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Förord 

I samarbete Swedavia Swedish airports och Luleå tekniska universitet har ett examensarbete på 30 

högskolepoäng utförts under perioden september 2010 – februari 2011. Examensarbetet kommer vara 

en del av en förstudie från Swedavia som ska vara klar i februari 2011. Förstudien kommer behandla 

common use self service baggage drop det vill säga självbetjänad bagageinlämning. Examensarbetet 

omfattar 1600 mantimmar och utgör den avslutande delen på civilingenjörsutbildningen Teknisk design. 

 

Ett stort tack dediceras till Swedavia´s Thomas Whinberg och Anna Arfors samt handledare Anders 

Berglund, Luleå tekniska universitet, som har varit till stor hjälp under projektets gång med både 

kunskap och handling. 
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Sammanfattning   

Denna rapport är resultatet av examensarbetet som utförts i samarbete med Swedavia Swedish airports 

och Luleå tekniska universitet. 

Bakgrund och målsättning 

Flygplatsen strävar efter att automatisera arbetsmoment som innehar arbetsmiljöproblem samt kräver 

resurser. 

Idag finns väl utbyggda automatiska sorteringsanläggningar för bagage vilka har krav på dimensioner och 

vikt. Bagage som inte klarar dessa krav klassas som specialbagage och kräver extra manuell hantering 

både vid inlämning samt i sorteringsskedet.  Bedömning av vilka bagage som är specialbagage görs 

subjektivt av personal. Denna bedömning och hantering av specialbagage är personalkrävande och tar 

tid. 

Arbetet syftar till att utveckla en anpassad lösning i Terminal 5, Arlanda. Lösningen ska bidra till en mer 

objektiv validering, mindre personalkrävande miljö samt minskning av antalet specialbagage. Lösningen 

ska leda till en snabbare och effektivare in-checkningsprocess. 

Metod och genomförande 

Examensarbetet delades in sex delar, förstudie, analys, konceptgenerering, detaljstudie, utvärdering och 

redovisning. Förstudien genomfördes med empiriska och analytiska metoder på hela Arlanda men 

framför allt på Terminal 5. Därefter genererades koncept med hjälp av kreativa metoder var på 

koncepten vidareutvecklades med olika produktutvecklingsmetoder. Dessa koncept utvärderades sedan 

utifrån krav och önskemål vilket resulterade i ett antal genomarbetade idéer. Under hela arbetet har all 

information dokumenterats och analyserats. 

Resultat 

Arbetet har resulterat i två grupper, validering/bagageinlämning respektive modifiering av 

specialbagage. Samtliga koncept i grupperna syftar till att minska köbildning, jämna ut processen, 

snabba upp förloppet, reducerar mängden personal, förenkla användandet för resenärerna samt minska 

antalet specialbagage. 

Koncepten för validering/bagageinlämning: 

Alldrop 

Samtliga resenärer lämnar incheckat normalbagage på ett gemensamt common use band med 

integrerad vikt och dimensionskontroll. Resenärer med specialbagage använder en separat 

incheckningsprocess och hänvisas därifrån till rätt specialbagageinlämning.  
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Fotoigenkänning/skanner 

Incheckat bagage lämnas för validering och vägning på ett band som ansluter till sorteringssystemet. I 

processen valideras typ av bagage med hjälp av fotoigenkänning eller skanner. Skulle bagaget ej tillhöra 

typen normalbagage hänvisas resenären till en separat in-checkningsprocess för specialbagage. 

Trusted Bag 

Detta koncept innebär att en valideringsapplikation fästs på bagaget vilken kommunicerar med 

sorteringssystemet. Valideringsapplikationen tillhandahålles av Swedavia. Detta medger att bagage 

direkt kan godkännas vid inlämning. Specialbagage hanteras i en separat incheckningsprocess. 

Specialbagagestation 

Resenärer med specialbagage hänvisas till en intilliggande station för specialbagage. Där handskannas 

bagagetagen för registrering. Resenären anvisas sedan till avsedd specialbagageinlämning. 

Koncepten för modifiering: 

Påse med elastisk öppning 

Specialbagage som uppfyller kraven på dimension och vikt i det automatiska sorteringssystemet kan 

modifieras med en påse med elastisk öppning. Detta löser problemen med remmar och dylikt. 
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English abstract 

This report is the result of a master's thesis that has been made in corporation between Swedavia AB and 

Luleå University of Technology.  

Background and ambition 

The airport is always in pursuit of smart solutions for automating work types which has work 

environmental problems and demands a lot of resources. 

The airport today has a well-developed automated baggage handling system which has limitations 

regarding dimensions and weight. Luggage that doesn’t fulfill these limitations are considered to be 

special luggage and needs to be handled separately. This procedure is handled manually by personnel 

when the luggage is dropped and when sorting. The evaluation of luggage is done subjective by 

personnel.  This evaluation and handling of special luggage is time consuming and demands great 

number of personnel.  

The ambition of this master´s thesis is to develop a applicable solution for Terminal 5, Arlanda Airport. 

This will make the evaluation procedure more objective, less personnel demanding and decrease the 

number of special luggage. This will lead to a faster and more efficient check-in process.  

Method and implementation 

The master´s thesis was devided into six parts, pre-study, analysis, concept generation, detail study, 

evaluation  and presentation. The pre-study was made with empirical and analytic methods on Arlanda 

airport, but above all on Terminal 5. Thereafter concepts were generated with creative methods. After 

this the concepts were improved according to different product developing methods. These concepts 

were evaluated with regards of demands and wishes. The result became elaborate concepts. During this 

assignment all collected information was documented and analyzed.   

Results 

The work has resulted in two groups, validation/luggage drop-off and modification of special luggage. 

Every concept is unique and aims to reduce queues, make the process more even, increase the speed of 

the process, reduce personnel, simplify usage for travellers and to reduce the amount of special luggage.   

The concepts for validation/luggage drop: 

Alldrop 

Travellers leaves checked-in normal luggage on a common use rolling hoop with integrated weight and 

dimension control. Travellers with special luggage use a separate check-in process and are from there 

directed to the accurate special luggage drop-off.  

 

 

 



 

   6 

 

 

Photo recognition/scanner 

Checked-in luggage is left for validation and weighting on a hoop which connects to the automated 

sorting system. The luggage type is validated with photo recognition or a scanner. If the luggage is 

validated as special it is directed to the accurate special luggage drop.  

Trusted bag 

In this concept a validation application is mounted inside the luggage which communicates with the 

sorting system. This leads to a direct approval or disapproval of the luggage when it is dropped. Special 

luggage is handled in a separate check-in process. 

Special luggage station 

Travellers with special luggage are directed to a nearby station for special luggage. The luggage tags are 

scanned for registration and will then be directed to the accurate special luggage drop. 

The concept for modification: 

Bag with elastic opening 

Special luggage that falls into the allowed frame of weight and dimensions in the automated sorting 

system can be modified with a bag containing an elastic opening. This will solve problems with straps 

and other loose hanging objects that may get stuck in the sorting system. 
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Nomenklatur 

Nedan redovisas ord och uttryck som används frekvent i arbetet. 

Air side 

Beteckning på området I säkerhetszonen. Resenären befinner sig på air side när denne passerat 

säkerhetskontrollen. 

Baggage drop 

Bagageinlämning 

CUSS - Common use self service  

Gemensam utrustning ett stort antal flygbolag använder sig av, en tjänst Swedavia tillhandahåller. 

Brukas av resenär utan inblandning av personal.  

Flight 

Flygplansrutt med bestämd avgångstid. 

FOD 

Foreign object debris. Skräp på landningsbanan 

Handlingbolag(Ground handling) 

Marktjänstbolag som innefattar incheckning av passagerare, lastning och lossning och annan service av 

flygplanet när det står vid terminal. 

Incheckning 

Process som resenären utför innan flygning för att bekräfta till flygbolagen att denne ska med på 

flighten. 

Land side 

Beteckning på området utanför säkerhetszonen.  

MES 

Manual encoding station. Station i automatiska sorteringssystemet där oidentifierat bagage hanteras.  

Modifiering 

En förändring på ett bagage vilket medger att bagage kan hanteras i det automatiska 

bagagehanteringssystemet. 

Normalbagage 

Benämning på bagage som kan sorteras i automatiska sorteringssystemet.  

Self service 

Processer som genomförs av resenären utan inblandning av personal. 
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Specialbagage 

Benämning på bagage som ej hanteras av automatiska sorteringssystemet. 

Tag 

En klisterlapp med information om väskans destination och resenärens flygbolag. 

Validering 

Bedömning av ett bagages kategori. Antingen bedöms bagaget som ett specialbagage eller ett normalt 

bagage. 
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1. Inledning 

Avsnittet redogör för bakgrund och de problem som är grunden till examensarbetet samt tydliggör 

arbetets syfte och mål.  

Bakgrund 

Flygplatsen strävar efter att minska sina utgifter. En del i detta arbete är att försöka minska antalet 

specialbagage, automatisera arbetsmoment som innefattar manuella resurser och innehar 

arbetsmiljöproblem. 

Idag finns väl utbyggda automatiska sorteringsanläggningar för bagage. Sorteringsanläggningarna har 

begränsningar för maximala mått (90x75x50cm) och minimal vikt (2kg) samt har problem med att 

hantera objekt som kan rulla, glida eller fastna. Bagage som inte klarar dessa krav klassas idag som 

specialbagage och kräver extra manuell hantering vid inlämning samt i sorteringsskedet. 1  

Klassningen av vilka bagage som tillhör vilken grupp görs subjektivt av personal. Bedömningen och 

hantering av specialbagage är personalkrävande och tar tid. 1  

Ur en dimensionsmässig synvinkel skulle en stor det av specialbagaget kunna hanteras i det automatiska 

sorteringssystemet. Ett typiskt sådant bagage är till exempel ryggsäckar med remmar, hyskor och hakar. 

Med hjälp av någon typ av modifiering skulle denna typ av bagage vara möjlig att hantera i det 

automatiska sorteringssystemet.1 

Swedavia, som äger och sköter Arlanda Airport, vill även att bedömningen av bagage blir mer objektiv då 

den idag varierar från person till person och kan vara direkt felaktig i den mening att bagage kan 

bedömas vara specialbagage när de i själv verket inte är det. 

