstationen. Det 

måste även finnas en möjlighet för många flygbolag att delta, flygbolag med mycket trafik så att 

tjänsten når många flighter men också många resenärer.  

Vad är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Volymen måste vara tillräckligt stor. Man måste hitta en avgränsning där man kan börjar med ett 

flygbolag med tillräckligt många avgångar och ett urval av destinationer. Alternativ lägger fokus 

på en terminal som gör att det blir tillräckligt många väskor som man faktiskt når för 
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incheckning ”Off Airport”. Annars blir effekten så pass låg på själva bagagehanteringssystemet 

på flygplatsen att tjänsten bara innebära mer arbete. Det kan bli en bra tjänst trots att man inte 

når ut till en stor mängd men det blir ingen effekt på kapaciteten. Det blir snarare en utökning av 

bagageincheckningstjänster snararare än ett kapacitetsfokus. Är kapacitetsbristen i fokus måste 

volymen vara tillräckligt stor att en effekt märks av. 

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Att resenärer slipper stå i kö på flygplatsen och att någon annan tar hand om bagaget i ett tidigare 

skede. Även att resenären slipper ta sig till flygplatsen med bagage, kan vara så att resenären 

måste byta mellan olika transportslag för att ta sig till flygplatsen, då är det smidigare att göra det 

utan bagage. USP beror kanske lite på målgrupp, det är inte samma USP för alla. Resenärer från 

mässor och kryssningsresenärer är de största målgrupper som tjänsten kan rikta sig mot, sen 

kommer de utspridda resenärerna så som barnfamiljer eller skidgrupp.  

Vad skulle värdet bli för Swedavia om detta implementeras?  

Ökar förutsägbarheten och planeringsmöjligheten för hantering på flygplatsen.  

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

De som reser med barn och vill bli av med ett moment och lite krångel kommer mest troligt se 

värde i tjänsten. Det finns även ett värde i att inte behöva bära bagaget och leta efter rätt terminal 

och rätt disk väl framme på flygplatsen. Incheckningsområdet är mycket större än 

säkerhetskontrollsdelen vilket skapar större orientationsproblem. Det finns väldigt många CUSS-

maskiner placerade i incheckningsområdet medan säkerhetskontroller, på Arlanda, finns det bara 

två. ”Off Airport Bagdrop” skulle minska dessa orientationsproblem. 

För de resenärer som annars bara bär runt sitt bagage i väntan på sitt flyg eller ställer det i ett 

hörn på konferenssalen skulle tjänsten också innebära ett värde. Att bli av med ansvaret och 

slippa tänka på bagaget är nog ett stort värde för kunden.  

Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

De som behöver använda innehållet i bagaget fram till avgång kommer inte kunna använda 

tjänsten, de resenärerna kommer vara ”out of scope”. Typ av bagage kommer också vara en 

begränsning, det måste vara relativt standardformat. Är det specialbagaget blir det svårare att 

hantera. Det är inte omöjligt med specialbagage men det blir mer komplicerat att hantera. 

Specialbagage kan gå att tas om hand men då kanske ”Drop Off Point” är fokuserad på just den 

typen av bagage, likt Åre-testet, för till exempel sportlovsveckan. Tekniskintegration i CUSS-

maskinerna är en förutsättning, annars blir det för avancerad process. Att ha manuella diskar med 

representanter från varje marktjänstbolag går rent teoretiskt men det blir inte effektivt i 

implementeringsfasen. 
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Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Placeringen ska vara centraliserad och vara en naturlig plats där resenärer passerar. Bör erbjudas 

till event och kanske kryssningar.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Flygplatsen behöver så klart täcka sina kostnader så tjänsten ska så klart tas betalt för men frågan 

är i vilken form. Man kan göra det genom att det blir förenklade processer och minskning av 

utrustning, detta leder till att det bara blir en omfördelning av utrustning vilket innebär att det 

inte blir en ökning av kostnader. För resenären kan det vara ett intresse att betala för tjänsten men 

det är inte något Swedavia behöver hantera utan det är flygbolagens uppgift. Swedavia ska kunna 

erbjuda tjänsten till flygbolagen och försöka få dem att gå med på att erbjuda tjänsten till 

tillräcklig många resenärer så att det ger en effekt. Flygbolagen skulle kunna erbjuda tjänsten till 

lojalitetskunderna men det är nog det ovana resenärerna som är mer intresserade av att använda 

tjänsten. Tjänstereseresenärer har oftast lite bagage och oftast innehåll de behöver fram till kort 

inpå avgång så det är nog inte de resenärer som kommer använda tjänsten mest. För att få en 

effekt i kapaciteten krävs det att tjänsten når ut till en stor volym, därför bör inte flygbolagen 

begränsa för mycket vilka som har möjlighet till användning av tjänsten. Det är därför viktigt att 

samtliga resenärer har möjlighet till användning, antingen om man lägga in den i biljettpriset 

eller hur man nu gör. Man ska iallafall inte neka någon att använda tjänsten. 

Erbjuder man tjänsten vid event, så som mässor, kan arrangören betala för tjänsten. Då kan 

Swedavia ta betalt för värdet av tjänsten och det blir då lite marknadsföring och smidighet. På 

sista dagen på en konferens, då resenärerna ska check ut, kan de lämna av bagaget på ”Drop Off 

Point” istället för att vara tvungna att förvara den någonstans för att sedan dra med den till 

flygplatsen. Det blir lättare för resenären att lämna den direkt efter frukost på en ”Drop Off 

Point” samtidigt som det blir en positiv effekt på kapaciteten. 

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point” och hur ska den vara utformad?  

Idéen är att flytta incheckningsmomentet närmre resenären så att de kan bli av med bagage i ett 

tidigare skede. Avståndet från ”Drop off Point” till flygplats spelar, ur ett tekniskt perspektiv, 

inte så stor roll. Det handlar mer om att hitta vilka processer man vill bli av med från flygplatsen 

och då är det egentligen omplacering av CUSS-maskiner som behövs göras, från flygplats till 

”Drop Off Point”. Det krävs även att flygbolaget är med i CUSS-miljön och måste tillåta att 

resenärer kan checka in 24 timmar, eller vad det nu är, innan avgång. Det måste alltså finnas en 

Self Service integration i en Self Service-kiosk. Det behövs också en SBD på plats och eftersom 

det finns säkerhetskrav måste det finnas någon slags bemanning, det behöver inte vara en från 

varje marktjänstbolag utan det kanske räcker med en floorwalker/terminalvärd som ansvarar för 

området. I början krävs nog att samarbetet är med flygbolag som har hemmabas på Arlanda för 

att nå ut till rätt volym som gör att tjänsten blir av intresse. Det får inte bli en ”Drop Off Point” 
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som inte kan hantera en stor mängd bagage, för man kan inte neka folk redan i början. Man kan 

absolut rikta sig till en specifik grupp resenärer genom kommunikation och marknadsföring men 

man bör försöka att inte begränsa sig för mycket.   

Vilka utmaningar ser du med implementering  

Största utmaningen är att locka resenärer dit eftersom det är en relativt ny produkt som folk inte 

är vana med. Samtidigt är det inte alla resenärer som vill bli av med sitt bagage så långt innan 

avgång. För vissa resenärer är det en fördel men för andra är det en möjlighet som de kanske inte 

använder då de inte ser någon nytta i det. Det är de som inte ser nytta i tjänsten som man vill 

komma åt så de börjar använda tjänsten och ger en positiv effekt på kapaciteten. Ännu en 

utmaning är att Swedavia vill ha de andra incheckningsprocesserna ingång, att erbjuda tjänsten 

innebär inte att incheckning på flygplats elimineras. Detta innebär att incheckningsprocessen 

utökas med ytterligare en, egentligen parallell process, av incheckningsmöjlighet. Det kan vara 

en stor utmaning att nå ut till resenären och förmedla möjligheten, det är dock inte Swedavias 

uppgift utan snarare flygbolagets jobb att hantera. Det krävs också ett bra samarbete med 

flygbolagen och att se till att de tar ansvar för tjänsten och når ut till rätt volym av resenärer.  

Många flygbolagsgrupper har identifierat momenten på flygplats, så som incheckningsprocessen, 

som moment de anser vara dyra, ytkrävande och tidskritiska. Kan man få dessa moment att ske 

tidigare är det bra. Ett exempel är mobil incheckning, det behövs inga ytor och ingen bemanning 

vilket leder till en tydlig kostnadseffektivisering. Förutsägbarheten ökar också genom att 

tidigarelägga momenten efter som resenärsaktiviteten sker tidigare. Resenärer är nu incheckad 

upp till 22 timmar innan avgång till skillnad från 3 timmar innan avgång, som det var förr. 

Möjligheten ökar att förutse vad som kommer ske med flighten och om det finns några 

avvikelser som måste hanteras. Det blir en positiv effekt på flygbolaget som får mer kontroll 

över avgången men det blir även en indirekt påverkan på flygplatsen då marktjänstbolagen får 

chans att inrikta sig mot de tjänster de behöver och efterfråga den utrustning de faktiskt kommer 

använda. Flygbolag är inne på att det måste ske fler moment ”Off Airport” och kan de ske på 

centrala ställen och i tidigare skede är det lättare att hantera. Intresset för sådana tjänster ökar 

men om det blir av eller inte beror på flygbolagen. 

Problematiken att gå från ingen kö till att helt plötsligt ha en lång kö på grund av att en stor 

grupp resenärer anländer till flygplatsen samtligt är problematiken man vill lösa. Mönstret för 

hur passagerarflödet brukar vara förändras helt när stora busslast med resenärer anländer utan 

förvarning. Dessa avvikelser från mönstret är svåra att hantera då man inte kan bygga om 

flygplatsen just den minuten bussen rullar in och öppna tio diskar till just för det tillfället. Tänker 

man kapacitet måste man tänka på peak och det som avviker rejält från vanliga mönstrar, det är 

de avvikande momenten man vill komma åt och börja med att hantera genom ”Off Airport 

Bagdrop” för där är värdet störst.  
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Olsson, Tommy - Enhetschef Ground Handling (2019-04-05) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Förklara upplägget i Åre och hur det gick?  

Under Alpin-VM i Åre fanns det redan från början en plan att regionen tillsammans skulle göra 

“Världens bästa VM”. Frågan var då vad Swedavia kunde bidra med. En av idéerna var att 

erbjuda en “Off Airport Check in”-lösning. Detta koncept är inte nytt, detta gjorde man förr i 

tiden innan det blev hårdare säkerhetsregler. Till att börja med tog Swedavia kontakt med 

flygbolagen för att se om det ens var möjligt, flygbolagen måste ge tillåtelse. SAS var positiva 

men ville att ett test skulle utföras. Swedavia utförde därför ett test hösten 2018 där en 

gruppbokning (AIK-fotbollslag) på ungefär 30 personer fick checka in och lämna bagaget på 

hotellet. Där testades idéerna och kollade att allt fungerade, vilket det gjorde. SAS godkände då 

användandet av tjänsten i och med att det hade fungerat enligt alla regelverk. Efter ett 

godkännande av SAS kontaktade Swedavia alla de andra flygbolag som trafikerar Åre då de ville 

ha med alla. Det är lättare att få med alla än bara vända sig till en grupp. Samtliga bolag 

godkände och Swedavia fortsatte med att kontakta VM-organisationen i Åre, vilka också var 

intresserade av idéen. Swedavia fick en yta vid samlingspunkten för VM, Race Office, där “Off 

Airport”-lösningen fick etableras. Det var mycket som skulle fixas operativt, logistiskt och IT-

mässigt men alla jobbade på så att allt fanns på plats några dagar innan VM drog igång. 

