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Författarnas tack 

Författarna vill tillägna ett särskilt tack till följande personer som på olika sätt har varit med 
och bidragit till denna rapport; 
 
Företag X och dess medarbetare, som har trott på det arbete författarna har gjort och gett 
dem alla möjligheter för att lyckas göra ett bra arbete.  
 
Handledare på företag X, som har hjälp författarna med allt från små praktiska saker till att 
ha gett dem möjlighet att komma i kontakt med andra viktiga personer på flygplatsen.  
 
Incheckningspersonal på företag X, som tog sig tid att ge författarna värdefull input genom 
att svara på enkäten. 
 
Övrig flygplatspersonal på flygplats A, som har hjälpt författarna att svara på frågor eller 
enbart genom att visa intressen för examensarbetet. 
 
Joakim Ekström – examinator och handledare på Linköpings universitet, som helhjärtat har 
hjälpt författarna med allt från rapporttekniska frågor till metodfrågor. 
 
Susanne Carlqvist och David Röllike, som med öppna armar erbjöd författarna boende 
under de dagar när författarna gjorde mätningar på flygplats A.   
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Sammanfattning 

Företag X är ett företag som arbetar med bagage på flygplats A, de har efterfrågat att få en 
inblick i hur specialbagagehanteringen ser ut på flygplats A. Av anonymitetsskäl skrivs 
företagsnamn och flygplatsnamn med kodnamn.  
 
Syftet med rapporten var att kartlägga flödet av specialbagage samt att undersöka vilka 
utvecklingsområden som finns i anslutning till specialbagagehanteringen för företag X på 
flygplats A. Med hjälp av statistiska metoder har det analyseras vad och hur mycket 
specialbagage som hanteras av företag X på flygplats A. Dessutom har de brister i 
informationen gällande specialbagage som passagerarna får tillgång till vid biljettköp 
studerats.  
 
Det framkom att det var olika mycket specialbagage på olika typer av flighter. Efter 
mätningar på flygplats A kunde det konstateras att liknande destinationer hade liknande antal 
specialbagage. Dock hade det behövts mer insamlingsdata för att kunna göra säkrare analyser 
över hur fördelning ser ut. De säsongsvariationer som antas finnas är inte medräknande.  
 
Det har även konstateras att det skulle kunna göras djupare analyser för att se om personal 
från företag X ska vara stationerade vid specialbagageinlämningen. Detta bör bland annat 
göras genom att studera hur företag X arbetar på flygplats B. Vid specialbagageinlämningen 
skulle då barnvagnspåsar kunna säljas. Företag X skulle även kunna höja sin kundservice 
gentemot passageraren då de har personal på fler platser runtom flygplatsen.  
 
Även ett bättre samarbete mellan aktörerna på flygplatsen borde upprättas för att få en bättre 
förståelse för hur olika arbetssätt påverkar varandra. Dessa samarbeten skulle kunna bestå av 
kontinuerliga möten. 
 
En enkätundersökning genomfördes för att få information om hur företag X:s 
incheckningspersonal uppfattar specialbagagehanteringen. Det framkom att 
incheckningspersonalen anser att det finns problem i informationen gällande skid- och 
snowboardutrustning. Därför bör den informationen ses över. Det framkom även att 
incheckningspersonalen hanterar oanmält specialbagage på olika sätt. Incheckningspersonalen 
bör arbeta på liknande sätt varpå de borde finnas tydligare riktlinjer från företag X:s sida om 
hur incheckningspersonalen ska arbeta.  
 
Tiden det tar från att sent specialbagage lämnas av vid specialbagageinlämningen tills att 
specialbagaget befinner sig vid flygplanet beror på hur mycket tid det finns att tillgå innan 
flighten avgår. Genomloppstiden har visat sig vara som minst några minuter från det att 
passageraren lämnar in sitt bagage vid specialbagageinlämningen till dess att bagaget befinner 
sig vid flygplanet. 
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Abstract 

Company X is a company that works with baggage at airport A and requested to get a better 
insight on how the special baggage is being handled at airport A. The company requested to 
be anonymous which resulted in codenames for the company and the airport. 
 
The purpose was to identify how the flow of the special baggage works at airport A. The 
purpose was also to investigate which development areas there are regarding special baggage 
handling for company X, at airport A. With statistical methods, the special baggage of 
company X was analyzed with addition of finding out how much special baggage company X 
handle at airport A. Also, the lack of information when passengers buy their flight tickets was 
studied. 
 
It appeared that there were various numbers of special baggages on different flights. Also, it 
became clear after the surveys that similar destinations has similar special baggage, at airport 
A. However, to make analyzes more reliable it would have been preferable to make more 
surveys. By doing more surveys the distribution could have been more reliable. The seasonal 
variations are excluded in the data. 
 
Also, it has been noted that there could be deeper analyzes valid if staff from company X 
should be stationed at the special baggage desk. To discover weather this is profitable or not 
there has been a comparison with airport B where company X also handles baggage. The idea 
is to sell stroller bags at the special baggage desk. Company X can also increase their service 
against their customers by having personnel around the airport. 
 
Better cooperation between different actors at airport A should be established to gain an 
appreciation. This can result in actors gaining a better knowledge of each other’s work 
procedures. 
 
A questionnaire was distributed to the check-in personnel for company X. It turns out that ski- 
and snowboard equipment are the largest problems in the check-in progress. Due to the lack 
of information regarding ski equipment on the webpage, the information regarding ski 
equipment should be reviewed above all the other special baggage. The questionnaire also 
revealed that the personnel at check-in have different procedures regarding unannounced 
special baggage. The check-in personnel should work similarly whereat there should be 
clearer guidelines from company X on the procedures.  
 
Cycle time is the time it takes for special baggage to travel from the special baggage desk to 
the sorter and thereafter out to the aircraft. This time can vary a lot and depending on how late 
the baggage is, the faster the process can be done. The cycle time is at the minimum of a few 
minutes from the moment the baggage reaches the special baggage desk until it has been 
loaded in the aircraft. However, this cycle time is only referable to late baggage. Otherwise, 
baggage is being stored in the sorter before it is being transported to the aircraft. 
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Ordförklaring 
Nedan presenteras olika ord som nämns i rapporten. 
 
Avgångsdriver är den person som har fått tilldelat ett antal flighter på sitt arbetspass. 
Personen arbetar i sorteringen och ska se till att allt bagage tillhörande sina flighter kommer ut 
i tid för att kunna lastas innan avgång. 
 
Bag-drop är platsen där vanligt bagage lämnas efter att det har checkats in i en 
incheckningsautomat. Denna plats kan antingen vara bemannad eller obemannad. I de fall då 
platsen är obemannad får passageraren scanna taggen och sedan åker bagaget in i 
bagagesystemet. 
 
Bagagetagg är den informationslapp som sätts på bagaget. Denna lapp innehåller information 
gällande flightnummer, destination och passageraridentitet. Även kallat tagg.  
 
Codeshare är en term som används inom flygbranschen där flera flygbolag delar på en flight. 
 
De-icing sker på flygplan innan de ska lämna flygplatsen. Detta görs i de fall då det finns snö 
eller annan vätska som kan tänkas kylas på flygplanskroppen under flygningen. De-icing görs 
av säkerhetsskäl. 
 
Ficka är den plats där bagage kommer ner till sorteringen. Varje flight är tillägnad en eller 
flera fickor beroende på hur stor flighten är och om flighten har priority- eller transferbagage. 
Även kallat bagageficka. 
 
Flight menas med att varje avgång från flygplats A har en destination som företag X:s 
kunder, alltså flygbolagen, flyger till. Till flighten finns även ett flygplan allokerat som ska 
flyga mellan flygplats A och destinationen. 
 
Flygplats A är den flygplats där det har gjorts mätningar, observationer, intervjuer och en 
enkätundersökning. 
 
Flygplats B är en annan flygplats som har valts att jämföras med flygplats A.  
 
Företag X är det företag som examensarbetet utför. Företag X har hand om bagagehantering 
på bland annat flygplats A och flygplats B. 
 
Företag Y är ett av de flygbolag vars bagage företag X har hand om. 
 
Företag Z är det företag som sköter säkerhetskontrollerna på flygplats A. 
 
Kabinfaktor  är kvoten mellan antalet passagerare på flygplanet och maximala antalet 
passagerare som får plats i flygplanet. 
 
Passagerare är de personer som reser med de flygbolag som företag X har hand om på 
flygplats A. 
 
Peaktid är den tid då det är många avgångar och/eller ankomster till en flygplats. Det blir 
därför mycket rörelser på flygplasten i form av exempelvis passagerare, bagage och flygplan. 
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Prioritybagage är det bagage som ska finnas lättillgängligt vid lastning då det ska prioriteras 
och alltid komma först på ankomstbandet när passagerarna anländer till en destination. 
Prioritybagage märks alltid i anslutning till bagagetaggen och dessa märkningar får bland 
annat de som har rest för en viss summa året innan. 
 
Rampen är den plats där lastningspersonal håller till. Ramppersonalen/lastningspersonalen 
ser till att antingen lasta på eller av bagage, post och gods i flygplanens lastutrymmen. 
(yrkesinformation, 2012)  
 
Slottid är ett intervall där en flight får tillstånd att starta eller landa. Slottider används för de 
flygplatser med mycket trafik och kan på sådant vis minska eventuella väntetider i luften. 
 
Sorteringen är den plats där både vanligt bagage och specialbagage sorteras till respektive 
flight. Det vanliga bagaget sorteras automatiskt medan specialbagaget måste sorteras manuellt 
av personal. 
 
Specialbagage är det bagage som inte uppfyller de standardmått som flygplatsägaren har på 
flygplats A. På grund av bagagesystemet som finns på flygplats A finns vissa begränsningar 
för bagage. Ett sådant exempel är backpackryggsäckar som måste checkas in som 
specialbagage på flygplats A på grund av de remmar som finns på ryggsäcken.1 
 
Transfer betyder att det är passagerare och/eller bagage som kommer in med en flight och 
som sedan ska vidare med en annan flight på en och samma flygplats. 
 
Turn-around  är en benämning som används inom flygvärlden och visar på tiden från att ett 
flygplan landar på flygplatsen till dess att flygplanet lämnar flygplatsen igen. Under denna tid 
ska passagerare som varit ombord stiga av planet och sedan ska nya passagerare gå ombord på 
planet samtidigt som det sker ett antal aktiviteter nere på rampen. (Norin, 2008) 
 
Viktplanerare är personal som arbetar på flygplatsen med att planera viktfördelningen på 
flygplan. 
  

 
1 Möte med företag X, 2014-02-19, flygplats A 
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Flygplatskoder2 
Hubflygplatser 
AMS – Amsterdam Schiphol Airport  
CPH – Copenhagen Kastrup Airport  
FRA – Frankfurt am Main International Airport  
LHR  – London Heathrow Airport  
 
Reguljärflygplatser 
BRU – Brussels Airport  
CDG – Paris Charles de Gaulle International Airport  
MUC – Franz Josef Strauss International Airport  
 
Sommardestinationer  
AGP – Málaga Airport  
ALC  – Alicante International Airport  
NCE – Nice-Côte d’Azur Airport 
PMI  – Palma de Mallorca Airport  
RHO – Diagoras Airport  
TFS – Tenerife South Airport  
 
Vinterdestinationer 
GVA C – Geneva Cointrin International Airport, charterflight  
GVA R – Geneva Cointrin International Airport, regionalflight  
LIN  – Linate Airport  
SZG – Salzburg Airport  
ZRH  – Zürich Airport  
 
Destinationer utanför Europa 
EWR – Newark Liberty International Airport 
PEK – Beijing Capital International Airport 
ORD – Chicago O’Hare International Airport  
  

 
2 Flygplatskoder finns för att beskriva en flygplats eller närliggande stad och dessa 
flygplatskoder bestäms av IATA och består av tre bokstäver. För mer information se 
http://www.world-airport-codes.com/  
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1 INLEDNING 
Detta är ett examensarbete inom kandidatutbildningen Flygtrafik och logistik vid Linköpings 
universitet. Examensarbetet omfattar 16 hp (högskolepoäng) per författare och utfördes åt 
företag X på en av Sveriges flygplatser, flygplats A, under våren 2014.  
 
Då det finns en del information som inte ska kunna kopplas till ett specifikt företag eller en 
specifik flygplats på grund av affärshemligheter presenteras företagsnamn och flygplatsnamn 
med anonyma koder. Vissa formuleringar har fått tänkas över en extra gång för att ingen 
koppling ska kunna göras mellan företag, flygplats och data som presenteras i denna rapport. 
För att ändå kunna förklara systemet har en ingående beskrivning av flygplatsen gjorts. Trots 
dessa små delar som inte har kunnat presenteras bygger examensarbetet på insamlad data från 
ett verkligt specialbagagesystem. 

1.1 Bakgrund 
På flygplats A finns det många olika företag som är verksamma. Ett av dessa företag är 
företag X som bland annat har hand om en del av den bagagehantering som sker på 
flygplatsen. Företag X vet hur mycket bagage som hanteras men det är oklart hur 
fördelningen av specialbagage ser ut. Det är även oklart hur mycket bagage som räknas som 
specialbagage. Vilken eventuell påverkan detta har på den övriga verksamheten på flygplatsen 
är något som företag X skulle vilja få en större insikt i.  
 
När en passagerare bokar en biljett råder det tveksamheter om hur informationen gällande 
specialbagage uppfattas av passageraren. För företag X vore det önskvärt om eventuella 
brister i informationsdelen angående specialbagage kan belysas. I och med detta har 
examensarbetet uppkommit där en kartläggning och analys av specialbagagesystemet på 
avgående flighter som företag X har hand om ska göras. Efter företag X:s önskemål ska 
endast en av de specialbagageinlämningsdiskar som finns på flygplatsen kartläggas och 
analyseras då det är vid denna som företag X till största del har sin verksamhet. 
 

1.1.1 Specialbagage 

Specialbagage definieras som sådant bagage som inte kan hanteras av det ordinarie 
bagagesystem för bagage som finns på flygplatser. Detta innebär att det finns bagage som är 
klassificerat som specialbagage på en specifik flygplats medan det inte är det på en annan. Det 
som kan räknas som specialbagage är följande; barnvagnar, cyklar, vapen, djur, skid- och 
snowboardutrustning, golfbagar, backpackryggsäckar, större musikinstrument, rullstolar, 
dykutrustning, vattensportutrustning samt andra otympliga eller farliga föremål som inte kan 
hanteras av det vanliga bagagesystemet.3 

Olika flygbolag har olika regler för vad som gäller för specialbagage. Detta innebär att hänsyn 
måste tas till vardera flygbolags specifika regler för de bagage som hanteras av företag X.4 

Gemensamt för allt specialbagage är att det taggas som vanligt bagage men sedan lämnas det 
in vid en speciell inlämningsdisk för specialbagage, kallad specialbagageinlämningsdisk. Vid 
dessa specialbagageinlämningsdiskar sitter det personal från företag Z, som sköter säkerheten 

 
3 Möte med företag X, 2014-03-14, flygplats A  
4 Möte med företag X, 2014-03-14, flygplats A 
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på flygplats A, som tar hand om specialbagaget. När ett bagage lämnas vid en sådan disk 
röntgas det direkt av företag Z. Sedan åker specialbagaget på band till en specialbagagestation 
i sorteringen. Djur plockas ur sin bur innan buren röntgas och därefter kan djuret återigen 
placeras i buren. Specialbagaget som är för stora för röntgenmaskinen sniffas för att 
säkerhetsställa att inget farligt eller olagligt finns i dessa. Föremål som är stora och otympliga 
samt djur transporteras till sorteringen i en hiss som är placerad intill specialbagagebandet då 
de inte får fraktas på bandet.5  

För flighter som flygs av företag Y gäller det att allt specialbagage, förutom barnvagnar och 
bilbarnstolar, ska registreras i bokningen före avresa. Detta innebär att det inte bara är för 
passagerarna att ta med sig sitt oanmälda specialbagage när de kommer till flygplatsen och 
räkna med att specialbagaget får följa med då det finns risk att det inte finns plats på just den 
flighten.6 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga flödet av specialbagage samt undersöka vilka 
utvecklingsområden som finns i anslutning till specialbagagehanteringen för företag X på 
flygplats A. Med hjälp av statistiska metoder ska vi analysera vad och hur mycket 
specialbagage som hanteras av företag X på flygplats A. Vidare ska eventuella brister i 
informationen till passagerarna vid biljettköp gällande specialbagage studeras.  

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att göra en flödeskartläggning av det specialbagage som 
hanteras av företag X. I denna flödeskartläggning ska det ingå att ta reda på vilken typ av och 
hur mycket specialbagage som hanteras, samt vilken tid det tar för specialbagaget från det att 
det checkas in tills att det befinner sig vid planet. Det ska även belysas vilka 
utvecklingsområden som finns i specialbagagesystemet. Målet är även att ge företag X en bild 
av hur passagerare uppfattar flygbolagens information gällande specialbagage.  

1.4 Frågeställningar 
För att uppnå målet med detta examensarbete har fyra frågeställningar formulerats. 

 Hur lång tid tar det för sent incheckat specialbagage att nå flygplanet från det att det 
lämnas av vid berörd specialbagageinlämningsdisk?  

 Hur mycket specialbagage hanteras av varje typ och för varje flight? Finns det några 
skillnader mellan olika typer av flighter? 

 Vilka utvecklingsområden finns när det gäller specialbagagehanteringen? 

 Finns det förbättringsområden när det gäller den information som passagerarna får 
angående specialbagage vid köp av resa?  

1.5 Avgränsningar 
Detta examensarbete omfattar inte specialbagage som lämnas in på andra platser än på berörd 
specialbagageinlämningsdisk på flygplats A. Studien omfattar inte heller andra typer av 
bagage som checkas in och lämnas vid de ordinarie incheckningsdiskarna. Det är endast det 

 
5 Möte med företag X, 2014-03-14, flygplats A 
6 Möte med företag X, 2014-03-14, flygplats A 
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avgående specialbagaget som omfattas, inkommande specialbagage är således avgränsat i 
denna rapport. Tiden det tar för ett specialbagage att transporteras genom systemet räknas från 
tiden när det kommer till berörd specialbagageinlämningsdisk och slutar att räknas på när den 
befinner sig vid flygplanet. Den tid som exempelvis inte har tagits med i beaktning vid 
flödeskartläggning och analys är den tid som specialbagaget väntar i sorteringen på att få 
köras ut till flygplanet. Specialbagaget har kategoriserats beroende på hur vanligt 
förekommande specialbagaget är, därför har specialbagage som kommer mer sällan räknats 
som övrigt specialbagage vid datainsamlingen.  

Specialbagage som levereras direkt till fickan, platsen där vanligt bagage kommer till via 
bagagesystemet, efter att ha tagits av specialbagagebandet räknas som vanligt bagage och blir 
således utkört bagage då det endast ska fokuseras på specialbagage. Anledningen till denna 
avgränsning är framförallt för att det är svårt att få information om när varje flight körs ut på 
den stora yta som sorteringen täcker. 

1.6 Metod 
Examensarbetet består av litteraturstudie, intervjuer, enkätundersökning, flödeskartläggning, 
datainsamling, observationer och en statistisk analys av insamlad data. Dessa områden 
beskrivs noggrant för att ge såväl författarna som läsaren djupare förståelse för dessa ämnen. 

1.6.1 Flödeskartläggning 

En flödeskartläggning har genomförts för att få en överskådlig bild av hur systemet är 
uppbyggt. Flödeskartläggningen bestod av att de olika delarna i systemet studerades, beskrevs 
och sedan visualiserades. I kapitel 3.1 kan det läsas mer om hur flödeskartläggningen 
genomfördes. 
 

1.6.2 Datainsamling 

En datainsamling har gjorts genom att på plats studera och notera hur mycket specialbagage 
som hanteras för varje flight vid specialbagageinlämningen på flygplats A. Datainsamlingen 
bestod även i att ta reda på när flighten skulle avgå, vilket var tillgängligt genom företag X. 
Detta gjordes genom att fylla i ett formulär i Excel. Datainsamlingen gjordes under 
sammanlagt en vecka. När data var insamlad gjordes statistiska analyser och på sådant vis 
kunde ett resultat presenteras. Se kapitel 3.2 för med information om datainsamlingen.  
 

1.6.3 Observationer 

I samband med datainsamlingen har det gjorts observationer både i avgångshallen samt i 
sorteringen. Dessa anses vara viktiga för rapportens innehåll då mycket av informationen 
gällande olika processer som studerats i examensarbetet bygger på observationer som gjordes 
i samband med mätningarna. Observationerna ligger även till grund för den analys som har 
genomförts. Se kapitel 3.3 för att läsa mer om observationerna. 
 

1.6.4 Intervjuer 

En del informella intervjuer har genomförts i samband med datainsamlingen. Dessa intervjuer 
gjordes med personer som arbetade vid specialbagageinlämningen och med personer som 
arbetar i sorteringen. I kapitel 3.4 beskrivs intervjumetodiken mer ingående.  
 

1.6.5 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har genomförts för att få en förståelse i de eventuella problem eller 
förbättringsområden som finns i informationen som passagerare får gällande specialbagage i 
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samband med att de köper sin resa. Då passagerna ofta inte vet exakt vad det finns för regler 
för specialbagage valdes det att göras en enkät för de som arbetar med incheckning på  
företag X på flygplats A. Det är dessa personer som ser problemen, får ta emot klagomål och 
även ta hand om exempelvis oanmält specialbagage. Enkäten bygger på de informella 
intervjuer som gjordes löpande med personalen som arbetar med specialbagaget samt den 
uppfattning som författarna fick då de studerade specialbagagesystemet. Läs mer om 
enkätundersökningen i kapitel 3.5.  
 

1.6.6 Statistisk analys 

Efter att ha samlat in data på flygplats A under en veckas tid användes den till att kunna göra 
statistiska analyser. De statistiska analyser som har gjorts bygger på metoder om 
konfidensintervall och chi-två-tester. Se kapitel 3.6 för mer teori kring de statistiska metoder 
som har använts.  
 

1.6.7 Metodkritik 

Då det idag inte finns någon tydlig data på specialbagaget för företag X på flygplats A 
diskuterades det fram en metod tillsammans med företag X för att kunna samla in data. 
Genom mätning och klockning på plats har det konstaterats vilka delar som sedan skulle 
analyseras. Det kan diskuteras vidare om data borde ha samlats in under en längre tidsperiod. 
Dock hade examensarbetet begränsade tidsresurser, vilket resulterade i att insamlingstiden 
valdes till en vecka i samråd med företag X.   
 
Överlag har metoder i examensarbetet grundats på vetenskapliga artiklar och annan 
vetenskaplig litteratur och därför anses metodvalen rimliga och trovärdiga för resultatet. Det 
ska dock tilläggas att datainsamlingen, observationerna och enkätstudien endast har kunnat 
fånga upp en liten del av systemet och belyser därför inte alla de eventuella problem som kan 
tänkas finnas.  