Just nu pågår en förstudie hos Swedavia som handlar om ”common use self service baggage drop”, 

vilken är tänkt att öka effektiviteten i både resenärs – och bagageprocessen. Ett ”common use self 

service baggage drop” är ett gemensamt bagagedropp för flera flygbolag.  Genom att det är gemensamt 

och self service blir flödena effektiva och snabba. Köerna kan jämnas ut i ”peak”-tider genom att bagage 

kan lämnas i princip när som helst inför en avresa. Snabbare och färre köer bidrar till ökad kundnöjdhet. 

Resenären vinner också tid, som t.ex. kan leda till ökad shopping. Ett self service baggage drop är också 

yteffektivt, vilket innebär att terminalerna kan ta emot ett ökat antal resenärer utan att behöva byggas 

ut. 2 

Syfte 

Detta examensarbete syftar till att utveckla en anpassad lösning till terminal 5, Arlanda. Detta ska bidra 

till en mer objektiv bedömning av bagagetyp, mindre personalkrävande miljö samt minskning av antalet 

specialbagage, vilket leder till en snabbare och effektivare incheckningsprocess. 

  

1.Thomas Whinberg, Swedavia, 2010-10-12 
2.Anna Arfors, Swedavia, 2011-02-15 
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Mål 

 Redovisa 2-3 stycken olika konstruktionsförslag på förpackningsmaskin av bagage som kan 

hanteras i en automatisk bagagesorteringsanläggning. 

 Redovisa grova ritningsunderlag på hur validerings- och modifieringsmaskiner kan konstrueras. 

 Redovisa en detaljerad redogörelse hur konstruktionerna uppfyller kravspecifikationen. 

 Redovisa en beskrivning på hur en lösning skulle kunna passa in i ett Self Service flöde.  

Avgränsningar 

 Arbetet behandlar inte terminal 2, terminal 3 och terminal 4 på Arlanda. 

 Arbetet behandlar inga kostnadsaspekter. 

 Arbetet behandlar inga fullständigt tekniska lösningar det vill säga inga konstruktionsunderlag 

kommer tas i anspråk. 
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3. Danielsson, M (2001). Teknisk psykologi, s.120  
4. Danielsson, M (2001). Teknisk psykologi, s.127-128 
5. Danielsson, M (2001). Teknisk psykologi, s.128 
6. Danielsson, M (2001). Teknisk psykologi, S.129 -131  
 

 

2. Teori 

Utvecklingen av arbetet har stadigt varit anknutet till beprövade teorier. Avsnittet sammanfattar alla 

verktyg och bakomliggande teorier som har anknytning till arbetet. 

2.1 Peace of mind 

Detta är ett uttryck framtaget tillsammans med Swedavia. Peace of mind avser minimal belastning för 

den enskilda resenären både fysiskt och psykiskt. Peace of mind har delats upp i två grupper, stress och 

trygghet 

Stress 

Stress är en skadlig, ohälsosam konsekvens av frustration som uppstår hos den mänskliga organismen då 

denne känner sig hotad eller störd. Stress är ett beredskapstillstånd för kamp eller flykt.3 

Stress och prestation 

Stress är av stor betydelse i människa-maskin-system. Stressresponsen påverkar individens intellektuella 

prestationsförmåga och där med också samspelat med det tekniska systemet.  En modell som tydligt 

beskriver förhållande mellan prestationsförmåga och stressnivå är Yerkes-Dodson lagen, figur 1. 

Modellen tar fasta på sambandet mellan stress och organismens allmänna aktivitetsnivå.4

 
Figur 1. Beskriver förhållandet mellan stress och prestation.

5 

Stress och tänkande 

Flera tankeprocesser påverkas av stress. Den mest påtagliga effekten är att uppmärksamhetsförmågan 

försämras. Individen tenderar att fokusera på det som utlöser stressen och bortser från allt annat som 

befinner sig eller som sker i periferin. Konfirmatorisk bias förstärks också av stress. Detta innebär att 

individen står fast vid sitt första antagande och söker information som bekräftar antagandet och bortser 

från det som talar mot det. Individen tenderar även att prioritera snabbhet framför precision. Uppgifter 

som kräver båda delar blir lidande och kan leda till misstag. Även arbetsminnet påverkas negativt. Detta 

leder till att man inte kan hålla lika mycket information omedelbart tillgängligt i huvudet. 

Långtidsminnet påverkas dock inte lika mycket. Dock tenderar individen under stress att agera efter 

tidigare inlärda automatiska beteenden.6 
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Trygghet 

Detta är ett ord som saknar definition i både Svenska akademiens7 och Nationalencyklopedins8 register. 

Gruppen tillsammans med Swedavia definierar trygghet med att resenären har hög förståelse över 

processen, att resenären utsätts för minimalt med information och därmed undvika förvirring och att 

resenären känner att dennes bagage behandlas väl. 

2.2 Formspråk och design 

Användbara produkters utseende påverkas av det faktum att de ska vara användbara. Det sätt en 

användbar produkt förmedlar sitt språk försämras av användbarheten. En bagagehanteringsanordning 

ska i första hand tillverkas så den blir förstådd, den tillverkas inte för att väcka glädje. 9 

2.3 Material 

I samråd med Swedavia har materialen blivit valda för att ge en samhörighet med Arlandas befintliga 

utseende. Idag används ljust björkträ, metall och glas i stor utsträckning. Metall används på objekt som 

utsätts för frekvent användande av personal och resenärer, glas används för att ge en öppen och 

välkommande känsla samt för att öka ljusinsläppet och trä används för sin enkla formbarhet samt för att 

det bidrar till en lugnande atmosfär.  Arlandas interiör är utformad utifrån geometriska grundformerna 

kub, rätblock och cylinder.10 

2.4 Automatiskt bagagehanteringssystem 

Systemet hanterar bagage med volymen mindre än 90x75x50cm. På denna volym finns en 

säkerhetsmarginal vilket gör att systemet kan hantera lite större bagage, men detta godkänns normalt 

inte. Systemet kan hantera bagage med vikter på 2-50kg. Bagage tillåts däremot inte passera in i 

systemet om de väger över 35kg. Gränsvärdet 2kg är mer en riktlinje än en regel. Bagage som väger runt 

2kg bedöms på individuell basis av personal vid incheckningsdiskarna om de blir tillåtna att passera eller 

inte.10 

2.5 Bagage 

Bagage är något som medförs vid resa. Bagaget delas upp i två kategorier av internationella flygplatser. 

Kategorierna är anpassade efter vad som kan hanteras av respektive flygplats automatiska 

bagagehanteringssystem och kan därför ha variationer om vart gränsen mellan de båda kategorierna 

går.10 

  

7.http://www.svenskaakademien.se/Templates/SearchResult1.aspx?CMS_SearchS
tring=trygghet&WebSiteID=da854320-a6d8-4936-abd5-2cf82233f5e7, 2011-02-13 
8. http://www.ne.se/sve/trygghet?i_h_word=trygghet, 2011-02-13 
9. Monö, R (1997).  Design for product understanding, S. 42 
10. Thomas Whinberg, Swedavia, 2010-09-12  
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11. 3D-skanner, teknisk uppbyggnad: http://www.mcg3d.com/article.php3?id_article=33, 2010-11-03 
12. 3D-skanner, företag: http://www.gom.com/, 2010-11-04 
13. NFC, teknik: http://www.nfc-forum.org/aboutnfc/, 2010-11-15 
14. NFC, teknik: http://www.xenglobaltech.com/nfc-phone-application.html, 2011-02-13 
 
 
 

2.6 3D-skanner 

En tre-dimensionell skanner består av två delar, en laser och en avläsare. 

Lasern skickar ut en lågenergistråle som studsar på en specifik punkt på ett objekt. Därefter läser 

avläsaren av förlusten i intensiteten hos den reflekterade laserstrålen. Med hjälp av denna data 

beräknas sedan avståndet i x, y och z-led till punkten.  Detta upprepas sedan tusentals gånger per 

sekund till dess att hela objektet har arbetats igenom. När skanningen sedan är slutförd består modellen 

av ett stort antal punkter. Dessa punkter binds sedan ihop med ytor vilka bildar en digital modell av 

objektet. Det finns även möjligt att skanna in färger på objektet med denna teknik.  

För lyckat och snabbt resultat krävs en mörk miljö utan direkt ljus eller kontraster mellan ljus och 

skugga. Materialets förmåga att reflektera ljus är också avgörande för resultatet. För att göra en 

noggrann modell krävs även skanning från olika vinklar för att få ett bra resultat. Detta tar ofta lång tid 

att genomföra.11, 12 

2.7 NFC 

NFC, Near field communication, är en trådlös överföringsteknik för korta sträckor. Produkten består av 

ett centimeter stort chip som både sänder och tar emot information. Chipet överför med en hastighet 

på 424kbit/sek på 13,56 MHz med en räckvidd på ca 20 centimeter. Den korta räckvidden gör NFC till en 

mycket säker metod att använda för trådlös överföring.  

Kommunikation mellan två chip sker då de förs nära eller nuddar varandra. Dessa är sedan kompatibla 

med andra kända trådlösa överföringssystem till exempel bluetooth och wi-fi.  

Tekniken bakom NFC följer standarderna ISO, ECMA och ETSI. I dag används bland annat tekniken i 

kollektiva medel, i mobiltelefoner, kameror och för trådlös överföring till TV och datorer. 13, 14 

2.8 RFID 

RFID, radio frequency identification, är ett samlingsbegrepp för ett antal metoder att identifiera 

personer eller föremål med hjälp av radioteknik. Ett RFID-system består av två delar: en rörlig 

transponder, som sitter på objektet som ska identifieras, och en fast läsare. Transpondern har inbyggd 

intelligens och kan programmeras utifrån men har inget inbyggt batteri, vilket gör att den kan utformas 

som ett litet kort som fästs på objektet. RFID är en passiv teknologi vilket innebär att den endast kan 

programmeras om när det är i kontakt med en fast läsare. Till skillnad från NFC så har RFID längre 

räckvidd men denna teknik är passiv medan NFC använder sig av aktiv teknik. 
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RFID har många tillämpningar inom logistik och produktionsteknik där önskemålet är att veta var en stor 

kvantitet detaljer befinner sig. Andra användningsområden är att identifiera personer, till exempel i 

elektroniska lås, där man kan registrera vem som går förbi en dörr samtidigt som dörren öppnas. 15, 16 

  

15. RFID, teknik: http://www.ne.se/lang/rfid, 2011-02-13 
16. RFID, teknik: http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article38470.ece, 2011-02-13 
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17. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.575-577 

18. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.577 

 

 
 

3. Metod och genomförande  

Använda metoder som använts i examensarbetet är valda med hänsyn till egna erfarenheter, lämplighet 

och effektivitet och förtydligas i texten nedan. 