Lösningen var öppen från den 4:e VM-dagen till slutet (de fyra första dagarna var det inga 

hemresor) och resenärerna hade möjlighet att checka in mellan klockan 13:00-20:00. Alla 

resenärer kunde åka dit, oberoende av vilket bolag man skulle flyga med. Upplägget var som en 

flygplats, resenären kom dit med bagaget och checkade in det. På plats fanns personal som tog 

hand om resenären och bagaget. Bagaget lagrades i Åre och sedan gick en transport per dag, efter 

stängning, till flygplatsen. På plats hade Swedavia två anställda, en i check in och en som 

hanterade och övervakade bagaget. Övervakning var ett krav från flygbolaget. Efter stängning 

körde “bagagekillen” alla väskor till flygplatsen och väl där hjälptes alla åt för att mata in 

bagaget i "Self Service Bagdrop”. Detta gjordes efter sista avgången, det vill säga att inga 

resenärer fanns på flygplatsen. Största fördelen är att man tog bort flaskhalsen som blir när alla 

resenärer kommer samtidigt. Tjänsten erbjöds bara till de resenärer som flög dagen efter.  

När får resenären tidigast checka in sitt bagage, respektive senast?  
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Det är flygbolagsstyrt. De flesta öppnar för check in 22–24 timmar innan.   

Vad har ni för bagageavlämningsregler?  

Det är flygoperatörens ansvar att sätta regler. Flygbolagen bär ansvaret över bagaget när 

resenären checkat in väskan, flygbolaget i sig har ett marktjänstbolag som underleverantör men 

en eventuell reklamation hamnar alltid först hos flygbolaget. Sedan kan det vara så att 

flygbolaget måste göra upp med marktjänstbolaget om anledningen till reklamationen anses ha 

orsakats av marktjänstbolaget.  

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Två olika typer, fast installation eller “Pop Up”. Tåg skulle kunna vara en fast installation. Den 

skulle se ut som den i Åre, att man har ett avgränsat område. Det Swedavia märkte i Åre var att 

vissa dagar kunde det var stora mängder, och eftersom det är en manuell hantering är det någon 

stackare som måste bära allt. I “Pop Up” hinner man inte installera hjälpmedel men skulle man 

ha en fast installation kan man göra den riktig från början. För konferenser och liknande kan man 

säkert göra en enklare variant som inte behöver vara avskärmad. Stora frågan är hur man tar 

hand om bagaget på flygplatsen, det är inte så krångligt att installera en “Off Airport Check in” 

utan utmaningen är snarare hur man tar hand om bagaget väl på flygplatsen.  

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Av erfarenhet från Åre så fungerade det dåligt att vända sig till alla resenärer men ha ytan 

placerad vid Race Office. 95% av de som använde tjänsten var inblandade i VM, detta då 

placeringen gjorde att det blev otillgängligt för övriga resenärer. Extremt viktigt är alltså 

läget/placeringen. Sen ska det vara enkla och smidiga flöden, det ska gå fortare och innebära en 

förenkling. Viktigt också att tänkta till med logistiken kring bagaget, det måste vara i anslutning 

till någon sorts lastkaj för att kunna lasta bagaget in i lastbilen.   

En jättefördel är att ha en röntgen på plats men då måste bagaget övervakas och transporteras en 

plomberad lastbil. För fast tjänst skulle det vara bäst med röntgen men “Pop Up” skulle nog vara 

bättre att köra utan då det kostar en del att flytta runt på röntgenmaskiner. I Åre var SAS lite 

negativa till att ha röntgen “Off Airport” så det användes inte under VM, detta för att smidiggöra 

implementeringen.  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Flaskhalsarna som skapas vid stora event skulle försvinna, vilket skulle leda till en ökad 

punktlighet och servicenivå. Att ta hand om bagaget off-peak skulle minimera flaskhalsarna. Det 

finns egentligen inga nackdelar mer än att det kostar pengar att ha det i drift, och andra sidan 

flyttar man kapacitet från flygplatsen till “Off Airport”-lösningen. Istället för att bemanna upp 
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jättemycket folk inför en stor reseperiod så flyttar man lite folk från flygplats till “Off Airport”-

lösningen. Det behöver inte kosta så mycket men det kommer alltid finnas en kostnad man inte 

kan komma ifrån.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Vid stora event blir det som en liten VIP-service. Sista dagen på konferensen checkar resenären 

in på morgonen och kan ta det lugnt efter sista mötet. Samma för hotellgäster, istället för att 

checka ut från hotellet och släpa på väskan hela dagen kan resenären checka in sitt bagage.   

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Istället för att dra på väskan hela dagen blir resenären av med den och sen när resenären kommer 

till flygplatsen behöver den inte vara där lika tidigt.  

Vad händer om bagaget är för tungt?  

Idag finns ingen betalmöjlighet vilket innebär ett problem.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för “Off Airport Bagdrop”? Ska den vara 
permanent eller temporär?  

Båda, Centralstation skulle kunna vara en fast under de rätta förutsättningarna men då kanske 

man ska ta någon krona betalt eftersom det lär kosta en del att implementera.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Vid stora event och liknande kan man ta betalt och sälja in som ett paket i ett tidigt skede. Då 

skulle man, vid beställning, kunna ta betalt i form av en klumpsumma. För “vanliga” resenären 

kanske det skulle vara ett alternativ att resenären själv öppnar tjänsten genom en betalning i 

kortterminal innan själva incheckningen kan påbörjas.  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?   

Samma utrustning som på flygplatsen förutom bagagessystemet. Utmaningen är IT-kopplingen. 

Det måste vara säkra nät.   

Hur skulle Drop Off Point vara utformad?  

I Åre var det utformat så som det ser ut på en flygplats.  

Vem ansvarar/bestämmer för systemet?  
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Flygbolaget har eget DCS (incheckningssystem) vilket man behöver tillgång till och kan vara 

krångligt att fixa ibland. Ansvaret styrs i avtal, i Åre använder alla flygbolag samma 

incheckningssystem, Swedavias. I slutändan är det ett delat ansvar mellan Swedavia och 

flygbolag, om inte ena gör sitt så fungerar det inte för den andra.   

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Flygplatsens utformning, i Åre blev de mycket manuell hantering vilket innebar mycket bärande. 

Skulle det byggas en flygplats idag skulle det vara bra om man byggde in en avlastningsplats 

redan från början för att slippa använda “Self Service Bagdrop”. En annan utmaning är att man 

måste få ett godkännande av flygbolag, vilket kan leda till en del testande innan. Största 

utmaningen är nog IT-kopplingar. Det måste vara säkra liner. Står man utan IT är det kört.  

Går det att göra tjänsten obemannad?  

Ja, men blir lite problem. Flygbolag har en övre gräns på 23kg men en arbetsmiljöregel på 20kg, 

vilket innebär att allt över 20 måste “heavy-taggas”. Om man skulle kunna öka arbetsmiljöregeln 

eller sänka maxvikten skulle det problemet angående tungt bagage förvinna. Skulle den vara 

obemannad skulle en betalningslösning behöva lösas.   

Vad händer om resenären skriver ut mer än en bagagetagg men endast använder en?  

Om resenären skulle skriva ut fler taggar än den använder kommer gatesystemet vid 

ombordstigning varna om att något inte stämmer med bagagetaggarna men då kan 

gatepersonalen lösa det på plats.   
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Rasmusson, Bert-Olof – Projektledare Stora Projekt 
& Nilsson, Rikard – Projektledare Bagage 2050 (2019-04-10) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan du/ni förklara lite om din tjänst/funktion?  

Bert-Olof Rasmusson – projektledare, stora projekt. Bagagerelaterade projekt och “Self 

Service”-produkter.   

Rikard Nilsson – Projektledare för bagage 2050.  

Kan du beskriva vad som händer med ett bagage efter att resenären lämnat av den på 
bandet?  

Från det att bagaget ställs på bandet, har man innan det satt på en bagagetagg innehållande en 

kod, och den koden skannar man och skickar den informationen in i en bagagestyrdator som styr 

anläggningen. Den här visar då till en förutbestämd position, som vi kallar bagageficka, som är 

förutbestämt för den flygningen och destinationen som denna väska ska till. Sedan påbörjar den 

sin resa via bagagebanden och olika platser som den hamnar i, vidare genom olika steg av 

röntgen för att se om det finns några misstänkt föremål inuti. Om inte, röntgas den en gång och 

blir automatiskt godkänd för att sedan hamna i bagagefickan. I den fickan finns personal från 

handlingbolagen som tar väskan och lyfter över den till en bagagevagn som med hjälp av en 

truck transporteras ut till flygmaskinen och där lyfts bagaget ombord.  

Vad händer med ett bagage som checkas in för tidigt?  

Då hamnar det i Early Bagage Storage (EBS), alltså ett bagagehotell. Där skickas bagaget in och 

ligger och väntar på att avgången och avgångstiden för flighten ska bli aktuell.  

Har anläggningen någon tid då man tidigast, respektive senast, får checka in bagaget?  

Idag kan de ligga max 21 timmar. Det har att göra med flygbolagens incheckningsrutiner. Varje 

flygning inom ett dygn har samma flightnummer, heter flighten SK123 så gör den det både idag, 
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imorgon och nästa dag. Därför kan man inte checka in en väska över 24 timmar innan flighten 

för då vet inte systemet om bagaget ska iväg idag eller imorgon.  

Hur många bagage kan man mata in i bagageanläggningen? (Kritiska gränsen)  

Vi håller på och startar upp ett nyinstallerat EBS-system, Early Bagage Storage, och den har 

kapacitet på knappt 4000 väskor som kan lagras.  

Så det borde inte vara ett problem att få ett större antal bagage innan passageraren är på 
flygplatsen?  

Nej, det är inga problem. I så fall är det någonting annat som är problemet.  

Hur tror ni “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

På “Passenger Terminal Expo” i London var vi och lyssnade på en del seminarier och 

föreläsningar och där var en av det mest spännande idéerna som lades fram att flera budfirmor, 

UPS och DHL, är väldigt heta på att ta hand om bagage åt resenärer och då plocka upp bagaget 

redan hemma hos dem. Sedan körs bagaget till flygplatsen och det checkas in och färdigställs 

där. Passageraren behöver då inte tänka på sitt bagage utan behöver bara ta sig till flygplatsen. 

Inom 10 år är den metoden det mest dominerande sättet att få bagaget hanterat. Annars har ju era 

förslag med parkering och inne på järnvägsstationen diskuterats tidigare. Det har även 

diskuterats att plocka upp från de hotell där det finns stora passagerarflöden, där skulle man kan 

lämna in bagaget och sedan få det transporterat till flygplatsen. Det som är problemet med “Off 

Airport Bagdrop” är säkerhetsfrågan. I princip kan du inte röntga och säkerhetskontrollera 

bagaget innan det komma till flygplatsen. Annars måste transportören garantera att transporten 

sker säkert. Det har även diskuterats kryssningstrafiken, som pågår under hela sommaren i 

Stockholm. De byter gäster här i Stockholm, de gäster som är ombord åker till Arlanda för vidare 

resa hem till framförallt USA medan de nya anländer. Där har man diskuterat om man kan 

checka in sitt bagage redan ombord på båten så tar man hand om det den vägen.  

Vad anser ni är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Framförallt transportsäkerhet mellan platsen där passageraren lämnar sitt bagage till dess att det 

hamnar under flygplatsens kontroll. Den leveransen måste vara hundraprocentig.  

Det kan vara viktigt att resenären känner sig trygg med att veta om var bagaget är, via telefon 

eller liknande. Att de kan följa bagagets väg och till exempel veta när det är incheckat.  

Vad tror ni denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  
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När det gäller bagageinlämningen på själva flygplatsen Arlanda så är det en trång sektor, det är 

den sektor som kräver mest infrastruktur och utbyggnad. Om man tittar idag så finns det många 

diskar för bagageavlämning och om man kan dra ner det antalet via en massinlämning och sedan 

köra det rakt in i anläggningen vore det en stor fördel. Då slipper man även att bygga ut.  