1.7 Rapportens struktur 
I kapitel 2 beskrivs flygplatsen och dess processer. I kapitel 3 beskrivs metod och 
genomförande. Den teoretiska referensramen innehållande flödeskartläggning och 
kundnöjdhet beskrivs i kapitel 4. Kapitel 5 innehåller flödeskartläggning för flygplats A. I 
kapitel 6 presenteras all data innehållande antal specialbagage per flight. 
Enkätundersökningen presenteras i kapitel 7. I kapitel 8 återfinns analysen. Diskussion och 
slutsats presenteras slutligen i kapitel 9 och 10.   
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2 FLYGPLATSEN 
Enligt Nyhetsbyrån Six (2014) ökar den globala passagerartrafiken konstant och i december 
2013 ökade passagerarantalet med 6,6 % jämfört med året innan. Det visade sig även att 
kapaciteten samt kabinfaktorn ökade för flygbolagen. Som en följd för detta beskriver Schults 
& Hartmit (2011) hur viktigt det är att flygplatser och alla dess intressenter är rustade för en 
förväntad trafikökning. De förklarar även att en av flygplatsens viktigaste uppgifter är att 
kunna ta hand om det bagage som flödar genom flygplatsen. Dessutom menar Schultz & 
Hartmit att flygplatsen är skyldig att tillhandahålla en hög säkerhet för att få passagerare att 
känna trygghet både på flygplatsen och när de flyger. 
 
Ostrom (2007) skriver att det är viktigt för passageraren att få med sig sitt bagage på sin 
flight. Han fortsätter att poängtera att detta inte kan kontrolleras av passageraren som lämnar 
ifrån sig sitt bagage redan tidigt under sin resa. Vidare, om någonting oväntat händer med 
bagaget på vägen är det svårt att meddela detta till passageraren före slutdestination. Ostrom 
fortsätter att understryka att det är vanligt att bagage försvinner eller skadas under dess resa. 
Han skriver även att ett medelstort flygbolag i genomsnitt har mellan 100 000 och 130 000 
felhanterade bagage per år. Till detta räknas såväl skadat-, borttappat-, stulet-, försenat- och 
felsänt bagage. Följderna av felhanterat bagage är stora kostnader för flygbolagen och det 
arbetas därför konstant mot att minska felhanteringen (Ostrom, 2007). 

2.1 Flygplatsens processer 
Flygplatsen är den plats där passagerare förflyttar sig från en destination till en annan med 
hjälp av flygplan. Det finns många olika delsystem som tillsammans ska samverka för att 
skapa en enkel och smidig resa för passagerarna. Norin (2008) beskriver hur flera delsystem 
tillsammans skapar en fungerande flygplats. Hon antyder att det sker flera små aktiviteter, 
även kallat delaktiviteter, som sedan mynnar ut i ett stort system, flygplatsen. Några av 
delaktiviteterna är incheckning, säkerhetskontroll, bagagesystem och ankomsthall. Norin 
påpekar även att det förekommer passkontroll för vissa flighter som kommer från 
utrikesdestinationer. Nedan presenteras först de aktiviteter som ingår på flygplatsen och 
därefter beskrivs flygplatsens roll för bagage och passagerare. 

2.1.1 Flygplatsens delar 

En flygplats består av många olika delar som tillsammans ska fungera för att skapa en smidig 
resa för passagerarna. Nedan presenteras de delar som är nödvändiga för att få en flygplats att 
fungera. 
 
Airside, landside, terminal  
Enligt Norin (2008) pratas det om tre uttryck inom flygvärlden; airside, landside och terminal. 
Till airside räknas aktiviteter som sker vid flygplanet under en turn-around och kan 
exempelvis vara när flygplanet pushas ut från gate. Norin beskriver landside som de platser 
som är belägna innan passageraren kommer in i terminalbyggnaden, exempelvis parkering 
och busstopp. Till sists beskrivs ordet terminal som de processer och aktiviteter som sker inne 
i terminalen i form av exempelvis incheckning och säkerhetskontroll.  
 
Taxi- och rullbana 
Norin (2008) beskriver taxi- och rullbanors betydelse på en flygplats. Rullbanorna finns till 
för att flygplan ska kunna starta och landa på flygplatsen. I de flesta fall finns det två namn på 
en rullbana, då flygplan kan starta och landa från två olika håll. Behovet av att kunna landa 
och starta från två olika håll finns för att kunna anpassa sig till väder och vind. Taxibanor 



 
 6  

finns för att sammanfoga rullbanan och uppställningsplatserna och deras främsta uppgift är att 
se till att flygplan lätt kan komma på och av rullbanorna.  
 
Gate 
Gate är en uppställningsplats som i de flesta fall är kopplad till en brygga som i sin tur är 
sammanfogad med terminalbyggnaden. Efter att ett flygplan har landat och taxat in till gate 
ser ramppersonal till att koppla ström och sedan tömma flygplanet på eventuellt bagage, post 
och gods. Vad som sker efter att flygplanet har tömts är olika. Norin (2008) skriver att 
flygplanet antingen kan genomgå en turn-around eller bogseras till en annan gate alternativt 
till en hangar. I de fall då flygplanet ska förflyttas från gate ska planet endast tömmas medan 
det i annat fall ska ske ett antal aktiviteter under en turn-around. 
 
Bryggor 
Flygplatser använder i många fall bryggor som sammanför flygplan och terminalbyggnaden. 
Med hjälp av bryggor underlättas passagerarens väg mellan flygplanet och 
terminalbyggnaden. I de fall då bryggor saknas behöver passagerarna antingen gå ut till 
flygplanet eller transporteras med buss mellan flygplanet och terminalbyggnaden (Norin, 
2008). 
 
Bagagehantering 
Bagage kan lastas på olika sätt beroende på vad det är för flygplanstyp och vad det är för 
destination. Är flygplanet endast tillägnad en charterdestination ska alla passagerare till 
samma destination och då kan bagaget lastas utan några restriktioner menar Norin (2008). 
Hon påpekar även att bagage som ska till en destination med transfer- och prioritybagage ofta 
lastas efter restriktioner för att underlätta arbetet vid destinationen. I de fall då det är ett 
flygplan innehåller rum för containrar bör containrar användas. Detta med anledning av att 
containrar går snabbare att lasta av vid ankomst. Det är även enklare att finna ut vart ett 
specifikt bagage befinner sig om det skulle behövas plockas av innan avgång på grund av 
någon anledning (Norin, 2008). 
 
Turn-around 
Förutom bagagehanteringen sker det andra aktiviteter under en turn-around enligt Norin 
(2008). Hon fortsätter att ge exempel på turn-aroundaktiviteter där hon bland annat nämner 
catering som ska bytas så att det finns ny mat på nästa flight. Några av de aktiviteter som sker 
under en turn-around är städning av flygplan, tankning, tömning och påfyllning av vatten och 
sanitetsområden samt de-icing. Hur lång tid respektive aktivitet tar menar Norin beror på hur 
stort flygplan det är och vad som är efterfrågat av flygbolaget. Hon skriver att tiden det tar att 
utföra nämnda aktiviteter ska vara inom turn-aroundprocessen. På grund av detta är det därför 
oftast turn-aroundtiden som avgör hur lång tid de andra aktiviteterna får ta. Vissa av dessa 
aktiviteter måste ske i kronologisk ordning, vilket leder till att varje delmoment måste utföras 
inom dess tidsintervall för att inte försena resterande aktiviteter. Norin använder de-iceing 
som exempel. De-iceing är den aktivitet som ska ske precis innan flygplanet pushas ut från 
gate eller lyfter från flygplatsen. Med detta exempel kan det enkelt förklaras hur viktigt det är 
att varje delmoment förhåller sig till sitt tidsschema för att inte skapa förseningar som kan ge 
konsekvenser för hela flygplatssystemet. 
 

2.1.2 Flygplatsens roll 

För att beskriva flygplatsens delmoment mer överskådligt och hur de hör ihop har det valts att 
beskriva en passagerares resa från dess att den kommer till flygplatsområdet till dess att den 
lämnar flygplatsen. Liknande beskrivning har dessutom gjorts för bagaget. Till hjälp har det 
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skapats en bild för att beskriva hur delmomenten hör ihop och kan ses i Figur 2.1. De gröna 
pilarna är bagagets väg genom flygplatsen och de gröna ringarna symboliserar de olika 
processer som finns för bagage. De blåa bilarna är passagerarens väg genom flygplatsen och 
de blå ringarna symboliserar de passagerarprocesser som finns. De svarta ringarna 
symboliserar de processer som finns för både passagerare och bagage.  
 

 

Figur 2.1 Flygplatsen och dess processer 

 
Passageraren genom flygplatsen 
Innan en passagerare går in i terminalbyggnaden på en flygplats befinner den sig på landside 
som exempelvis kan vara parkering eller busshållplats. När passageraren sedan kommer in i 
terminalbyggnaden, ska den först finna ut vilka incheckningsdiskar som tillägnats flighten 
som passageraren ska med. Därefter måste passageraren först checka in på egen hand för att 
sedan ställa sig i kö för att lämna ifrån sig sitt bagage vid en bag-drop. Då passageraren har 
lämnat ifrån sig sitt bagage ska den ta sig igenom säkerhetskontrollen för att sedan kunna ta 
sig till sin gate.  
 
I många fall finns butiker och restauranger efter säkerhetskontrollen som passageraren kan 
underhålla sig med till dess att flighten avgår. På större flygplatser kan dock avståndet från 
säkerhetskontrollen till gate vara långt och det gäller därför att passageraren förflyttar sig till 
gaten i god tid. Vid gaten får passageraren visa sitt boardingkort för att kunna gå ombord på 
flygplanet. 
 
Vanligtvis får passagerarna gå till flygplanet via en så kallad brygga, annars kan de behöva gå 
utomhus eller ta buss till flygplanet. Avgörande faktor för detta är vart flygplanet står 
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parkerat; vid en uppställningsplats med brygga eller vid en plats utan. I de fall då 
passagerarna måste gå utomhus kan det vara så att flygplanet är parkerat vid en 
uppställningsplats med brygga men att flygbolaget valt att inte använda den. Det finns även 
tillfällen då bryggan inte är anpassad för flygplansmodellen och passagerarna måste därför gå 
utomhus för att ta sig till fl ygplanet. 
 
Bagaget genom flygplatsen 
Bagagets resa börjar samtidigt som passageraren anländer till flygplatsen. Bagaget följer 
sedan passagerarens resa fram till bag-dropen, där de skiljs åt. När bagaget befinner sig på 
bagagebandet transporteras det till sorteringen. Bagagesystemet som transporterar bagage 
genom flygplatsen går bland annat genom en röntgenmaskin. I röntgenmaskinen röntgas allt 
bagage och godkänns innan det får fortsätta till de bagagefickor som tillhör en specifik flight. 
När bagaget befinner sig i fickan ser sorteringspersonal till att lägga bagaget på en vagn. 
Dessa vagnar är oftast placerade framför fickan. Bagage för respektive flight körs sedan ut till 
rätt gate cirka 40 minuter innan avgång beroende på hur stor flygplats och flight det är. 
 
Lastning och pushback 
Ramppersonal brukar börja lasta bagage ombord på flygplan vid den tidpunkt som 
sorteringspersonalen kör ut bagaget till rampen. Detta leder till att bagaget, i de flesta fall, 
sällan behöver stå ute under längre perioder. Bagage lastas enligt viktinstruktioner som 
personen som ansvarar för fl ighten har fått tillgång till innan lastningen börjar. I de fall då en 
passagerare inte dyker upp på en flight måste eventuellt bagaget lastas av innan flighten kan 
avgå. Detta på grund av säkerhetsskäl. 
 
Då alla passagerare och allt bagage befinner sig på flygplanet görs en kontroll runt flygplanet 
för att försäkra sig om att det är säkert att låta flygplanet lämna flygplatsen. Efter detta är det 
dags att pusha ut flygplanet från gate, vilket i de flesta fall sköts av ramppersonal. Pushback 
sker endast för de flygplan som står vid gate. Anledningen till att markpersonalen måste 
pusha ut flygplanet med en push-truck är för att flygplan inte kan backa på egen hand. Under 
tiden som planet backas ut från gate, startar kaptenen flygplanets motorer för att sedan kunna 
klara sig på egen hand efter avslutad pushback. Då pushbacken är klar och piloten har fått 
tillåtelse från flygledartornet att röra sig mot rullbanan kommer den att använda sig av 
taxibanorna för att ta sig dit. Avslutningsvis lämnar flygplanet flygplatsen med rullbanan som 
sista station på marken. 
 
Transferbagage 
Transferbagage är sådant bagage som kommer in med en flight och som sedan ska vidare med 
en annan flight på flygplatsen. Beroende på hur lång tid det är från dess att inkommande 
bagage har lastats av till dess att nästa flight avgår, kan bagaget läggas på ett band som tillhör 
bagagesystemet. I bagagesystemet cirkulerar och sorteras bagaget för att sedan hamna i fickan 
tillhörande rätt flight. I de fall då tiden är allt för kort inpå flightens avgång, i många 
flygplatsers fall mindre än 40 minuter, behöver bagaget köras direkt till fickan eller till gaten 
där flygplanet är parkerat. 
 
Förseningar 
Det händer att flygplan anländer sent från en destination och i de fall då flygplanet ska 
användas för en avgående flight kan detta komma att påverka både personal som arbetar på 
flygplatsen, flygplanen och passagerarna. Beroende på hur mycket försenad en flight är kan 
olika följder fås och utefter dessa får ageranden ske. Detta gör en flygplats mycket komplex 
och svår att planera. 
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I de fall då det finns passagerare som ska flyga vidare och som missar nästa avgång på grund 
av förseningarna från den försenade flighten behöver bagaget taggas om och komma med 
första bästa flight till destinationen. På taggen står det då RUSH som betyder att bagaget 
måste prioriteras att komma med nästa flight då de kostar företaget som tar hand om bagaget 
mycket pengar. Vad som sker för passageraren beror på vilket flygbolag som passageraren 
flyger med. I många fall får passageraren uppehålla sig på flygplatsen tills nästa flight avgår. 
Det finns även situationer när passageraren hinner med sin flight, men att bagaget blir kvar på 
flygplatsen och då gäller samma procedur som beskrivits ovan gällande omtaggning av 
bagage. 
 
Om det skulle vara många personer som inte kommer med sina nästgående flighter på grund 
av den sena inkommande flighten kan detta resultera i att det blir mycket extraarbete för 
personalen i sorteringen som arbetar med att tagga om försenat och bortkommet bagage. Detta 
bagage tar även upp yta i sorteringen som i många fall redan har begränsat utrymme. 
 
Personal som arbetar på flygplatsen kan också drabbas vid förseningar. I många fall blir 
ramp- och sorteringspersonal tilldelade ett antal flighter under ett arbetspass och i de fall då 
flighterna inte anländer i tid kan det skapa problem i form av exempelvis personalbrist. 
Liknande förutsättningar är svåra att förutspå och därför kan personalbeläggning på en 
flygplats anses vara svår. Även resurser i form av fordon och redskap vid en turn-around är 
begränsade och kan därför leda till förseningar för andra flighter. Vanligtvis ska resurser 
finnas att tillgå till de flighter som kommer och avgår under en dag på en flygplats. Då en 
försening inträffar blir dock resurserna ojämnt fördelade och brist kan uppstå. I dessa fall 
gäller det att försöka fördela resurserna i den mån det går. 
 
Utöver personal och bagage finns det andra aktörer som påverkas av förseningar i 
flygtrafiken. Företag som servar ett flygplan vid en turn-around påverkas också vid 
förseningar. Exempel på detta är det företag som städar flygplanen som, precis som ramp- och 
sorteringspersonal, arbetar efter ett schema under dagarna. Detta leder till mer arbete i form 
av omstrukturering och planering av personal och resurser. Genom omstrukturering och 
planering kan resurser omfördelas och finnas tillgängliga under de tillfällen på dagen då det 
kan behövas extraresurser. På sådant vis kan påverkan av eventuella förseningar lindras.   

2.2 Passagerarens ankomst till avreseflygplatsen 
Schultz & Hartmit (2011) skriver att när en passagerare anländer till flygplatsen ser den först 
till att checka in eventuellt bagage. Incheckningen kan dock ha blivit gjord hemifrån och 
behöver då inte göras på plats. Därefter menar Schultz & Harmit att bagaget ska lämnas till 
respektive operatör som sköter bagagehanteringen. Efter att ha lämnat ifrån sig bagaget kan 
passageraren gå igenom säkerhetskontrollen och sedan vidare till respektive gate. 
 

2.2.1 Beteende vid ankomst 

Gällande beteendet för passagerarna vid ankomst till en flygplats konstaterar Schultz & 
Hartmit (2011) att affärsresenärer anländer betydligt mycket senare till flygplatsen än 
resenärer som ska resa på semester. Dock menar de att en semesterresenär tar längre tid på sig 
att ta sig igenom flygplatsen fram till gate jämfört med en affärsresenär. Anledningen till detta 
tror Schultz & Hartmit beror på att en affärsresenär gärna checkar in så sent som möjligt för 
att spara tid på flygplatsen. De skriver att affärsresenären i många fall väljer att endast ha 
handbagage för att på sådant vis kunna spara ännu mer tid på flygplatsen. Detta leder till att 
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det är mest semesterresenärer som checkar in sitt bagage i god tid innan flightens avgång 
medan affärsresenären checkar in sent innan avgång. Resultatet av detta blir ett ojämnt flöde 
under incheckningstiden. 
 

2.2.2 Incheckning 

Schultz & Hartmit (2011) skriver att inchecknings- och bagageprocessen börjar ungefär 1-3 
timmar innan flightens avgång. De beskriver beteenden för när passagerarna kommer till 
flygplatsen och menar att beteendet är olika beroende vad det är för slags resa och vart 
flighten ska. Det är framförallt faktorerna utrikes-, inrikes-, charter- eller reguljärflight som 
har stor betydelse för passagerarmönstret på flygplatsen (Abdelaghany m. flera, 2011).  
 
Lee m. flera (2014) skriver om incheckningsautomater på en av världens största flygplatser. 
De menar att om passageraren checkar in på egen hand vid en automat görs en tidsvinst trots 
att passageraren sedan måste ställa sig i kö för att lämna av sitt bagage. Flygbolag kan på 
sådant vis spara in på personal och på så sätt tjäna mer pengar. 
 

2.2.3 Ankomst till slutdestination 

Erxleben & Sallwey (2007) beskriver processen för passageraren och dess bagage vid 
ankomst till en flygplats. De skriver att passagerarens process är enkel och består i de flesta 
fall endast av att hämta upp bagaget vid ankomstbandet. Bagagets process är mer händelserik 
än passagerarens. Detta då bagaget först ska lastas av planet, sedan ska det köras in till 
ankomstbandet i sorteringen och sist ska bagaget läggas på ankomstbandet. Ankomstbandet är 
detsamma för personalen i sorteringen likväl som för passagerarna. Dock finns det en vägg 
eller någon annan form av avskiljning mellan sorteringspersonal och passagerarna. 

2.3 Bagagesystem 
Bagagesystem är ett komplext system som ska kunna leverera stora mängder bagage under ett 
specifikt tidsintervall. de Neufville (1994) skriver att det gäller för flygplatsägaren att finna en 
accepterad tid för hur lång tid det får ta att transportera ett bagage genom systemet. Detta 
menar han är viktigt för att flygplatsägarens kunder ska bli nöjda och vilja verka på 
flygplatsen. de Neufville förklarar att den accepterade tiden kan uppnås genom att det alltid 
finns utrymme för mer bagage, oavsett hur mycket som befinner sig i systemet för tillfället. 
Utöver detta menar han att det gäller att vara förberedd på att olika slags köer kan uppstå i 
bagagesystemet. Han poängterar också att servicen gentemot flygplatsägarens kunder minskar 
under peaktiderna på dagen. 
 

2.3.1 Bagagets resa genom systemet 

Abdelghany m. flera (2006) skriver om bagagets process från att passageraren checkar in 
väskan till dess att den befinner sig i sorteringen. De beskriver att det första som passageraren 
gör när den kommer till flygplatsen är att checka in och skaffa en bagagetagg till sitt bagage. 
Bagagetaggen innehåller en unik kod för att bagagesystemet ska kunna scanna bagagetaggen 
och veta vart bagaget ska transporteras. Efter att passageraren har checkat in bagaget lämnas 
det på transportbandet som ska ta bagaget till bagagesystemet. Med hjälp av bagagetaggen 
och scanners kan bagaget på sådant vis hamna i rätt ficka som är tillägnad en flight. 
Författarna skriver att det även finns fall då en flight är tillägnad flera fickor; en för lokalt- 
och en för transferbagage för att underlätta markpersonalens arbete vid destinationen. 
Avslutningsvis skriver Abdelghany m. flera att bagaget förflyttas från fickorna till en vagn 
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som tillhör en specifik flight och att sista steget är att köra ut bagaget till rätt gate där 
ramppersonalen lastar bagaget på flygplanet. 
 

2.3.2 Datorer styr bagagesystemet 

de Neufville (1994) förklarar att ett bagagesystem styrs av datorer, som måste fungera väl för 
att bagagesystemet ska kunna fortsätta att arbeta i de fall då datorerna slutar fungera. Det är 
relevant att se över bagagesystemets eventuella fel och brister fortlöpande för att de inte ska 
kunna påverka bagagesystemet. Anledningen till att detta behöver göras konstant är för att 
bagagesystemet är ett komplext system, vilket betyder att många olika aktörer kan komma att 
beröras vid eventuella fel och brister.  
 

2.3.3 Bagagefickor 

Valet av fickor för specifika flighter kan ha en stor betydelse för ett företag som sköter 
bagagehanteringen menar Abdelghany m. flera (2006). De poängterar också fördelarna med 
att ha en flight med två fickor bredvid varandra för att minimera risken att fel och misstag 
uppstår för personalen i sorteringen. Det rekommenderas även att flighter som ska till samma 
destination flera gånger under samma dag eller vecka, förhåller sig inom ett visst antal fickor 
för att på sådant vis skapa mindre förvirring och då kunna effektivisera arbetet. Utöver dessa 
rekommendationer skriver Abdelghany m. flera att företaget som sköter bagagehanteringens 
fickor bör vara inom samma område på flygplatsen för att på så vis kunna minimera 
personalkostnaderna. 
 