3.1 Projektplanering 

Projektplaneringen är en väsentlig del i ett arbete och bidrar till struktur, tidseffektivisering och hjälper 

till att nå givna mål. Detta är en process som ständigt uppdateras och bearbetas.  I Detta arbete har 

både projektspiralen och den iterativa processen tagits i bruk. 

Projektspiralen 

Projektspiralen17 är ett cykliskt arbetssätt som beskrivs av figur 2. I den initierande delen av arbetet 

ligger störst fokus på projektets kommande uppbyggnad och diagnostisering av det presenterade 

problemet. När detta är mer utvecklat flyttar tyngdpunkten vidare mot utförandet mål, krav och 

idéskapande. Tyngdpunkten hamnar efter detta mer mot utvärdering av skapade alternativ och vidare 

utveckling av dessa. Under hela arbetets gång återkopplas nya tankar med äldre, nya tankar och idéer 

utvärderas och uppdaterar äldre samtidigt som framtida steg finns löst planerade. Metoden medför ett 

bra helhetsbegrepp på kort tid och chansen att hamna rätt ökar ytterligare med den Iterativa processen. 

 

 
Figur 2. Projektspiralens uppbyggnad och tillvägagångssätt.
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19. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.584-586 
20. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.584 
21. Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D (2004). Produktutveckling, s.582 

 
 
 
 

Iterativa processen 

Vid utveckling av produkter och processer är det viktigt att utvecklingsprocessens steg är iterativa och 

involverar användare. Utvecklingsprocessen består av följande steg: behovsidentifiering, planering, 

datainsamling, utvärdering, utformning av krav, konceptuell utformning, detaljerad utformning, 

konstruktion, driftsätt, utvärdering och dokumentation. Detta beskrivs av figur 3. Projektspiralen och 

den iterativa processen har konsulterats regelbundet under hela arbetets gång. Stegen som beskrivs i 

dessa har agerat som stöd och riktlinjer. Projektspiralen och den iterativa processen är valda för att de 

bidrar till noggrann dokumentation och kontinuerlig återkoppling med arbetets tidigare faser samtidigt 

som arbetet hela tiden överför sin tyng på nya delar. Dessa metodiker som ligger till grund för de 

ingående delarna i tidplanen som kan ses i bilaga 1.19 

 

 
Figur 3. Beskrivning av den iterativa processens och ingående delar.
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Tidplan/Ganttschema 

En tidplan redovisar visuellt hur tidsuppdelningen i projektet ser ut. Detta gjordes med ett 

Ganttschema21. Detta schema består av veckovis indelade områden med genomlöpande spalter som 

visar hur mycket tid som planerats för projektets ingående delmoment. 
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22. Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D (2004). Produktutveckling, s.401 
23. Thomas Whinberg, Swedavia, 2010-09-12 
24. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, S.467 
 
 
 

Uppgiftsfördjupning 

För att klarlägga den egentliga uppgiften och för att undvika att missförstånd uppstår inom gruppen 

gjordes en uppgiftsfördjupning vilken bygger på att gemensamt mål och ambitionsnivå inom gruppen 

bestäms så att gruppens medlemmar är enade om detta i projektets inledande fas. 

3.2 Problemklarläggning 

En viktig del i ett projekt är att noggrant dokumentera och säkerställa alla ingående styrande 

parametrar. För att göra detta har gruppen tagit hjälp av frågemetoden, observationer, ostrukturerade 

intervjuer och användarprofiler. 

Frågemetoden 

Metoden innebär att ett antal frågeställningar besvaras vilka hjälper till att formulera problemet. Svaren 

bör vara faktabetonade, objektiva och distinkta. 

Exempel på frågeställningar kan vara: 

 Vad är problemet? 

 Varför existerar problemet? 

 Var finns problemet? 

 När finns problemet? 

 Vem berörs av problemet? 

 Hur vanligt är problemet? 

Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger det ihop? 22 

Frågorna besvarades med stöd av Swedavias givna kravspecifikation, bilaga 2, samt insamlad data under 

ett studiebesök på Arlanda. 23 

Empiriska och analytiska metoder 

Empiriska och analytiska studier användes vid besök på Arlanda. Med empirisk studie menas studier av 

människor som utför uppgifter och hanterar produkter i en befintlig tillvaro. I en analytisk studie 

studeras inte kopplingen mellan användare och teknisk produkt i verklig miljö utan utvärderingen görs 

analytiskt av en eller flera utvärderare med kunskap inom området.2 

Resenärer i terminal 5 undersöktes och studerades. De analytiska studierna tog sin form genom en 

bagagestudie i Arlandas bagagesorteringshall. Detta ökade förståelsen av de presenterade problemen 

och hjälpte till att rikta gruppens fortsatta arbete.24 
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Observationer 

Resenärer och personal i terminal 5 observerades.  

Observation25 går ut på att utan yttre påverkan observera en riktig situation i sin verkliga miljö. Metoden 

syftar till att ge en uppfattning om hur situationen hanteras. Observation görs med fördel på två olika 

sätt. Direkt och indirekt. Under en direkt observation är observatören närvarande och noterar allt av 

intresse. Under en indirekt observation är observatören inte närvarande utan är åskådare till situationen 

via foton eller film och analyserar via dem istället.  

Observationer kan också vara systematiska eller osystematiska. En systematisk observation utförs enligt 

ett bestämt schema och nyttjas när observatören vet vilken situation och tidpunkt som ger relevanta 

data. Osystematisk observation används gärna i ett tidigt skede av ett arbete för att hjälpa observatören 

att få en bättre uppfattning om situationen.   

Studien genomfördes som en del av ett studiebesök på Arlanda. Tillsammans med personal på Arlanda, 

gjordes en rundvandring på området. Under denna rundvandring gjordes en direkt och osystematisk 

observation av resenärer, personal, väskor och hantering av väskor samtidigt som frågor ställdes. 

Anteckningar gjordes under tiden studien pågick. Därefter sammanfattades detta i ett dokument.  

Metoden valdes på grund av den förhållandevis enkla situation som råder i Terminal 5. Med enkel 

situation menas att det inte krävs några verktyg eller avancerade metoder för att genomföra en givande 

studie.  Metoden gav snabbt resultat som var givande att arbeta vidare med. 

Specialbagagestudie 

Med detta menas att specialbagage har studerats ingående både på Arlanda och bildligt via 

randomiserade Internetsökningar.  

Former och dimensioner på olika bagage studerades i Arlandas sorteringshall och kategoriserades i olika 

grupper. Detta redovisas i bilaga 8. Olika grupper kunde ses inom både kategorierna normalbagage och 

specialbagage. Studien sammanfattades sedan i ett kollage med bilder och kommentarer. Figur 4 och 

figur 5 visar några vanliga typer av normalbagage samt specialbagage. 

Studien utfördes för att erhålla djupare förståelse av bagage och dess utformning och vad gruppen 

måste tänka på vid utformning av lösningsförslag. 

25. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.470-471 
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Figur 4. De enligt Swedavia vanligaste bagagetyperna inom normalbagage. 

 

Figur 5. De enligt Swedavia vanligaste bagagetyperna inom specialbagage. 

Ostrukturerad intervju 

Ostrukturerade intervjuer kan utföras utan större förberedelser. Intervjun genomförs med öppna frågor 

och kan därmed besvaras fritt av personen. Intervjutekniken har stor frihet gällande styrning av 

riktningen under den pågående intervjun.  

En ostrukturerad intervju ger kvalitativ data och är en bra metod att använda då intervjuaren är osäker 

på vilken information som är väsentlig för uppgiften.  
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Studien genomfördes som en del av ett studiebesök på arbetsplatsen. Tillsammans med personal 

gjordes en rundvandring på området. Under denna rundvandring observerades resenärer samt personal 

samtidigt som frågor ställdes.  

Ostrukturerad intervju valdes på grund av ett tidigt genomförande i förstudien, ovisshet kring vilka 

personer som hade möjlighet att intervjuas samt att ett fåtal personer skulle intervjuas. Detta krävde att 

stor mängd väsentlig data var tvunget att fås ut från dessa individer.26 

Användarprofil 

Detta är en metod för att presentera fakta om användare. Användarprofilen innehåller information om 

målgruppens fysiska, mentala och demografiska data, yrke, kompetens och övriga krav som krävs för att 

utföra ett visst arbete. 

Syftet med en användarprofil är att kartlägga vilka faktorer som påverkar användaren i situationen. 

Denna information hjälper till att rikta arbetet till användargruppen. 

I användarprofilen ingår några olika typer av användare: 

 Primär användare – En person som använder en produkt i dess främsta syfte. 

 Sekundär användare – En person som använder en produkt, men inte för dess främsta syfte. 

 Sidanvändare – En person som påverkas av produkten (positivt eller negativt) utan att vara 

primär eller sekundär användare. 

 Medanvändare – En person som arbetar eller samarbetar men en primär eller sekundär 

användare utan att direkt interagera med produkten. 

Följande sex komponenter ingår i en användarprofil: 

 Bakgrund – Typ av användare, kön, utbildningsnivå, språkkunskaper med mera. 

 Användning – Kunskap, metal modell, erfarenhet, användningsfrekvens 

 Påverkan och ansvar – Möjlighet att påverka produktval/tjänsteval, påverka 

användarsituationen, produktansvar 

 Emotionell relation – Ägandeskap, sociala aspekter, mentalpåverkan 

 Typ av interaktion – Kognitiv interaktion, fysisk hantering, funktionshinder 

 Aktiviteter, mål och motiv - användning, målet, motivet bakom användare 

För denna uppgift skapades tre personas med underlag från observationer och intervjuer av resenärer, 

vilka representerade de olika användarprofilerna.27 

Persona 

En persona är en fiktiv person vilken representerar en grupp inom en population för att på ett behändigt 

sätt ge en bild av vilken typ av människor som kan tänkas utnyttja systemet. Resultatet presenteras i 

form av en bild med en kort beskrivning av personas i bilaga 3 .28  

26. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.472 

27. Bohgard, M m.fl. (2008). Arbete och teknik på människans villkor, s.480 

28. Persona, http://www.antrop.se/nyhetsbrev_februari.aspx. 2010-11-19 
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3.3 Kreativa metoder  

Kreativa metoder är en viktig del i många skapandeprocesser och även i detta arbete fyller de en viktig 

funktion för att generera idéer. 