Det borde också betyda att man kan optimera hela den här processen och inte ha diskar på plats.  

Finns det någon begränsning i tjänsten, spelar det någon roll vilken typ av bagage man 
checkar in?  

Tror inte det spelar någon roll vilken bagagetyp det är. Däremot finns det vissa specialbagage 

som kanske inte fungerar, det finns vapen och liknande som inte kan hanteras på samma sätt som 

det andra. Annars finns det nog inga begränsningar, det nya bagagehotellet tar ju ända upp till 

skidpaket om det behövs.  

Det finns en idé om att inlämning av skidor och liknande kvällen innan kan underlätta och 
jämna ut peakhanteringen. Tror ni det skulle vara problem att lagra skidor kvällen 
innan?  

Som bagageanläggningen ser ut idag finns det inget bra sätt, utan då får det bli på vagnar eller 

liknande. Dock ska den nya bagageanläggningen kunna få antingen en platta eller två plattor, då 

blir den runt 2,5 meter lång. Då kan man mata in 2,5 metersbagage in i bagagehotellet, så på sikt 

borde det inte bli ett problem. Idag skulle det bli ett problem.  

Hur långt fram i tiden är det nya hotellet i bruk?  

2024 ungefär.  

Är det ett problem att ha vagnar med bagage ståendes i sorteringsanläggningen? Finns det 
plats för dessa vagnar eller skulle det störa den vanliga hanteringen?  

Finns egentligen ingen sådan plats idag, och då skulle det bli ett problem att det står länge.  

Men sen finns det ju möjligheter att bygga till exempel höglager på vagnar.   

Ett av problemen med det här är att själva bagagesorteringen och den hallen räknas som en 

speciell säkerhet. Det går inte ställa vagnar utanför för då måste de röntgas om en gång till eller 

hela tiden vara underövervakning av säkerhetspersonal. Annars skulle det stå vagnar över hela 

flygplatsen.   

Det kanske inte är så enkelt som tidigare nämndes med höglager, men det går säkert att lösa!  
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Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser ni?  

Det är möjligt att tjänsten skulle kunna tas betalt för. Den stora förtjänsten är egentligen på 

flygplatsen är man kan minska behovet av infrastruktur som incheckningsdiskar och 

bagagedropsdiskar upptar. För flygbolagen blir det ytterligare en produkt att kunna erbjuda som 

blir till fördel för passageraren och som bolaget säkert kan tjäna pengar på.  

Att slippa släpa på bagaget måste vara mycket värt.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Slippa bära och släpa ditt bagage.   
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Sezkir, Simon - Kvalitetsansvarig (2019-04-12) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.   

Förklara lite kort om din tjänst/funktion?  

Jobbar på Arlandas säkerhetsavdelning som kvalitetsansvarig. Den primära arbetsuppgiften är att 

säkerställa att Swedavia följer de regelverk som Transportstyrelsen har och den 

författningssamlingen de tagit fram, som kallas TSFS.    

Vilka säkerhetsregler/kriterier finns vid avlämning av bagage (när passagerare lämnar 
av)?  

Kriterierna Swedavias säkerhetsavdelning har är att allt bagage som ska lastas ombord på ett 

flygplan måste vara röntgat. Allt mellan det att resenären lämnar av bagaget och att det röntgas 

har Swedavias säkerhetsavdelning inga kriterier för, det är mer kopplat till handlingbolagen, är 

det rätt person som lämnar bagage och liknande frågor.   

Kriterierna Swedavias säkerhetsavdelning har på specialbagage är att bagaget måste matchas mot 

ägaren. Skulle tjänsten innebära att specialbagage kan checkas in i förväg på en annan plats än 

flygplatsen skulle det vara viktigt att man matchar bagaget mot resenären i samband med att den 

säkerhetskontrolleras. Anledningen till att resenären måste vara närvarande vid röntgen av 

specialbagage och inte vid “vanligt” bagage är för att specialbagage röntgas på en annan position 

utanför bagageanläggningen. Skulle något hittas är det då lättare och smidigare att ha resenären 

på plats ifall väskan behöver öppnas och manuellt kontrolleras. Att resenären måste närvara vid 

röntgen av specialbagage är en rutin som finns på Arlanda för att smidiggöra processen men den 

går att gå ifrån så länge man alltid tar kontakt med resenären om väskan måste undersökas. Att 

öppna väskan får inte göras om resenären inte är närvarande.   

Vilka säkerhetsregler/kriterier finns kring transport av bagage  

Hur transporten sker spelar ingen roll för Swedavias säkerhetsavdelning om bagaget inte har 

säkerhetskontrollerat på “Drop Off Point”. Det är en annan sak om man skulle ha röntgenmaskin 

på “Drop Off Point” och säkerhetskontrollera bagaget där, då måste bagaget hela tiden övervakas 

så att ingen kan komma åt bagaget och manipulera det på något sätt. Har man inte ständig 
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övervakning krävs det att man säkerhetskontrollerar bagaget på nytt innan det lastas ombord på 

flyget.    

Vilka säkerhetsregler/kriterier finns vid avlastning av bagage  

Är det röntgat måste den vara konstant övervakad. Är bagaget inte röntgat finns inga specifika 

säkerhetsregler.   

Vilka säkerhetsregler/kriterier finns kring lagring/förvaring  

Samma som tidigare svar, är det röntgat krävs ständig övervakning.   

Vad har Swedavia för säkerhetsansvar kring bagage i bagageanläggningen och på 
flygplatsen?  

Bagaget hamnar i ett system efter det har blivit säkerhetskontrollerade där det är 

säkerhetskontrollerad personal som hanterar bagaget. Swedavia har gjort sin del när bagaget har 

passerat röntgen och godkänts, efter det lämnas bagaget över till handlingbolagen. Det är 

handlingbolaget som lastar över bagaget in i flyget och den personalen är säkerhetskontrollerad.  

Det har tagits upp i tidigare intervjuer att resenären måste kunna kontaktas om man 
misstänker att bagaget innehåller något farligt. Hur viktigt är det att resenären befinner 
sig på flygplatsen samtidigt som väskan?   

Det är bra om resenären är på plats ifall man hittar något. Skulle något hittas kontaktas polisen, 

polisen vill ha kontakt med väskans ägare för att kunna reda ut vad det är som finns i väskan. 

Skulle personen inte vara på plats kommer bagaget inte lastas ombord. Har man inte 

säkerhetskontrollerat bagaget kommer man inte lasta den, sen måste resenären vara ombord på 

flyget också, man skickar inte bagage om inte resenären är med på flyget.   

Om tjänsten implementeras, vad är det som måste fungera säkerhetsmässigt?   

Rent säkerhetsmässigt, och då inte hur man röntgar bagage utan snarare utifrån ett 

säkerhetsperspektiv för resenären, finns det en risk i att ha en stor grupp människor samlade på 

samma plats. Att ha en stor folkmassa som är lättillgänglig för en person med ont uppsåt är inte 

bra ur ett säkerhetsperspektiv. Annars är tjänsten nog en smidig tjänst för många resenärer då det 

slipper släpa på bagaget.   

Vad finns det för säkerhetsrisker med bagagehantering på landside?  
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De utmaningar som uppkommer är hur man skulle förvara bagaget tills det att bagaget körs ut till 

flygplatsen. Man vet inte vad som ligger i bagaget förrän det säkerhetskontrolleras, så var och 

vem förvarar dem och i närheten av vad?  

Tror du en röntgen på plats skulle lösa vissa säkerhetskriterier?  

Är man tvungen att förvara bagaget under en längre period på “Drop Off Point” kan det nog 

hjälpa att ha en röntgen på plats men om bagaget inte övervakas kommer det vara tvunget att 

röntgas på nytt när det anländer till flygplatsen.   

Skulle bagaget transporteras efter röntgen måste bagaget transporteras i en låst transport och se 

till att ingen kan komma åt dem. På Arlanda är det endast behörig säkerhetspersonal som får 

säkerhetskontrollera bagaget och ingen obehörig har tillgång till bagaget efter det. Övervakning 

av bagaget får endast göras av behörig personal, det går säkert att lösa på något sätt med tex 

plombering eller ett lås som endast behörig säkerhetspersonal har tillgång till. Skulle man tex 

använda sig av plombering och det upptäcks att denna är bruten så måste bagaget röntgas på nytt. 

Om man skulle ha en röntgen på “Drop Off Point” skulle det nog skapa mer problem än om man 

gör säkerhetskontrollen på flygplatsen.   

Vad blir det för skillnad att komma med redan röntgat bagage till airside?  

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att få köra in last till airside. Det finns idag gods 

som kommer till flygplatsen från vissa säkerhetsgodkända leverantörer, dessa har ansvar på sig 

att säkerställa att det godset som kommer in är säkerhetskontrollerat och att det inte är något 

farligt i det godset. Leverantörerna har kriterier som de måste uppfylla vad gäller bland annat 

försegling av godset som sedan ska kontrolleras av säkerhetspersonal när de ankommer till 

flygplatsen för att se att plombering inte brutits samt att lasten stämmer överens med 

dokumentation och liknande. 

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

När en resenär idag checkar in sitt specialbagage på flygplatsen måste resenären befinna sig vid 

röntgenmaskinen när bagaget säkerhetskontrolleras. Kravet att resenären måste närvara när 

specialbagaget röntgas det skulle vara en utmaning för implementeringen av tjänsten. I övrigt ses 

inga andra utmaningar eftersom bagaget måste vara säkerhetskontrollerad innan den lastas 

ombord, så länge bagaget går in i Swedavias bagagesystem för säkerhetskontrollering så ska det 

inte vara några problem. 
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Swanberg, Anna – Service Delivery Manager, Menzies (2019-04-09) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Vi har väldig mycket grupper, hockeylag, som vi vill ta hand om och underlätta för. Jag skulle 

därför gärna se att det fungerar på olika typer av passagerare. Just en grupp i den mängden när 

det kommer runt 40 personer med 50–100 bagage skulle jag gärna se att när de kommer hit är 

allting redan färdigt och att vi får in bagaget någon annanstans medan passagerarna kan gå rakt 

in. Hur man ska få det att fungera? Jo, det blir vi som måste checka in dem och se till att de får 

boardingkort och bagagetaggar levererade, antingen genom att de kommer hit och hämtar dem 

eller att de får dem på något annat sätt.  

De scenarion vi har tagit fram är T-centralen, Alfa & Beta samt “Pop Up”.  

En CUSS-maskin är inte funktionell för stora grupper, då det inte går att ha 50 personer som står 

och matar in bagage, men det skulle fungera jättebra på Alfa/Beta. Då slipper man också 

transportera bagaget vilket måste underlätta någonting enorm för kunden, att slippa släpa på det.  

Skulle denna tjänst kunna vara obemannad?  

Det har jag svårt att se, för idag måste man betala för mycket bagage. Är en väska för tung måste 

man betala övervikt och är den för stort måste man också betala övervikt. Därför måste man ha 

en funktion där man kan betala, som idag inte finns i CUSS-maskinerna. Finns den funktionen 

kommer man ett steg närmare, men eftersom det inte finns är det hopplöst. Sedan måste man ha 

någon slags kommunikation, för de kommer säkert att fastna och vem hjälper dem i den 

situationen i så fall?  

Anser du att tjänsten ska vara permanent eller kan en “Pop Up”-tjänst fungera?  

“Pop Up” vid stora event. Det finns större event idag i Stockholm som påverkar oss lite mer, då 

är det jättebra. Ska det däremot finnas på centralstationen måste det finnas jämt för att kunden 

ska känna sig van, vilket troligtvis skulle innebära mycket businesskunder.  
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Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Om det bara ska vara vissa stationer, som det tidigare fanns på Arlanda Express, då var det 

bemannad. Man måste komma i tid, man måste ha tid att få bagaget röntgat etc. Därför tror jag 

att tidsperspektivet är den stora utmaningen. Om man tittar på tjänsten tvärtom har Swiss i 

Zürich en tjänst där passagerarna redan här kan checka in väskor som åker vidare med tåg, det är 

också ett sätt att bli av med väskorna på ett annat sätt än att passagerarna kommer och plockar 

upp dem. Det är något jag skulle tycka vara jättebra.  