2.3.4 Transferbagage 

de Neufville (1994) definierar transferbagage som sådant bagage som kommer från en flight 
och som sedan ska vidare med en annan flight från flygplatsen. Han beskriver även att det 
finns ett transfersystem som är kopplat till det vanliga bagagesystemet som ser till att 
inkommande bagage hamnar i rätt ficka. På sådant vis menar de Neufville att mycket tid kan 
sparas då personalen i sorteringen slipper köra allt transferbagage till respektive ficka. Precis 
som på flygplats A, finns tidsgränser för hur nära inpå en flight som bagage kan sändas in i 
transfersystemet, eftersom bagagesystemet måste scanna bagaget och transportera det till rätt 
ficka, vilket kan ta tid. I de fall då detta görs för tätt inpå flightens avgång kan följderna bli att 
bagaget inte hinner med flighten. de Neufville (1994) menar därför att dessa transferbagage 
bör köras direkt till flightens ficka, eller direkt till flygplanet om tiden är knapp.  

2.4 Flygplats A 
Fördelningen av passagerartrafiken för utrikesavgångar från flygplats A för varje månad kan 
ses i Figur 2.2. Då mätningar för examensarbetet endast gjordes i början av april månad täcks 
därför inte årets alla månader. Detta leder till att resultatet endast visar en veckas 
specialbagage under april månad och ingenting för hur det ser ut resterande veckor och 
månader under året. Som en följd av detta bör denna information finnas med i åtanke då 
resultatet presenteras senare i rapporten. 
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Figur 2.2 Fördelning av passagerartrafiken på flygplats A under årets 12 månader. 

Statistiken är tillhandahållen från flygplatsägarens hemsida 

 
  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



 
 13  

3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta kapitel presenteras hur de valda metoderna har används för att genomföra 
examensarbetet.  

3.1 Flödeskartläggning 
En flödeskartläggning gjordes med syfte att få en överskådlig bild av hur 
specialbagagesystemet är uppbyggt. Flödeskartläggningen gjordes efter att ha gjort 
observationer på flygplats A. 
 
Flödeskartläggningen består av två olika delar. Den första delen innefattar systembeskrivning 
där specialbagagesystemet på flygplats A beskrivs. Därefter framställdes två figurer där den 
ena beskriver de steg en passagerare med specialbagage måste ta sig igenom för att lämna 
ifrån sig sitt bagage. Den andra figuren beskriver sedan specialbagagets väg genom 
flygplatsen. Detta gjordes för att få en förståelse för hur systemet kring specialbagage är 
uppbyggt på flygplats A.  
 
Mer teori om flödeskartläggning kan läsas i kapitel 4.1 

3.2 Datainsamling 
En datainsamling gjordes under peaktimmar under sammanlagt en veckas tid för att täcka alla 
veckans dagar. I Tabell 3.1 presenteras vilka dagar och timmar som mätningarna gjordes. De 
data som samlades in fördes in ett förarbetat Excel-dokument som skapades av 
examensarbetets författare innan mätningarna gjordes. Under datainsamlingen satt en av 
examensarbetets författare vid specialbagageinlämningen medan den andra satt vid 
specialbagagebandet i sorteringen. Vid specialbagageinlämningen noterades tiden 
(timma:minut:sekund) när passageraren ställde sig i kö och tiden när passageraren fick lägga 
upp sitt specialbagage på specialbagagebandet. För att tiderna skulle stämma överens mellan 
datainsamlarna användes fröken ur7 för att notera tiden.  
 
I datainsamlingen noterades det även vilken typ av specialbagage det rörde sig om; 
exempelvis barnvagn, skidutrustning eller golfbag. För barnvagnar noterades det även om de 
lämnades in utan att vara i någon påse, i egen påse, i egen barnvagnsväska eller i en påse som 
köpts av företag X. Detta för att kunna göra en djupare analys om barnvagnar, vilket 
presenteras senare i denna rapport. Vidare noterades det om bagaget transporterades på 
specialbagagebandet eller om det behövde åka i hiss till sorteringen.  
 
För personen som satt i sorteringen var arbetet att föra in data när bagaget anlände till 
sorteringen, när det plockades av specialbagagebandet, vilket flightnummer och destination 
bagaget tillhörde samt vad det var för slags specialbagage. Utöver detta försöktes det i största 
mån dateras om bagaget kördes ut direkt till varje bagageficka eller om det kördes ut från 
specialbagagebandet direkt till flygplanet.  
 
Det bagage som kördes direkt till ficka från specialbagagebandet räknas som utkört bagage då 
det beblandas med vanligt bagage och behöver därför ingen extra hantering av personalen i 
sorteringen. 

 
7 Läs mer om fröken ur på www.frokenur.com/aad/aktuell-tid 
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Det visade sig att det framförallt var specialbagage till charterflyg och flighter med crew-
väskor eller stora udda bagage som personalen vid specialbagagebanden valde att behålla vid 
bandet i vagnar. I annat fall blev bagaget utplacerat i respektive ficka tillhörande rätt 
flightnummer och destination.  
 
Företag X har som en grundregel att allt bagage ska köras ut till gate 40 minuter innan 
avgång8. I vissa fall sker utkörningen tidigare eller senare beroende på hur mycket bagage 
som finns till respektive flight. Utifrån denna information kan det konstateras att de flesta 
specialbagage lämnar sorteringen cirka 40 minuter före avgång. För specialbagagebagage som 
ska till destinationer där bagage ska lastas i containrar, körs specialbagaget bort till flightens 
ficka ungefär en timma innan avgång. Detta för att personalen i sorteringen ska kunna lasta 
specialbagaget i containrarna innan det ska köras ut 40 minuter innan avgång. För mätningen 
räknas specialbagaget som körs till containrarna på samma sätt som resterande specialbagage 
som lämnas vid ficka; nämligen att bagaget är utkört. 
 

Tabell 3.1 Datum och tid för när datainsamlingen ägde rum 

Datum Tid 

Måndagen den 31 mars 2014 05:30-10:00 och 16:00-20:00 
Tisdagen den 1 april 2014 05:30-10:00 och 15:00-19:00 
Onsdagen den 2 april 2014 05:30-10:00 och 15:00-19:00 
Torsdagen den 3 april 2014 05:00-10:00 och 15:30-19:00 
Fredagen den 11 april 2014 05:00-10:00 och 14:00-18:00 
Lördagen den 12 april 2014 04:30-10:00 och 13:00-16:00 
Söndagen den 13 april 2014 04:30-10:00 och 15:00-19:00 

3.3 Observationer 
I samband med datainsamlingen gjordes det observationer både i avgångshallen samt i 
sorteringen. Dessa observationer anses vara viktiga för rapportens innehåll då mycket av 
informationen gällande de olika processerna som beskrivs i examensarbetet bygger på de 
observationer som gjordes. Observationerna skedde kontinuerligt under datainsamlingen då 
avvikelser och andra händelser som kan ha påverkan på systemet noterades. Detta för att 
senare i arbetet kunna göra analyser utifrån områden som kan behöva utredas.  

3.4 Intervjuer 
Dalen (2007) beskriver olika typer av intervjuer. Till de intervjuer som genomfördes för detta 
examensarbete användes så kallade öppna intervjuer. Dalen menar att en öppen intervju 
innebär att personen som intervjuas ska berätta fritt om sina tankar kring ett visst område. 
Detta leder till att informanten, personen som intervjuas, är öppen och vågar delge sina tankar 
och åsikter. Detta var någonting som författarna till detta examensarbete ansåg som ett bra 
sätt att få reda på vad personalen tycker om specialbagagehanteringen.  

Intervjuer genomfördes därefter med personal från företag X som arbetar i sorteringen. Dessa 
intervjuades för att få en inblick i vad de upplever som problemartat med specialbagage. Även 
personer som arbetar vid specialbagageinlämningen berättade om hur de uppfattade 

 
8 Intervju med personal i sorteringen, 2014-04-11, flygplats A 
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specialbagagehanteringen. Utöver dessa personer gjordes det även intervjuer med ansvariga 
för incheckningspersonalen som besitter goda kunskaper kring vilka problem som finns vid 
incheckning av specialbagage. 

Den information som intervjuarna tog till sig vid intervjuerna har sedan använts som grund 
för enkätundersökningen.  

3.5 Enkätundersökning 
En enkätundersökning genomfördes för att få förståelse för de eventuella problem eller 
förbättringsområden som finns i informationen som passagerare tar till sig gällande 
specialbagage i samband med biljettköp. Då passagerarna i många fall har dålig kunskap 
gällande specialbagage valdes det att göra en enkät för de som arbetar med incheckning på 
flygplats A. Det är incheckningspersonalen som ser problemen, får ta emot klagomål och 
även ta hand om exempelvis oanmält specialbagage. Enkäten bygger på de informella 
intervjuer som gjordes löpande med personalen som arbetade med specialbagaget samt den 
uppfattning som examensarbetets författare fick då de studerade systemet. För mer 
information om enkätfrågorna och dess svar hänvisas läsaren till Bilaga 1 och Bilaga 2. 
 
Den enkät som framställdes i samband med detta examensarbete var en webbaserad enkät då 
Ejlertsson (2005) menar att datorenkäter är smidiga då de har en fördel i att resultatet ofta 
sammanställs i de enkätprogram som finns. 
 
Enkätens frågor utformades på ett sådant sätt att respondenterna kunde vara anonyma. Detta 
gjordes bland annat för att få en högre svarsfrekvens samt se till att de lagar som finns om 
personuppgifter och liknande inte överträddes.  
 
Enkäten distribuerades ut genom mail där respondenterna fick cirka två veckor på sig att svara 
på enkäten. Ejlertsson (2005) menar att helgdagar och skollov bör undvikas då 
svarsfrekvensen kan minska. Detta var någonting som var oundvikligt i detta fall då svaren 
inte kunde dröja tills att påsken var förbi.  
 

3.5.1 Frågeutformning 

Ejlertsson (2005) menar att det är viktigt att vara tydlig när frågor utformas för att undvika 
misstolkningar. Ett exempel som nämns är tidsangivelser, då de bör vara så precisa som 
möjligt. Detta har tagits i beaktning vid utformandet av enkäten då de frågor som innefattar 
tid preciseras som ”de senaste två veckorna”. Det är även viktigt att täcka upp alla möjliga 
svarsalternativ. I de frågor som utformades till enkäten finns det möjlighet till fritextsvar, då 
det ville täckas upp för avsaknad av kryssalternativ. 
 
Vid frågeutformning finns det tre grundregler som bör följas; uppdelning av frågor i 
sammanhängande avsnitt, logisk ordning på frågorna samt att de lättaste frågorna ska komma 
först. Dessa grundregler användes då enkäten utformades. Enkäten startar med 
bakgrundsfrågor för att sedan generellt handla om specialbagage innan frågorna går in på 
specifika områden.  
 
När svarstiden hade gått ut sammanställdes all data genom tabeller och diagram. Fritextsvaren 
sammanställdes där det drogs slutsatser om vilka problem och utvecklingsområden som finns 
gällande specialbagageinformationen.  
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3.6 Statistisk analys 
Efter att ha samlat in data på flygplats A under en veckas tid användes data till att göra 
statistiska analyser. Flighter som skulle till liknande destinationer lades ihop för att få fler 
insamlingspunkter på vardera område som analyserades. För att visa på skillnader mellan 
olika typer av resmål gjordes chi-två-tester. Dessa tester gjordes för att se om det finns någon 
skillnad mellan charter- och reguljärflyg samt om det finns någon skillnad mellan hub- och 
reguljärflyg.  
 
Grandin (2003) skriver att chi-två-tester bygger på att den observerade fördelningen jämförs 
med den förväntade fördelningen som uppstår om nollhypotesen är sann. Nollhypotesen visar 
på om två olika områdena är likadana. Resultatet brukar först sammanställas i en 
kontingenstabell där data presenteras under olika kategoriska rubriker. Med denna typ av 
tabell går det att ta reda på om det är någon kategori som är underrepresenterad. För att kunna 
göra beräkningar måste först frekvenser beräknas för om nollhypotesen är sann, det vill säga 
den förväntade frekvensen E. Nästa steg är att ta reda på hur det skulle se ut med antal i varje 
kategori om nollhypotesen var sann. En ny tabell fylls i med det förväntade värdet, det vill 
säga frekvensen multiplicerat med ursprungsvärdet. Därefter beräknas testvariabeln enligt 
följande: 
  �2 = 

∑岫�−�岻^2� , där O är det observerade frekvensen.  

 
Därefter behöver även frihetsgrader beräknas, detta görs genom följande beräkning: 
 
f = (antal rader – 1)*(antal kolumner – 1) 
 
Därefter kan ett värde utläsas ur en �2-tabell för att ta reda på om nollhypotesen kan förkastas 
eller inte. Om det beräknade värdet är större än värdet från tabellen kan nollhypotesen 
förkastas. 
 
För att denna metod ska kunna användas bör ingen av de förväntade frekvenserna understiga 
5. Skulle dock något enstaka värde understiga detta kommer det inte att ha någon betydande 
inverkan på resultatet.  
 
Efter att chi-två-testerna hade gjorts beräknades konfidensintervall för olika typer av flighter. 
Konfidensintervall är enligt Thorburn (2014) en form av osäkerhetsintervall. Då det finns 
osäkerhet i mätningar kan en given sannolikhet bestämmas och sedan går det att beräkna om 
det är troligt att liknande mätningar kommer att hamna inom samma intervall. Dessa 
konfidensintervall har oftast en säkerhet på 95 % eller 99 %. I de uträkningar som har gjorts i 
detta examensarbete har det i samtliga fall valts att räkna på ett 95 %-igt konfidensintervall. 
 
Formeln för konfidensintervall ser ut som följer: 
  ̅ ±  建a/に, n-な ∗  嫌に券     
 
Där ̅ ̅ är medelvärdet, t är det kritiska t-värdet som hämtas från en t-värdetabell, a är den 
säkerhet som väljs, s är standardavvikelsen och n är antalet mätningar.  
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Standardavvikelsen räknas enligt formeln: 
 

嫌 =  √∑岫̅ − 兼岻2券 − な  

 
där ∑岫̅ − 兼岻2 är summan av de kvadrerade avvikelserna för alla observationsvärden och n-1 
är antalet mätningar minus ett som används vid stickprovsundersökningar. (Byström och 
Byström, 2011) 
 
Konfidensintervallet användes sedan för att uppskatta inom vilket intervall det förväntade 
antalet specialbagage för en viss typ av flight förväntas ligga. 
 
Konfidensintervallen räknades ut i Excel för följande kombinationer 

- antal specialbagage till vinterdestinationer 
- antal specialbagage till sommardestinationer 
- antal specialbagage till hubdestinationer 
- antal specialbagage till reguljärdestinationer 
- antal specialbagage till destinationer utanför Europa 
- antal skidor till vinterdestinationer 
- antal övrigt specialbagage till vinterdestinationer 
- antal golfbagar till sommardestinationer 
- antal cyklar till sommardestinationer 
- antal barnvagnar till sommardestinationer 
- antal övrigt specialbagage till sommardestinationer 
- antal barnvagnar till alla typer av destinationer  
- antal sena bagage per flight 

 
Dessa kombinationer valdes då det är de kombinationer som känns mest relevanta att 
undersöka ur företag X:s synvinkel. Skidor, cyklar, barnvagnar och golfbagar är de 
specialbagage som det sänds mest av. Antalet sena bagage per flight undersöktes då detta 
bagage kan ha en stor inverkan på det övriga flygplatssystemet.  
 
Även frekvenstabeller gjordes för att ge företag X en bild av hur stor andel av det totala 
specialbagaget som är av vilken typ, samt cirkeldiagram som ger en överskådlig bild av hur 
stor andel en viss typ av specialbagage utgör.  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen innehåller flödeskartläggning och kundnöjdhet. 

4.1 Flödeskartläggning 
Oskarsson m. flera (2013) skriver att flödeskartläggningens främsta uppgift är att kartlägga 
material- och informationsflöden. Detta för att kunna hitta alla de aktiviteter och eventuella 
flaskhalsar som finns i ett flöde. De poängterar att det är bra att visa vilka personer eller 
avdelningar som är med och påverkar processerna i flödet. Själva kartläggningen bör göras 
med olika symboler som kan studeras mer ingående i Figur 4.1 som är inspirerad från 
Oskarsson m. flera (2013).  
 
 

 

Figur 4.1 Symboler för flödeskartläggning 

Aktiviteter och processer symboliseras i många fall som rektanglar eller cirklar medan 
trianglar visar på att det finns någon form av lager. För specialbagaget finns lager endast på 
de vagnar som finns i sorteringen vid specialbagagebandet. Det finns också heldragna pilar i 
flödeskartläggningen som visar på hur material, i detta fall bagage, flödar genom systemet. 
 
Oskarsson m. flera (2013) skriver att flödeskartläggning kan göras på olika nivåer, ju mer 
detaljerad den görs, desto mer tid behöver det läggas ned på kartläggningen. De menar även 
att skaparen av flödeskartläggningen bör fundera på hur mycket tid som ska läggas på 
flödeskartläggningen. Det rekommenderas att skaparen fokuserar på de flöden som anses vara 
mest intressanta och förfinar endast dem. Genom att fokusera på de viktiga delarna av flödet 
kan även flaskhalsar upptäckas. Det bör även fokuseras på att finna orsaken till flaskhalsar 
och finna åtgärder för att undvika dem. 

4.2 Kundnöjdhet 
Flygbranschen är en tjänstebransch som gör allt för att passageraren ska förflytta sig med sitt 
bagage från en flygplats till en annan på ett så smidigt sätt som möjligt. Grönroos (2000) 
skriver i sin bok om huvudtjänsten eller kärntjänsten. Han menar att huvudtjänsten sällan 
skiljer sig mellan konkurrenter. En bidragande faktor för vilket företag som kunden väljer är 
istället de så kallade bitjänsterna, även kallat konkurrensfördelar. Grönroos menar även att det 
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finns så kallade hjälptjänster till denna huvudtjänst. För ett företag är dessa tjänster tvungna 
att finnas för att huvudverksamheten ska fungera. Exempel på dessa tjänster kan för ett 
flygbolag vara biljettförsäljning, förflyttning av bagage, incheckning och spårning av förlorat 
bagage. Grönroos hävdar att stödtjänster kan användas för att öka konkurrensen mot övriga 
företag. Exempel på stödtjänster för flygbolag skulle kunna vara mat på flygplanet, fast track 
för säkerhetskontrollen, bonus- och rabattkort, fritt WiFi och försäljning av 
förpackningsmaterial.  
 
Grönroos beskriver tre tjänstefaktorer: 
 

- tillgänglighet: väntetider, antal personal, personalens kompetens, placering av 
incheckningsdiskar och liknande 
 

- interaktion : behandlar samspelet mellan flygbolag och passagerare. Det kan innebära 
hur väl automaterna är anpassade för användaren eller om det finns möjlighet för 
incheckning på Internet 

 
- kundens medverkan: den kunskap passageraren har om systemet. Det kan vara allt 

från att passageraren vet hur incheckningsprocessen fungerar till att ha vetskap om när 
incheckningen är öppen etc.  

 
Grönroos skriver om en kvalitetsundersökning som gjordes av British Airways där 
flygtjänster undersöktes. I den undersökningen kunde personalens arbetsegenskaper delas in i 
fyra grupper: 
 

- omtanke: vilket innefattar artigheten, vänligheten och tjänstvilligheten hos personalen 
samt att systemet är användarvänligt 
 

- spontanitet: innefattar personalens vilja och förmåga att fatta egna beslut för att 
snabbt kunna hjälpa kunden med deras förfrågningar eller önskemål 
 

- problemlösning: innehåller kunskapen om arbetet från personalens sida samt att 
personalen är villigt att på ett smidigt sätt underlätta för kunden 
 

- återställning: avser personalens- och hela systemets förmåga att smidigt se till att 
återställa de eventuella missförstånd och problem som har uppstått 

Grönroos fortsätter att behandla frågan om service lönar sig. Han menar att desto lägre 
kvalitet på tjänsterna som företaget erbjuder, desto mer kommer kundklagomålen att öka, 
vilket blir en kostnad för företaget. Kostnader uppstår även när arbetet måste göras om eller 
reklamationer måste hanteras. Dessa kostnadsposter kan minska om kvaliteten på tjänsten 
höjs. Grönroos menar att förbättringar i tjänstekvaliteten genererar mer intäkter än vad det 
kostar. Detta då kunden stannar kvar i företaget istället för att välja någon av konkurrenterna. 
Han menar att det oftast saknas en teori om hur mycket den ökade tjänstekvaliteten är värd för 
kunden. I många fall räknar företag enbart på de faktiska siffrorna och ser därför inte att 
kunder är lojala. Lojala kunder leder till en intäkt för företaget då de återkommer och 
spenderar mer pengar. Utöver att de spenderar pengar kan lojala kunder tala gott om företaget 
och på så vis värva nya kunder. Det är också viktigt att tänka långsiktigt och inte stirra sig 
blind på de initiala siffrorna. Detta då bra service oftast lönar sig på lång sikt. 
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5 FLÖDESKARTLÄGGNING 
I detta avsnitt presenteras flödet av specialbagaget för berörd specialbagageinlämning på 
flygplats A. 

5.1 Systembeskrivning 
En passagerares resa startar när biljetten bokas. Vid bokningen får passageraren ta del av 
information gällande exempelvis farligt gods och specialbagage. Huruvida denna information 
läses igenom och tas i beaktning är oklart och skiljer sig antagligen från passagerare till  
passagerare. När passageraren sedan anländer till flygplatsen kan den ha checkat in via SMS 
eller på Internet. Oavsett om incheckningen har blivit gjord innan passageraren anländer till 
flygplatsen eller om den görs på plats, behöver passageraren gå till en självincheckningsdisk 
och skriva ut en bagagetagg. Därefter ställer sig passageraren i kö för att lämna av sitt bagage 
vid en bemannad eller obemannad incheckningsdisk. Denna kö kan vara lång och för en 
barnfamilj kan dessa procedurer anses som krävande9.   
 
I de fall då passageraren har ett specialbagage som ska checkas in behöver passageraren först 
få en bagagetagg vid självincheckningsautomaterna. Sedan ska passageraren stå i kö till  
bag-dropen för att lämna av vanligt bagage. Vid bag-dropen får passageraren ett klistermärke 
av incheckningspersonalen som visar på att bagaget har blivit vägt och godkänt av företag X. 
Bagaget måste registreras för att vikten på flygplanet ska kunna kalkyleras. Företag X ska i 
samband med bagageregistreringen se till att ta betalt för eventuellt extra bagage. Efter detta 
ska passagerare med specialbagage köa ännu en gång för att lämna specialbagaget vid 
specialbagageinlämningsdisken. Vid specialbagageinlämningsdisken tar företag Z emot 
specialbagaget. Företag Z röntgar specialbagaget för att sedan skicka det till sorteringen. 
Utifrån vad det är för specialbagage skickas det till sorteringen antingen via 
specialbagagebandet eller hissen.  
 