Brainstorming  

Denna metod används i grupp på 5-15 personer där en person utgör en ledare. Gruppen skall, utan att 

bedöma framkomna resultat, åstadkomma så många idéer som möjligt. Kvantitet går före kvalitet och 

på så vis sporras gruppmedlemmarna till att utveckla nya idéer genom associationer till andra idéer. 

Det finns fyra grundregler att bejaka inom brainstorming: 

Kritik är inte tillåten. Inga som helst kommentarer ska ges, varken positiva eller negativa. Kritik får inte 

heller ges till sina egna idéer. Idégenereringen ska ske på ett så spontant sett som möjligt.  

Kvantitet eftersträvas: Stort antal idéer ökar chanserna att några få bra kommer fram. En utgångspunkt 

för metoden är att en mindre bra idé kan leda till en bättre idé genom association. 

Gå utanför det vanliga: Ovanliga idéer är välkomna. En tillsynes ohämmad och inadekvat idé, med viss 

modifikation, kan ge en utmärkt lösning på problemet. 

Kombinera idéer: Kombinera och komplettera framkomna idéer, lyssna på andra förslag och 

komplettera utifrån dessa. 

Brainstorming utfördes slutet internt som ett test innan workshopen. Detta för att optimera och 

säkerställa proceduren under workshopens gång samt att anteckna de interna idéerna.29 

6-3-5 metoden 

Metoden används normalt i en grupp där deltagarna har bra insikt i fokusområdet och ofta hinner sätta 

sig in i problemet i förväg.  

Metoden bygger på individuell idégenerering och går ut på att några personer samlas i en grupp. 

Därefter presenteras ett problem för alla deltagare varpå varje deltagare sedan skriver, skissar eller ritar 

ner sina idéer på ett papper. Efter en begränsad tid skickar sen deltagaren vidare sina idéer till nästa 

person i gruppen och mottager samtidigt ett idépapper från en annan deltagare. Sedan skrivs eller 

skissas nya idéer ner utifrån de idéerna som står på det nyss mottagna pappret. 

6-3-5 Genomfördes med några ändringar för att anpassas till uppgiften och gruppen. Metoden utfördes 

med gruppens två deltagare. Dessa skissade ner idéer under tystnad som sedan analyserades av de 

övriga deltagarna. Därefter diskuterades idén och vidare utveckling av nya idéer togs vid. 

6-3-5 metoden utfördes internt som ett test innan workshopen för att erhålla ingående förståelse hur 

metoden fungera. Metoden illustrerade även gruppens egna tankar och idéer. Eftersom metoden 

utfördes internt och endast gruppens två medlemmar deltog gjorde att metoden inte kunna användas 

som tänkt. 30 
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31. Workshop, http://www.advantum.se/sitespecific/sv/files/B2._Workshop.pdf, 2010-10-13 

 
 
 
 

Metoden användes för att den är ett bra komplement till brainstorming, det vill säga att ta sig an 

området från olika håll och på så sätt tömma ut alla idéer. 

Workshop 

En workshop kan utformas för stora som små grupper. Genom bra gruppdynamik engageras alla i 

gruppen och sporras att vara mer kreativa än vanligt. Bra Miljö, innehåll, målbild och typ av deltagare är 

viktiga faktorer som påverkar utfallet. En processledare styr mot att komma framåt i processen och en 

sekreterare antecknar allt av värde som nämns under workshopen. 

Workshopen utfördes två gånger med 5 respektive 6 deltagare. Första gången med fokus på hur 

valideringen löses på bäst tillfredsställande sätt och den andra gången lades fokus på lösning av 

modifiering av specialbagage till normalbagage. Workshopen följde följande agenda: 

 Presentation av nuläget och problembeskrivning 

 Brainwriting 

 Analogitänkande 

 Diskussionsmetoden 

 Linjemetoden 

Genom detta upplägg upplevdes en röd tråd genom hela workshopen, som gav ett bra 

idégenereringsförlopp med ökande konstruktivitet och ökat realistiskt tänkande med tiden. Detta 

mynnade ut i ett antal koncept.31 

Metoden är effektiv och är ett kreativt sätt att komma framåt i många olika typer av 

produktutvecklingsprocesser och projekt. 

Brainwriting 

Är en metod som kan användas enskilt eller i mindre grupper (runt 6 personer). Gruppen ska, utan att 

bedöma det framkomna resultatet, åstadkomma så många idéer som möjligt.  

Deltagarna ska under ett antal minuter skissa ner sina idéer på ett papper. Därefter skickar samtliga 

deltagare vidare sina skisser, varvid nästa person i ordningen fortsätter att utveckla idéerna. När 

skisserna har roterat ett varv avslutas brainwriting och resultatet diskuteras.  

Vid enskild brainwriting skissas alla idéer som uppkommer under en kort period. En paus tas sedan 

innan idéerna utvecklas vidare. Helt nya idéer kan även uppkomma som resultat ur de första idéerna.  

Vid brainwriting ska följande regler efterföljas: 

 Kritik är inte tillåten. 

 Kvantitet eftersträvas. 

 Vilda idéer eftersträvas. 

 Kombinera idéer. 

 Allt dokumenteras. 
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Metoden brainwriting användes som ett moment i första workshopen. Detta för att snabbt få ned 

många idéer på papper under kort tid. Fem deltagare skrev och tecknade sina första idéer under tystnad 

i 15 minuter. Under tiden metoden pågick, lades alla klara idéer in i mitten bland deltagarna. På så vis 

gjordes alla förslag tillgängliga för att inspirera till nya idéer i gruppen. 

Detta var ett inledande moment i båda workshoparna. Detta för eliminera blygsel och att få idéerna att 

flöda.32 

Diskussionsmetoden 

Metoden utförs i grupp med en ledare. Det centrala med metoden är att ledaren fungerar demokratiskt; 

icke auktoritärt; icke manipulativt. Ledaren lägger inte fram några egna förslag och försöker heller inte 

leda gruppen i någon viss riktning. Ledaren presenterar problemet för gruppen och överlämnar åt 

gruppen att arbeta fram en lösning. Uppgiften för ledaren blir sedan att hjälpa gruppen att komma fram 

till en så bra problemlösning som möjligt och att se till att alla deltagarna får komma till tals. 

Diskussionsmetoden integrerades i alla moment i workshopen, med undantag för brainwritingen, på så 

vis att en moderator kontinuerligt uppmanade deltagarna till diskussion och vidareutveckling om 

idéerna.33 

Analogitänkande 

Metoden liknar brainstorming men istället för att fritt spåna fram idéer begränsas idégenereringen till 

vissa analogier. Detta görs för att frigöra sig från vanliga sätt att se på problemet.  

 

Metoden används precis som brainstorming det vill säga en grupp försöker åstadkomma så många idéer 

som möjligt. Idékvantitet går före idékvalitet då gruppen ska sporra varandra till att utveckla nya idéer 

genom associationer till andras idéer i gruppen. 

Detta var ett tillvägagångsätt för att tömma ut deltagarnas alla idéer och runda av idégenereringsfasen.  

Tre analogier användes tillsammans med brainwritingen: naturen, industrin och framtiden.34 

Linjemetoden  

Detta är en enkel utvärderingsmetod som lätt används för att välja ut de bästa idéerna ur ett större 

antal. 

Genomförande:  

1. Alla idéer skrivs upp på lappar och fästs överblickbart på en vägg. Deltagarna får ta del av 

idéerna.  

2. En lista från ett till tio placeras på väggen.  

 

 

 

32. Jonas Michanek, Andréas Breiler (2007, 2 uppl). Idéagenten 2.0 en handbok i idea managment  
33. Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D (2004). Produktutveckling, s.428-429 
34. Johannesson, H., Persson, J-G., Pettersson, D (2004). Produktutveckling, s.427-428 
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35. Jonas Michanek, Andréas Breiler (2007, 2 uppl). Idéagenten 2.0 en handbok i idea managment 

3. Varje deltagare tar en idé från den gjorda idébanken och fäster den under den siffra som denne 

tycker stämmer bäst överens med idéns styrka. Deltagaren bör motivera dess placering på 

listan.  

4. Placeringarna diskuteras tills det att alla deltagare är överens om idéernas placeringar. Detta 

resulterar i relativa resultat idéerna emellan. 

Linjemetoden användes i workshopens slutskede för att snabbt utvärdera de skapade förslagen.35 

Form -och färganalys 

Metoden används för att ta reda på vilka färger och former som passar användningsområdet. Färg och 

form studeras visuellt från olika vinklar och i olika kombinationer. Med hjälp av enklar teorier om hur 

dessa uppfattas av omgivningen kan färger och former med önskvärda attribut väljas. 

Studien innefattar terminal 5 och dess befintliga attribut. Området kring incheckningsdiskarna 

studerades extra noggrant. Studien genomfördes dels som en del av ett studiebesök i terminalen samt 

genom fotografier från detta studiebesök, bilaga 4. Nuvarande material, färg- och val av form, belysning, 

placering av kännetecken samt tomma utrymmen noterades.  

Detta gjordes för att få kommande koncepts utseenden att smälta samman med Arlandas interiör för att 

uppnå en neutral känsla av tillhörighet.  

Utformning av kravspecifikationer 

Inom produktutveckling används kravspecifikationen som ett styrande dokument för hur befintliga eller 

nya produkter ska utformas. I inledningen av ett arbete erhålls en målbeskrivning. Denna svarar inte 

enbart på påståenden om en produkts funktionalitet och hur den ska fungera utan den innehåller även 

deadlines och kostnadsmål.  

För att reda ut detta behövs ett antal krav formuleras och dokumenteras. Kvantitativa enheter som mer 

exakt beskriver på problemet ska så långt som möjligt användas. För att nå detta kan dessa frågor svaras 

på: 

 Vilka är målen som den tänkta lösningen är förväntad att tillfredsställa? 