Är det då någon som plockar upp väskan på planet och tar den till tåget?  

Någon plockar väskan och tar den till tåget och väskan är specialmärkt så man ser vilka det 

gäller. Zürich Airport har många bra funktioner.  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Vi tycker att det är bra när det är lättare i check in för då kan man fördela personalen. Om trycket 

lättar där så blir det bra.  

Pia Andersson nämnde Costa (Kryssningsfartygen) som ett bra exempel?  

Jättebra. När denna mängd passagerare kommer samtidigt med bussar blir det ett jättetryck på 

check in. Nu får de både boardingkort och taggar på båten, väskorna körs hit med lastbil och 

passagerarna går bara direkt in till säkerhetskontrollen, förutom dem som har någon extra väska. 

Det underlättar trycket på check in något enorm och som passagerare måste det vara guld.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Snabbt och smidigt. Det är vad alla vill ha idag och jag skulle själv välja det. Jag blir 

jätteirriterad när jag idag måste gå fram till disk för att någon ska kolla mitt pass eller liknande, 

jag vill bara klara mig själv. Affärsmän eller de som är stressade, t.ex. familjer, för dem skulle 

detta vara guld värt.  

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Snabbt och smidigt.  

Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

Ja, det tror jag, det finns ju specialbagage. Där måste man oftast betala för det och för barnvagnar 

och liknande blir lite tufft, det går säkert att lösa men man måste tänka till lite.  
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Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Mina grupper, att allt kommer rätt, men hur man får till det är en annan sak. Vid gruppbokningar 

kan de komma ut med väskorna själva och lämna på något ställe, så länge de får tagg och 

boardingkort innan, och inte nödvändigtvis ta sig till en CUSS-maskin. Detta skulle underlätta 

jättemycket eftersom dessa stora grupper stoppar upp för de andra passagerarna och om de 

försvinner förbättras flödet för de andra passagerarna som inte tillhör gruppen.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?  

Någon intäkt är det inte direkt för oss. Är det bemannat blir det däremot en kostnad. Dock 

hamnar den på flygbolaget eftersom detta måste bli deras produkt. Vill flygbolaget ha det så får 

vi ta ut en kostnad för att ha det bemannat. Samtidigt kan man omfördela lite, men det blir ingen 

större intäkt.  

Tror du resenären är villig att betala för tjänsten?  

Jag tror passagerarna är villiga att betala, för då slipper de släpa på det själv och får de det också 

levererat någonstans så är det guld. Passagerare är vana att betala idag, i alla fall när det reser 

med vissa bolag.  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Om den ska vara bemannad måste det finnas en dator, man måste kunna ta betalt, det måste vara 

säkerhet, naturligtvis måste det finnas en våg samt någonstans att förvara väskorna. Man måste 

även tänka säkerhet med väskorna så ingen kan pilla på dem.  

Vilken information behöver marktjänstbolagen när bagaget checkas in?  

Vi måste veta hur många väskor som är incheckade och på vilket flight. Jag tror även att man 

måste kunna se när den levereras, vilket man gör i systemet, för det är tuffa marginaler. Jag tror 

inte passagerarna är intresserade av att lämna in det allt för tidigt, men det beror ju på 

passageraren. Är de t.ex. i Stockholm kanske de vill checka in jättetidigt på morgonen även om 

flyget går sent på kvällen för att slippa bagaget.  

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Säkerheten och att få fram bagage och passagerare i tid. Det var de utmaningarna vi hade när 

tjänsten fanns på Arlanda Express.  

Tänker du i tid till flygplatsen eller till “Drop Point”?  
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Flygplatsen. Om de missar “Drop Point”, som måste stänga lite tidigare, gör det inget eftersom 

de fortfarande har chansen att ta sig till flygplatsen och checka in. Om de däremot missa flyget 

och vi måste stå och vänta på dem eller deras bagage då är det inte bra.  

Vem transporterade bagaget från centralstationen till Arlanda?  

Jag tror att väskorna åkte med tåget, Arlanda Express, men jag törs inte svara på det. Så det är ju 

också en bra service om man kan få till det. Det går snabbt, men det måste därifrån och upp till 

sortering.  

Finns det några bagageavlämningsregler man måste tänka på?  

Det får inte innehålla något farligt godsföremål, det är frågor som alltid måste ställas. Det måste 

också vaktas så ingenting händer.   

Just nu håller vi på att kolla när i tiden man ska sätta deadline för avlämning. Alla vill ju 
inte lämna sitt bagage 24 timmar innan.  

Nej, men det beror ju på hur långt avståndet är och hur man får till processen. Det beror ju helt 

på när passagerarna åker. Åker de på morgonen kanske man ska titta på vilken flight som är den 

första som man kan hjälpa dem med. Jag vill minnas att vi hade typ 1 timme när vi satt på 

Arlanda Express. Det är svårt, men som vid just VM eller om vi skulle få OS så skulle detta vara 

guld värt. Men man måste ju också tänka på, vid dessa stora event, att man har en organisation 

som fungerar med tanke på mängden bagage.  
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Trense, Magnus – Försäljningschef (2019-04-05) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Förklara hur ni gick till väga under testet i Åre och hur det gick?  

Bakgrundshistorien är att när regionen får VM så är det rätt vanligt att VM-bolagen vill hitta 

samarbetsformer med näringsliv eller organisationer vilket konkret innebär att man brukar få 

vara med som supplier/sponsor och så får man betala en slant för att vara med i nätverket. 

Swedavia sponsrar inte i form av bidrag vilket leder till att man tidigt i processen kallade till sig 

VM-bolagen och sa att de inte kunde få bidrag från Swedavia men däremot kunde Swedavias 

insatts vara att göra VM, ut ifrån transportperspektivet, det bästa som gästerna varit med om. 

Swedavia kunde se till att implementera de nya utvecklingsdelar, “Self service”-produkterna och 

försäkra sig om att de fanns på plats under VM. Swedavia var beredda att investera 500–700 tkr 

på flygplatsen och se till att det stod klart till VM. VM-bolagen kände då att de bidrog med stora 

värden som var hållbart på sikt. Genom detta kunde VM-bolagen då förstå att Swedavia var 

beredda att investera, dock inte genom bidrag utan istället genom att säkerställa att all “Self 

service” fanns på plats.    

Detta projekt kostar men det möjliggör en “Aviation produkt” som kan levereras till andra 

kunder i framtiden, oavsett var i landet. Swedavia jobbade hårt under VM i Åre och byggde upp 

ett snyggt område och jobbade mycket med den kommunikativa delen. Swedavia ville ta plats 

under VM och visa att de är med i utvecklingen men också visa gentemot VM att det är en grym 

produkt. Reaktionerna var positiva, det var imponerande att flygplatsen flyttat ut till byn. I och 

med detta gick man med på att Swedavia går in med pengar och ger bidrag i form av investering. 

Man accepterade också att Swedavia tar betalt för sina kommersiella ytor. Försäljning för 

tjänsten låg på ungefär 600 tkr.    

Själva utförandet, rent marknadsföringsmässigt, jobbade Swedavia mycket med varumärket och 

hade kommunikatörer på plats i form av anställda från pressavdelningen samt en eventansvarig 

för att försäkra sig om att de kunde svara på frågor. De var även ute på morgonmöten och 

näringslivsträffar för att prata för produkten. Marknadsföringsdelen är en viktig del, hade de bara 

stått i deras låda och endast jobbat operativ hade det inte blivit samma effekt med 
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marknadsföringen. De samarbete med näringslivet lokalt, lokalbilhandlare bland annat, och 

försäkrade sig om att transporten gjordes på HVO för att tänka på miljödelen.   

Skulle det göras om skulle det vara punktinsats. Intresse finns, på till exempel konferens, 

tävlingar eller andra event där man kanske köper hemresan med denna service. Hotell är helt 

klart intresserade av sådana lösningar och där skulle Swedavia då behöva hitta nästa steg i 

enkelheten. Magnus ser framför sig hur det skulle vara 1–2 personer och en laptop samt ett 

fordon. Då kan intresset komma lika mycket från lilla konferens, med 20 personer som vill vara 

super-VIP, till stora kickoff alternativt SM av något slag.   

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Om kunden är inne på Centralstationen då skulle tjänsten kunna vara en betaltjänst. Erbjuda 

resenären chans att lämna in på plats och ha lugnt när de kommer fram till flygplatsen för en 

extrakostnad. Det kan också vara att Swedavia anser att det är en sådan vinning för företaget att 

de är beredda att erbjuda tjänsten gratis men det måste undersökas och se om det blir mer jobb att 

ha tjänsten eller inte. Ett alternativ utöver Centralstationen skulle kunna vara arrangörer/hotell. 

Det är värt att lyssna och undersöka om det finns hotell som under konferenser är intresserade av 

tjänsten. Det måste finnas en vinning i tid eller enkelhet, det får inte bli ett extra jobb för då är 

det värdelöst.   

Skulle det fungera med en obemannad position?  

Ja, det är mer en teknisk fråga för då är det verkligen band och grejer man måste rulla in. Det 

krävs ändå en etablering. För kundens del kanske det handlar om mognad. Ska man släppa 

bagaget redan i Stockholm vill kund kanske träffa en människa som den får ett kvitto av. Likt 

annat bör det kunna automatiseras men av erfarenhet från Åre behöver kunden, i en 

implementeringsfas, kunna ställa frågor.  

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Tror inte man ska skjuta för brett, att försöka få alla att använda den är svårt. Hela flygbranschen 

bygger på trygghet om att det ska vara säkert. Man bör fundera på att rikta sig mot specifika 

kundgrupper. Kolla med hotell och resebyråbokningar då de ibland kan vara duktigare på att se 

flödena.  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Finansiella värden, kanske kan skapa intäkt alternativt påverka kostnader. Även viktigt att 

Swedavia visar hur de kapar tid och ökar service, detta då flygbranschen utsätts för nya 

regler/regelverk som saktar ner processen.   
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Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Åre försökte prata i tid och upplevelse. Lämnar kunden bagage i Åre behöver den inte köa på 

flygplatsen vilket leder till att man erbjuder resenären att stanna i byn längre och inte behöva åka 

till flygplatsen 2 timmar tidigare.     

Vad tror du denna tjänst har för värde för resenären?  

Spara tid och upplevelsen av att inte behöva stressa och vara på flygplatsen långt innan.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop? Permanent eller 
“Pop Up”?  

I region Åre fungerar det bra som “Pop Up” där det är ett event med tydlig arrangör som kan 

sälja produkten innan. Tror inte kunden, exempelvis Ericsson, vänder sig till Swedavia utan 

snarare till en arrangör som i sin tur säljer till kund. Mer permanent skulle också fungera om man 

märker att tjänsten gör det enklare för kund och skapar ett mervärde. Är svaret ja så måste man 

kolla om någon är villig att investera i tjänsten, alternativt att Swedavia operationellt gör en 

sådan vinning att de kan bjuda på tjänsten. Finns det intresse då är det intressant.   

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Om Swedavia kan vända sig mot B2B-kunder som exempelvis hotell, event och mässor. Då kan 

Swedavia sätta en prislapp som arrangörerna sedan lägger på deras offert till kund. Pratar man 

om vanliga resenärer kan det vara en tilläggstjänst, alternativt när man bokar biljetten.   

Hur ska “Drop Off Point” vara utformat?  

Det ska vara användarvänligt, samtidigt som det är viktigt för kunden att den känner igen sig. 

Det ska se ut och kännas som på flygplatsen.  