När specialbagaget kommer till sorteringen tar personal hand om det genom att lägga det på 
en vagn vid bandet eller köra bagaget direkt till bagagefickan. Det bagage som läggs på 
vagnar vid specialbagagebandet lagras där tills en avgångsdriver hämtar vagnen och kör ut 
den till flygplanet. 
 
Specialbagagesystemet hanterar det bagage som inte uppfyller de krav som finns för det 
vanliga bagagesystemet. Anledningen till att ett bagage inte uppfyller kraven för vanligt 
bagage kan exempelvis vara att bagaget är för stort, för litet eller att bagagets remmar riskerar 
att fastna i bagagesystemet. På en del flygplatser kan även sent bagage sändas på 
specialbagagebandet för att snabbare få bagaget till sorteringen. Sent bagage är i många fall 
bagage som egentligen uppnår kvalifikationerna för vanligt bagage. Dock, när bagage checkas 
in kort inpå avgång behöver det sändas på specialbagagebandet, vilket egentligen är tillägnat 
specialbagage. Detta leder till att personal i sorteringen behöver ägna extra tid till det sena 
bagaget för att det ska komma med rätt flight, något som hade kunnat undvikas om bagaget 
checkades in i god tid. Anledningen till detta är framförallt för att det ofta är ont om tid från 
att bagaget kommer på specialbagagebandet tills att flighten ska avgå och behöver därför 
prioriteras.  
 

 
9 Möte med företag X, 2014-02-19, flygplats A 
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Då sent bagage egentligen kan hanterats av det vanliga bagagesystemet finns det inte alltid tid 
för personalen i sorteringen att ta hand om det sena bagaget. Anledningen till detta är 
framförallt att avgångsdrivern kör ut sent bagage till samma flight i flera omgångar då sent 
bagage kan komma till sorteringen vid olika tillfällen.10  

5.2 Flödeskartläggning 
I Figur 5.1 presenteras en flödeskarta över vad passagerarna behöver göra när de ska ut och 
resa från flygplats A.  

 

Figur 5.1 Passagerarens olika steg från det att de bestämmer sig för att resa tills de går 

till säkerhetskontrollen 

I Figur 5.2 beskrivs specialbagagets väg från det att det checkas in tills att det befinner sig vid 
flygplanet. Detta gäller endast för det specialbagage som lämnas in på berörd 
specialbagageinlämningsdisk.  

 
10 Möte med företag X, 2014-02-19, flygplats A 
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Figur 5.2 Specialbagagets väg genom flygplatsen 

5.3 Områden att belysa 
I detta avsnitt presenteras de områden som under mätningen uppmärksammades lite extra. 
Dessa områden kommer att analyseras senare i rapporten. De områden som presenteras i detta 
avsnitt räknas som mer mjuka aspekter. Detta innebär att allt inte kan styrkas med siffror. Hur 
fördelningen ser ut för specialbagaget och teorier kring detta presenteras i kapitel 6. 

5.3.1 Barnvagnar 

Barnvagnar står för en stor andel av allt specialbagage som hanteras av företag X. Barnvagnar 
paketeras oftast vid specialbagageinlämningen, vilket leder till att de tar upp plats. De som 
reser med barnvagnar har i många fall även mycket i händerna. Många av barnvagnarna 
paketeras i påsar för att skydda vagnarna. Detta är inget krav från flygbolagens sida, dock 
väljer flertalet av passagerarna att skydda sin barnvagn. Dessa påsar kan köpas i 
incheckningsdiskarna för 40 kronor.11 Då potential finns för företag X att ha personal vid 
specialbagageinlämningen skulle det innebära att företag X kan sälja barnvagnspåsar där. 
Några av passagerarna som observerades visste inte om att barnvagnspåsar kunde köpas i 
incheckningsdiskarna. När dessa passagerare kom till specialbagageinlämningen och fick reda 
på att påsarna gick att köpa vid incheckningsdisken, valde vissa att gå tillbaka till 
incheckningsdisken för att köpa en barnvagnspåse. Resterande valde att inte köpa en 
barnvagnspåse då det ansågs för besvärligt att gå tillbaka till incheckningsdisken. Den andel 
som lät bli att köpa en barnvagnspåse innebär en förlorad intäkt för företag X.  
 

 
11 Möte med företag X, 2014-04-03, flygplats A 
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5.3.2 Sent bagage  

En del passagerare anländer sent till flygplatsen. I de fall då dessa passagerare reser med 
bagage behöver passagerarna lämna av det vid specialbagageinlämningen. Detta för att det går 
fortare att få bagaget till sorteringen via specialbagageinlämningen än via det vanliga 
bagagesystemet. Detta blir en extra arbetsbelastning för personalen i sorteringen då de kan 
behöva åka ut till flygplanet med endast ett bagage åt gången. Det kan hända att det blir några 
sådana vändor per flight, vilket är tidskrävande för personalen. Dessutom kan sent bagage 
skapa förseningar vilket kan innebära en påverkan på flygplatsen.  
 

5.3.3 Bemanning 

När passagerare kommer till flygplatsen möts de av personal från företag X som vid behov 
hjälper dem att checka in i automater. Det är även personal från företag X som arbetar vid 
bag-dropen. Passagerare med specialbagage skickas sedan till specialbagageinlämningen där 
personal från företag Z arbetar. Vi specialbagageinlämningen scannas väskorna direkt av 
företag Z innan de transporteras till sorteringen. Då passageraren fortfarande är i processen att 
lämna ifrån sig sitt bagage, är det lätt för denna att tro att det är personal från företag X som 
sitter vid specialbagageinlämningen. Detta kan resultera i att passagerarna får en sämre bild 
av företag X om personal från företag Z inte har samma servicekänsla som personal från 
företag X. Anledningen till att det kan bli så har att göra med att passagerare inte alltid ser 
skillnad på företagen då passageraren i många fall tror att det är en och samma aktör som 
sköter bagagehanteringen. Precis som det beskrevs i avsnittet gällande barnvagnar, kan 
personal från företag X som är stationerade vid specialbagageinlämningen upprätthålla en 
högre servicenivå. Dock måste det fortfarande vara personal från företag Z som tar emot och 
scannar bagaget. Detta då de endast är företag Z som har den behörigheten på flygplatsen.  
 

5.3.4 Arbetssätt och dess påverkan på systemet 

Hur väl arbetet med specialbagage i sorteringen fungerar beror mycket på när passagerare 
anländer till flygplatsen, hur smidigt det går att checka in och hur personalen vid 
specialbagageinlämningen hanterar specialbagaget. Om många passagerare ska lämna in 
specialbagage vid specialbagageinlämningen samtidigt kan kö bildas. Beroende på hur 
effektivt företag Z arbetar kan det bildas olika långa köer. Detta kan komma att påverka hur 
nära inpå avgångstiden som bagaget anländer till sorteringen. 
 
Personal från företag Z som sitter vid specialbagageinlämningen byts ut i stort sett varje 
timma. Det finns ett fåtal undantag när personalen sitter på samma position i mer än en 
timma. Detta händer då det är mycket att göra och således finns ingen tid till att byta. Genom 
att personalen byter position varje timma leder detta till att många olika personer sänder 
specialbagage till sorteringen. Då varje person som arbetar för företag Z arbetar på olika sätt 
påverkas sorteringspersonalens arbete. Vissa av personalen från företag Z bildar högar av 
specialbagage som sedan sänds till sorteringen via specialbagagebandet. Dessa högar kan 
innehålla specialbagage till flera flighter vilket försvårar arbetet för sorteringspersonalen. 
Annan personal från företag Z lägger ett specialbagage på bandet åt gången. Personalen kollar 
sedan noggrant passagerarnas boardingkort och röntgenbilden innan nästa passagerare kan 
betjänas. Detta leder till en situation som är mer lätthanterlig i sorteringen då det inte kommer 
lika många specialbagage åt gången. Dock kan detta leda till långa köer vid 
specialbagageinlämningen. En del personal från företag Z skickar ett par bagage samtidigt om 
de ska till samma destination. Detta underlättar arbetet i sorteringen samtidigt som köerna inte 
blir oändligt långa. Utöver dessa arbetssätt finns det många andra sätt att ta hand om 
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specialbagaget. Det kan dock konstateras att hur personalen från företag Z arbetar får 
konsekvenser på hur personalen nere i sorteringen måste arbeta.  
 
När specialbagaget kommer till sorteringen tas det om hand direkt av sorteringspersonalen 
eller så får det ligga på bandet en stund. Detta beror på hur hög arbetsbelastningen är vid 
specialbagagebandet i sorteringen. Under peaktider finns det mycket att göra, vilket gör att 
personalen vid specialbagagebandet prioriterar att ta det bagage som kom till sorteringen 
först. Undantagsfall är om de har blivit förvarnade om att det kommer sent bagage till en 
flight som då måste prioriteras. Dock ses sent bagage som ett irritationsmoment för 
sorteringspersonalen då de i många fall inte är tillräckligt sena för att ha behövts sändas på 
specialbagagebandet. Som det nämnts tidigare händer det att personalen uppe vid 
specialbagageinlämningen staplar specialbagage på varandra, framförallt skidor, vilket leder 
till ett större arbete för personalen i sorteringen då de måste göra mer lyft och vara mer 
uppmärksamma på att rätt specialbagage kommer med rätt flight. Under mätningarna hände 
det att det kom ned skidor i högar tillhörande olika flighter, vilket försvårade effektiviteten för 
personalen i sorteringen. 
 
Som följd till att bagage kommer ned i olika takt, beroende på tidsintervall och personal vid 
specialbagageinlämningen, kan personalbeläggningen anses svår vid specialbagagebandet i 
sorteringen. Anledningen till att personalbeläggningen kan ses som svår beror på att 
flygbranschen är komplex och ingen dag är den andra lik. Detta leder till att det endast på 
förhand går att uppskatta hur mycket specialbagage som kommer att hanteras under dagen. 
Under peaktimmarna på morgnarna brukar det vara två personer i sorteringen som står vid 
specialbagagebandet och ser till att sortera det bagage som kommer på bandet. Vissa morgnar 
är det dock endast en person vid specialbagagebandet vilket kan resultera i att det blir 
svårhanterligt för personen som står vid bandet vid de tillfällen då det kommer mycket 
specialbagage samtidigt. Med svårhanterligt menas att det är svårt för personalen att veta var 
de ska börja plocka av bandet för att prioritera de specialbagage som anses som mest kritiska. 
Exempelvis i form av att det är sent bagage eller att det tar mycket plats på 
specialbagagebandet. 
 
Utöver påverkan av hur personal agerar vid specialbagageinlämningen finns det andra 
faktorer som påverkar arbetsbelastningen vid specialbagagebandet i sorteringen. En faktor 
som kan spela stor roll är om något bagage fastnar på vägen till sorteringen, vilket varken 
personalen vid specialbagageinlämningen eller specialbagagebandet ser. Det kan därför se ut 
som att det flyter på som vanligt från företag Z:s sida samtidigt som det i sorteringen är 
väldigt lugnt. När ett specialbagage fastnar kan det ta tid att få loss bagaget. Detta leder till att 
det kan bildas en stor mängd specialbagage på bandet vilket i sin tur resulterar i att det blir 
mycket för personalen i sorteringen att hantera när allting kommer samtidigt efter att bagaget 
har lossats. I vissa fall kan denna händelse skapa irritation för personalen i sorteringen som 
tror att personalen vid specialbagageinlämningen samlat på sig en stor hög innan de sänt 
bagaget till sorteringen. Stopp på specialbagagebandet kan även leda till att det sena bagage 
som sänds till sorteringen inte hinner med rätt flight, vilket kostar företag X pengar. Dock är 
detta någonting som inte sker ofta och i de fall det händer är det sällan under en längre tid.  
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6 PRESENTATION AV DATA 
I detta kapitel presenteras den data som har samlats in och de beräkningar som har gjorts på 
insamlad data. 

6.1 Indelning i olika kategorier 
I detta avsnitt presenteras respektive kategori samt varför de specifika destinationerna valdes. 
 
Charter: flighter där passagerarna har köpt en resa av en researrangör och som företag X har 
hand om. Charter kan vara till både sol- och skiddestinationer 
 
Reguljär:  de flighter som är i det ordinarie flygschemat och som inte utgörs av charter 
 
Hub: destinationer som anses vara stora flygplatser där många passagerare har 
transferflighter räknas till hubdestinationer. Här valdes AMS, CPH, FRA och LHR ut. Detta 
för att det är de flygplatser i Europa med många avgångar från flygplats A 
 
Vinterdestinationer: Här valdes GVA C, GVA R, LIN, SZG och ZRH ut som 
vinterdestinationer. Detta då dessa destinationer ligger nära berg vilket gör att många 
skidturister åker till dessa destinationer. Detta innebär i sin tur att det kan vara mycket 
specialbagage i form av skidor på dessa flighter. Det ska även noteras att det flygs till vissa av 
dessa destinationer året om 
 
Sommardestinationer: Här valdes AGP, ALC, NCE, PMI, RHO och TFS ut som 
sommardestinationer. Dessa valdes slumpmässig ut för att täcka lite olika 
semesterdestinationer för solresor som finns runt om i Europa. Det finns fler som skulle 
kunna räknas till sommardestinationer, dock för att det inte skulle bli för svårräknat valdes 
sex destinationerna ut. Då destinationerna är hyfsat lika finns det möjlighet att dra paralleller 
mellan alla sommardestinationer 
 
Destinationer utanför Europa: EWR, ORD och PEK valdes ut som destinationer utanför 
Europa. Anledningen till att det blev dessa tre destinationerna har att göra med att det inte 
finns så många destinationer utanför Europa att välja på. Dessa valdes dessutom ut då det inte 
är vanliga sommar/vinterdestinationer utan snarare mer stadsresor 
 
Barn: denna kategori innefattar barnvagnar, bilbarnstolar och eventuella övriga 
transportmedel för barn 
 
Golfbagar: golfbagar är bagage innehållande golfutrustning 
 
Skidor/snowboard/pjäxor: i denna kategori ingår skidor, snowboards och pjäxbagar 
 
Väskor: denna kategori innefattar crew-väskor och väskor som av någon anledning inte 
klarar av att hanteras på det vanliga bagagetransportbandet så som ryggsäckar och 
backpackryggsäckar. Även sent bagage innefattas av denna rubrik 
 
Sport (övrigt): i denna kategori ingår alla typ av sportutrustning som inte är cykel eller golf, 
det vill säga allt från höjdhoppsstavar till hockeytrunkar 
 
Paket: innefattar allt som skickas i kartong och liknande 



 
 26  

Cykel: innefattar cyklar som antingen skickas med eller utan väska/annat skydd 
 
Övrigt: i denna kategori ingår allt som inte kommer tillräckligt frekvent för att få en egen 
kategori. Denna kategori innefattar allt från djur, rullstolar, instrument till gardinstänger 

6.2 Fördelning av specialbagage totalt sett 
För att ge en inblick i hur specialbagaget fördelar sig har allt bagage summerats ihop och 
sammanställts i cirkeldiagram. Under tiden som insamlingen av data skedde lämnades 2755 
specialbagage in vid specialbagageinlämningen. Fördelningen kan ses i Figur 6.1 
 

 

Figur 6.1 Fördelning av allt specialbagage 

Då det finns en skillnad i hur fördelningen ser ut beroende på om det är charter eller reguljär 
presenterad de i två olika figurer. Fördelningen för charterflighter kan ses i Figur 6.2 och 
fördelningen för reguljärflighter kan studeras i Figur 6.3. 
 

 

Figur 6.2 Fördelning av specialbagage på charteravgångar 
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Figur 6.3 Fördelning av specialbagage på reguljäravgångar 

Dessa figurer visar hur det ser ut om data för många olika flighter slås ihop och sedan 
presenteras. Dock kan detta skilja sig mellan flighter som avgår från flygplatsen. Detta gör att 
det blir en mer rättvis bild, som är användbar i andra sammanhang, om specialbagaget delas 
upp på olika flighter och typer av destinationer. Efterföljande avsnitt i detta kapitel kommer 
att presentera antalet specialbagage av olika typ per flight eller typ av destination.  

6.3 Skillnader mellan olika typer av grupperingar 

I detta avsnitt presenteras de chi-två-tester som gjords för att ta reda på om fördelningen av 
typ av specialbagage ser likadant ut för olika flighttyper för att i senare avsnitt presentera 
antal specialbagage per flight.  

6.3.1 Skillnad mellan reguljär- och charterflighter 

En fråga som uppkom under mätningarna är om det finns någon skillnad mellan det 
specialbagage som checkas in beroende på om det ska med en reguljär- eller charterflight. För 
att ta reda på om det finns någon skillnad mellan dessa gjordes ett chi-två-test. I Tabell 6.1 
presenteras summan av antalet bagage per kategori och typ av resa. Där är även totalsumman 
och den beräknade frekvensen uträknad i enlighet med teorin om chi-två-tester.  

Tabell 6.1 Summering av antal bagage per kategori och typ av resa 

  barn golf skidor väska sport övrigt Summa 1 

Charter, O 185 259 137 139 33 26 779 

Reguljär, O 322 367 392 556 127 212 1976 

Summa 2 507 626 529 695 160 238 2755 

Frekvens, E 0,184 0,227 0,192 0,252 0,058 0,086 

  
Därefter beräknades värdena för om nollhypotesen är sann, vilket skulle innebära att det inte 
finns några skillnader mellan charter- och reguljärflighter. Dessa beräkningar och utfall kan 
studeras i Tabell 6.2. 
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Tabell 6.2 Förväntade frekvenser om nollhypotesen är sann.  

  Barn golf skidor väska sport övrigt 
charter  
(E*summa 1 (charter)) 143,4 177,0 149,6 196,5 45,2 67,3 

reguljär  
(E*summa 1 (reguljär)) 363,6 449,0 379,4 498,5 114,8 170,7 

 
När ovanstående beräkningar hade gjorts beräknades värdet på testvariabel, för att kunna ta 
reda på om nollhypotesen är sann eller inte. Även antalet frihetsgrader beräknades för att 
kunna avläsa värdet från �2-fördelningstabell.  

Tabell 6.3 Uträkning av testvariabeln, �2 samt antalet frihetsgrader �2=∑((�−�)^2/E) 134,7 

Frihetsgrader(r-1)*(k-1) 5 

 
Från tabell blir värdet för 5 frihetsgrader och 99,95 % säkerhet 22,11. Då värdet från  �2-fördelningstabell är mindre än det framräknande värdet kan nollhypotesen förkastas. Detta 
betyder i sin tur att det med 99,95% sannolikhet finns en skillnad mellan charter- och 
reguljärflighter gällande typ av specialbagage.  
 

6.3.2 Skillnad mellan hub- och reguljärflighter 

För att ta reda på om det finns någon skillnad på det specialbagage som flygs till en hub- 
respektive reguljärflygplats har ett chi-två-test gjorts. De hubdestinationer som valdes har 
många flyglinjer som flygs till och från dessa flygplatser. Därför är det troligt att en stor del 
av de passagerare som flyger till någon av dessa destinationer ska flyga vidare därifrån. 
Anledningen till att reguljärdestinationerna blev de tre som presenteras har att göra med att 
det finns en liten sannolikhet att passagerare ska flyga vidare från dessa flygplatser. Dessa 
valdes också då de är destinationer med flera avgångar i veckan från flygplats A, vilket leder 
till att datamängden är tillräckligt stor. I Tabell 6.4 kan summan och frekvensen av det 
beräknade specialbagaget för respektive kategori ses.  

Tabell 6.4 Summering av antal bagage per kategori och om det är en hub- eller 

reguljärdestination som är resmålet.  

  barn golf skidor väska sport övrigt summa 1 
hub, O 60 64 63 174 15 51 427 

reguljär, O 57 12 42 97 9 26 243 

summa 2 117 76 105 271 24 77 670 

frekvens, E 0,175 0,113 0,157 0,404 0,036 0,115 

  
Därefter beräknades det om nollhypotesen var sann, det vill säga att det inte finns någon 
skillnad gällande typ av specialbagage mellan reguljär- och hubdestinationer. Om 
nollhypotesen är sann borde värdena se ut som i Tabell 6.5 där den förväntade frekvensen 
presenteras.  
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Tabell 6.5 Förväntat frekvens om nollhypotesen är sann 

  Barn golf skidor väska sport övrigt 
hub  
(E*summa 1 (hub)) 74,6 48,4 66,9 172,7 15,3 49,1 

reguljär  
(E*summa 1 (reguljär)) 42,4 27,6 38,1 98,3 8,7 27,9 

 
För att kunna ta reda på om nollhypotesen är sann eller inte beräknades värdet på testvariabel, �2. Även antalet frihetsgrader beräknades för att kunna avläsa värdet från  �2-fördelningstabell. Från tabellen avlästes värdet för 99,95% och 5 frihetsgrader till  22,11 
vilket är lägre än det uträknade värdet i Tabell 6.6. Detta innebär att nollhypotesen kan 
förkastas vilket betyder att det med 99,95% sannolikhet finns det en skillnad mellan typ av 
specialbagage för hub- och reguljärdestinationerna.  

Tabell 6.6 Uträkning av testvariabeln, �2 samt antalet frihetsgrader �2=∑((�−�)^2/E) 22,518 

Frihetsgrader(r-1)*(k-1) 5 

 
Efter att ha gjort dessa chi-två-tester kan det konstateras att det skiljer sig mycket mellan 
såväl charter- och reguljärdestinationer som mellan reguljär- och hubdestinationer. För att ens 
kunna göra dessa två tester har flighter redan grupperats ihop då det skulle bli allt för 
omfattande att räkna på alla möjliga kombinationer av flightsammansättningar. Därför har det 
valts att slå ihop flighter som anses vara lika. Ytterligare en orsak till att flighter har behövt 
slås ihop är att antalet mätningar för enbart en destination i en del fall är ganska få. I de fall då 
det vid sammanställning av data har framkommit att det finns destinationer som skiljer sig 
från mängden har de presenterats separat.  

6.4 Antal specialbagage inom och utanför Europa 
I detta avsnitt presenteras summan av antal specialbagage uppdelat på olika sorters 
destinationer inom och utanför Europa. Det kan vara intressant för företag X att veta hur 
mycket specialbagage som faktiskt hanteras per flight för att exempelvis kunna planera sin 
personal. Data har valts att presenteras i form av konfidensintervall för att ge företag X 
information om inom vilket intervall antalet specialbagage kan förväntas ligga.  