 Vilka egenskaper måste den ha? 

 Vilka egenskaper ska den inte ha? 

Resultatet av dessa frågor blir en kravspecifikation. 

I detta arbete har tre kravspecifikationer tagits fram med Swedavias kravspecifikation, bilaga 2, som 

grund och vidareutvecklats med data från studiebesök samt intervjuerna med Swedaviaanställda. 

Kravspecifikationernas krav och önskemål diskuterades sedan med Swedavia som godkände dessa. 

Under utvecklingsprocessen kontrollerades framtagna förslag upprepade gånger mot 

kravspecifikationerna för att bekräfta att kraven uppfylls. Uppfylldes dessa inte, blev detaljer tvungna att 

bearbetas om eller vidareutvecklas. 
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För ett erhålla ett bra resultat och för att ge en tydlig riktning på arbetet behövs noga förståelse för 

problemets alla ingående delar. Därför användes kravspecifikationer. 

Argumentmetoden 
Metoden används i syfte att ta snabba och genomtänkta beslut i frågor av mindre vikt. Ett till tre 

påstående skrivs upp i en lista. Därefter antecknas ”plus” och ”minus” ned för de olika påståendena. 

Sedan adderas antalet plus och antalet minus. Flest antal plus hos påståendet avgör därmed frågan.  

Denna metod användes i ett antal frågor för att snabbt få klarhet i den slutgiltiga konceptutformningen. 

Detta var ett hjälpmedel skapat av gruppen. Resultaten redovisas i bilaga 5. 

3.4 Beitzmetoden 

Detta är en produktutvecklingsmetod för att utvärdera olika konceptuella förslag och kunna utse en 

vinnare bland dessa. 

Gruppen har valt att ta med fem delar ur denna metod vilka används utifrån de gjorda 

kravspecifikationerna. 

 Urvalskort 

 Önskemålsviktning 

 Värdeskala 

 Merittalsberäkning 

Anledning att inte Beitzmetoden används fullt ut är att den riktar sig mot teknisk konstruktion och inte 

för koncept i ett tidigt stadium. 

Denna metod är beprövad och stabil. Metoden ger en stark grund att vila framtida beslut på.  

Urvalskort 

Metoden går ut på att framtagna koncept ställs mot de krav som specificeras i kravspecifikationerna.  

Detta för att enkelt kunna avgöra vilka koncept som är värda att jobba vidare med. De koncept som inte 

uppfyller kraven stryks från fortsatt utveckling.  

En tabell gjordes. Bilaga 5. Koncepten ställdes mot ett antal parametrar. Uppfyller koncepten 

parametrarna markeras detta med ett ”+”, uppfylls de ej markeras konceptet med ett ”–” och vid 

osäkerhet eller om mer information behövs för att ta ett bra beslut om kravet uppfylls eller ej markeras 

konceptet med ”?”.36 

  

36. Beitz, W m.fl. (2007, 3 uppl). Engineering design, 218-219 
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37. Beitz, W m.fl. (2007, 3 uppl). Engineering design, 218-219 
38. Beitz, W m.fl. (2007, 3 uppl). Engineering design, 222-223 
39. Beitz, W m.fl. (2007, 3 uppl). Engineering design, 224-225 
 
 
 
 

Önskemålsviktning 

Denna metod används för att avgöra hur stor vikt önskemålen från kravspecifikationerna har i 

förhållande till varandra.  

Alla önskemål jämförs med varandra var för sig. Därefter markeras alternativen av varje jämförelsepar 

med en siffra. Viktigast markeras med 2, om de båda önskemålen är lika viktiga markeras de med 1 och 

om önskemålet inte är viktigt markeras det med 0. Sedan adderas alla poäng för varje önskemål och 

detta skapar en viktkoefficient.37 Bilaga 6. 

Värdeskala 

Denna del av metoden syftar till att visa på vilket koncept som är bäst uppfyller önskemålen i 

kravspecifikationerna. Önskemålen behandlas var för sig för varje koncept. En uppskattning på hur väl 

de olika koncepten uppfyller önskemålen görs. Var önskemål har en skala som går från ett till tio där tio 

innebär att konceptet uppfyller önskemålet helt och där värdet ett innebär att konceptet inte alls 

uppfyller önskemålet.38 Bilaga 7. 

Merittalsberäkning 

När alla koncept har poängsatts multipliceras dessa poäng med viktkoefficienten från värdeskalan. Detta 

summeras sedan och resultatet ger en hänvisning om hur väl koncepten uppfyller önskemålen gentemot 

varandra. Konceptet med högst värde anses uppfylla önskemålen bäst.39 

3.5 Presentation 

Arbetet presenteras med hjälp av en animering. Animeringen visar slutresultaten i en simulerad miljö. 

Detta för att enkelt redovisa slutresultatens funktioner och uppbyggnader. Animeringen gjordes i 

Autodesk Maya 2011 och Adobe Premiere Pro.  
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4. Verksamhetsbeskrivning 

Swedavia är ett statligt ägt bolag vilka de flesta svenskar har varit i kontakt med när de skall ut och resa 

i Sverige och världen. 

Affärsidé 

Swedavia ska skapa mervärde för sina kunder genom effektiva flygplatser och attraktiva tjänster. 

Logotyp 

Swedavias logotyp, figur 6, består av gröna flygplan i två storlekar placerade cirkulärt kring en cirkel. De 

större planen pekar in med nosen mot circkelns mitt och de små pekar med nosen utåt. 

 

 

 

Uppdrag 

Swedavia ägs till hundra procent av den svenska staten och ansvarar för statens civila 

flygplatsverksamhet. Det statliga flygplatsansvaret bestäms av det nationella basutbudet av flygplatser 

som omfattar tio flygplatser från Malmö i söder till Kiruna i norr. I nuläget bedriver Swedavia 

verksamhet vid 13 olika flygplatser, men en anpassning av flygplatsverksamhetens omfattning till det 

nationella basutbudet pågår. 

Swedavia ska, inom ramen för affärsmässighet, aktivt medverka i utvecklingen av transportsektorn och 

bidra till att de av riksdagen fastställda transportpolitiska målen uppnås. 

 

Finansiella mål 

De tre grundläggande målen för Swedavia är avkastning, soliditet och rörelseresultat (EBIT). Under 

Swedavias första år ska avkastningen på eget kapital öka till 10,5 procent och soliditeten öka till 39 

procent. 

 

Verksamhet 

Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser. De två huvudområdena i verksamheten är att 

tillhandahålla och utveckla: 

 Flygplatsoperativa produkter och tjäntser 

Dessa är riktade mot flygbolagen och handlingbolag och där är Swedavia den ende möjliga 

leverantören. 

 

 Luftfartsprodukter är Swedavias största produkt och står för cirka 60% av omsättningen.  

Den består av flygplatsoperativa produkter som levereras av Swedavias flygplatser. 

 

Figur 6. Swedavia swedish airport logotyp. 
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 Flygplatsinfrastruktur består av Infrastruktur och tjänster som krävs för att flygplan ska 

kunna angöra en flygplats och lasta/lossa sin last av gods och resenärer. Luftfartsskydd 

tillhör också denna del och innefattar produkter inom säkerhetskontroll av passagerare och 

gods samt områdeskontroll av flygplatsområdet. 

 

 Kommersiella tjänster och produkter 

Innehåller tjänster som är tillgängliga på en konkurrensutsatt marknad, till exempel uthyrning av 

lokaler, parkeringar och andra serviceprodukter. 

 

 Fastighetsprodukterna utgör de kommersiella produkter som har fastigheterna som 

utgångspunkt.  

 Serviceprodukter är huvudsakligen olika typer av tjänster som Swedavia erbjuder. Exempel 

på detta är parkeringsplatser för bussar och bilar. I denna kategori ingår även incheckning av 

passagerare och lastning, lossning och annan service när flygplanet står vid terminal. 

Koncernen 

Koncernen består av ett bolag - Swedavia, med dotter- och intressebolag. Koncernen omsätter cirka 5 

miljarder kronor och har 2 600 medarbetare. 

Swedavias roll 

Sverige har ett välutvecklat och fungerande system av flygplatser spridda över hela Sveriges. Det är 

möjligt att resa från nästan varje plats i Sverige till Stockholm, genomföra ett möte och komma hem 

samma dag. Det är viktigt för möjligheten att arbeta och leva i alla delar av landet. För Swedavia är 

tillgängligheten i Sverige en nyckelfråga. Flyget och Swedavia har en stark strategisk roll för Sverige – 

inte minst i tillväxthänseende. För utländska investerare är tillgången till flyglinjer en av de viktigaste 

faktorerna för en företagsetablering i landet. Flygtillgängligheten är avgörande för utvecklingen av den 

expansiva besöksnäringen i landet. Flyget knyter samman Sverige med resten av världen – en 

nödvändighet i vår globaliserade värld.40 

 

 

 

 

 

  

40. Verksamhetsbeskrivning, http://swedavia.se/, 2011-02-01 
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5. Nulägesbeskrivning 

Det är viktigt att förstå problemets/problemens ingående delar för att sedan kunna lösa dem. I och med 

detta är det viktigt att förstå hur incheckningsflödet ser ut idag. 

I dagsläget hanterar Arlanda ca 18 miljoner resenärer varje år. I och med detta ska en mängd bagage 

sorteras så att det följer med resenären till rätt destination. 90% av bagaget som hanteras anses vara 

normalbagage och resterande är specialbagage. Förhållandet mellan normalbagage och specialbagage 

varierar under året beroende på säsong. Kategorin Specialbagage ökar något under skidsäsongen 

exempelvis. 

Definitionen av ett normalt bagage är ett bagage som har någorlunda kubisk form och en volym ≤ 

90x75x50cm. Det ska vara fritt från remmar, hyskor och hakar och är ej vara ett djur. Bagage som inte 

överensstämmer med detta anses vara specialbagage.  