Vilka utmaningar ser du med implementering?  

Många flygbolag som har egna regelverk, varje flygbolag måste godkänna tjänsten. 

Säkerhetsutmaningen är en bit att ta tag i. Var ska bagaget röntgas och hur ska det transporteras? 

Viktigt också att utvärdera att det är ett mervärde och ger något till kund.  
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Whinberg, Thomas – Infrastrukturavdelningen, terminaltrafikutrustning (2019-04-09)  

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja. 

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Kan du förklara lite om din tjänst/funktion?   

Håller på med incheckning- och bagagefrågor. Arbetsuppgifterna varierar ganska mycket 

beroende på säsong och år och beroende på vad som pågår. Stundtals mycket projektjobb och då 

gäller det projekt för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av olika funktioner som har med 

incheckning och bagagehantering att göra.  

Kan du beskriva vad som händer med ett bagage efter att resenären lämnat av den på 
bandet?  

Bagaget ska vara identifierat så att systemet vet vilket objekt det är som kommer, vem som äger 

det och var det ska någonstans. Sedan röntgenkontrolleras det till säker nivå för att sedan sorteras 

ut, under förutsättning att utsorteringsfunktionen är öppen. Är den inte det så omhändertas det i 

ett tidigt bagagelager.  

Vad händer med ett bagage som checkas in för tidigt?  

Hamnar i bagagehotellet, EBS (Early Bagage Storage). Dock är det lite olika beroende på 

terminal. Terminal 3 och 4 har inget EBS, medan det däremot finns i Terminal 2 & 

5. Bagagehotellet på Terminal 5 har en kapacitet på 1460. 

Har anläggningen någon tid då man tidigast, respektive senast, får checka in bagaget?  

Rent tekniskt finns det ingen begränsning, utan det kan vara flera år. Även om det går en flight 

varje dag, vilket är ganska vanligt, har bagaget alltid ett unikt avgångsdatum. Däremot finns det 

en begränsning i incheckningssystemet hos flygbolagen, vanligast 22 timmar som bland annat 

SGH kör med. Det krävs även en öppen incheckning för att det ska fungera och det är bara de 

bolagen som kör “common” som har den möjligheten idag. Dessa är SAS plus partners samt 

Norwegian eftersom de kör “Self Service”. Utöver dessa tillkommer även inkommande transfer i 

denna kategori. Bolag som t.ex. Turkish Airlines kör dedikerad incheckning, där det står Turkish 

Airlines på incheckningsmonitorerna och som har en begränsad öppettid till just en flight, har 
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inget incheckat bagage som måste gå till EBS, men det kan komma transfer till en sådan flight 

som då hamnar där.  

Försvinner bagaget från EBS så fort fickan öppnar?  

I Terminal 5 går det att konfigurera och ställa in på lite olika sätt så det portioneras ut. I Terminal 

2 skickas en signal till lagret så fort fickan öppnar och då skickas bagaget direkt. Det kan dock ta 

lite olika tid beroende på belastning och liknande.  

Hur många bagage kan man mata in i systemet? (T.ex. 40 bagage på en och samma gång.)  

Idag fungerar det så att i botten på en bagageanläggning finns en sorteringsmaskin. 

Sorteringsmaskinen består av ett tåg med vagnar som åker runt på en räls med en konstant 

hastighet, 1,8 meter/sekund. Vagnarna byggs ihop så långt att den första och sista vagnen blir 

ihopkopplade. Varje vagn är 1,2 meter lång och tåget drivs av en linjärmotor och styrs via 

frekvens. Denna anläggnings kapacitet ligger på 5400 bagage/timme ungefär. Detta är den 

teoretiska kapaciteten, vilket inte går att komma upp i, eftersom det finns så många olika 

variabler. Dock är inmatningen av runt 40 bagage inget problem, eftersom det görs nästan hela 

tiden. En peakdag i Terminal 5 under sommarperioden har det körts 25000 bagage på ett dygn.  

Därför borde det inte vara några problem att det kommer stora last med Off Airport 
Bagdrop-bagage?  

Nej. Det finns alltid smala sektorer, vilket idag är röntgenmaskinen och vad den kan prestera per 

timme. Det är den som sätter begränsningen eftersom allting måste röntgas, men finns det t.ex. 

flera röntgenmaskiner kan man dela på lasten.  

Går det att använda specialbagageinmatningspositionen för inmatning av “Off Airport 
Bagdrop”-bagage?   

Specialbagagehanteringen här, på Arlanda, är skild från den övriga hanteringen. Vid den 

inmatningspositionen läggs bagage som inte kan tas emot i en sorteringsmaskin. Dessa bagage är 

exempelvis för stora, tunga eller inte kapabla till att transporteras på ett band som går ut mot en 

sorteringsmaskin därför att det riskerar att fastna, rulla eller glida.  

Är det alltså bäst i detta fall att få in “Off Airport Bagdrop”-bagage i systemet via en 
vanlig inmatningsposition?  

Det Swedavia vill göra är att bygga OAC-moduler (Off Airport Check-in), alltså en anslutning 

på landside där man kan angöra med lastbil, buss eller truck där man kan göra en inmatning 

ungefär som vid en incheckningsdisk samtidigt som man inte är i vägen för någon annan. I 



 56 

Terminal 2 försöker man nu att få till en sådan lösning för att får man in det i 

bagageanläggningssystemet kan man sortera bagaget och hantera det automatiskt.  

I vilket skede får bagaget vikt när passageraren checkar in och tar ut sin bagagetagg 
själv?  

Den får vikt i SBD. När bagaget ställs ned på det första bandet vägs väskan och kontrolleras att 

det stämmer överens med vad som är okej för den resenären och dennes biljett. Vågen tillhör 

bagagesystemet (BHS), och den skickar över vikten till DCS, vilket är incheckningssystemet och 

ägare av viktbegränsningen samt vilken klass passageraren tillhör och om den har betalat för 

övervikt. Stämmer inte detta överens blir det ett nej och bagaget kan inte åka in i systemet. Alltså 

tas vikten i incheckningsdisken och skickas över till DCS och vid bemannad disk är det personen 

bakom disken som kontrollerar DCS.  

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Parkeringar är bra och där borde man kunna göra mycket när det gäller att skilja passagerare från 

sitt bagage. Även hotell eller en gemensam hotelltjänst där passagerarna slipper ta med sig 

bagage. Vi kör ju t.ex. kryssningar som kommer hit till Stockholm under sommarhalvåret, där 

allt deras bagage checkas in på båten och körs hit med lastbil. Där hyr vi in oss på Spirits 

fraktterminal, eftersom det inte finns någon “hål-i-väggen-lösning” här, och där matas det in från 

lastbilen, in i röntgen, sedan lastas det i containrar eller vagnar och sedan ut till flygplanen. Det 

finns även ett behov för gruppcheckin, t.ex. för hockeylag som anländer i stora grupper med 

mycket bagage som redan är lastat på bil. Det hade underlättat om de redan var taggade och 

kunde köras direkt in i sorteringen.  

Är det färdigsorterat eller sorteras det manuellt?  

Det sorteras manuellt eftersom det oftast bara gäller 2–3 flighter. Men vi bygger upp 

röntgenmaskin, lastbrygga och annan temporär utrustning så man kan anlägga med container och 

vagn samtidigt som allt hamnar i rätt nivåer gällande arbetsmiljöregler. Detta är dock inte 

optimalt, det bästa vore om den här angöringspunkten låg i terminal någonstans. Det kan vara 

någon slags lastkaj eller liknande så bagaget kan matas rakt in i bagagesystemet så det kan 

sorteras ut direkt.   

Kruxet med detta är hur transporten ska gå till. Ligger “Drop Point” i parkeringshus här på 

Arlanda är du x antal meter från sorteringsanläggningen, medan om den ligger på T-centralen är 

du x antal kilometer från anläggningen och var finns lönsamheten i detta? Var finns business 

case:et för de som ska göra transporterna? Det finns nog en vilja hos en del kunder att betala för 

detta, det kan vara värt ganska mycket för t.ex. en barnfamilj att slippa konka på 5 väskor, 2 par 

skidor etc. Det gäller att hitta modellen för det samtidigt som man kan garantera en viss volym 
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för att få business case:et. Annars finns det inga begränsningar, det är där folk angör så som 

tågstationer, bussar och parkeringar.  

Kan positionerna vara obemannade?  

Absolut, beroende på hur den byggs. Det finns idag teknik som är mer eller mindre skottsäkert 

när det gäller att mata in bagage, där det bara är ett hål som är lika stort som bagagets maxstorlek 

och där det sedan volymskannas, så det går. Fördelen med detta kan vara att det inte är lika 

tidskritiskt som det kan vara vid en incheckningsdisk om man tänker en obemannad station ute 

på en parkeringsplats där det inte gör någonting om det tar 40–60 sekunder att mata in ett 

bagage. En SBD inne på en incheckningsyta idag har en inmatningshastighet på 10 sekunder som 

bäst. Man ställer på, skannar och sedan åker det iväg.  

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera? Vilken utrustning skulle behövas på 
”Drop Off Point”?  

Det behöver vara en position som är säker. Det som matas in där måste behandlas på samma sätt 

som ett vanligt incheckat bagage. Samtidigt som det ska vara identifierat, vilket innebär att den 

här inmatningspositionen fungerar ungefär på samma sätt som en vanlig incheckningsdisk. Det 

skannar av bagaget automatiskt eller manuellt och det måste finnas ett BSM på det. BSM är 

telegrammet bakom taggen som talar om för alla som ska hantera taggen vad de 10 siffrorna 

betyder. De 10 siffrorna finns i en streckkod som talar om vem som äger bagaget, vilket kön den 

har, var den ska åka, hur många bagage den reser med etc. Detta skapas när du checkar in och 

skriver ut en tagg. Det måste finnas. Inmatningsstationerna måste även finnas på ställen där de 

inte är i vägen, att använda sig av vanlig incheckningshall fungerar, men då måste bagaget 

transporteras på vagnar genom en hall full av människor. Detta är inte grejen, utan den stora 

fördelen med det här som Swedavia ser är att sprida på lasten och få bort det här bagaget från det 

normala flödet.  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Värdet är att vi kan fördela lasten och ta ner peaken, alltså att slippa få in allt på samma gång, 

samtidigt, tillsammans med alla andra. Även möjligheten att kunna erbjuda en tjänst som folk 

efterfrågar. Swedavia ska göra det enkelt för folk att resa och detta är ett sätt som gör det enklare 

att resa. Passageraren erbjuds en annan tjänst att bli av med bagage.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Att passageraren slipper göra jobbet själv, slipper köer och incheckning. Det blir lite av en 

businesstjänst, liten VIP-tjänst. Det behöver inte vara det, men det går att bygga ut den till det. 

Om passageraren kommer hit och angör vid t.ex. parkeringen vid E4:an, lämnar sin bil, går in för 
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att ta bussen och har en incheckning där är allting klart. Det går till och med att ha en 

säkerhetskontroll på parkeringen så att när passagerarna går på bussen är de 

säkerhetskontrollerade och behöver då inte gå genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Den 

bussen som transporterar passagerarna behöver inte ens stanna på landside utan kan gå direkt till 

airside. Då försvinner folk från säkerhetskontrollen på flygplatsen som oftast är överbefolkad 

och försvinner istället rakt in i shoppingcentret. Då blir det happy hour flera gånger om.  

Finns det några begränsningar för vem som kan använda tjänsten och vilken roll spelar 
bagagets vikt och storlek samt antal?  

Det gör det och det beror på var man bygger och hur stort det blir. Det kan vara en stor 

inmatningsposition som innefattar en specialbagageavlämning, men då måste den bemannas. 