6.4.1 Antal specialbagage till vinterdestinationer 

I Tabell 6.7 presenteras medelvärdet och ett 95 % konfidensintervall för allt specialbagage 
som skickas till olika vinterdestinationer. Då det finns en skillnad mellan de flighter som går 
som reguljärflighter och de som går som charterflighter har de delats upp för att visa på 
skillnaderna däremellan. Rad ett i tabellen representerar alla vinterdestinationer, rad två de 
reguljära flighterna och rad tre de två charterflighterna. Detta leder till att det med 95 % 
sannolikhet kommer vara mellan 7,5 till 29,5 specialbagage på någon av dessa flighter. Dock 
bör det göras skillnad på om det är reguljär- eller charterflighter varpå spannet för reguljära 
flighter ligger mellan 4,3 och 23,3 stycken och charterspannet är svårt att sätta siffror på då 
det saknas mätningar för att få ett trovärdigt resultat. Dock kan det konstateras att det är 
betydligt högre antal än för reguljärflighterna.  
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Tabell 6.7 Uträkning av konfidensintervall för allt specialbagage till vinterdestinationer 

Allt specialbagage 
medel ̅̅  

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

GVA C, GVA R, LIN, SZG, ZRH 18,5 25 11,0 7,5-29,5 

GVA R, LIN, ZRH 13,7 23 9,4 4,3-23,1 

GVA C, SZG 74,0 2 - - 

 

6.4.2 Antal specialbagage till sommardestinationer 

I Tabell 6.8 presenteras uträkningarna för de utvalda sommardestinationerna. Intervallet ligger 
med 95 % säkerhet på 17,8 med ±5,9. I de två raderna under alla sommardestinationer har 
destinationerna delats upp beroende på om de är charter- eller reguljärflighter. Detta visar på 
att reguljärflighter har aningen mer specialbagage än charterflighter. Det ska dock påpekas att 
det endast har gjorts fem mätningar för charter och därför kan slumpen ha avgjort detta 
resultat. 

Tabell 6.8 Uträkning av konfidensintervall för allt specialbagage till 

sommardestinationer 

Allt specialbagage 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

AGP, ALC, NCE, PMI, RHO, TFS 17,8 24 5,9 11,9-23,7 

RHO, TFS; charter 15,2 5 6,3 8,9-21,5 

AGP, ALC, NCE, PMI; reguljär 18,4 19 6,0 12,4-24,4 

 

6.4.3 Antal specialbagage till hubdestinationer 

I Tabell 6.9 presenteras uträkningarna för konfidensintervallet för hubdestinationerna.  
Då medelvärdet skiljde sig en del mellan de olika destinationerna valdes data att presenteras 
för vardera av destinationerna. Dock presenteras även data för de hopslagna destinationerna. 
Det som framkom av dessa uträkningar var att LHR har flest specialbagage följt av AMS, 
CPH och FRA i sjunkande ordning. Väljs en slumpvis flight till någon av dessa destinationer 
kommer det med 95 % sannolikhet komma mellan 4,3 och 6,5 specialbagage.  

Tabell 6.9 Konfidensintervall för allt specialbagage till hubdestinationer 

Allt specialbagage 
Medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
Intervall 

AMS, CPH, FRA, LHR 5,4 75 1,1 4,3-6,5 

AMS   5,3 7 4,9 0,4-10,2 

CPH 3,6 38 1,0 2,6-4,6 

FRA 1,7 10 1,0 0,7-2,7 

LHR 7,4 20 3,1 4,3-10,5 

 

6.4.4 Antal specialbagage till reguljärdestinationer 

De flygplatser som inte räknas till hubdestinationer, sommardestinationer eller 
vinterdestinationer hamnar under en egen kategori som kallas reguljärdestinationer. I  
Tabell 6.10 återfinns de uträknande konfidensintervallen. Det skiljer sig inte speciellt mycket 
mellan de olika flighterna, utan det flygs mellan 3,5 och 5,7 specialbagage per reguljärflight. 
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Den minimala skillnaden mellan destinationerna styrks när de presenteras var för sig i 
tabellen. 
 

Tabell 6.10 Konfidensintervall för allt specialbagge till reguljärdestinationer 

Allt 

specialbagage 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
Intervall 

BRU, CDG, MUC 4,6 38 1,1 3,5-5,7 

BRU 4,3 7 3,8 0,5-8,1 

CDG 4,2 16 1,3 2,9-5,5 

MUC 5,1 15 1,4 3,7-6,5 

 

6.4.5 Antal specialbagage till destinationer utanför Europa 

De destinationer som representerar flygplatser utanför Europa har valts då det finns nästan 
dagliga avgångar till dessa destinationer. Uträkning av konfidensintervall för destinationerna 
presenteras i Tabell 6.11. Detta innebär alltså att 95 gånger av 100 kommer det vara mellan 
6,7 och 14,7 specialbagage per flight till någon av EWR-, ORD- eller PEK-destinationerna. 

Tabell 6.11 Uträkning av konfidensintervall för allt specialbagage till destinationer 

utanför Europa 

Allt 

specialbagage 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
Intervall 

EWR, ORD, PEK 10,7 14 4,0 

 

6,7-14,7 

6.5 Fördelning av specialbagage till vinterdestinationer 

I detta avsnitt presenteras två fördelningar av specialbagage; en för skidor till 
vinterdestinationer och en för övrigt bagage till vinterdestinationer. 

6.5.1 Antal skidor till vinterdestinationer 

I detta avsnitt presenteras antalet skidor till de olika vinterdestinationerna som valdes ut. 
Dessa presenteras i Tabell 6.12 där den första raden med uträkningar är summan av alla 
skiddestinationer. Rad nummer två är de reguljära vinterdestinationer som avgår från  
fl ygplats A och rad tre representerar skidcharterresorna.  
 
Resultatet för konfidensintervallet visar att oberoende vilken skiddestination som 
specialbagaget ska till kommer det att vara mellan 7,8 och 21,6 skidor per flight. Delas de 
istället upp i kategorierna reguljär och charter går det enklare att urskilja resultatet genom att 
endast avläsa medelvärdet som visar den markanta skillnaden i antalet skidor. Då 
charteravgångarna endast har två uppmäta datum blir intervallet svårtolkat. På en 
charteravgång till en skiddestination kommer det med största sannolikhet alltid att finnas 
skidor och att antalet förmodas vara relativt stort. Slutsatsen som går att dra av detta är att det 
finns skillnader mellan hur många skidor som skickas på varje flight beroende på om det är en 
charter- eller reguljärflight. 
 
Som presenteras i tabellen har intervallet för charterflighterna valts att inte skrivas ut då 
värdet är osannolikt stort i och med de få mätningar som kunnat göras. Dock, precis som det 
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har konstaterats ovan kommer det med största sannolikhet att finnas många skidor på en 
skidcharter. 
  

Tabell 6.12 Uträkning av konfidensintervall för skidor till vinterdestinationer 

Skidor 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

LIN, ZRH, GVA R, GVA C, SZG 14,7 25 6,9 7,8-21,6 

LIN, ZRH, GVA R  10,3 23 4,2 6,1-14,5 

GVA C, SZG 66,0 2 - - 

 

6.5.2 Antal övrigt specialbagage till vinterdestinationer 

I detta avsnitt presenteras antalet övrigt specialbagage till vinterdestinationer. Det är samma 
vinterdestinationer som i avsnittet ovan. I Tabell 6.13 presenteras uträkningarna för 
konfidensintervall. Det kan konstateras att antalet övrigt specialbagage till dessa destinationer 
är förhållandevis litet i jämförelse med antalet skidor till samma platser. För samtliga 
destinationer ligger antalet övrigt specialbagage, det vill säga allt som inte är skidor, mellan 
1,7 och 3,9 stycken per flight då ett konfidensintervall på 95 % används. Även i detta fall är 
antalet mätningar för charteravgångarna för få för att kunna säga hur mycket specialbagage 
som det förväntas vara per flight.  

Tabell 6.13 Uträkning av konfidensintervall för övrigt specialbagage till 

vinterdestinationer 

Övrigt specialbagage 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

LIN, ZRH, GVA R, GVA C, SZG 2,8 25 1,1 1,7-3,9 

LIN, ZRH, GVA R  2,9 23 1,1 1,8-4,0 

GVA C, SZG 1,0 2 - - 

 

6.6 Fördelning av specialbagage till sommardestinationer 
I detta avsnitt presenteras antalet specialbagage som går med en flight till någon av de 
slumpvis utvalda sommardestinationerna. Fördelningarna presenteras för golfbagar, cyklar, 
barnvagnar och övrigt specialbagage.  

6.6.1 Antal golfbagar till sommardestinationer 

Det anses intressant att undersöka andelen golfbagar som skickas per flight till någon av 
sommardestinationerna. Anledningen till att golfbagar valdes ut för att undersökas mer 
djupgående har att göra med att det under mätningar konstaterades att många golfbagar 
hanterades av företag X. Uträkningarna bygger på sex olika destinationer som presenteras i 
Tabell 6.14. Beräkningarna resulterade i ett konfidensintervall på 7,8 ±3,5 golfbagar per 
flight. Detta resultat blev en aning missvisande då det fanns stora skillnader mellan de olika 
flighterna. På grund av detta valdes det att kategorisera flighterna där ALC, AGP, PMI och 
TFS sammanfördes och fick ett värde på 10,4 ± 4,9 golfbagar per flight. Resterande flighter, i 
detta fall NCE och RHO, fick ett värde på 2,7±0,9 golfbagar per flight. Samtliga värden gäller 
för ett 95 % konfidensintervall.  
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Tabell 6.14 Uträkning av konfidensintervall för golfbagar till sommardestinationer 

Golf 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
Intervall 

TFS, PMI, AGP, 
ALC, NCE, RHO 7,8 24 3,5 

 

4,3-11,3 

TFS, PMI, AGP, 
ALC 10,4 16 4,9 

 

5,5-15,3 

NCE, RHO 2,7 8 0,9 1,8-3,6 

 

6.6.2 Antal cyklar till sommardestinationer 

Till sommardestinationerna flygs det även en del cyklar. Det visar sig att antalet cyklar är 
färre än golfbagar, dock är cyklar mer otympliga och bör därför beräknas separat. Resultatet 
för antal cyklar kan ses i Tabell 6.15. Precis som för golfbagar räknades konfidensintervallet 
för alla sex destinationer. Detta gav ett konfidensintervall på 2,1 ±1,4 cyklar per flight, vilket 
betyder att 95 % av flighterna innehar minst 0,7 cyklar till någon av dessa destinationer. 
Antalet cyklar kommer inte heller att överstiga 3,5 stycken per flight. Då flighter till  PMI 
hade fler cyklar än resterande sommardestinationer gjordes enskilda uträkningar för PMI, 
vilket gav ett intervall på 4,5±3,8 cyklar. Detta innebär att flighter till PMI bör ha fler cyklar 
än övriga sommardestinationer. Resterande fem sommardestinationer har en hyfsat lik  
variation av antalet cyklar per flight och valdes därför att sammanföras vid beräkningarna. 
 

Tabell 6.15 Uträkning av konfidensintervall för cyklar till sommardestinationer 

Cykel 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

TFS, PMI, AGP, 
ALC, NCE, RHO 2,1 24 1,4 

 

0,7-3,5 

TFS, AGP, ALC, 
NCE, RHO 0,9 16 0,8 

 

0,1-1,7 

PMI 4,5 8 3,8 0,7-8,3 

 

6.6.3 Antal barnvagnar till sommardestinationer 

En stor andel av allt specialbagage som checkas in är barnvagnar. Innan mätningarna startade 
fanns en teori om att en stor andel av dessa barnvagnar flygs till sommardestinationerna, 
vilket resulterade i att det gjordes uträkningar för dem. I Tabell 6.16 Uträkning av 
konfidensintervall för barnvagnar till sommardestinationerkan resultatet för konfidensintervall 
ses. Då det inte finns någon större skillnad mellan de olika destinationerna presenteras alla 
destinationer i en uträkning. Med 95 % sannolikhet kommer antalet barnvagnar till någon av 
sommardestinationerna vara mellan 2,6 och 5,4 stycken per flight.  
 

Tabell 6.16 Uträkning av konfidensintervall för barnvagnar till sommardestinationer 

Barn 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

TFS, PMI, AGP, 
ALC, NCE, RHO 4,0 24 1,4 

 

2,6-5,4 
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6.6.4 Antal övrigt specialbagage till sommardestinationer 

Det kan även vara intressant att veta hur mycket specialbagage utöver cyklar, barnvagnar och 
golfbagar som går till sommardestinationerna. Detta presenteras i Tabell 6.17. Precis som 
med barnvagnar är skillnaden liten mellan de olika destinationerna varpå alla sex 
destinationer går under samma beräkning. Som uträkningen visar varierar antalet övrigt 
specialbagage med 95 % säkerhet mellan 1,1 och 4,3 stycken per flight.  

Tabell 6.17 Uträkning av konfidensintervall för övrigt specialbagage till 

sommardestinationer 

Övrigt 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar Plus/minus 

 
 
 
 
intervall 

TFS, PMI, AGP, 
ALC, NCE, RHO 2,7 24 1,6 

 

 

1,1-4,3 

6.7 Sent bagage 

Då det vanliga bagagesystemet är betydligt långsammare än specialbagagesystemet, skickas 
en del sent incheckade bagage på specialbagagebandet. I Tabell 6.18 kan konfidensintervallet 
ses för antal sena bagage per flight uppdelat på dagar. För alla veckans dagar är det mellan 2,2 
och 3,5 sena bagage per flight som skickas till sorteringen för ett 95 % konfidensintervall. 
Antalet sena bagage ökar sedan en aning vid veckoslutet då det är mellan 2,7 och 4,9 sena 
bagage per flight jämfört med veckodagarnas 1,5 till 2,1 stycken.  
 
Då det nästan endast är passagerare till reguljärflighter som kommer med sent bagage betyder 
det att tabellen endast omfattar reguljärflighter. Under de dagar som insamlingen gjordes var 
det endast fyra charterflighter som hade sent bagage. Det som inte räknas med i detta var när 
ett vanligt bagageband gick sönder och nästan två hela flighters bagage skickades på 
specialbagagebandet. Detta bagage kom tätt inpå flighternas avgångar, vilket antas beror på 
felet med originalbandet. Som ett resultat av detta finns inte dessa med i statistiken då det 
skulle ge ett resultat som inte stämmer överens med verkligheten. Dock ska det finnas i åtanke 
att detta är sådant som händer emellanåt. Hur ofta det inträffar är dock svårt att säga då data 
inte täcker ett såpass stort tidsintervall.  
 

Tabell 6.18 Antalet sena bagage per flight per olika tidsintervaller 

Sent bagage 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar Plus/minus 

 
Intervall 

MÅN, TIS, ONS, 
TORS, FRE, LÖR, 
SÖN 2,8 111 0,6 

 

 

2,2-3,5 

MÅN, TIS, ONS, 
TORS 1,8 57 0,3 

 

1,5-2,1 

FRE, LÖR, SÖN 3,8 54 1,1 2,7-4,9 
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Från det att ett specialbagage sänds iväg på specialbagagebandet tar det drygt en minut innan 
det når sorteringen. Väl i sorteringen kan specialbagage direkt lastas på en truck som kör ut 
det sena bagaget till flygplanet. Hur lång tid det tar tills specialbagaget är vid flygplanet beror 
på avståndet till den gate där flygplanet står. Är gaten nära sorteringen blir den totala 
genomloppstiden för ett sent bagage endast ett fåtal minuter. Det bör dock poängteras att 
bagage som inte ansågs som sent bagage hade en längre genomloppstid, då det förvarades i 
sorteringen innan det kördes ut till flygplanen. 

6.8 Barnvagnar 
Då barnvagnar är en stor del av det totala specialbagaget och även den del som ligger  
företag X varm om hjärtat, presenteras uträkningar för barnvagnar i detta avsnitt. För att få 
reda på hur många barnvagnar som fanns på varje flight räknades konfidensintervallet ut för 
flera olika kombinationer. Kombinationerna av destinationer är samma som tidigare har 
presenterats i rapporten. Det som har tillkommit är en kategori för övriga semesterresemål 
som räknas som övriga sommardestinationer och liknande. Alla övriga resmål, vilket 
mestadels är städer runt om i Europa, sattes under kategorin övriga städer. I Tabell 6.19 
presenteras alla intervall. I och med detta kan det konstateras att det är snäppet fler 
barnvagnar som flygs till semesterdestinationer och det är framförallt till 
sommardestinationerna som de flygs. 
 

Tabell 6.19 Konfidensintervall för barnvagnar 

Barn 
medel ̅̅ 

antal 
mätningar plus/minus 

 
intervall 

TFS, PMI, AGP, 
ALC, NCE, RHO 4,0 24 1,4 

 

2,6-5,4 

ZRH, GVA, LIN, 
SZG 1,9 15 0,6 

 

1,3-2,5 

CPH, AMS, LHR, 
FRA 1,6 30 0,4 

 

1,2-2,0 

BRU, CDG, MUC 1,8 26 0,3 1,5-2,1 

PEK, ORD, EWR 2,5 13 1,0 1,5-3,5 

Övriga 
semesterresemål 4,9 22 1,5 

 

3,4-6,4 

Övriga städer 1,5 39 0,2 1,3-1,7 

 
Under insamlingsdagarna lämnades nästan 500 barnvagnar in vid specialbagageinlämningen. 
Det totala antalet specialbagage var cirka 2750 stycken. Om barnvagnar paketeras i någon 
form av skydd undersöktes och presenteras i Figur 6.4. Ingen påse innebär att passageraren 
viker ihop barnvagnen och lämnar in den utan något skydd, något som 30 % av passagerarna 
gjorde. Egen påse är påsar från andra företag än företag Y samt sopsäckar eller liknande 
emballage. Den delen stod för 7 % av det totala antalet barnvagnar. Egen väska stod för 13 % 
av alla barnvagnar och innebar att barnvagnen var paketerad i något tjockare fodral som gav 
ett bättre skydd än vad en påse gör. Företag Y:s påse är påsen som köps vid 
incheckningsdiskarna för 40 kronor, vilket stod för 50 % av det totala antalet barnvagnar som 
lämnades in.   
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Figur 6.4 Fördelning av barnvagnar efter emballage, alla flighter 

Det var även skillnad under dagen på hur många barnvagnar som checkades in, vilket 
presenteras i Figur 6.5. Morgonen var i särklass överlägsen då det gäller barnvagnar. På 
lördagen kan det ses en lite jämnare fördelning. Detta beror på att det är fler avgångar under 
morgonen samt att det är fler charteravgångar under hela lördagen.  
 

 

Figur 6.5 Fördelning mellan incheckade barnvagnar morgon och kväll veckans alla sju 

dagar 

6.9 Fördelning mellan hiss och band 
I väldigt få fall användes hissen för att skicka specialbagage till sorteringen. Alla elrullstolar 
och djur skickades i hissen då djur inte ska röntgas på grund av strålningen samt att bandet 
lutar varpå det finns en risk att djurburen kan välta på vägen till sorteringen. Elrullstolar 
klassificerades som allt för stora och tunga för specialbagagebandet och sändes därför ned i 
hissen. I övrigt var det endast fåtal undantag då hissen användes. Under mätdagarna kom två 
cyklar utan cykelemballage, vilket resulterade i att de transporterades till sorteringen genom 
hissen. Utöver detta kunde resterande specialbagage sändas på specialbagagebandet. På grund 
av det låga antalet specialbagage som sänts till sorteringen via hissen presenteras inga data på 
detta då en större djup i antalet insamlade objekt hade behövts.  
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6.10  Inflytande från andra flygplatser 
Företag X är aktör på flera flygplatser och proceduren för specialbagage kommer därför att 
beskrivas på en av de andra flygplatserna för att sedan kunna jämföras med flygplats A. 
Denna flygplats döps till flygplats B. 
 
Flygplats B består endast av en terminalbyggnad och delas upp i inrikes och utrikes på varsin 
sida om terminalen. När passageraren kommer till flygplats B måste den först finna 
incheckningsdiskarna för sin flight. Även här används egen incheckning och sedan bag-drop, 
precis som på flygplats A. Vanligt bagage lämnas av vid bag-dropen medan specialbagage 
måste lämnas in vid en annan disk. Vid specialbagageinlämningsdisken finns personal från 
företag X som väger bagage och tar betalt för eventuell övervikt samt säljer barnvagnspåsar 
och djurburar. På sådant vis kan inget bagage som överstiger eventuella viktrestriktioner 
sändas till sorteringen utan företag X:s godkännande. 
 
I anslutning till specialbagageinlämningsdisken finns specialbagagebandet. När 
specialbagaget har blivit vägt och godkänt sänds det till sorteringen. Röntgen finns därmed på 
vägen till sorteringen. I de fall då ett specialbagage inte kan sändas på specialbagagebandet på 
grund av att det exempelvis är för stort, ömtåligt eller tungt, måste hissen användas. När 
specialbagaget har blivit godkänt av företag X ställs det på en vagn som sedan personal från 
företag X förflyttar till hissen som finns i avgångshallen. Vid hissen finns det personal från 
företaget som sköter säkerheten på flygplats B, som ser till att röntga det bagage som går att 
röntga innan det sänds ned till  airside. Hissen på flygplats B befinner sig utomhus och är 
därför inte i direkt anslutning till sorteringen. Detta resulterar i att personalen från företag X 
som befinner sig i avgångshallen måste meddela personalen i sorteringen om att bagage i 
hissen är på väg. På sådant vis kan personalen som befinner sig vid specialbagagebandet 
hämta det bagaget och se till att det kommer med rätt flight. Proceduren för det bagage som 
kommer till sorteringen på specialbagagebandet fungerar det på samma sätt som på  
flygplats A. 
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7 ENKÄTUNDERSÖKNING 
En enkätundersökning genomfördes med syfte att ta reda på vilka brister som finns i 
informationen gällande specialbagage, som passagerare får tillgång till vid biljettköp. Då 
passagerarna inte ska störas när de ska ut och resa har enkätundersökningen vänt sig till de 
personer som får träffa passagerarna när de kommer till flygplatsen, nämligen 
incheckningspersonalen. Enkätfrågorna finns att studera i Bilaga 1. 
 
Distribution 
Enkäten distribuerades som webbenkät genom mail till incheckningspersonalen, vilket var 
mellan 200 till 300 stycken personer. Respondenterna kunde vara helt anonyma när de 
svarade på enkäten. Enkäten inleddes med en beskrivning där syftet med enkäten, 
kontaktuppgifter om någon hade någon fråga samt sista svarsdatum presenterades. 
Respondenterna hade cirka två veckor på sig att svara på enkäten.  
 
Svarsfrekvens 
Under de två veckor som enkäten kunde besvaras skickades 51 svar in. Detta ger en 
svarsfrekvens på mellan 17-25 % beroende på exakta antalet personer som fick enkäten 
distribuerad till sig. Denna svarsfrekvens kan anses låg. Dock var inte datumet för utskicket 
det bästa då det skedde under helgdagar, vilket kan vara en anledning till den låga 
svarsfrekvensen. Då incheckningspersonalen inte har möjlighet att svara på enkäten när de 
jobbar måste de använda sig av raster eller sin lediga tid. Detta är också en orsak till att en del 
kan ha valt att inte svara på enkäten. Trots dessa anledningar så ger 51 svar en bra inblick i 
vad incheckningspersonalen uppfattar som problematiskt med specialbagagehanteringen.  
 