Ett flöde med resenärer som reser inom EU börjar med incheckning. I dag erbjuder flygbolagen en 

mängd olika sätt att göra detta på, mobiltelefon, Internet eller CUSS exempelvis. Efter detta konsulteras 

en CUSS-kiosk för att anmäla alla bagage som ej är handbagage. CUSS-kiosken skriver ut motsvarande 

mängd tagar vilka ska appliceras på alla bagage utom handbagage. Efter detta beger sig resenären till 

avsedda incheckningsdiskar. Vid incheckningsdiskarna vägs bagaget. Den tillåtna vikten beror på vilket 

flygbolag och vilken typ av biljett resenären reser med. Vid övervikt får resenären betala en avgift och en 

klisterlapp märkt ”heavy” fästs på bagaget. Heavy-klisterlappen är till för sorteringspersonal och 

förmedlar att den är tung och behöver lyftas försiktigt för att undvika skador. Samtidigt som väskan vägs 

blir den granskad av personal vid incheckningsdiskarna, för att bedömas om väskan skall hanteras i det 

automatiska sorteringssystemet eller i någon av terminalens specialbagageinlämningsstationer. Bedöms 

bagaget vara normalt åker bagaget direkt vidare in bakom incheckningsdiskarna och in den automatiska 

bagagehanteringen. Bedöms bagaget vara specialbagage erhålls en klisterlapp med bokstaven A, B eller 

C. Bokstaven hänvisar resenären till specialbagageinlämning A, B eller C. Vilken det blir beror av 

Arlandas belastning för stunden. Efter bagaget har lämnats in beger sig resenären till närmsta 

säkerhetskontroll och vidare iväg mot dennes gate.  

Skillnaden mellan att åka inom EU och att inte göra det är att vid incheckningsdiskarna få uppvisa pass 

eller visum. Resenärer som åker till USA har ej heller tillåtelse att själva ”taga” sitt bagage utan personal 

måste göra detta åt dem. 

Den automatiska sorteringsanläggningens fungerar på sådant vis att bagage som behandlas i den får 

direkt sin tag och därmed sin destination avläst av lasrar. Efter detta blir allt bagage röntgat. Det finns 

fyra nivåer av röntgen som görs av två röntgentyper. Den ena är en densitetsröntgen och den andra 

typen är en skiktröntgen. En densitetsröntgen registrerar föremåls densitet och letar efter ämnen med 

densitet beläget i det smala spektrum i vilket sprängämnen befinner sig i. I en skiktröntgen delas röntgat 

bagage upp i delar vilket gör att systemet lättare känner igen olika typer av former. Formen av kablage 

upptäcks lätt vilket kan betyda förekomsten av sprängladdning. De två första nivåerna är helt 

automatiskt styrda. Vid nivå tre blir behörig personal tvungna att granska röntgenbilderna. Godkänns 
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41. Thomas Whinberg, Swedavia, 2010-09-12 
42. Sven Alkert, Swedavia, 2010-09-12 
 

 

inte röntgenbilderna av personalen inom 30 sekunder måste väskan tas av bandet och placeras i ett nytt 

rum. Här får personal granska röntgenbilderna tills de känner sig säkra. Blir det inte säkra tillkallas polis 

och personal lokaliserar väskans ägare så att denne får öppna bagaget och redovisa innehållet i denna. 

Det mesta av bagaget godkänns dock och åker direkt vidare in i systemet utan att bli röntgade fler än en 

eller två gånger. Vidare in i systemet blir varje bagage tilldelat en plats på en träbricka som snurrar runt i 

vad som benämns som en bagagekarusell. Varje bricka har ett unikt nummer och detta nummer kopplas 

ihop med bagagets tag. På så vis vet systemet vilket bagage som ligger på vilken bricka. När brickan når 

rätt avlastningsplats tippas bagaget ned i en sorteringsficka och börjar sedan lastas manuellt på vagnar 

och sedan vidare ut till planen. 

Bagage som bedöms vara specialbagage blir röntgade manuellt utav säkerhetspersonal direkt vid 

specialbagageinlämningsstationerna. Bagaget förs sedan direkt ned i sorteringshallarna där bagaget 

placeras manuellt i olika vagnar, där varje vagn representerar en destination. Figur 7 visar hur nuläget 

ser ut.41, 42  

 

 

 

  

Figur 7. Beskriver hur nuläget ser ut.
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6. Framtidsbeskrivning 

Swedavia strävar alltid efter att få nöjdare kunder och därmed ökat antal flygbolag som vill flyga till och 

från Arlanda. Swedavia planerar att bygga ut terminal 5 inom en snar framtid för att kunna hantera 

denna ökning av resenärer.  

Swedavia gör stora satsningar på att minimera kostnader och därigenom stärka sin ekonomiska 

situation. En bidragande del av detta kan göras med att minimera antalet personal genom att arbeta 

fram common use lösningar för all utrustning Swedavia tillhandahåller till flygbolag. Swedavia strävar 

även efter att införa self service för resenären i så stor grad som möjligt och i framtiden planeras att all 

incheckning, validering och bagageinlämning ska ske av resenären utan inblandning av personal. Figur 8 

visar hur en framtida check-inprocess kan tänkas se ut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Figur 8 beskriver hur framtida check-inflöde kan tänkas se ut. 
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7. Problembestämning 

Avsnittet klarlägger i punktform Swedavias bakomliggande tankar och varför de har efterfrågat detta 

examensarbete.  

Vad är problemet? 

Det yttersta problemet är manuell hantering av specialbagage vilket kostar pengar, ger 

belastningsskador och tar tid. Vidare är att om ett bagage blir felbedömt, riskerar detta att fastna i det 

automatiska sorteringssystemet, alternativt hanteras manuellt i onödan.  

Varför finns problemet? 

Problemet uppstår i och med att det inte finns begränsningar av vilka bagage resenärer får resa med och 

att bedömningen av bagage är subjektiv. 

Var finns problemet? 

Problemet finns i bagagesorteringshallarna och i det automatiska bagagehanteringssystemet.  

När finns problemet? 

Problemet återkommer upprepade gånger dagligen. 

Vem berörs av problemet? 

Swedavia, personal och resenärer. Swedavia förlorar pengar (ca 2.5 miljoner varje år), på mängden extra 

personal som behövs på grund av allt incheckat bagage som hamnar fel. Personalen får sortera manuellt 

och resenärer får stå i fler köer och riskerar att få sitt bagage kvarlämnat på Arlanda om incheckat 

bagage som hamnat fel fastnar i det automatiska sorteringssystemet. 

Hur vanligt är problemet? 

Allt bagage utom handbagage måste manuellt bedömas av personal vilken kategori de tillhör. Detta 

betyder att alla resenärer med bagage måste till en incheckningsdisk för att lämna in bagaget och få det 

bedömt. Mängden och hanteringen av specialbagage ökar på helgen plus att det intensifieras vissa 

perioder över året så som höstlov, jullov och sportlov. 

Vilka beståndsdelar finns i problemet och hur hänger de ihop? 

Förekomsten av specialbagage och hanteringen av dessa medför att vissa kriterier måste uppfyllas. 

Detta har lett till att de idag har en egen bagagesortering med bemannad röntgen och manuell 

slutsortering. Manuell hantering kostar pengar och tar längre tid för både resenärer och personal. 
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8. Analyser  

Under detta arbete har i huvudsakligen två grupper av analyser utförts. Analyser av resultat från Arlanda 

och analyser av resultat utanför Arlanda. 

8.1 Analys av resultat av studier på Arlanda. 

Tre dagar spenderades på Arlanda i syfte att få full inblick i problemet. Empiriska och analytiska metoder 

tillämpades under grundlig rundvandring med guide på Arlanda, i syfte att ge mycket information under 

kort tid. Dessa grupperades sedan in i incheckning, tagning, bagageinlämning, design, material, färg, 

bagagestudier och ostrukturerade intervjuer.  

Incheckning 

 Oklar början på incheckningsflödet. Människor börjar med att lokalisera gaten, troligtvis på 

grund av den stora avgångstavlan. Detta gör att ingången till terminalen blockeras. 

 Otydlig incheckningsprocess. Den är förvirrande, överrumplande och innebär svårigheter för 

resenären med att se vilka steg som måste gås igenom. Otydlig skyltning av rätt information 

samtidigt som en mängd övrig information möter resenären och bidrar till en otydligare 

incheckningsprocess. 

 Belastningen av terminalytan och av CUSS-kiosker är obalanserad. Närhetsprincipen till 

incheckningsdiskar gäller och gör att CUSS-kiosker belastas olika.  

Tagning 

 Skriver resenärer ut för många tagar och sedan slänger någon uppstår problem i och med att 

Arlanda tror att ett bagage har kommit på avvägar. En tag motsvarar ett bagage i flygplatsens 

system. 

 Fel vid montering av tag eller skadad tag leder bagaget till MES.  

Baggage drop 

 Köbildning vid incheckningsdiskarna gör att detta är en flaskhals. 

 Folk hamnar fel i köer, framförallt vid hög belastning i terminalen. 

 Vägning och validering är manuell. 

 Flygbolagens profileringskrav. Flygbolagen vill synas och ha möjligheten att särbehandla 

resenärer utifrån köpt biljett redan vid ankomst till terminal. Common use lösningar föredras i 

dagsläget inte alltid på grund av flygbolagens behov av att profilera sig. 

 Få diskar används totalt sett. 

 Valideringen är inte konsekvent vilket leder till onödigt mycket specialbagage eller att felbedömt 

bagage riskerar att skada bagagehanteringssystemet. 

 Hanteringen av specialbagage kostar pengar.  
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Form 

 Enkla raka former. 

 Utgår från grundgeometrier, bilaga 4. 

Material 

 Ljusa trämaterial i björk 

 Metall på ytor med anknytning till bagagehantering för att vara stöt- och slagtåligt och för att 

motstå slitage, bilaga 4. 

Färg 

 Grå och vita toner på väggar, tak och golv.  

 Detaljer i blått och gult. 

 Skyltar och övrig information har blå bakgrund med gula stilistiska bilder samt vit text, bilaga 4.  

Analys av resultat från specialbagagestudie 

Gruppen kom fram till att det insamlade materialet i bilaga 8 var oanvändbart då studien måste pågå 

över en mycket längre tid för att ge användbara resultat. 

Analys av ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer med personal från Arlanda ökade förståelsen för incheckningsprocessens 

ingående delar. Det kom också fram att de stora avgångstavlorna stannar upp resenärsflödet onödigt 

mycket och att det vid ”peak”-tider kan uppstå korsflöden. Detta kan förvirra resenärer så pass mycket 

att de hamnar i fel kö. 