Annars finns det begränsningar i det som idag kallas normalbagage, vilket är storleken 90*75*55 

och vikten 32 kilo. På Terminal 2 ligger det på 1,5 meter i längd, övrigt samma 75*55 och 32 

kilo. En gemensam nämnare är att det måste vara transporterbart. Det går in att ta emot 

bowlingklot och andra grejer som inte står still under transport på ett band. I nuläget jobbar vi för 

att få ICS-anläggningar (Individual Carriage System) där bagage transporteras i plastbackar så 

mycket som möjligt. Så fort bagaget läggs över i plastbacken, som det idag förvaras i EBS i 

Terminal 5, då är det plastbackens identitet som tar över kontrollen. Då vet man att man lägger 

just detta bagaget i denna back och då får man ett standardmått, vilket innebär att risken för att 

tappa identiteten blir närmast försumbar. Kan man då lägga bagaget direkt i en sådan back, redan 

vid “Drop Point”, vilket man kan göra eftersom det står anställd personal och inte passagerare 

som matar in dessa backar. Då kan backarna köras hela vägen ut till “Drop Off Point” och 

bagaget läggs i direkt vilket medför att alla restriktioner som finns för icketransporterbart 

bagage.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för “Off Airport Bagdrop”?  

Hotell och egentligen alla ställen där människor som ska resa härifrån samlas. T.ex. tågstationer 

och kanske taxi där taxichauffören släpper av passagerare först för att sedan åka vidare och 

lämna av bagaget på en annan plats. Kan vara en tjänst som taxi skulle kunna sälja, där 

passagerarna som åker med ett visst taxibolag slipper man hantera sitt bagage. Även hamnar, 

som redan finns i en viss mängd, dock är det båten som ansvarar för incheckningen.  

Bagage från kryssningsfartyg, kommer de till Arlanda röntgade och klara eller görs det 
här?  

De hämtar upp bagaget i hytterna, samlar ihop det och lastar det på en lastbil, färdigtaggade 

vilket är jätteviktigt och måste finnas med för att kunna se vem som äger bagaget.  

Vilka utmaningar ser du med implementering?  
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För det första måste finnas ett business case som håller, de som gör det måste tjäna pengar på det 

samtidigt som flygplatsen inte behöver tjäna pengar men får heller inte förlora på det. Det kan 

vara möjligt att förlora pengar till en viss gräns. De dagarna när vi inte har tillräckligt med 

resurser, då måste det till en massiv samling åtgärder för att klara av det vilket kostar pengar. 

Detta görs istället för at bygga de nödvändiga resurserna som då står oanvänt stora delar av året. 

Det viktigaste blir att hitta lönsamheten i det och hur ska det gå runt och få ihop det ekonomiskt. 

Jag tror också att det finns möjlighet att göra detta så att det blir en enkel lösning så att vem som 

helst kan göra det, det finns massa teknik som kan lösa detta. Sedan måste flygplatsen också 

bestämma sig om detta ska genomföras eller ej, har vi bestämt oss för att göra det måste vi också 

lägga pengar på det.  

Återigen, vi håller just nu på att titta på en lösning på Terminal 2 där vi försöker få loss pengar. 

Där är det enkelt tekniskt, utrymmet finns, det är bara en vägg mellan en lastkaj och 

sorteringsanläggningen så det skulle kunna gå att komma in med bilar där. Detta skulle kunna 

vara en bra start. Men vi håller också på att projektera för att bygga en ny pir, pir g, och den ska 

också ha en ny bagageanläggning där man skulle kunna bygga en “hål-i-väggen-lösning”. Den 

anläggningen är tänkt att vara en ICS-system med plastbackar vilket skulle göra allt mycket 

enklare att ta hand om t.ex. ryggsäckar med remmar som riskerar att fastna. Jämför man 

skillnaden mot frakthantering så är frakten många gånger enklare eftersom det är fyrkantiga 

paket. Även om vikt och tyngdpunkt varierar men till och med det går att standardisera. DHL 

exempelvis har standardlådor där allt som överstiger storleken på denna kostar extra. Det är det 

stora problemet med flyget, varje bagage är unikt till form, vikt och till och med friktion vilket 

gör det till en ganska spännande hantering att hålla på med, det är lätt att misslyckas.  
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Åke, Carina - Aviator (2019-04-05) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Beskriv hur incheckningsprocessen ser ut idag för en resenär som vill checka in bagage?  

Om passagerare har bagaget kommer de med bagaget till oss. Antingen är det en manuell 

incheckning där vi tar emot bagaget i en disk, alternativt lämnar de in det i en SBD (Self Bagage 

Drop) som är övervakad av oss men där resenären gör jobbet själv.  

Är det någon skillnad på vilka resenärer som kan använda de olika alternativen?  

Vi vill ju att så många som möjligt ska använda SBD. Men det kan vara så att passageraren har 

specialbagage och det tas om hand på annan plats så det kan märkas upp och meddelas till Nokas 

som sitter i specialbagagehanteringen. Det måste finnas ett okej därifrån så inte resenären går dit 

med egna väskor av olika slag. Resenären kan även ha problem med kioskerna, och om det inte 

kan checka in där kan de inte heller använda SBD. Detta kan bero på fel bokningsnummer, ett 

oläsligt pass eller extra dokumentkontroll och då hindras de från att checka in i kiosk. De kan 

också ha övervikt och även då måste de besöka manuell disk.   

Hur fungerar det för flighter till USA och andra destinationer utanför Schengen?  

USA-resenärer kan checka in i kiosk men kan däremot inte lämna sitt bagage i SBD så de måste 

uppsöka en manuell disk. Anledningen till detta är de resenärerna ska profileras, antingen av 

handlingbolag eller annan firma som kan utföra detta. Norwegian har företaget ICPS som utför 

den profileringen och då ska resenären ha sitt bagage med sig.  

Hur är det med Storbritannien, till exempel London?  

Som regel ska de kunna lämna in sina väskor i SBD. Dock kan det vara så att det till 

Storbritannien är vissa kriterier som måste hanteras vid en manuell disk. Just för att 

Storbritannien är ett sådant område dit många vill ta sig, ibland på olagligt sätt. Men som regel är 

det inga konstigheter med dokumenten så kan de besöka en SBD.  

När får resenären tidigast checka in sitt bagage, respektive senast?  
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Som regel är sista tid för check in med bagage 45 min, vilket är genomsnittstid för alla våra 

kunder som reser utrikes. Inrikes är det senast 30 minuter. Tidigast beror lite på, genomsnitt är på 

2 timmar innan, men det kan vara någon typ av flyg som ska till t.ex. USA. Då öppnar 

incheckningen 4 timmar innan. Thomas Cook, vår kund, som flyger med ganska stora maskiner 

och där öppnar vi upp till 3 timmar innan för att hinna hantera resenärerna i tid så det får en bra 

start på sin resa. Så det beror lite på hur stora maskinerna är och vilka extrauppgifter som krävs 

innan, exempelvis dokumentkontroll, profilering etc. Men genomsnittet är att det öppnar 2 

timmar innan avgång och stänger 45 minuter innan avgång.   

Vid användning av SBD, har resenären möjlighet att checka in tidigare?  

Det är lite olika. Norwegian har öppet hela dagen, så där kan en resenär som ska resa klockan tio 

på kvällen lämna sitt bagage klockan 4 på morgonen, eller redan dagen innan, om så önskas. 

Andra bolag har dedikerade diskar med en bestämd öppningstid och en bestämd stängningstid.   

Vad har ni för bagageavlämningsregler?  

Säkerhetsmässigt så måste bagaget vara säkrat. Passageraren, flygbolaget och flygplatsen måste 

vara säkra på att ingen annan har tagit eller lagt i någonting i bagaget. Finns även olika 

bagageregler, där vissa har en gräns på 20 kg medan andra har någonting annat. Sedan finns det 

ju en regel på max 32 kilo enligt allmänna IATA-regler.  

Vem bär ansvaret för ett incheckat bagage? Om det skulle komma bort eller skadas.  

Mot resenären har flygbolaget ansvaret, men flygbolaget har lämnat över det ansvaret på Aviator 

i och med att vi har ett avtal med dem.   

Om bagaget lämnas på en “Off Airport Bagdrop”, hur blir det då med ansvar?  

Då antar jag att det lämpligaste är att flygbolaget har avtalet med t.ex. Bring. Spontant tänker jag 

om man lämnar på ett hotell, då antar jag att det transporteras med bil eller lastbil. Swedavia vill 

tänka på miljön genom att åka kommunalt med buss eller tåg och inte åka bil vilket då det här 

innebär en extra transport.   

Hur tror du “Off Airport Bagdrop”-tjänsten skulle se ut?  

Det har ju funnits för många år sedan, dock med lite annorlunda säkerhetsregler, och då satt vi 

som handlingbolag vid Arlanda Express och hade en disk. Där kunde vi checka in resenärerna 

och också ta emot bagaget. Då var det inte samma säkerhetsregler, det var bara vi som hade 

tillgång till bagaget, eftersom det var många år sedan. Men jag ser tjänsten som att man lämnar 

vid en manuell disk på ett hotell eller Centralstationen där bagaget sedan förvaras under uppsyn 

så att det är säkrat. Sedan måste även det bolaget och deras personal som transporterar detta har 
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någon slags säkerhetsklassning, precis som reglerna som gäller på flygplatsen. Det innebär 

registerkontroll, utdrag ur polisregister och för att få en badge går det genom SÄPO.  

När ni satt på T-centralen, hur löstes transporten av bagaget?  

Ja, det var en bemannad disk som var öppen dagligen. Bagaget togs om hand separat. Antagligen 

kom bagaget in via grindarna, inte in genom terminalen, utan bakvägen så att säga. Då var det 

andra säkerhetsregler, så det känns lite omständligt att lägga till i och med dagens 

bestämmelser. Jag ser en fördel för resenärerna att slippa släpa på sitt bagage och när de bor på 

hotell och måste checka ut en viss tid samtidigt som flyget går sent. Då måste bagaget förvaras 

för att sedan komma tillbaka och hämta det. Det är en bra service att kunna checka in så det är 

klart och sedan kan man ge sig ut och göra det man ska, möten eller turista, och sedan åka direkt 

till flygplats utan att behöva bekymra sig för sitt bagage.   

Däremot om man ser på flygplats, flygbolag och handlingbolag så ser jag ingen vinning eller 

effektivisering med det.  

Skulle det fungera med en obemannad position?  

Det beror på. Om det är en vanlig resenär behöver det vara som en kombination av CUSS-

maskin och en SBD där man checkar in. SBD måste verifiera och tillsammans med en våg se till 

att det här bagaget är okej att ta emot, alltså att det känner av flygbolagets regler. Viktigt att man 

inte kan köra in vad som helst, både på storlek och vikt.  

Vad anser du är viktigt för att tjänsten ska fungera?  

Framförallt att “Off Airport Bagdrop” känner av bolagens regler och vad det gäller. Det ska inte 

gå att fått ut taggar om inte resenären har rätt till det. Den ska inte ta emot någonting som är för 

långt, tungt eller skrymmande. Det ska vara samma saker som en CUSS och en SBD känner av 

på Arlanda, om den är automatiserad. Även att man beräknar transporten ut till Arlanda och har 

marginaler så man inte stänger för sent för mottagande av bagaget. Har vi i vanliga fall 45 

minuter på flygplatsen måste det räknas med trafikstockning och rusningstrafik om det gäller 

lastbilstransporter. Om det inte kommer fram i tid, vem bär ansvaret för det?  

Vad tror du denna tjänst skulle innebära i värde för er som företag?  

Nu kanske jag inte kan se det innan det presenteras för mig. För oss är det också bra att veta att 

om väskan är hos oss är också passageraren troligtvis på flygplatsen. Om däremot bagaget 

kommer hit flera timmar innan resenären, gör det oss ingen tjänst. När man saknar någon i gaten 

och vet om att bagage är incheckat på flygplatsen är resenären troligtvis i närheten och man kan 

försöka lokalisera den med hjälp av upprop eller gå runt och leta, men nu försvinner den 

möjligheten. Jag antar att man kan se någonstans i systemet var resenären har checkat in. Idag 
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kan vi se om resenären har checkat in i en kiosk, disk eller online och på det sättet kan man hålla 

koll på var resenärer sågs senast.   