Sammanställning 
I och med att enkätsvaren skickas in digitalt kan svaren lättare sammanställas, vilket har 
gjorts i Google Drive12. Detta har gjorts i form av diagram och tabeller för de kvantitativa 
frågorna. Därefter har fritextsvaren sammanställts för att på så sätt få en djupare uppfattning 
om hur incheckningspersonalen ser på incheckningsprocessen gällande specialbagage. På 
sådant vis har inte information kunnat gås om miste. Dessutom har fritextsvaren resulterat i 
bättre förståelse för vart problemen kring specialbagage finns. Enkätsvaren visar på att många 
av respondenterna tycker lika, vilket leder till att fler slutsatser kan dras. 
 
Analys 
Resultatet har analyserats för att användas som underlag för att ge företag X en inblick i vilka 
problemområden som finns, samt eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas gällande 
specialbagagehantering. Då antalet svarande var 51 stycken anses svaren kunna överskådas 
enkelt eftersom det finns begränsat med information då endast en liten mängd valt att svara på 
enkäten. På så vis har det funnits möjlighet att fokusera på de fritextsvar som vissa av 
respondenterna lagt mycket fokus på. Fritextsvaren har i många fall givit examensförfattarna 
en god i inblick i vart problemen för incheckning och information på hemsidan ligger. Med 
hjälp av fritextsvaren har också slutsatser kunnat dras i rapporten. 

7.1 Enkätresultat 
I detta avsnitt presenteras enkätresultatet. För att se samtliga svar se Bilaga 2.  

 
12 För mer information om Google Drive se: www.drive.google.com 
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Av de som svarade på enkäten var 61 % kvinnor och 39 % män. Ålder på respondenterna var 
ganska jämt fördelad. 24 % av de svarande har arbetat mindre än ett år i incheckningen, 47 % 
i över 10 år och sedan är det förhållandevis jämnt fördelat däremellan. Ungefär häften av de 
svarande jobbar heltid och hälften jobbar deltid. 
 
Hur personalen håller sig uppdaterad kring informationen om specialbagage, skiljer sig en del 
från person till person. De allra flesta håller sig uppdaterade genom Informationssidan13 (88 
%) och genom kollegor (86 %). Sedan håller de flesta även sig uppdaterade genom mail, 
möten och portalen för företag Y. 
 
Därefter efterfrågades det hur ofta som det uppstår att passagerarna har åsikter om att 
specialbagagehanteringen är invecklad. Under de senaste två veckorna från det att svaren 
inkom hade 38 % upplevt att de inte hade träffat på passagerare som har haft åsikter om detta. 
En del av dessa skriver att det inte har jobbat i incheckningen under dessa veckor vilket gör 
det svårt att få ett rättvist resultat på hur det verkligen ser ut. 15 personer menar att det hänt  
1-2 gånger, sex personer svarar 3-5 gånger och åtta personer menar att det har hänt mer än 6 
gånger de senaste två veckorna. Då personalen har jobbat olika mycket i incheckningen under 
denna tid är det svårt att säga hur mycket det skulle bli i snitt. Dock kan det konstateras att det 
finns en hel del passagerare som tycker att specialbagagehanteringen är krånglig. 
 
När det sedan frågades om vilket specialbagage som skapar mest problem i 
incheckningsprocessen är det förvånansvärt många, 67 % av respondenterna, som menar att 
snowboard/skidutrustning skapar mest problem. Varför just denna typ av utrustning skapar 
mest problem tror incheckningspersonalen beror på att: 

- de är otympliga 
- de finns olika regler för de olika flygbolagen vilket gör att passageraren blir förvirrad 
- passageraren inte har koll på de regler som gäller om att det exempelvis enbart får 

vara ett par skidor per fodral 
- det skapar argumentationer mellan passagerare och incheckningspersonal gällande 

regler och betalning 
 

Efter skidutrustning är det ganska jämnt mellan barnvagnar, vapen, musikinstrument, 
elrullstol/rullstol om vilket specialbagage som skapar mest problem i incheckningen, där 
mellan 11 och 15 personer för vardera kategori har angett att någon av ovanstående 
specialbagage är de mest komplicerade. Några anledningar till att de anses vara besvärliga är 
att: 

- passagerare vill ta med barnvagn till gaten 
- elrullstolar är avancerade och kräver en hel del administration 
- reglerna för vapen ändras 
- musikinstrument är oftast inte inlagt på rätt sätt i bokningen 

 
37 av de 51 som svarade på enkäten tror att passagerarna är dåligt pålästa när de reser med 
specialbagage. 20 stycken tycker även att informationen på hemsidan är svårtillgänglig och 25 
stycken tycker att den är svårtolkad. Hur detta ser ut tros bero på vilken typ av specialbagage 
som det handlar om. Framförallt kan resultatet tolkas att det ligger lika mycket ansvar på 

 
13 Den Internetsida där företag X tillhandahåller information om de flygbolag som de har hand 
om 
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flygbolaget att se till att informationen på hemsidan är uppdaterad, lättillgänglig och lättolkad 
liksom att det ligger på passageraren att läsa den information som finns.  
 
Det händer även att passagerare kommer till flygplatsen utan att ha anmält sitt specialbagage. 
43 % av incheckningspersonalen nekar då passageraren att ta med specialbagaget, 6 % låter 
passageraren ta med specialbagaget medan resterande 51 % svarade övrigt. Av de som 
svarade övrigt är det många av incheckningspersonalen som frågar viktplanerarna, de som 
planerar vikten på flygplanen, om det är okej att skicka det oanmälda bagaget på flighten. Får 
de ett okej därifrån får passageraren ta med sig specialbagaget. En del av de som svarade 
övrigt uppger att de pratar med sorteringen eller rampen först innan de ger passagerarna ett 
svar.  
 
Passagerare som reser med barnvagn och som kommer till incheckningsdisken blir inte alltid 
tillfrågade om de vill köpa en barnvagn. Enligt enkätsvaren är det 57 % av de svarande som 
alltid erbjuder passageraren en barnvagnspåse. 25 % svarar oftast och 7 % svarar ibland.  
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8 ANALYS 
Efter att ha studerat hur flödet av specialbagage ser ut har det konstaterats att det finns en del 
utvecklingsområden. I detta kapitel presenteras de områdena samt andra analytiska delar.  

8.1 Datapresentation 
Efter att all data har sammanställts och presenterats i denna rapport kan det konstateras att det 
finns stora skillnader gällande specialbagage för varje typ av flight. Detta gäller även för 
flighter som ska till liknande destinationer. De data som insamlats ger åtminstone en idé om 
hur mycket specialbagage som hanteras av företag X och till vilka destinationer dessa ska till. 
För att få ytterligare djup i de data som har presenterats hade det behövts göras ytterligare 
mätningar, vilket var svårt att hinna med tanke på den tid som fanns till examensarbetets 
förfogande.  

Som det går att utläsa av de beräkningar som gjorts i kapitel 6 finns det stora olikheter mellan 
mätningarna och även mellan destinationer som har sammanförts och beräknats på. Vissa 
resultat anses som fördelaktigt att det finns skillnader mellan flighterna, då dessa behövdes för 
att kunna skilja på visst bagage. Framförallt kunde teorier kring olikheter som fanns innan 
beräkningarna bekräftas med hjälp av de värden som presenteras i tabellerna. Exempel på 
detta är skillnaden mellan charter- och reguljärflighter samt hub- och reguljärflighter. Hade 
det inte funnits skillnader mellan destinationerna hade det varit svårt att urskilja vad för slags 
specialbagage som flygs till exempelvis en hubdestination. Detta hade resulterat i att alla 
flighter hade haft i princip samma mängd specialbagage oavsett destination. Fördelen med att 
det går att påvisa skillnader mellan destinationerna är att det blir enklare för företag X att 
viktplanera, då det flyg många olika slags specialbagage som tar olika mycket plats i 
lastutrymmet. Dessutom fås ett hum om hur mycket och vad för specialbagagekategorier som 
förväntas skickas till exempelvis en hubdestination. 

Det visar sig att vinterdestinationerna har stora skillnader mellan sig gällande specialbagage. 
Spannet för alla vinterdestinationerna som valts ut blev 7,8–21,6 stycken specialbagage per 
flight, vilket ger en stor osäkerhet på hur mycket det är på varje specifik flight. Dessa siffror 
gäller för skidor och då det istället fokuseras på endast övrigt bagage på vinterdestinationerna 
visas ett mer tillförlitligt resultat då det inte finns stora skillnader mellan flighterna, dock är 
antalet övrigt specialbagage väldigt litet i förhållande till antalet skidor. De två charterflighter 
som har undersökts har väldigt få data att bygga ett trovärdigt och tillförlitligt resultat på. 
Dock är antalet skidor på en skidcharter betydligt mycket högre än för en reguljärflight till en 
vinterdestination. Det kan därför dras slutsatser att det förväntas komma fler skidor på en 
skidcharter än på en reguljärflight till en vinterdestination. Företag X bör dock ha i beaktning 
att reguljärflighter som flyger till vinterdestinationer har ett, enligt examensarbetets författare, 
förvånansvärt högt antal skidor på sina flighter. 

För sommardestinationerna är spannet inte lika stort som för vinterdestinationerna. Dock är 
spannet mellan 11,9 och 23,7 specialbagage per flight för en sommardestination och det är 
därför fortfarande svårt att säga hur mycket specialbagage som flygs med respektive flight. 
Sett till de sommardestinationer som är av charterkaraktär är specialbagaget per flight mellan 
8,9 och 21,5 stycken. Det visar därför att charterflighter i många fall har ett hyfsat stort antal 
specialbagage per flight. För de reguljärflighter som ska till sommardestinationer ligger 
spannet mellan 12,4 och 24,4 specialbagage per flight. Även reguljärflighter till 
sommardestinationer har mycket specialbagage. Detta tros framförallt bero på de golfbagar, 
och i vissa fall cyklar, som är populära till sommardestinationerna. 
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Det kan konstateras att de hubdestinationer som valts ut visar på liknande resultat gällande 
hur många specialbagage som förväntas komma per flight. Spannet ligger mellan 3,5 och 5,7 
specialbagage per flight, vilket är anses vara litet. Det visar sig dock att vissa av de valda 
flygplatserna höjer medelvärdet mer än andra. LHR hade mest specialbagage av valda 
hubdestinationer och intressant är att CPH som är en naturlig knutpunkt för skandinaviska 
flygplatser inte hade lika mycket specialbagage som varken LHR eller AMS. En anledning till 
detta tros vara att det är enklare att frakta och ta sig med andra hjälpmedel och fordon till 
Danmark än till exempelvis England. FRA som också blev vald som en hubdestination hade 
färre specialbagage på sina flighter gentemot resterande hubdestinationer och det bör därför 
beaktas av företag X när de planerar vikt och position på bagage i lastutrymmena. En annan 
anledning till varför det var färre specialbagage till vissa av hubdestinationerna gentemot de 
andra skulle kunna bero på vilken destination specialbagaget skulle till efter hubarna. 

Resultatet för reguljärflygplatserna visar att det är mellan 2,5 och 5,7 specialbagage per flight. 
Medelvärden för dessa flighter var dessutom väldigt lika och anses därför vara representativ 
för resterande reguljärflighter. 

För de tre flighter som befinner sig utanför Europa varierar spannet mellan 6,7 och 14,7 
specialbagage per flight. Då det var få mätningar fanns ingen möjlighet att dela upp 
destinationerna var för sig, vilket resulterade i att de sammanfördes för att få ett resultat med 
hög noggrannhet. 

Gällande golfbagar fanns stora skillnader beroende på sommardestination och därför delades 
dessa upp. För AGP, ALC, PMI och TFS blev antalet golfbagar mellan 5,5 och 15,3 stycken 
medan det för NCE och RHO endast blev ett spann mellan 1,8 och 3,6 golfbagar per flight. I 
och med denna uppdelning får företag X chansen att se hur stor skillnad det är mellan spannen 
för golfbagar till olika sommardestinationer. Denna information bör därför tas i beaktning vid 
planering av vikt på flighter till AGP, ALC, PMI och TFS som kan behöva mer lastutrymme 
för golfbagar än för flighter till NCE och RHO. 

Sommardestinationerna har enligt tabellerna i kapitel 6 mellan 0,7 och 3,5 cyklar per flight 
där PMI är den destination som har flest per flight. Det visar sig att destinationen har mellan 
0,7 och 8,3 cyklar per flight. Detta betyder att det är PMI som har den största spridningen på 
cyklar per flight medan resterande destinationer har ett ungefärligt likvärdigt antal cyklar som 
är litet till antal. 

Barnvagnar till sommardestinationerna förväntades vara många innan mätningarna startade, 
men det visade sig att det i genomsnitt är mellan 2,6 och 5,4 barnvagnar per flight. Detta 
anses vara lite med tanke på att passagerarantalet i många fall är stort på en solsemester. 
Anledningen till att det inte var fler barnvagnar till sommardestinationerna kan till stor del 
bero på att det var sju charteravgångar gentemot 18 reguljäravgångar till 
sommardestinationerna under veckan som mätningarna genomfördes.  

Förutom barnvagnar, golfbagar och cyklar är antalet specialbagage på en sommardestination i 
medel 2,7 stycken per flight och ligger i ett litet intervall. Dessa värden anses vara stadiga och 
det bör således vara ett fåtal specialbagage utöver de nämnda ovan, vilket är bra för företag X 
att ha kännedom om.  

Sent bagage kan som tidigare konstaterats skapa mer arbete för bland annat sorteringspersonal 
och det kan avläsas i tabellen för sent bagage att det är mellan 2,2 och 3,4 sent bagage per 
flight under veckan. Det visar sig även att antalet sent bagage ökade under helgen till mellan 
2,7 och 4,9 stycken. Frågan varför det ökar är svårt att svara på, men det visar sig att det 
mestadels är reguljärflighter som har sent bagage. En anledning skulle kunna vara att det är 
fler flighter under helgerna och på sådant vis ökar köandet för företag X:s passagerare när de 
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ska lämna in bagage. Detta i sin tur kan leda till att en passagerare som var i någorlunda god 
tid på flygplatsen anses som sen då den fått köa länge. En annan teori är att passagerarna vid 
veckosluten tror att det kommer att gå fortare att checka in än vad det egentligen gör och 
därför inte åker hemifrån förens senare än vad de hade gjort en vardag. 

8.2 Säsongsvariation 
Eftersom mätningarna endast gjordes i början av april täcks inte årets variationer in i de 
mätningar som gjordes. Dock presenteras mycket data på flightnivå vilket innebär att  
företag X själva kan räkna ut hur mycket specialbagage som kan väntas komma under vissa 
tidperioder då de vet hur många flighter som ska avgå under den tiden.  
 
Ytterligare mätning, då framför allt under andra säsonger, hade givit ett annat utslag på vad 
för typ av specialbagage som flygs. Under vinterhalvåret är det troligt att det kommer 
betydligt mer skidor än vad som kom i slutet av vintersäsongen, då datainsamlingen ägde 
rum. Hade mätningarna gjorts under en sommarvecka istället hade antalet skidor gått mot noll 
medan antalet golfbagar då antagligen hade stått för en större del av det totala specialbagaget.   

8.3 Barnvagnar 
Som tidigare nämnts är barnvagnar ett av områdena som skapar oreda i incheckningen. Detta 
beror delvis på att barnvagnar paketeras ihop på flygplatsen precis vid 
specialbagageinlämningen och tar då en del plats i anspråk. De som reser med barnvagnar har 
i många fall även mycket i händerna. Av de barnvagnar som lämnades in vid 
specialbagageinlämningsdisken, paketerades de flesta av dem i påsar för att skydda vagnarna. 
Detta är inget krav från flygbolagens sida, dock väljer flertalet av passagerarna att skydda sin 
barnvagn. Som presenterades i kapitel 6 är det många som väljer att köpa en påse på plats på 
flygplatsen. En del av resenärerna har även egna mer robustare väskor, några få har egen påse 
alternativt sopsäck medan cirka tre av tio inte har något skydd alls till sina barnvagnar. Frågan 
är då om det skulle vara lönsamt att ha en anställd på plats vid specialbagageinlämningen för 
att sälja barnvagnspåsar till de som inte har skaffat sig det vid incheckningen.  
 
Sett till antalet barnvagnar per fight är det inte speciellt många som flygs, det är heller ingen 
grupp av destinationer som sticker ut från mängden. I de flesta fall är det minst en barnvagn 
per flight utifrån de data som presenterats. Det blir därför svårt om företag X skulle välja att 
personalplanera efter de flighter med många barnvagnar, då det inte finns så pass många 
flighter som har det. Det som går att säga är att det är någon eller några fler barnvagnar på 
charterflighter, vilket skulle kunna motivera att ha personal på plats under de timmar då de 
går mest charterflighter. Antalet barnvagnar ligger mellan en till sju per flight. Som det 
diskuterats ovan är det endast 30 % som saknar skydd till sin barnvagn, vilket resulterar i att 
det som mest skulle kunna säljas två barnvagnspåsar per flight. 
 
I enkäten som skickades ut till incheckningspersonalen ställdes frågan om 
incheckningspersonalen frågar om passagerare med barnvagn vill köpa en barnvagnspåse. Där 
fanns skillnader i svaren mellan respondenterna. Om all incheckningspersonal skulle erbjuda 
en påse skulle det kunna innebära att ingen skulle vilja köpa en påse vid 
specialbagageinlämningen. Detta skulle då i sin tur innebära att ingen inkomst på barnvagnar 
kommer kunna göras vid specialbagageinlämningsdisken. Det går även att vända på det, det 
vill säga att incheckningsdisken slutar sälja barnvagnpåsar och att det istället görs vid 
specialbagageinlämningen. Då skulle betjäningstiden vid incheckningsdisken kunna minskas. 
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Dock blir denna minskning antagligen ganska minimal och istället kan kön till 
specialbagageinlämningen öka. 
 
Figur 6.5 visar att om det måste väljas ut tider då företag X ska ha en bemannad disk vid 
specialbagageinlämningen bör detta vara på morgonen. Då många passagerare, speciellt 
barnfamiljer, är på plats tidigt bör specialbagageinlämningsdisken öppna samtidigt som 
övriga incheckningsdiskar öppnar och sedan hålla öppet fram till åtminstone klockan åtta på 
morgonen. Därefter dalar oftast trafiken, då peaktiden på morgonen brukar vara mellan sex 
och åtta. Sett till antalet barnvagnar som kommer under dessa timmar är det mellan 40 till 60 
stycken på vardagar och mellan 60 och 90 stycken på helger. 30 % (antalet som inte har något 
skydd till sin barnvagn) av dessa skulle då under vardagar bli 12 till 18 stycken och för helger 
18 till 27 stycken. Detta skulle innebära att om alla som inte har någon påse eller annat skydd 
till sin barnvagn köper en barnvagnspåse skulle intäkterna hamna mellan 480 kronor (40 
kronor * 12 stycken) och 1080 kronor (40 kronor *27 stycken) under de cirka fyra öppna 
timmarna. Från detta behöver sedan, för författarna okända, kostnader för inköp och personal 
dras bort från intäkterna, vilket resulterar i att det med största sannolikhet inte blir mycket av 
vinst till övers, om ens någonting alls.  
 
Det som dock inte är kvantifierbart är den ökade servicenivå som skulle kunna uppnås med en 
person stationerad vid specialbagageinlämningen. Detta då god service gynnar de flesta som 
får ta del av den och i många fall leder den ökade servicen i ökade intäkter för företaget 
(Grönroos, 2000). Genom att ha studerat systemet har det konstaterats att de fyra områdena; 
omtanke, spontanitet, problemlösning och återställning skiljer sig mycket från person till 
person. Det är också ofta en fråga om hur arbetsbelastningen ser ut. I de fall som personalen 
vid specialbagageinlämningen har lite att göra är de flesta väldigt hjälpsamma och hjälper till 
så mycket de kan. Det finns dock personer som inte har någon servicekänsla, då detta inte 
ingår i deras arbetssysslor att exempelvis hjälpa till att paketera passagerares barnvagnar. Som 
tidigare nämnt är det många som kommer till specialbagageinlämningen och har checkat in 
allting rätt, men har inte blivit erbjuden någon påse till sin barnvagn. Upptäcker dessa 
passagerare att andra passagerare har barnvagnpåsar till sina barnvagnar, vill de i de flesta fall 
också ha en sådan och måste således gå tillbaka till incheckningsdiskarna för att köpa en. Om 
det då skulle finnas en person från företag X stationerad vi specialbagageinlämningen skulle 
detta för det första innebära en ökad service för passagerarna som slipper gå tillbaka och köpa 
en barnvagnspåse, samt att personalen från företag X skulle kunna hjälpa till att paketera 
barnvagnar och svara på passagerarnas frågor.  

8.4 Incheckning 

Som Lee m. flera (2014) skrev ska incheckningstiden förkortas om självservice-
incheckningsdiskar används. Detta gäller dock inte för specialbagage på flygplats A, där 
passagerarna först måste checka in i en automat för att sedan ställa sig i bag-dropkön för att 
sedan bli hänvisad vidare till specialbagageinlämningen. Detta innebär att passageraren 
behöver gå igenom tre steg innan den har lämnat av sitt specialbagage. Har passageraren 
dessutom checkat in på Internet innebär detta att det är fyra steg att gå igenom då 
passageraren ändå måste skriva ut bagagetaggar i automaten på flygplatsen. I en del fall är det 
även så att passageraren vet att dess bagage kommer att behöva lämnas vid 
specialbagageinlämningsdisken, vilket resulterar i att den går direkt till 
specialbagageinlämningen. Dock måste allt specialbagage registreras vid företag X:s 
incheckningsdiskar för att vikten ska kunna beräknas på flygplanet och dessutom ska det tas 
betalt för eventuell övervikt, extra bagage osv. Detta leder till att personalen vid 
specialbagageinlämningen inte får ta emot bagage utan klistermärke som talar om att det är 
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godkänt av flygbolaget. Resultatet av detta blir att passageraren måste gå till bag-dropen för 
att få bagaget registrerat innan den åter igen kan ställa sig i kön till 
specialbagageinlämningen. I dagsläget finns det inte många lösningar på just detta problem. 
En lösning skulle kunna vara att det fanns personal från företag X gick runt och kontrollerade 
så att passagerarna hade det klistermärke som krävs vid specialbagageinlämningen. Detta 
gäller framförallt under exempelvis sportlov då många ska resa med skidor och annat 
specialbagage. I och med detta kan köandet för passagerarna reduceras och framförallt skulle 
irritationen bland passagerarna minska eftersom de får lämna ifrån sig sitt bagage vid bag-
dropen direkt, vilket inte blir fallet då de saknar klistermärken14.  