8.2 Analys av resultat av studier utanför Arlanda. 

Efter besöket strukturerades och utfördes kreativa metoder internt inom gruppen och en workshop 

utfördes externt med ett antal deltagare. Nedan följer analyser av resultat från dessa delar. 

Analys av resultat från kreativa metoder 

Gruppen erhöll ett antal grundförslag på tillvägagångsätt av valideringsmetoder och 

modifieringsmetoder, bilaga 9. 

Analys av resultat från workshop 

Workshopens resultat, se bilaga 11, visade sig vara snarlika de som hade kommit fram under de kreativa 

metoderna.  Vid denna tidpunkt insågs den påverkan validering och modifiering skulle ha på hela 

incheckningsprocessen. Detta medförde utvecklingen av koncept på hur hela incheckningsprocessen kan 

gå till. 

  



 

   37 

 

 

9. Kravspecifikationer 

En kravspecifikation erhölls av Swedavia, bilaga 2. Denna innehöll krav för validering av bagage samt 

modifiering av specialbagage till normalbagage. Tillsammans med denna kravspecifikation och med data 

från studiebesök samt med intervjuer med Swedaviaanställda kunde ytterligare tre kravspecifikationer 

skapas. På grund av arbetets tidiga fas har ej krav och önskemål kunnat kvantifieras. 

Kravspecifikationerna redovisas i tabell 1, tabell 2 och tabell 3. 

Tabell 1 Kravspecifikation för koncept 

Kravspecifikation, Koncept 

Krav 

Kompatibelt med alla flygbolag 

Lättförståeligt 

Inga kulturkrockar 

Hanteras av rullstolsbundna 

Inga personskador får uppkomma 

Tydligt flöde 

Felsäkert, driftstopp får ej förekomma 

Ej bryta mot Arlandas säkerhetsbestämmelser 

  

Önskemål 

Medge snabbare bagagehantering 

Inga korsflöden 

Stadigt och jämnt flöde 

Integreras väl i den nuvarande check-in-processen 

Undvika köbildning 

Peace-of-mind (trygghet för resenären) 

Self-service (obemannat) 

Få moment i process 
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Tabell 2.  Kravspecifikation för validering 

Kravspecifikation, Validering 
Krav 

Hanteras av rullstolsbundna 

Kompatibelt med alla flygbolag 

Personskador får ej förekomma 

Enkelt handhavande, minimal inlärningströskel 

Inga kulturkrockar 

Integrerbart i befintligt system 

Medge snabb bagageinlämningsprocess 

Felsäkert, driftstopp får ej förekomma 

Låg ljudnivå 

  

Önskemål 

Peace-of-mind (trygghet för resenären) 

Intuitiv process 

Tydlig feedback vid genomförande 

Iögonfallande (trevligt att vila ögonen på) 

Off-Airport möjligheter 

Jämn utspridning av resenärer i terminalen 

Ej platskrävande (fysiskt utrymme) 

Snabb bagageinlämningsprocess 

Brett antal bagagetyper som kan valideras 

Self-service (obemannat) 

  

Önskemål gällande utformning, validering 

Neutrala färger (gråskala och låg färgmättnad) 
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Tabell 3. Kravspecifikation för modifiering 

Kravspecifikation, Modifiering 
Krav 

Låg tillverkningskostnad 

Medge hantering av det automatiska sorteringssystemet 

Lättförståeligt, minimal inlärningströskel 

Bagagetag får inte bli skymd 

Miljövänligt 

Inget FOD 

Slitagetåligt 

Gå fort att modifiera 

Medge enkelt handhavande efter modifiering 

Enkel hantering för Arlanda 

Bagage måste vara urskiljningsbart efter modifiering 

  

Önskemål 

Self-service (obemannat) 

Anpassat till en en vid bredd av olika bagagetyper 

Medge flexibilitet gällande placering av modifieringsstation 

Skydda bagaget 

Fler funktioner utöver modifiering 

Enkel förvaring när det ej används av resenären 

Ej platskrävande modifieringsstation 

Iögonfallande 

Peace-of-mind (trygghet för resenären) 

  

Önskemål gällande utformning, modifiering 

Möjlighet till profilering 

Stor variation av färgval och mönster 
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10. Lösningsförslag, koncept 

Nedan följer de första idéerna om hur Arlandas incheckningsprocess bör se ut. 

10.1 Koncept 1, två flöden 

Koncept 1 bygger på att det finns två parallella incheckningsflöden på flygplatsen. Alternativ 1 är 

incheckning som det ser ut idag, det vill säga att resenären checkar in via CUSS kiosk, går sedan till 

incheckningsdiskarna där denne får sitt bagage validerat som normal- eller specialbagage. 

Normalbagage lämnas in vid incheckningsdiskarna och specialbagage lämnas vid 

specialbagageinlämningen. 

Alternativ 2 består av en CUSS kiosk med integrerad valideringsenhet. Valideringen avgör om resenären 

har normalbagage eller specialbagage. Om resenären har normalbagage får denne en speciell tag som 

ger möjligheten att lämna sitt bagage i en obemannad automatisk bagageinlämning. Detta gör att 

resenären ej behöver köa vid incheckningsdiskarna. Om bagaget valideras som specialbagage får 

resenären en normal tag och hänvisas till bagageinlämning för specialbagage. För visuell beskrivning av 

konceptet. Se figur 9. 

 

Figur 9. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 1. 
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10.2 Koncept 2, trusted traveller 

Resenären anländer till flygplatsen och möts då av modifieringsinstruktioner i olika former. (Bildplakat, 

TV-skärmar med bilder etc). Har resenären modifierbart bagage modifierar resenären detta innan denne 

går vidare till en CUSS kiosk. Resenärer med normalbagage går direkt till en CUSS kiosk och checkar in 

om resenären behöver detta. Efter detta valideras bagaget, tag erhålls och resenären går vidare till 

antingen automatiskt bagageinlämning, specialbagageinlämningen eller bemannad bagageinlämning 

beroende på kategori av bagage bagaget validerats som. För visuell beskrivning av konceptet. Se figur 10 

 

Figur 10. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 2. 
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10.3 Koncept 3, validering innan CUSS 

Konceptet grundar sig på att validering görs som första steg i incheckningsprocessen. Därefter 

modifierar resenären bagaget om det är modifieringsbart och går sedan vidare till en CUSS kiosk. Tag 

erhålls och resenären tar bagaget till en obemannad automatiskt bagageinlämning. Även normalbagage 

lämnas i till den obemannade automatiska bagagehanteringen. 

Specialbagage hanteras likadant. Det som skiljer är att denna typ av bagage får en annan typ av tag viket 

gör att den endast kan lämnas till specialbagageinlämningen. Parallellt med möjligheten till obemannad 

automatisk bagagehantering och specialbagagehantering är bemannade incheckningsstationer 

tillgängliga. För visuell beskrivning av konceptet. Se figur 11. 

 

Figur 11. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 3. 
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10.4 Koncept 4, super drop 

Resenären anländer till terminalen och går till en CUSS-kiosk. Resenären checkar in och väger samtidigt 

sitt bagage. Sedan lämnas allt bagage på ett gemensamt common use band. Bagaget sorteras och vänds 

rätt av personal i slutet av bandet innan det åker in i det automatiska sorteringssystemet. För visuell 

beskrivning av konceptet Se figur 12 

 

Figur 12. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 4. 
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10.5 Koncept 5, specialrutan 

I konceptet görs en grov validering som separerar det mesta av specialbagaget från normalbagaget. 

CUSS kiosken fungerar endast som incheckningsanordning i detta fall. Resenärer med normalbagage 

beger sig mot ett gemensamt common use band och lämnar sitt bagage där. På common use bandet 

vägs bagaget. Skulle specialbagage hamna på bandet sorteras dessa ut och tas om hand av personal 

innan bagaget åker in helt i systemet. Allt bagage som separerats och grovt bedömts vara specialbagage 

erhåller vid specialbagagerutan en specialtag. Dessa bagage tas till specialbagageinlämningen för 

hantering. För visuell beskrivning av konceptet Se figur 13 

 

Figur 13. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 5. 
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10.6 Koncept 6, förvaliderat alldrop 

Resenären anländer till terminalen och går till en CUSS kiosk, checkar in och får en tag. Sedan beger sig 

resenären mot bagagebandet där validering sker. Har resenären modifierbart bagage ombedes 

resenären att modifiera sitt bagage. Därefter valideras resenären sitt modifierade bagage på nytt och ser 

om det nu godkänns som normalbagage. Allt godkänt normalbagage läggs upp på ett gemensamt 

common use band. Resenärer med specialbagage går till specialbagageinlämningen. En annan variant av 

detta är att resenären har skrivit ut en tag och applicerat den i hemmet. Detta gör att resenären direkt 

vid ankomst kan gå och validera sitt bagage och på så vis slippa stoppet vid CUSS kiosk. Se för visuell 

beskrivning av konceptet. Se figur 14. 

 

Figur 14. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 6. 
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10.7 Koncept 7, tagning och skanning vid band 

Konceptet bygger på att resenären anländer till en CUSS kiosk med integrerad valideringsenhet som är 

placerad intill det befintliga bagagebandet. När incheckning är klar läggs allt bagage utom specialbagage 

på bandet som leder vidare in i sorteringssystemet. Specialbagage lämnas vid specialbagageinlämningen 

om inte detta kan modifieras till normalbagage. Är bagaget modifierbart har resenären erhållit 

information om detta i förväg via Internet eller information i terminal etc. Möjligheten att modifiera 

finns i bagagebandets direkta närhet. Se figur 15 för visuell beskrivning av konceptet. 

 

Figur 15. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 7. 
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10.8 Koncept 8, trusted bag 

Konceptet bygger vidare på dagens incheckningsprocess. I samband med bagageinlämning och 

validering ges vaneresenärer med normalbagage möjlighet att få ett chip installerat i bagaget. I samband 

med detta överför personal valideringsinformation till chipet och till Arlandas system.  Efter detta 

lämnar resenären som vanligt sitt bagage vid bagageinlämningen. När samma resenär åker nästa gång, 

ombedes resenären att placera väskan bredvid en CUSS-kiosk där dataöverföring av reseinformation 

sker. Nästa steg för resenären blir att lämna väskan vid en obemannad bagageinlämning. En avläsare vid 

den obemannade bagageinlämningen läser av chipet och registrerar reseinformationen på chipet och 

kontrollerar att bagaget är validerat samtidigt som bagaget vägs. Klarar den flygbolagets viktgräns förs 

den vidare in i bagagesorteringssystemet. Se figur 16 för visuell beskrivning av konceptet. 