Swedavia tror att denna tjänst ska minska på köerna i incheckningen.  

Om jag tittar på Norwegian som är våran största kund så har vi där sällan långa köer. Vi har ett 

gäng SBD:er där det är konstant flyt. Där det eventuellt kan uppstå lite längre köer är för USA-

resenärer som ska profileras, och de måste ändå ta med sig sitt bagage. Samtidigt i den manuella 

disken är ju passagerarna som av någon anledning inte har kunnat checka in på något annat sätt 

eller på grund av specialbagage eller liknande. De måste ju uppsöka oss oavsett.   

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

Fördelen är just det att man slipper släpa på väskan hela dagen. För är man ändå på väg ut till 

flygplatsen, utan ärenden innan, så spelar det ingen roll om man har väskan med sig. Har man 

släpat den till Centralstationen är det inte så mycket jobbigare att ta den med sig på tåget eller 

bussen hela vägen till flygplatsen. Däremot om man vill bli av med väskan tidigare än vad man 

hade tänkt att åka till flygplatsen, för att man ska göra någonting, då är det bra.  

Vad händer om resenären skriver ut fler bagagetaggar än den använder?  

Idag när väskorna går via en SBD, om man har tagit ut taggen i en kiosk, så är taggen inaktiv och 

när den passerar en SBD eller en manuell disk så blir taggen aktiverad. På så sätt kan vi se om 

taggen är okej. Så länge inte taggen skannas är det inget problem.  

Vilka användningsfall/scenarier är lämpligast för Off Airport Bagdrop?  

Centralstationen ligger ju centralt, oavsett var man befinner sig så är det en central punkt. Jag 

tror inte att man ska sprida ut det på för många ställen.   

Ska den vara permanent eller temporära baserat på volym och efterfrågan?  

Absolut gruppbokningar. Det kan komma busslast med resenärer i grupp och det är väl då man 

får köer. Man vet oftast inte när dessa grupper kommer om det inte är en organisation som har 

tagit kontakt innan. Som regel gör de inte det och det är då vi får oförberedda och svårparerade 

köer. Vid dessa tillfällen skulle det absolut vara en fördel för resenären, för oss och även för 

flygplatsen. De här grupperna kan stoppa upp flödena i hallen.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   
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Jag skulle vilja säga ja, där flygbolagen kan ta ut en avgift och sedan kan vi ta ut en av dem om 

det blir en extra kostnad för oss. Nu vill dock alla ha så billiga biljetter och betala så lite som 

möjligt, så det är tveksamt om resenärerna vill betala för det.   

Kan det tänkas att erbjuda tjänsten gratis till en viss resenärstyp?  

Många flygbolag har olika biljetter det ingår olika tjänster, t.ex. “Fast Track”, Priority etc., så 

absolut.  

Vilken information behöver marktjänstbolaget när bagage checkas in?  

Om det inte är vi som sköter transporten, vill vi veta när bagaget når Arlanda. Det kan vara så att 

vi ska ha 150 bagage, men det finns vid flygplanet bara 120. Då börjar vi leta efter resterande, 

och där kan det vara bra att vi kan se var de är, eller var de sågs senast. De är t.ex. incheckade på 

T-centralen men har inte nått Arlanda, då behöver vi inte fortsätta leta. Också bra att veta om 

man har en deadline och man närmar sig denna, där vill vi ha en indikation på hur det ligger till 

och var bagaget är. Vi vill gärna ha med passagerare och bagge på samma flyg, framförallt för att 

annars innebär det höga kostnader för flygbolagen. Får man en indikation på var väskorna är går 

det att få med dem på rätt flight, även om de är lite försenade till Arlanda.   

Läses vikten på bagaget av när resenären skannar det?  

Ja, det gör den förutsatt att det finns en våg kopplat det system där väskan skannas. Så idag på 

SBD så syns det när väskan sätts på vågen och skannas. Då registreras väskans vikt i systemet.  

Det systemet som finns vid en “Off Airport Bagdrop”, måste vara kopplat till erat system?  

Ja, precis.  

Vilka utmaningar ser du med implementeringen av tjänsten?  

Det viktigaste är att någon måste ta ansvar för produkten och proceduren, så det inte blir för 

många inblandade. Någon måste vara ägare, så man inte kan skylla på varandra. Någon måste ha 

ansvaret, oavsett underleverantör och procedur. Även att man tar höjd för transporttid i 

förhållande till stängningstid. Man måste kanske lägga till ganska mycket tid om flygplatsen har 

bestämt stängningstid. Om passageraren är sen och vill lämna in bagaget på Centralstationen, är 

passageraren troligen redan på väg ut till flygplatsen och då gör tjänsten ingen nytta. Utan jag 

tror att tjänsten ska vara mer inriktad till dem som är ute i väldigt god tid.  

Skulle marktjänstbolag godkänna att det är någon annan part som hjälper resenärerna vid 
”Drop Off Point” eller måste det vara en anställd från marktjänstbolaget?  



 65 

För Aviator del skulle det inte göra något. Dock finns det utbildningskrav från flygbolagets sida 

vilket innebär att de som hanterar resenärerna vid ”Drop Off Point” skulle behöva någon typ av 

utbildning. 
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Bilaga 3, E-mailintervjuer 
___________________________________________________________________________ 

Arfors, Anna – Product Manager, Swedavia (2019-05-08) 

Är det okej för dig om vi spelar in intervjun så vi har möjlighet att lyssna på den igen vid 
behov?  

Ja.  

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/ funktion i vår rapport?  

Namn går bra.  

Varför vill ni införa Off Airport Bagdrop?  

Ur ett kapacitetperspektiv för våra flygplatser, t.ex. vid större arrangemang, stora avresedagar, 
samt sportlov. Ökat kundvärde för resenärerna. ”Off Airport Bagdrop” ger resenären möjlighet 
att bli av med skrymmande bagage, till exempel skidor eller allt bagage i samband med en resa. 
När resenären kommer till flygplatsen är denne resklar och kan gå till ”Self Bagdrop” för att 
lämna resterande bagage eller gå direkt till säkerhetskontrollen. Genom att resenären är så klar 
som det går inför sin resa bör även stresskänslan, som ofta infinner sig på flygplatsen minska.  

Handlingbolagen kan fokusera på de resenärer som behöver hjälp, samt på att resenärsprocessen 
blir snabb för de resenärer som inte har använt ”Off Airport Bagdrop”. Detta eftersom peakerna 
”jämnas ut”. ”Off Airport Bagdrop” kan också bidra till ökad dwell-time.  

Vidare kan tjänsten vara ett bidrag till ett större arrangemang. I samband med Alpin-VM i Åre 
var ”Check-in Åre” flygplatsens (Åre Östersund) bidrag till VM. Representanter från flygplatsen 
klargjorde i ett tidigt skede för VM-organisationen att de ej kunde agera sponsorer, ej heller 
avvara kommersiella intäkter, som t.ex. gratis parkering. ”Check-in Åre” var en win-win lösning 
för båda parter.  

”Off Airport Bagdrop” kan eventuellt bidra till en förbättrad parkeringsprodukt totalt sett, det vill 
säga om ”Off Airport Bagdrop” erbjuds på till exempel Alfa och Beta.  

Om ”Off Airport Bagdrop” kan införas på Arlanda Express, så tror jag att det kan bli en 
uppskattad tjänst på sikt. Det tar nog ett tag innan resenärerna förstår att tjänsten finns. Priset för 
att lämna bagage på Arlanda Express är av betydelse för om det blir möjligt att genomföra eller 
inte.   

Vad är viktigt för att tjänsten skall fungera?   

Att bagaget kan lämnas vid attraktiva tidpunkter i förhållande till avresan, samt att platsen där 
bagaget lämnas är en ”naturlig drop-off point” för ett stort antal resenärerna. Logistik och 
process är viktigt. Att ytan där bagaget lämnas upplevs som säker, samt att det finns lämplig yta 
på flygplatsen att hantera bagaget. Att transporten är säker och godkänd av Transportstyrelsen. 
Att lämpligt många flygbolag medverkar och bidrar till att en kritisk volym av bagage som 
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lämnas i ”Off Airport Bagdrop” uppnås. Det är också viktigt att aktörer på flygplatsen anser att 
det är en säker och attraktiv tjänst. Detta för att få en lyckad implementering och ett högt 
nyttjande.  

Att tjänsten bidrar till ett positivt business case. Ett fungerade ”Off Airport Bagdrop” kan bidra 
till att avgångshallen kan optimeras på ett effektivt sätt och därmed inte behöver byggas ut vid 
ökad passagerartillväxt.  

Vilka tror du är tjänstens Unique Selling Propositions (unika egenskaper)?  

För en resenär, att vara resklar och slippa släpa på väskor. Flygplatsen upplevs som snabb, 
smidig och enkel.  

Kapacitetsförbättringar på flygplatsen. 

Flygbolagen kan erbjuda sina resenärer en positiv reseupplevelse. 

Marktjänstbolagen kan ge bra service till övriga resenärer på flygplatsen.  

Vad skulle värdet bli för Swedavia om detta implementeras?  

Värdet kan variera. Ett värde är förbättrad kapacitet. Terminalytan kan optimeras, samt att vi kan 
minska investeringar i infrastruktur. Flygplatsen behöver t.ex. inte bygga fler 
incheckningspositioner, ”Self Bagdrop”-enheter.  

Ökad dwell-time eftersom tjänsten bidrar till att skapa en mindre stress på flygplatsen, vilket ger 
nöjda resenärer. Nöjda resenärer spenderar mer pengar på flygplatsen. Vi kan dock riskera att 
resenärer kommer senare till flygplatsen eftersom de kan gå direkt till säkerhetskontrollen.  

Swedavia får en tjänst som kan erbjudas vid större arrangemang, vilket gör Swedavia till en 
värdefull partner vid dessa. Ett exempel är ”Check-in Åre”. I det fallet stärktes både Swedavias 
och flygplatsens varumärke. 

Finns det någon begränsning för vem som kan använda tjänsten?  

Det kan till exempel vara familjer med barnvagn som vill ha barnet i vagnen hela vägen till 
flygplatsen. Även rullstolsbundna som måste få en annan rullstol på flygplatsen, sådana 
begränsningar kan uppstå.  

Begränsningar i specialbagage ser jag inte med tanke på att det fungerade väl på Åre Östersunds 
flygplats.  

De som reser till vissa destinationer t.ex. USA.  

Vilka möjligheter till intäktsgenerering ser du?   

Jag tror att resenärer är villiga att betala för tjänsten. Ett resultat från testen som gjordes med 
Funktionsfabriken visade att resenärer ser en fördel att skicka iväg sitt bagage till flygplatsen för 
att sedan se Stockholm. Detta istället för att betala för att låsa in sitt bagage på Centralstationen. 
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En betalningsvilja finns säkert inför resor där man har mycket bagage och skrymmande bagage 
som t.ex. skidor. 

Ökad dwell-time ger möjlighet till ökade intäkter.  

Utökad parkeringsprodukt, det vill säga att ”Off Airport Bagdrop” erbjuds på till exempel Alfa, 
Beta, kan ge fler parkeringskunder.  

Stockholmsmässan eller liknande kan betala för att kunna erbjuda tjänsten i samband med till 
exempel stora konferenser.  

Uteblivna kostnader i en optimerad terminalyta bör också nämnas.  

Hur skulle Drop Off Point vara utformad?  