8.5 Sent bagage 
Sent bagage är sådant bagage som sänds ned på specialbagagebandet i de fall då det finns risk 
för att bagaget inte ska hinna med en flight om det sänds i det vanliga bagagesystemet. Detta 
då specialbagagebandet är ett mindre system och därför är tiden från att bagaget sänds på 
specialbagagebandet till  att det når sorteringen betydligt mycket kortare mot det vanliga 
bagagesystemet.  

Under den tid då mätningarna genomfördes kom vanligt bagage på specialbagagebandet. 
Detta med anledning av att bagaget checkats in sent och därför behövde sändas på 
specialbagagebandet för att hinna med rätt flight. Även specialbagage kunde sändas ned sent 
på specialbagagebandet. Följderna av sent bagage blir mer arbete för både personalen i 
sorteringen samt för personalen som lastar flygplanen. Företag X har som regel att bagage ska 
köras ut till flygplanet 40 minuter innan avgång och därför räknas sent bagage som sådant 
som anlänt till sorteringen inom 40 minuter innan avgång. I de flesta fall behöver personalen 
köra ut bagage i minst två omgångar till en flight, dock leder sent bagage till att fler turer 
behöver göras, vilket blir onödigt arbete. Framförallt kan detta ses som ett problem i längden 
då det är svårt att använda någon form av Lean-verksamhet15 i och med det sena bagaget. Sent 
bagage kan komma i flera omgångar och då blir det fler turer till samma flight. I de fall då 
föraren till den flight som har flera sena bagage kör ut bagaget med detsamma när det 
kommer ned till sorteringen på specialbagagebandet blir det mycket tid som läggs på att köra 
ut dessa, vilket kan anses som onödigt. Denna tid skulle istället kunna läggas på att ta hand 
om resterande bagage som ska förflyttas från fickorna till vagnarna. Skulle sent bagage öka 
kan det i längden leda till att mer personal behövs för egentligen onödigt arbete som skulle 
kunna undvikas om passagerare antingen anlände tidigare till flygplatsen eller att personalen 
nekade sent bagage i incheckningen. Vidare ifall nekandet av sent bagage är ett alternativ är 
svårt att säga. Förmodligen vill företag X ha en god kundservice och därför accepterar mer 
bagage än vad de borde då sent bagage som inte kommer med rätt flight kostar företaget 
pengar.  

Sent bagage kan leda till irritation bland de som arbetar i sorteringen vid specialbagagebandet 
i de fall då det är peaktider och mycket specialbagage kommer på specialbagagebandet på 
samma gång. Sent bagage, som i många fall är vanliga väskor, kan då anses som onödigt 
arbete då det finns annat bagage som borde prioriteras på specialbagagebandet. Dock är 
kundservicen viktig för ett företag och därför behöver sent bagage prioriteras då det kostar 
företag X mycket pengar om ett bagage inte kommer fram med rätt flight. Kundservicen är 
viktig för ett företag i och form av att kunder exempelvis väljer att handla hos samma företag 

 
14 Intervju med anonym person vid specialbagageinlämningen, 2014-04-02, flygplats A 
15 För mer information om Lean hänvisas läsaren till http://www.lean.org/whatslean/ 
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igen, vilket resulterar i en intäkt för företaget. De kostnader som uppstår för företag X när sent 
bagage inte kommer med rätt flight är att de måste betala passageraren en viss summa 
dagligen tills att bagaget är återfunnet. 

Under den lördagsmorgon som det gjordes mätningar gick ett av bagagebanden i 
incheckningen sönder, vilket resulterade i att det kom mycket vanligt bagage till två 
charterflighter på specialbagagebandet så sent som en kvart innan flighterna skulle avgå. 
Anledningen till varför det kom ned så sent på specialbagagebandet framkom aldrig. Dock 
kan det konstateras att i och med att bagaget kom ned så sent avgick båda flighterna efter 
avsatt avgångstid. Detta då bagaget skulle köras ut till lastningspersonalen som behövde lasta 
allting innan flygplanen kunde avgå. Om flighter blir sena, vilket är efter bestämd utsatt tid, 
kan detta komma att påverka relationen mellan företag X och dess kunder negativt16. På grund 
av detta behöver företag X vara så punktliga som möjligt för att stärka kundnöjdhet hos de 
flygbolag som de har hand om på flygplatsen. 

8.6 Bemanning 
Grönroos (2000) beskriver fyra områden; omtanke, spontanitet, problemlösning och 
återställning: 

- omtanke: gällande omtanke skiljer det sig mycket mellan individerna som arbetar på 
flygplats A, dock är detta över lag bra 

- spontanitet: spontaniteten är också god då personalen under dagen får många olika 
frågor som de svarar på så gott de kan  

- problemlösning: gällande problemlösning vet personalen vad som gäller och följer de 
uppsatta regler som finns vilket gör att det kanske inte alla gånger blir det som är 
smidigast för kunden 

- återställning: återställning är den största delen av kundserviceområdena som kan 
förbättras. Det händer flera gånger om dagen att personalen i incheckningsdiskarna har 
skickat passagerare till specialbagageinlämningen men glömt att ge passagerarna det 
klistermärke som behövs för att personalen vid specialbagageinlämningen får ta emot 
specialbagaget. Då det är personal från ett annat företag som sitter vid 
specialbagageinlämningen finns ingen naturlig vilja att hjälpa passagerarna med att 
skaffa ett klistermärke, vilket leder till att ett irritationsmoment uppstår hos 
passagerarna som i sin tur drabbar flygbolaget negativt. Anledningen till att detta kan 
anses som negativt för företaget har till största del att göra med att passageraren ser 
hela resan och alla dess steg som att flygbolaget har ansvar för dem. Detta inte är 
fallet, då det är flera aktörer som arbetar på flygplatsen, och det bör därför diskuteras 
om personal från företag X behöver vara stationerade vid specialbagageinlämningen. 
Genom att ha personal vid specialbagageinlämningen kan de hjälpa till och lösa frågor 
och problem som uppstår. För många passagerare skulle detta innebära ett mervärde 
som i sin tur skulle kunna innebära att passageraren är lojal till företaget. Rent 
kvalitativt är det precis som Grönroos (2000) nämner svårt att räkna på. Dock kan det 
finnas en lösning genom att låta samma person som ger ökad kundservice vid 
specialbagageinlämningen även sälja barnvagnspåsar och hjälpa till med frågor eller 
lösa problem som inte företag Z klarar av eller har som arbetsuppgift. Ett exempel på 
detta är att det händer att incheckningspersonalen glömmer att ge passageraren det 

 
16 Möte med företag X, 2014-04-03, flygplats A 
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klistermärke som krävs för att specialbagaget ska få checkas in. Då kan personal från 
företag X hjälpa till och se till att de löser sig då det ligger i deras intresse. Ytterligare 
en aspekt finns i att kontroll saknas för vad som läggs i väskorna efter att det har 
registrerats i incheckningen. I dagsläget kan passagerare efter incheckning lasta om 
sina väskor på en plats där incheckningspersonal inte ser vad som pågår och sedan 
lämna av dem vid specialbagagebandet och på sådant sätt ”lura” företag X och resa 
med övervikt. Med personal från företag X vid specialbagageinlämningen kan 
misstänkta väskor vägas eller öppnas och kontrolleras tillsammans med passagerarna. 
Ett exempel på detta skulle kunna vara en passagerare som lägger tre par skidor i 
samma skidfodral. På så sätt sparar passageraren pengar för två par skidor samtidigt 
som detta blir mer otympligt att hantera för personalen som arbetar i sorteringen och 
på rampen. Dessutom innebär det en förlorad intäkt för flygbolaget, vilket skulle 
kunna motsvara några timmars lön för den anställde som skulle arbeta vid 
specialbagageinlämningen. Genom att ha personal vid specialbagageinlämningen kan 
dessa upptäckter göras och på sådant vis kan pengarna som läggs på lön till personalen 
vid specialbagageinlämningen anses som investerade på enbart ett fåtal passagerare 

Vid specialbagageinlämningen finns det även möjlighet att låna en barnvagn som 
passageraren får ta med genom säkerhetskontrollen och sedan lämna vid gaten. Det händer att 
dessa barnvagnar tar slut varpå föräldrar får bära sina barn. Det är flygplatsägaren som 
ansvarar för att fylla på barnvagnar och det är inte alltid de märker att barnvagnar behöver 
fyllas på. Saknas det barnvagn så är det flygbolaget som ofta anklagas då många passagerare 
tror att det är de som tillhandahåller barnvagnarna. Hade det funnits personal från företag X 
vid specialbagageinlämningen, hade de kunnat kontakta flygplatsägaren och talat om att finns 
behov av fler barnvagnar vid specialbagageinlämningen. Detta hade underlättat många 
passagerares resor avsevärt.  

8.7 Specialbagagets påverkan på systemet 
Då specialbagaget endast är en liten del av den stora helheten som innefattas på en flygplats 
betyder det inte att den inte kan påverka systemet. Om det har valts att checka in exempelvis 
ett sent bagage innebär det att passageraren är lovad att bagaget ska finnas med på planet. 
Skulle det vara så att bagaget inte kommer med en flight, medför det kostnader för företag X 
som måste ersätta passageraren. Personalen som arbetar i sorteringen och på rampen försöker 
därför alltid i den mån som det går att få med allt bagage till en flight. Dock, finns inte 
bagaget i flygplanet vid avgångstid väntar inte personalen på bagaget då en försenad flight 
kan skapa stora konsekvenser på hela systemet. Exempelvis kan en ny slottid behöva fås, 
under vintertid kan planet behöva de-iceing igen eller i värsta fall behöver personalen bytas ut 
om de har jobbat för länge. Behöver planet de-iceing igen kan det innebära att schemat för  
de-iceingfordonet måste göras om vilket i sin tur kan leda till förseningar för mer än en flight.  
 
Även specialbagagebandet är en känslig del av systemet. Skulle det sluta fungera kan det som 
följd innebära att mycket bagage blir försenat, speciellt om det kommer sent bagage tätt inpå 
en flight. Detta är dock inget som hände under den tiden som mätningarna och 
observationerna gjordes, men det är likväl troligt att det händer ibland. Det är vid sådana 
tillfällen viktigt att ha en reservplan för vilka åtgärder som bör vidtas samt att personalen har 
vetskap om hur de ska agera.  
 
Det uppmärksammades även under arbetets gång att personal från olika aktörer gärna 
uttrycker sina åsikter och gnäller på andra aktörer på flygplatsen. Aktörerna har svårt att se 
flygplatsen som en helhet och fokuserar därför endast på deras egna arbetsuppgifter. Detta 
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resulterar i att varje aktör arbetar var för sig, vilket leder till att servicen gentemot 
passagerarna försämras. Skulle en större förståelse fås för varje aktörs uppgift samt vilka 
konsekvenser som uppstår i aktörernas ageranden skulle aktörerna kanske börja fundera över 
om det fanns andra arbetssätt att använda sig av för att underlätta för de andra aktörerna. 

8.8 Inflytande från andra flygplatser 
Det finns stora skillnader mellan flygplats A och flygplats B. En stor skillnad mellan 
flygplatserna är framförallt hur de är uppbyggda. Genom att flygplats B endast har en 
terminal för både inrikes- och utrikestrafik samlas passagerare på ett och samma ställe som 
tillhör företag X. På sådant vis kan incheckning av bagage och specialbagage samlas, vilket 
kan spara både personal och tid. Detta leder även till att företag X kan ha en gemensam 
specialbagageinlämningsdisk i avgångshallen och på sådant vis ha koll på allt specialbagage 
som de hanterar.  

På flygplats B har företag X satsat på personal i avgångshallen där de även säljer bland annat 
barnvagnspåsar. Vidare om detta är lönsamt eller inte har examensarbetets författare ingen 
tillgång till, dock tros kundvärdet öka i och med att personal kan både sälja och hjälpa de 
passagerare som behöver hjälp. Det tros även få en bättre kontinuitet och samarbete då alla 
som arbetar med specialbagage på flygplats B är från företag X med undantag för när 
specialbagaget röntgas. På sådant vis kan irritationer minska och samarbetet öka för att skapa 
bättre arbetsmiljö för både företag X medarbetare och för passagerarna.  

Några av de fördelar som finns med att ha en egen incheckningsdisk för specialbagage på 
flygplats B är att det till att börja med finns personal från företag X på plats. Dessutom finns 
det en våg att tillgå, vilket leder till att specialbagaget kan vägas innan det sänds till 
sorteringen och på sådant vis kan inget eventuellt extrabagage packas i specialbagaget, vilket 
lätt skulle kunna ske på flygplats A. Den ökade vikten kan i värsta fall leda till skadligt arbete 
för dem som arbetar i sorteringen och på rampen och därför kan flygplats B:s situation anses 
som en fördel för arbetarna i företag X. 

8.9 Specialbagageinformation för passagerare 
Efter att ha studerat enkätsvaren kan det konstateras att det finns en liten skillnad mellan hur 
incheckningspersonalen uppfattar att passageraren har åsikter om specialbagagehanteringen. 
Detta kan bero på att människor är olika vilket leder till att två olika personer inte uppfattar 
saker på samma sätt. Dock kan det sägas att det finns en hel del passagerare som tycker att det 
är komplicerat att resa med specialbagage. Hur just incheckningsprocessen går till kan det inte 
göras så mycket åt då flygplatsen är uppbyggd som den är. Det gäller dock att vara tydlig i 
informationen när passageraren kommer till flygplatsen så att passageraren får veta vart den 
ska. Det gäller även att se till att just denna process inte blir krångligare. Detta kan göras 
genom exempelvis vara extra noggrann med att se till att inte glömma klistermärke till 
specialbagaget. I en del fall händer det att klistermärket ramlar av eller tappas bort på vägen 
från incheckningsdisken till specialbagageinlämningen. Det finns även en del passagerare 
som faktiskt inte har fått en lapp. Detta är ett stort irritationsmoment för passagerare vilket 
borde kunna undvikas i fler fall än vad som sker i dagsläget.  
 
Det visar sig att svaren på frågan som berör vad incheckningspersonalen gör i de fall då en 
passagerare kommer med oanmält specialbagage, är mycket spridda. Detta kan anses vara 
någonting som företag X bör se över för att incheckningspersonalen ska arbeta på liknande 
sätt. Beroende på hur väl företag X vill ta hand om passagerarna kan incheckningspersonalen 
se till att alltid fråga viktplanerarna om det finns möjlighet att ta med ett oanmält bagage på 
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flighten innan de ger ett slutgiltigt beslut till passagerarna. På sådant vis kan 
incheckningspersonalen visa passagerarna att de gör allt som står i deras makt innan de 
eventuellt måste neka specialbagaget. Företag X kan också välja att neka oanmält bagage vid 
incheckningen eller se till att boka in specialbagage på nästa flight till passagerarens 
destination. 
 
Anledningen till att incheckningspersonalen bör arbeta på liknande vis har att göra med att det 
vill skapas så lite förvirring för passagerarna som möjligt. Genom att alltid arbeta efter samma 
rutiner kan frekvent resande passagerare lära sig hur företag X förhåller sig till specialbagage 
och förhoppningarna är att frågor och diskussioner med passagerna ska minska. Då 
diskussioner och frågor minskar kan incheckningspersonalens effektivitet öka. Dessutom tros 
en bättre atmosfär kunna bildas bland personalen i incheckningen som får en trevligare 
arbetsmiljö med klarare restriktioner och färre irriterade- och frågande passagerare. 
 
För att underlätta för såväl passagerare som för incheckningspersonalen gäller det även att se 
till att informationen på hemsidan är korrekt. Det är i dagens samhälle inte helt lätt att se till 
att hemsidor är lättillgängliga och lättolkade. Att specialbagage som är mer ovanligt, såsom 
vapen och elrullstolar, tar lite längre tid att hantera är kanske inte det som det borde fokuseras 
på. Det som däremot borde tas i beaktning är framförallt informationen kring 
skidor/snowboardutrustning, som enligt enkätrespondenterna är det som skapar mest problem. 
Skidor är under vinterhalvåret ett vanligt förekommande specialbagage, vilket innebär att det 
är många passagerare som har samma åsikter i de fall då det blir problem vid incheckningen.  
 
Regler skiljer sig mellan olika flygbolag och det är inte någonting som författarna till detta 
examensarbete kan ändra på. Det vill dock poängteras att det har uppmärksammats i samband 
med enkäten och det bör därför finnas mer tydlig information till passagerarna i de fall då 
flygbolagen exempelvis har codeshare och delar en flight. Anledningen till att denna 
information behöver finnas är för att många passagerare förutsätter att alla flygbolag har 
samma regler gällande exempelvis skidor och då endast uppsöker information om detta på ett 
flygbolags hemsida. Detta i sin tur kan leda till att passageraren har uppsökt information om 
skidor för fel flygbolag och därför kommer till flygplatsen och blir irriterad för att andra 
regler gäller. 
 
De passagerare som tar vissa saker för givet kommer inte att påverkas av information på 
hemsidan. Detta då dessa passagerare inte läser den informationen som finns i vilket fall. Det 
framkommer av enkäten att informationen just gällande skidor är svårtolkad vilket gör att 
passageraren har uppfattat informationen på ett felaktigt sätt. Det är endast på företag Y:s 
hemsida som det går att göra åtgärder. På grund av det stora antalet som tycker att skidor är 
komplicerat bör just denna information ses över då den upplevs som både svårtolkad och 
svårtillgänglig. Blir det en tydligare struktur kan det innebära att irritationsmomenten minskar 
vilket i sin tur leder till nöjdare passagerare. Det kan även innebära att köer minskar då det går 
smidigare att checka in passagerare med skidor om de har blivit bättre information om vad 
som gäller.  
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9 DISKUSSION 
Valet av datum för när datainsamlingen gjordes kan ha påverkat utgången av hur mycket och 
av vilken typ av specialbagaget som finns på varje flight. Fördelaktigt hade varit att samla in 
data för ett helt år för att täcka upp variationer under året. Även fler avgångar till samma 
destinationer hade gjort att resultatet blivit mer detaljerat. Dock valdes det att med hjälp av 
statistiska metoder presentera de intervall som antalet specialbagage ligger mellan. Detta 
innebär att de presentationer av data som finns, representerar vald insamlingsdata på ett bra 
sätt. Det gjordes vissa val av destinationer då det inte var hållbart att beräkna alla. Om andra 
destinationsval hade påverkar utgången är svårt att säga. Dock ansågs de flighter som inte 
valdes ut ha liknande antal specialbagage som de destinationer som presenteras i denna 
rapport. Även vilken säsong som datainsamlingen gjordes under har påverkat resultatet. Att 
vintersäsongen snart var över när enkäten skickades ut till incheckningspersonalen kan han 
påverkat deras svar. Respondenterna kan ha varit trötta på alla skidor som checkats in under 
vintersäsongen och därför hade de mer åsikter kring just dem. Hade enkäten distribuerats 
precis i början av vintersäsongen kan svaren ha sett annorlunda ut. Dock förlitar sig denna 
rapport på incheckningspersonalens svar och det bör därför ses över hur exempelvis 
informationshanteringen kan förbättras för att underlätta deras arbete. 
 
En del som har behandlats i denna rapport är om det vore lönsamt för företag X att ha 
personal stationerad vid specialbagageinlämningen eller inte. På flygplats B finns det i 
dagsläget sådana personer. Dessa personer ser till att bland annat väga och ta betalt för 
specialbagaget. Detta innebär att passagerarna inte kan paketera extra tillhörigheter i bagaget. 
På flygplats A finns det i dagsläget möjlighet för passagerare att lägga i mer saker i sitt 
specialbagage efter att det har registrerats i incheckningsdiskarna. Skulle det beslutas att en 
person behövs vid specialbagageinlämningen får det positiva konsekvenser på samhället då 
det innebär att fler personer får jobb eller att personal som har arbetat deltid/timmar får fler 
timmar. Detta leder till en ökad inkomst för dessa personer som då kan betala mer skatt till 
staten. När staten får mer pengar kan de lägga mer pengar på samhället. För företag X är det 
däremot väldigt svårt att räkna på en eventuell vinst. Några barnvagnspåsar skulle kunna 
säljas, vilket är intäktsbringande. Även att ha koll på att specialbagage innehåller det som är 
registrerat kan vara intäktsbringande. Ett exempel på detta är att kolla så att det endast är ett 
par skidor i varje skidfodral. Att upptäcka passagerare som medvetet eller omedvetet gör fel 
kan innebära intäkter för företag X. Sedan finns serviceaspekten som inte går att kvantifiera. 
Serviceaspekten blir då positiv för passagerarna. Dock är det inte passagerarna som är  
företag X:s initiala kunder. Då det är flygbolagen som företag X har som sina kunder innebär 
det att om företag X ökar servicen för passagerarna blir det i första hand flygbolagen som får 
den äran. Frågan är då om företag X är villiga att utöka servicen utan att det direkt gynnar 
dem även om nöjda passagerare borde vara vad alla företag på flygplatsen önskar.  
 
En aspekt som uppkom under tiden som examensarbetet pågick är om Internets frammarsch 
har gjort informationshanteringen mer komplicerad. Förr bokades biljetter på kontor eller över 
telefon. Detta betyder att passageraren fick all information muntligt. Detta tros ha kunnat 
minimera de missuppfattningar som finns gällande just informationen. I denna rapport har det 
framkommit att det är skidor som är ett av de områden där information gås om intet eller 
misstolkas. I och med Internets intåg har det blivit svårare att få ut informationen på rätt sätt. 
Detta ställer högre krav på de som förvaltar och uppdaterar hemsidorna. Det gäller att vända 
på varje ord och meningsbyggnad så att det endast går att tolkas på ett sätt. Genom att fråga 
de som arbetar med bagage och specialbagage dagligen kan mycket information fås för vad 
som behöver uppdateras eller arbetas om.  
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Sent bagage var något som förekom oftare än väntat under mätningsperioden. Det var i stort 
sett endast reguljärflighter som hade sent bagage. Detta skulle kunna bero på att det oftast är 
li te mer vana resenärer som tror sig hinna med en flight även om den är sen till flygplatsen 
och då företagen i många fall betalar flygbiljetterna spelar det inte så stor roll för passageraren 
om den missar flighten eller inte. Det finns även fall då passagerarna suttit i möten som har 
dragit ut på tiden. Om sena passagerare skulle nekas att ta med sitt bagage innebär det för 
företag X att det blir mindre antal bagage att hantera som specialbagage i sorteringen. Då 
skulle även den extra körtid som blir med varje sent bagage kunna sparas in. Den tiden skulle 
då kunna läggas på det bagage som sorteringspersonalen främst är tilldelade att ta hand om.  
 
I de fall då passageraren får ta med sitt bagage innebär det att passageraren blir glad och då 
kanske också mer trogen till flygbolaget. För företag X är det viktigt att de passagerare som 
reser med något av de flygbolag vars flighter de har hand om är nöjda. Om deras passagerare 
inte är nöjda kan de gå till någon av konkurrenterna vilket kan leda till att flygbolagen vars 
flighter som företag X tar hand om får färre passagerare. Detta i sin tur påverkar flygbolagen 
som får mindre antal flighter, vilket för företag X innebär mindre intäkter då de får färre antal 
fighter att ta hand om. Sent bagage borde således fortsätta att tillåtas så länge det inte växer 
till att passagerare börjar sätta det i system. Om allt för många passagerare kommer med sent 
bagage skulle det bli svårhanterligt och till slut skulle systemet inte klara av att hantera det 
stora antalet sena bagage. Dock, så länge allt sent bagage kommer med rätt flight fungerar 
denna metod bra. Om det sena bagaget däremot skulle vara så sent att det inte hinner med 
planet blir företag X ersättningsskyldiga. Detta leder även till att passageraren blir missnöjd 
om den inte får med sitt bagage. Det är således väldigt viktigt att allt bagage som företag X 
har accepterat kommer med rätt flight. Det är även viktigt att se till att sent bagage inte 
påverkar så att flighter försenas, då det innebär en stor påverkan på systemet. Detta då många 
av de processer som sker i samband med en flygning har scheman att följa. Uppstår det en 
försening i någon av processerna kan det innebära att flera andra flighter blir försenade.  
 
Då det är många olika aktörer som arbetar på flygplatser är det viktigt att det finns ett bra 
samarbete mellan dem. Då specialbagageinlämningen är en känslig punkt där flera olika 
företag arbetar med olika saker är det av ännu större vikt att se till att det funkar bra där. Det 
kan därför vara fördelaktigt att flygplatsen genomför kontinuerliga möten mellan aktörerna 
för att skapa en bättre förståelse för varandra. Det skulle även kunna innebära förbättringar då 
det blir tydligare vad en arbetsmetod kan ha för påverkan på det övriga 
specialbagagesystemet.  
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10 SLUTSATS 
Syftet med examensarbetet var att kartlägga flödet av specialbagage samt undersöka vilka 
utvecklingsområden som finns i anslutning till specialbagagehanteringen. Ett av de områden 
som uppkom under examensarbetets gång var även att undersöka om det är lönsamt att ha 
personal stationerad vid specialbagageinlämningen. Personalen skulle då kunna sälja 
barnvagnspåsar, kontrollera att specialbagage är rätt paketerat samt kunna svara på frågor och 
vara behjälplig gentemot passagerare. Detta är någonting som företag X bör undersöka vidare 
för att ta reda på om det skulle vara lönsamt eller inte. Om detta görs är det viktigt att  
företag X inte glömmer att överväga vad den ökade kundservicen är värd. Om detta görs bör 
även flygplats B inspekteras noggrannare för att få en bättre förståelse för hur det kan fungera.  
 
Ett annat av de utvecklingsområden som framkom var att det skulle vara bra med 
kontinuerliga möten mellan de företag som arbetar tillsammans på flygplatsen, exempelvis 
vid specialbagageinlämningen. Då skulle en bättre förståelse fås för specialbagagesystem och 
tillsammans skulle företagen kunna underlätta arbetet för varandra.  
 
Syftet var även att med hjälp av statistiska metoder analysera vad och hur mycket 
specialbagage som hanteras av företag X på flygplats A. Det framkom att fler 
datainsamlingsdagar hade behövts för att få en större säkerhet i de analyser som gjordes på 
insamlad data. Även variationerna över året var svåra att täcka upp. Det resultat som 
presenteras i kapitel 6 ger, trots de få insamlingspunkterna, en bra inblick i hur en vanlig 
vecka ser ut. Det går tydligt att se skillnader på hur fördelningen ser ut mellan olika typer av 
destinationer, vilket är information som företag X kan använda sig av vid bland annat 
viktplanering.  
 
Även de förbättringsområden gällande informationen som passageraren får angående 
specialbagage vid köp av resa skulle presenteras. Det som uppkom var framförallt att skidor 
är ett område som många i incheckningspersonalen ansåg vara krångligt. Anledningen till 
detta tros framförallt bero på att den information som passagerarna får gällande specialbagage 
är tvetydig. Företaget bör därför se över hur informationen angående skidor ser ut för  
företag Y och eventuellt hur den kan förtydliga för att undvika missförstånd mellan flygbolag 
och passagerare. Arbetssättet för hur incheckningspersonalen hanterar oanmält bagage bör 
även ses över så att alla arbetar på liknande sätt. Det ska inte spela någon roll i vilken 
incheckningsdisk som passageraren ställer sig i när det gäller hur oanmält specialbagage 
hanteras. 
 
En av de frågor som skulle besvaras var hur lång tid det tar för specialbagage att nå flygplanet 
från det att det lämnas av vid specialbagageinlämningen. Detta konstaterades vara olika 
beroende på hur nära inpå flighten skulle avgå. Det som då är intressant att veta är hur kort 
genomloppstiden kan vara i de fall då det kommer sent bagage. Det konstaterades att det tar 
drygt en minut från det att specialbagaget lämnades vid specialbagageinlämningen tills att det 
var i sorteringen. Därifrån kan specialbagaget köras direkt ut till flygplanet och lastas 
omgående. Detta innebär att genomloppstiden endast blir ett fåtal minuter från dess att det 
lämnas in vid specialbagageinlämningen tills att det befinner sig på planet. 
 
Sammanfattningsvis fungerar det i dagsläget bra med specialbagagehanteringen. Passagerare 
som reser med specialbagage anses vara mer förstående för hur specialbagagehanteringen går 
till, vilket leder till att det inte behöver ställas lika stora krav på specialbagagesystemet som 
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för det övriga bagagesystemet. Dock finns det alltid utvecklingsområden att jobba vidare med. 
Några av dessa utvecklingsområden nämns i denna rapport och det rekommenderas att  
företag X ser över dessa. Skulle företag X vilja undersöka specialbagagesystem mer 
djupgående än det som gjorts i denna rapport, skulle antagligen ännu fler förbättringspunkter 
hittas.  
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BILAGA 1 – ENKÄTUNDERSÖKNING 
1. Kön?   Kvinna  Man 
 
2.  Ålder?  16-25 år  25-35 år  35-45 år  45-55 år  55 år eller äldre 
 
3.  Hur länge har du arbetat i incheckningen?  0-1 år  1-3 år  3-5 år  5-10 år  Mer än 10 år 
 
4. Jobbar du…  Heltid  Deltid  Annat (fritextsvar) 
 
5. Hur håller du dig uppdaterad om informationen gällande specialbagage?  Möten 

 Informationssidan 
 Portalen 
 Mail 
 Kollegor  
 Övrig (fritextsvar) 

 
6.  Hur många gånger under de senaste två veckorna har du upplevt att passagerare har 
haft åsikter om att specialbagagehanteringen är invecklad?  Ingen  1-2 gånger  3-5 gånger  5-10 gånger  11-20 gånger  Fler än 20 gånger 

 
7. Vilken typ av specialbagage skapar mest problem i incheckningsprocessen?  Skid/snowboardutrustning 

 Golfutrustning 
 Annan sport/fritidsutrustning 
 Barnvagn/bilbarnstol 
 Vapen 
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 Cykel 
 Djur 
 Musikinstrument 
 Rullstol/elrullstol 
 Övrigt (fritextsvar) 

 
8. Varför är just det valda alternativet i fråga 7 det mest komplicerade specialbagaget?  Fritextsvar 
 
9. Var tror du problemet ligger gällande informationen om specialbagage?  Passagerarna är dåligt pålästa 

 Informationen på hemsidan är svårtillgänglig 
 Informationen på hemsidan är svårtolkad 
 Det finns inga problem 
 Övrigt (fritextsvar) 

 
10. Ett exempel: Om det inte finns plats för mer specialbagage på flygplanet och det 
kommer en passagerare med oanmält specialbagage, vad gör du då?  Nekar passageraren att ta med bagaget  Låter passageraren ta med bagaget  Övrigt (fritextsvar) 

 
11. Om det kommer en passagerare med en barnvagn, frågar du om de vill köpa en 
barnvagnspåse?  Alltid  Oftast  Ibland  Sällan  Aldrig 
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BILAGA 2 - ENKÄTSVAR 
Totalt svarade 51 personer på den enkät som skickades ut till företag X:s 
incheckningspersonal. Denna skara beräknas vara mellan 200-300 personer. Svaren har 
sammanställts nedan för att få ett helhetsintryck för vart det kan finnas problem i 
incheckningsprocessen gällande specialbagage. 
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8. En följdfråga till fråga 7; varför är just det du valde i fråga 7 det mest komplicerade 
specialbagaget? 
Skid/snowboardutrustning, rullstol/elrullstol:”Skid- och snowboard med tillhörande pjäxor 
blir många väskor, som blir otympliga för passagerarna att lyfta av och på bagagevagnarna 
vid ex vägning. Ofta har de också många väskor med sig som är jobbiga att väga och räkna. 
Elrullstolar är jobbiga för att passagerarna har svårt att röra sig vilket gör det svårt om de 
måste flyttas ur stolen. Det är också många kontroller som måste göras (vilken typ av batteri 
stolen har etc.) som tar lite extra tid. Bättre information till passagerarna som når ut till dom 
innan de når flygplatsen hade nog kunnat spara tid.” 
Skid/snowboardutrustning, annan sport/fritidsutrustning, vapen, musikinstrument, 
rullstol/elrullstol:”Stort och tungt, eller mkt "administration", eller diskussion. långa, svåra att 
gå med i ormen, svårt att väga”  
Skid/snowboardutrustning: ”Passagerarna är inte pålästa om maxvikten på ett skidfodral, samt 
tolkningen av vilken storlek en pjäxbag får vara. Och också att passagerarna tycker kostnaden 
för specialbagaget är dyrt då det ingår hos andra flygbolag.”  
Skid/snowboardutrustning, barnvagn/bilbarnstol, cykel: ”I skidpaketet ingår ett skidfodral och 
en pjäxväska. Utöver skidpaketet kanske passageraren har vanligt bagage. Det kräver mer tid 
att checka in, särskilt om det är ett större sällskap. Sedan har majoriteten av passagerarna inte 
betalat för sina skidor, vilket de antar ingår. Dessutom skiljer sig skidregler från bolag till 
bolag. För ett annat flygbolag ingår skidor utöver en incheckad väska, men det krävs att det är 
förbokat, om passageraren ska vidare från andra flygplatser, vilket inte alltid är fallet. Vikten 
är ett konstant problem, många lägger i 2 par i ett paket för att komma undan med att betala 
för två skidpaket.”  
Skid/snowboardutrustning: ”Då vi enligt min åsikt oftast hanterar skidutrustning som 
specialbaggage är det naturligtvis där som åsikterna kan gå isär mellan 
incheckningspersonalen och passagerarna gällande regler och betalning. familjer tror att dom 
oftast får ta med barnvagn till gaten”  
Skid/snowboardutrustning, rullstol/elrullstol: ”skidreglerna ändras till varje år. 
Elrullstolshanteringen är bökig.”  
Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, annan sport/fritidsutrustning, vapen, cykel, djur: 
”det skapar köer och fördröjningar.”  
Elrullstolar: ”För att passagerare i allmänhet inte har koll på tekniska specifikationer om sin 
elrullstol som krävs när man fyller i dokumentet som skall medfölja rullstolen under resan”  
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Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, vapen: ”För att på en annan del av flygplatsen har 
vi bara en Disk för just detta, vilket skapar jätte långa köer när det är skidor eller Weap samt 
Wchr samt UM samtidigt och man inte kan scanna B tagen själv SSB.”  
Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, barnvagn/bilbarnstol, ryggsäck: ”Skidor och 
golfbagar är "jobbiga" att släpa runt på, passagerarna vill oftast bli av med detta specialbagage 
så fort som möjligt och vill skicka det på det "vanliga bandet". Barnvagnar är det största 
problemet då dessa oftast kostar väldigt mycket, samt att passagerarna vill ta med dem till 
gate. Med andra ord vill passagerarna ha med sig detta typ av specialbagage så länge som 
möjligt. Ryggsäckar då detta kan upplevas som inkonsekvent (beroende på hur väl 
ryggsäcken är förpackad) - beslut tas vid disken.”  
Skid/snowboardutrustning: ”oklara regler”  
Vapen, djur, rullstol/elrullstol: ”Vapen, i synnerhet för att man inte får det så ofta och att man 
då glömmer proceduren för hur det ska hanteras, vilket är lite annorlunda än exempelvis 
golfutrustning.” 
Skid/snowboardutrustning, musikinstrument, rullstol/elrullstol, utrustning som är tyngre och 
större än vanligt bagage!: ”Skidor under den säsongen skapar långa köer vid spec-
hanteringen. Sen har vi en viktfråga för flygbolaget på skidor som gör det mer komplicerat. 
Pax som checkar in i automaten kan inte gå direkt till spec-bandet för baggaget måste bli OK i 
vårt system. Det är irriternade för passagerare.”  
Skid/snowboardutrustning: ”vikten är ett konstant problem,många lägger i 2 par i ett paket för 
att komma undan med att betala för två skidpaket.”  
Skid/snowboardutrusning, vapen, musikinstrument: ”skidor aer det olika regler för olika bolag 
vapen samt musik brukar inte rätt note vara inlagd i bokningen samt tar läengst tid.”  
Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, annan sport/fritidsutrustning, rullstol/elrullstol: 
”krånglig och delikat hantering” 
Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, annan sport/fritidsutrustning, barnvagn/bilbarnstol, 
vapen, cykel, djur, musikinstrument, rullstol/elrullstol: ”Det säger sig självt”  
Vapen, cykel, djur, musikinstrument, rullstol/elrullstol: ”olika regler på olika flygbolag, 
många olika baggage taggar,”  
Skid/snowboardutrustning: ”Eftersom vi hanterar flera olika bolag som sinsemellan har olika 
regler och eftersom passagerarna ofta bokar antingen via ett flygbolag eller ett annat men inte 
alltid lägger märke till "codeshare" och så blir de irriterade när de tror de kollat upp reglerna 
men så är det det andra bolaget som flyger, är operating.”  
Musikinstrument, rullstol/elrullstol: ”om det ej är rätt inlagt i bokn, vilket det inte alltid är, så 
blir det lite krångel ski max vikt, barnvagn med eller utan påse, elrullstolar rätt 
nermonterade.”  
Skid/snowboardutrustning, vapen, cykel, musikinstrument: ”Många vet inte om att de ska 
betala för skidorna. Vapen kommer inte så ofta och man vill ABSOLUT inte göra fel i den 
hanteringen. Cykel kommer inte så ofta så när det väl kommer har man inte någon koll längre. 
Samma svar på musikinstrument som på cykel.”  
Skid/snowboardutrustning, annan sport/fritidsutrustning: ”passagerarna läser inte ordentligt”  
Skid/snowboardutrustning, musikinstrument: ”skidor/pjäxbag/snowboardutrustning är alltid 
mer undantag än regler. De flesta snowboardsanvändare använder snowboardsfodralet som 
resväska och snowboard och packar det till max typ 23kg med kläder och dyl, för att kringå 
antal tillåtna bagage. Det blir ingen vettig förklaring när det diskuteras vad som tillåts vad 
skidpaket får väga. Pax har alltid med mer än det tillåtna. Gällande musikinstrument tas inte 
upp om instrumentet är försäkrad eller inte, musiker vill ha gitarrer med de hårda 
gitarrfodralen inne i kabinen och fotografer,tv-team vill ha deras tunga kameror ombord och 
inte checka in. Det tas lätt för givet att vi ska fixa det.”  
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Skid/snowboardutrustning, barnvagn/bilbarnstol: ”Passagerare förstår inte varför kan de inte 
gå direkt till spec bagage värför måstecde köa 2 ggr.”  
Skid/snowboardutrustning: ”För att det är det mest vanliga specialbagaget under 
vinterhalvåret. Hos vissa flygbolag får man ta med skidor utan kostnad, hos andra kostar det 
extra. Skapar irritation att det inte är samma regler.”  
Skid/snowboardutrustning: ”Passegare har inte tillräckligt mkt med info.” 
Skid/snowboardutrustning, vapen, rullstol/elrullstol: ”Alltid diskutioner runt skidor och 
vapen. Vikten på skidorna och antal väskor att ta betalt för gällande vapen. 
Rullstolspassagerare har vanligtvis mycket bagage” 
Skid/snowboardutrustning, barnvagn/bilbarnstol: ”mkt argumentationer av passagerare, mkt 
missförstånd av det dem läser på hemsidan” 
Skid/snowboardutrustning, rullstol/elrullstol: ”Ibland måste pap packa om ex skid. OM det är 
skidcharter då skulle det finnas stora vagnar som pap skulle ställa sitt skidfodral. Mycket 
lättare när dom kommer till specilbagage elrullstolen tar längst tid att checka in då det är en 
komplicerad process där man måste vara noggrann”  
Barnvagn/bilbarnstol, musikinstrument: ”familjer tror att dom oftast får ta med barnvagn till 
gaten”  
Skid/snowboardutrustning, annan sport/fritidsutrustning: ”NÄR DET ÄR MER OVANLIGA 
SPEC BAG TAR DET LÄNGRE TID- OFTAST FÖR ATT MAN MÅSTE KOLLA ÖVIKT 
ETC PÅ INFORMATIONSSIDAN OCH ATT BOKNINGEN ÄR OK” 
Barnvagn/bilbarnstol: ”pax vill ta med barnvagnen till gaten” 
Skid/snowboardutrustning, elrullstolar: ”det ska fyllas i en lapp med vilket typ av batteri, var 
bromsen sitter etc.”  
Skid/snowboardutrustning: ”långa, svåra att gå med i ormen, svårt att väga”  
Skid/snowboardutrustning, vapen: ”Det är det som oftast skapar frågor o konflikter”  
Annan sport/fritidsutrustning, barnvagn/bilbarnstol, musikinstrument: ”Barnvagnar kan skapa 
vissa problem pga att vissa passagerare vill ta med sig vagnen till planet istället för att checka 
in den. Ofta dyker frågan upp om det finns "fragile"-taggar att märka bagage med, i synnerhet 
musikintrument när dessa är för stora att tas med ombord.” 
Vapen, djur, rullstol/elrullstol: ”det tar tid och regler diffar från bolag till bolag” 
Cykel: ”Hur de har packat !!”  
Barnvagn/bilbarnstol: ”dom vill ta med barnvagn till gate, dom packar dom i stora väskor 
med massa annat, har dom bara barnvagn vill dom gå direkt till specialbagage inte stå i kö 
först.   
Skid/snowboardutrustning, vapen: ”Mycket som ändras när det gäller vapen och det tar tid.”  
Rullstol/elrullstol: ”elrullstolen tar längst tid att checka in då det är en komplicerad process 
där man måste vara nogrann”  
Skid/snowboardutrustning: ”De måsta ofta delas i flera paket”  
Skid/snowboardutrustning, barnvagn/bilbarnstol, rullstol/elrullstol: ”ski max vikt, barnvagn 
eller utan påse, elrullstolar rätt nermonterade”  
Skid/snowboardutrustning, annan sport/fritidsutrustning, vapen, cykel, rullstol/elrullstol: 
”man måste ha vissa procedurer, som betalning och sen stl. Tillåtelse etc”  
Skid/snowboardutrustning, golfutrustning, barnvagn/bilbarnstol, cykel, musikinstrument: 
”Otydlig information på flygbolagets hemsida”  
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Övriga (fritextsvar): 
“många passagerare uttrycker förvirring över specialbaggage reglerna trots att de läst på 
hemsidan, då har jag själv gått in på hemsidan och observerat att information de facto är rätt 
svår att tyda, speciellt priserna” 
”dålig info from flygplatsägaren” 
”vissa specialbagage tas det beslut om i incheckningen – passageraren kan då finna att våra 
rutiner är inkonsekventa då man förra gången fick skicka det på det vanliga bandet” 
”man vill ha med sig barnvagn till gate” 
”har ej läst på hemsidan. Kanske är det otydligt där” 
”VI ÄR OCKSÅ LITE DÅLIGA PÅ DETTA DÅ DET OFTARE GÄLLER SPEC BAG 
SOM EJ ÄR SÅ VANLIGA EX WINDSURF BOARD ETC” 
”många tror att de kan gå direkt till specialbag, vet ej om det beror på hemsidans info?” 
 

 
Övriga (fritextsvar): 
”frågar viktplanerare (vikt och balans) om det går bra att ta emot baggage, samt ringer till 
lastningen och meddelar att det kommer specialbaggage” 
”ringer först supervisor och hör efter, annars nekas pax och ta med det” 
”kontaktar först specialister och låter dem avgöra” 
”jag ringer ner till sorteringen och frågar om det finns möjlighet att sätta en standby-lapp på 
bagaget så att den kan komma med det om det visar sig att någon passagerare som bokat 
specialbagage kanske inte dyker upp. Är det redan bekräftat att väskan definitivt inte får plats, 
får jag tala om passageraren att bagaget tyvärr inte kan tas med” 
”kollar om det går att göra undantag och ta med i alla fall” 
”kontrollerar med viktplanerarna om det ändå är möjligt att ta med bagaget” 
”ringer viktplanerarna och kollar först” 
”ringer viktplanerarna” 
”har passageraren spec-bag som inte är OK i bokningen har vi rätt att neka! ” 
”kollar om det går bra att sby maerka” 
”ger info” 
”nekar efter att ha dubbelkollat med viktplanerarna” 
”kollar ännu en gång med viktplanerarna om det är möjligt. Titta när nästa flyg går och om 
det är möjligt att få med sig psgr samt bag där” 
”ringer och frågar först såklart, om nej så nekar jag såklart! ” 
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”stämmer av med viktplanerarna och beroende på svaret sätter på Stansbytagg om övriga pax 
om detta. I annat fall skickar pax till reseombokning för ändra resa och förboka spec bag” 
”ringer viktplanerarna” 
”hör med lastningen om de tror att bagaget kan komma med i alla fall” 
”beroende på vad för specialbagage det är” 
”INFO TILL PAX” 
”försöker boka in det annars blir han nekad” 
”ringer lastningen och kollar av läget” 
”kontrollerar vidare med annan instans” 
”vet inte” 
”kolla med specialist, försöker hjälpa till på bästa sätt! ” 
 

 
Övriga (fritextsvar): 
”Alltid. Om en passagerare verkar stressad eller obekväm eller stressad (gråtande barn, 
biljettproblem etc.) så bjuder jag på den” 
 