Det bör vara en avgränsad yta där man är tydlig med att säkerhetsföreskrifter följs. Personalen 
som arbetar med detta bör vara uniformerad och ska kunna visa badge. Ytan bör också visa att en 
flygplats är avsändare. Detta för att visa på säkerhet och trygghet. Det bör också framgå vilka 
flygbolag som använder tjänsten.  

Nödvändig trafikal skyltning ska finnas.  

”Off Airport Bagdrop” bör vara mobil och modulbyggd. Detta så att den enkelt kan packas upp 
vid till exempel större arrangemang.  

Vilken utrustning skulle behövas på ”Drop Off Point”?  

Incheckningsautomater eller en enklare automat, ”Self Bagtag Express”. Detta för att resenären 
kan skriva ut sin bagagetagg. Om det bara finns ”Self Bagtag Express”, som är en billigare 
lösning än våra incheckningsautomater, kan resenären inte skanna sitt pass. det begränsar vilka 
destinationer som kan använda tjänsten. Om positionen bemannas, till exempel vid speciella 
arrangemang, finns dator, bagagetaggskrivare. 

Bagagetaggar och boardingkort ska finnas. Nödvändig kommunikationslösning. Våg. Tensaband 
(Swedavisas) och stolpar för att kunna styra flöden, alternativt avgränsa yta. Nödvändig 
information, till exempel Dangerous Goods. Information om vilka flygbolag som erbjuder 
tjänsten.  

Utformningen bör visa att en flygplats är avsändare. 

Vilka utmaningar ser du med implementeringen?   

Det finns flera utmaningar. Ett exempel är kostnaden för transport av bagage från ”Drop Off 
Point” till flygplatsen. Ett annat är volymen av bagage som kommer via ”Off Airport Bagdrop”. 
Ett tredje är när bagaget senast kan lämnas i förhållande till avgången. Tidpunkt för när bagage 
kan lämnas är viktig för att uppnå ett högt nyttjande.   

Betalningsviljan från resenärerna.   

Tydliga effektmål måste kunna presenteras internt. De ska kunna följas upp, vara mätbara.   
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Att vi får med en kritisk volym flygbolag.   

Betalningsfunktion, det vill säga var betalas eventuell övervikt. CUSS-maskinerna har ingen 

betalningsfunktion, betalningen skulle kunna ske i gate som de gör i Nya Zeeland. 

Stabil teknik.  
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Konrad, Lars - CEO Valizo (2019-04-17, 2019-04-19)  

Intro:  
We are two students from Linköpings University who together with Swedavia are doing a project 

about “Off Airport Bagdrop”. We were hoping you could answer some questions for us.  

Do you give us permission to use your name as reference or do you prefer to remain 
anonymous?  

You are welcome to use my name.   

The Service:   

Could you explain how your service works?  

We offer a service for the passengers, where we make sure that the travelers are checked in and 

their luggage is also checked in and transported to the airport and handed over to the airline.  

So, the traveler can go to the airport without dragging their luggage, queuing or checking in.  

What is the price the passenger pays for the service?  

The basic price is DKK 395, for 6 persons and 6 pieces of luggage - in Greater Copenhagen. The 

farther away from CPH, the more expensive it becomes.  

How is overweight handled, does the driver know that the luggage is overweight when 
picking it up or is this discovered at the airport and then charged to the passenger 
afterwards?  

We make a weighing (not calibrated weight) at the customer and keep it up to what their ticket is 

allowed to bring. If we can see that there is overweight we tell the customer, who can either (1) 

take weight from (or redistribute), (2) let us take it and then we pay at the check in counter 

(which can give the exact amount) and the customer then receives a bill from us - or (3) they can 

choose to pay to the airline online while we are there.  

 As we understand it the passenger sends all information in advanced to Valizo and then 
they get the boarding pass and tag when the driver does the pick-up. We were wondering if 
the driver first drives to the airport to pick boarding pass and tag up or if that is done at 
your office?  

It is correct. And yes, the driver first goes to the airport, but it is also possible to do so from the 

office, we just haven't chosen that solution yet.   
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Process:  

How does the process look from a customer's point of view?  

See presentation.  

 Order:  

• The customer places an order on Valizo's website, where information on the number and type 

of luggage, pickup address, aircraft and travel time etc. is stated.  

Pre pickup:  

• 2-4 weeks before departure and if the journey leaves the Schengen area, the customer is asked 

to send a picture of their passport.  

• 2 days before the pickup, the customer receives an email and text message about what they 

should be aware of and have ready when we arrive, in addition a 2 hour arrival interval.  

• ½ hour before we arrive, an text message is sent to the customer that we will be at the address 

in ½ hour.  

 Pickup:  

• A normal check in is made at the customer, ie check of passport, ticket and luggage.  

• The customer receives boarding cards and baggage receipts - and we put luggage tags on the 

luggage and take it to the airport.  

• If the customer has not paid in advance, then payment is made.  

 Then the customer can go directly to Security and their luggage is handled.  

 How does the process look from an operational point of view?  

Order:  

• The order is received and validated (aircraft, address etc.)  

 Pre pickup:  

• Passports are received and processed  
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• Route plan prepared and customer emails submitted.  

• Customer manifests are prepared (special folders for each order, with information about the 

customer)  

• Check in and print of luggage tags and boarding cards  

 Pickup:  

• Driving (text message advice on arrival)  

• Check passports, tickets and luggage  

• Delivery of boarding cards, luggage receipts and baggage tagging  

 Airport:  

• Handover of luggage. The luggage is handed in at the same place as the traveler himself has to 

hand in the luggage, but the handover times depend on the airlines' handlers, which differs. If 

possible, we handover the luggage after the pickup and the luggage is stored in baggage sorter or 

else, we store it in the airport on our own storage.  

How can you reassure that the luggage will make it in time to the airport?  

The standard is that we pick up the luggage at the customer the day before the departure day 

between 15 and 21, for departure times between 5 and 15 - and for departure times after 15 we 

pick up the same day between 7 and 12.  

What is the time buffer?  

We have at least 1 hour to reach from the pickup to the airport - but actually we have several 

hours since we do not plan on having only one hour. That is, if we have orders with flight 

departure at. 15 - we ensure that we are at the pickup earlier than 12.  

What are the time deadlines?  

See above.  

Security:  
  

How do you handle the security rules?   
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We have established Security procedures, which have subsequently been approved by the 

respective airlines.  

Who has the responsibility of the luggage once the passenger hands it over?  

The airlines, as such, have the responsibility, but they have delegated responsibility to us and 

audited us in that regard, as do the national authorities and the EU.  

Limitations:  

Are there any limitations on who (which kind of passenger) is allowed to use the service?  

Not as such, however, there may be some security restrictions from national authorities to be 

complied with.  

  



 9 

Melin, Karin - Transportstyrelsen (2019-05-06) 

Intro: 
Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/titel i vår rapport? 

Namn går bra. 

Vad är din titel/tjänst? 

Inspektör luftfartsskydd 

”Off Airport Bagdrop”: 

Idéen är att ge resenärer möjlighet att göra incheckningen av bagage på Centralstationen i 

Stockholm samt använda tjänsten vid event och liknande där man anpassar tjänsten till stora 

gruppbokningar. 

Bagaget kommer vid ”Drop Off Point” vara bevakat av säkerhetsklassad personal alternativt vara 

inlåst i en lokal där endast säkerhetsklassad personal har tillgång. Bagaget hämtas sedan upp av 

en transportör som kör bagaget till flygplatsen där det matas in i bagageanläggningen för att 

röntgas och sorteras.  

Utifrån ovan beskrivning, vilka förutsättningar kräver Transportstyrelsen ska fungeraför 

att tjänsten ska kunna implementeras? 

I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd återfinns kraven på de 

säkerhetsåtgärder som gäller för lastrumsbagage (incheckat bagage). I scenariot som beskrivs i er 

frågeställning blir följande krav aktuella; bagagets skydd från obehörig åtkomst, bagagets 

anknytning till passageraren samt säkerhetskontroll av bagaget innan lastning ombord på 

flygplan. 

Tror ni tjänsten är genomförbar? 

Ansvaret för att säkerställa att dessa åtgärder genomförs ligger på respektive flygbolag. Under 

förutsättning att kravbilden uppfylls så har Transportstyrelsen inga synpunkter på 

genomförandet, vilket gör att själva fysiska platsen blir sekundär. 
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Sangüesa, Javier - Euroglobe Shipping (2019-05-08) 

Intro: 
Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

Vill du förbli anonym eller får vi nämna dig med namn/ titel i vår rapport? 

Namn ok. 

Vad är din titel/ tjänst? 

CEO 

Hur ser er process ut för Costa Cruise bagaget?  

Bagaget är förcheckad och taggad, den sorteras ombord efter de olika avgångar och vi 

kontrollerar vid lastningen på lastbilarna att rätt bagage går med rätt bil, det vill säga flight. 

Vad har ni för tidsbuffert från det att ni hämtar bagaget tills det måste vara framme? 

Från att vi börjar lasta till att lämna på Arlanda cirka 1,5 timmar, bagaget avsedd för första 

avgång cirka 4,5 timmar efter lastningen, t.ex. lastar 06,30, avgång 11,00 

Vem bär ansvaret för bagaget under transporten? 

Chauffören och så klart transportföretaget (Euroglobe) 

Vad händer om bagaget inte hinner fram i tid till Arlanda?  

Aldrig hänt men i så fall så får man frakta det med flygfrakt till mottagaren. 

Har ni några specifika krav på er eller dokument som måste fyllas i?  

Ja, vi har en rutin for säkerhetstransporter som måste följas för varje körning samt ett antal 

instruktioner om hur man skall förhålla sig vid förseningar, haverier, incidenter. Vem man skall 

kontakta och vilka processer som skall följas. Bilarna är dessutom plomberade under hela 

transporten. 

Transporteras bagaget i lastbilar?  

Ja, låsta, plomberade lastbilar. 
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Hur ofta körs transport mellan Frihamnen och Arlanda?  

Vad gäller Costa är det ca 8–10 transporter per fartygsanlöp. 

Är det Euroglobe Shipping som lastar på/lastar av bagaget? 

Ja, det är vår personal.



 1 

Bilaga 4, Resenärsintervjuer 
___________________________________________________________________________ 

Resenärer 

Intro: 

Vi gör ett arbete med avdelningen Produktutveckling Swedavia inom Next Generation Passenger 

Journey. De arbetar just nu med att undersöka en tjänst de kallar ”Off Airport Bagdrop”. Tanken 

med tjänsten är att flytta ut check in processen från flygplatsen till exempelvis Centralstationen, 

hotell, flygplatsparkering. Detta ger resenärerna möjlighet att checka in sitt bagage innan de 

anländer till flygplatsen och kan gå direkt till säkerhetskontrollen när de ankommer till 

flygplatsen.   

1. Skulle du kunna tänka dig att använda tjänsten ”Off Airport Bagdrop”? 

2. Vad anser du tjänsten är värd?  

3. När i tiden (timmar innan avgång) är du villig att lämna bagage? 

4. Kan du tänka dig att förboka tjänsten? 

Svar: 

 Tabell 1. Svar från resenärerna 

Pax/Fråga  1  2  3  4  

1  Ja  100  Kväll innan  Nej  

2  Ja  200  5dag  Ja  

3  Ja  0  24h  Ja  

4  Ja  500  48h  Ja men med rabatt  

5  Ja  0  12h på morgon för kvällsflyg  Ja  

6  Nej        

7  Ja  150  12h  Ja  

8  Ja  200 paketpris 

med flygbuss  

6h  Ja  

9  Vet inte  200  48h  Ja  

10  Ja  80  4h  Ja  

11  Vet inte  200  36h  Ja  

12  Nej        

13  Ja  Vet inte  48h  Ja  

14  Ja  Vet inte  48h  Ja  

15  Ja  80  12h  Ja  

16  Ja  200  24h  Ja  

17  Nej        

  