 

 

Figur 16. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 8. 
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10.9 Koncept 9, validering vid CUSS-kiosk+alldrop 

Detta koncept börjar med att alla resenärer checkar in via CUSS kiosk och validerar allt bagage där. Efter 

validering ges resenären ett av tre val beroende på om bagaget är normalbagage, specialbagage eller 

modifierbart specialbagage. Normalbagage lämnas på ett stort common use bagageband. Specialbagage 

lämnas in på samma sätt som idag. Modifiering av modifierbart specialbagage görs i anknytning till CUSS 

kiosken vilket ger till följd att resenären kan lämna sitt bagage på bagageinlämningsbandet. Innan 

bagaget går in till det automatiska bagagesorteringssystemet kontrolleras tagen och positionen på 

bagaget. Specialbagage som kommit fel placeras rätt av personal. Se figur 17 för visuell beskrivning av 

konceptet. 

 

Figur 17. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 9. 
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10.10 Koncept 10, hemavalidering 

I detta koncept kan resenären validera sitt bagage hemma i samband med incheckning på Internet. Varje 

bagage tillverkas med ett unikt serienummer. Detta nummer kan sedan användas av resenären för att 

registrera bagaget mot en databas med olika resväskor. Efter denna validering ges resenären möjlighet 

att skriva ut en bekräftelse. Denna bekräftelse används sedan vid en obemannad automatiskt 

bagageinlämning.  

 

Parallellt med detta I terminalen sker sedan validering och modifiering i närheten av CUSS kioskerna. 

Normalbagage lämnas i en obemannad automatisk bagageinlämning. Specialbagage lämnas vid 

specialbagageinlämningen på samma sätt som idag. Se figur 18 för visuell beskrivning av konceptet. 

 

Figur 18. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 10. 
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10.11 Koncept 11, trädet 

Resenären anländer till flygplatsen och möts av en CUSS kiosk. I nästa steg i processen beger sig 

resenären till en valideringsenhet. Här bestäms det om bagaget är normalbagage eller specialbagage. 

Resenärer med normalbagage lämnar sitt bagage på ett common use band. Resenärer med 

specialbagage går vidare till en annan station och får där information angående modifiering och 

modifierar bagaget om det är modifierbart. Sedan lämnar resenären det modifierade bagaget på 

bagagebandet tillsammans med normalbagage. Ej modifierbart bagage lämnas in i 

specialbagageinlämning. Se figur 19 för visuell beskrivning av konceptet. 

 

Figur 19. Beskriver flödet och dess ingående komponenter för koncept 11. 
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11. Utvärdering och val av lösningsförslag 

Elva framtagna koncept behövde bli färre. För att göra detta användes Beitzmetoden. 

Koncepten gallrades grovt först med hjälp av urvalskort. I och med detta kunde koncept 3, koncept 4, 

koncept 5, koncept 6, och koncept 11 slopas. För att se hur de koncepten som inte blev slopade hävdar 

sig sinsemellan gjordes först en önskemålsviktning sedan en värdeskala och till sist en merittalsberäkning  

11.1 Viktning mot konceptkravspecifikation 

En parameter i urvalskortet kräver att samtliga koncept uppfyller de uppställda kraven vilket detta 

avsnitt belyser. 

Kompatibelt med alla flygbolag 

Koncept 1: En uppdelning av flödet på detta sätt är kompatibelt med alla flygbolag.  

Koncept 2: Visuella hjälpmedel går att tillämpa med alla olika flygbolag. 

Koncept 7: Samlad common use lösning går att tillämpa med alla olika flygbolag. 

Koncept 8: Involverar flygbolagen mindre än övriga koncept och är kompatibel med alla flygbolag. 

Koncept 9: Alla flygbolag kan nyttja denna lösning. 

Koncept 10: Då det mesta av processen sker utanför flygplatsen involveras flygbolagen i terminalen 

mindre. Kompatibelt med alla flygbolag. 

Lättförståeligt 

Koncept 1: En naturlig steg för steg process som kan användas av många resenärer. 

Koncept 2: Visuella hjälpmedel tolkas enkelt av alla om de är rätt utformade. Konceptet innehåller också 

få moment. 

Koncept 7: Hela processen sker på samma plats. Ingen förflyttning krävs mellan olika stationer.  

Koncept 8: Två alternativ. Den ena processen utförs som processen idag. Andra alternativet bygger på 

en validering som sedan utnyttjas om igen. Detta innebär få steg och leder till enkel användning. 

Koncept 9: Få steg i processen gör det lättförståeligt. 

Koncept 10: Resenären gör mycket av arbetet utanför terminalen i sin egen takt. Detta bidrar möjligen 

inte till enklare arbete för resenären i processen som helhet. Men mindre tid spenderas dock i 

terminalen vilket leder till enklare arbete och hantering för Swedavia. 

Hanteras av rullstolsbundna 

Koncept 1: Med lätt framkomlighet och väl utformade stationer möjliggör hantering av resenärer med 

rullstol. 

Koncept 2: Bra lösning för rullstolsbundna. Konceptet innehåller få moment och inga överdrivet långa 

transportsträckor. Dock kan informationen vara svår att tolka av resenärer med synproblem. 

Koncept 7: Mycket bra lösning för rullstolsbundna. Hela processen utförs från samma plats vilket 

innebär att ingen förflyttning under processen behöver göras. De olika komponenterna i processen är 

också nära placerade vilket medför att en handikappad resenär inte behöver anstränga sig för att kunna 

hantera processen. 
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Koncept 8: Konceptets andra alternativ innehåller endast två komponenter för att utföra processen. 

Detta bidrar till enklare hantering av processen för rullstolsburna resenärer. Dock sker ingen förändring 

från nuläget i konceptets alternativ 1. 

Koncept 9: Konceptet innefattar få moment och går fort att ta sig igenom vilket underlättar för 

resenärer med rullstol. 

Koncept 10: Mycket arbete i processen sker utanför Arlanda. Detta medger att rullstolsburna resenärer 

själva kan arbeta i egen bestämda miljö. 

Inga personskador får uppkomma 

Inget av koncepten riskerar att orsaka/medföra personskador. 

Tydligt flöde 

Koncept 1: Ett stegvis sätt att gå igenom incheckningsprocessen känns intuitivt och bra och medger ett 

tydligt flöde.  

Koncept 2: Liknande flöde som används idag. Detta bidrar till att resenären känner sig trygg och har ett 

sen tidigare inlärt beteende om hur processen ska gå till. 

Koncept 7: Uppnås god människa-maskin-interaktion har konceptet goda möjligheter att bli tydligt. 

Koncept 8: Resenären som väljer att applicera ett chip i sin väska erhåller information både muntligt och 

via informationstexter om hur denna skall gå igenom processen nästa gång. 

Koncept 9: Ett stort band för allas bagage bör medge tydligt flöde. 

Koncept 10: Konceptet innehåller få moment i terminal vilket bidrar till ett kortare incheckningsflöde 

vilket gör det tydligare.  

Felsäkert, driftstopp får ej förekomma  

Samtliga koncept är ej tänkta till en början att ersätta Arlandas befintliga incheckningsprocess. Detta gör 

att om fel uppstår kan resenärer alltid utnyttja det gamla flödet. 

Ej bryta mot Arlandas säkerhetsbestämmelser 

Inga koncept bryter mot några säkerhetsbestämmelser. 
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11.2 Merittalsberäkning 

Tabell 4. Merittalsberäkning för koncept. 

 

Ö= Önskemål         

K1= Två flöden         

K2= Trusted travellers       

K7= CUSS och skanner vid band     

K8= Trusted Bag         

K9= Validering vid CUSS för att sedan gå vidare till all-drop 

K10= Förvalidering. Väskor med unika nummer från fabrik 

Tabell: Merittalsberäkning utförd på konceptförslagen. Illustrerar viktkoefficienter, magnituder på 

värdeskalan samt erhållet värde. Nummer skrivet i fet stil står för önskemål och resultat. 

 

Merittalsberäkningen visar snarlika värden på koncept 2, koncept 7, koncept 8 och koncept 10. Detta 

resultat visades upp för Swedavia. 

  

Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde

A 0,175 6 1,05 8 1,4 8 1,4 9 1,575 6 1,05 8 1,4

B 0,111 4 0,444 8 0,888 7 0,777 7 0,777 5 0,555 8 0,888

C 0,079 3 0,237 6 0,474 7 0,553 8 0,632 4 0,316 8 0,632

D 0,079 3 0,237 3 0,237 6 0,474 6 0,474 2 0,158 6 0,474

E 0,095 3 0,285 8 0,76 6 0,57 7 0,665 6 0,57 8 0,76

F 0,238 5 1,19 7 1,666 8 1,904 8 1,904 6 1,428 8 1,904

G 0,159 6 0,954 9 1,431 9 1,431 8 1,272 4 0,636 9 1,431

H 0,063 4 0,252 6 0,378 5 0,315 5 0,315 4 0,252 6 0,378

1,00 4,65 7,23 7,42 7,61 4,97 7,87

Merittalsberäkning, Koncept

Ö Vikt
K1 K2 K7 K8 K9 K10
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12. Vidareutveckling av valda lösningar 

Tillsammans med Swedavia beslöts det att ytterligare slopa koncept 1 och koncept 10 men att återinföra 

koncept 9.  

För att komma vidare med koncepten förflyttades fokus över från koncepten till validering och 

modifiering och resultaten från gjorda kreativa metoder och workshop kom att användas. 

12.1 Konceptbeskrivning, validering 

Samtliga koncept är utvecklade efter de utvalda förslagen på incheckningsprocesser som grund. 

V1, mall 

Konceptet är en vidareutveckling på valideringsdelen i koncept där validering sker innan, vid eller efter 

CUSS kiosk. Med mall menas ett objekt som hjälper resenären att avgöra om denne reser med 

specialbagage eller normalt bagage. Objektet skall visa vilka dimensioner och former som är godkända 

att använda i det automatiska sorteringssystemet. Detta skulle till exempel kunna vara en förstorad 

modell av handbagagemallen (en stålbur med mått på tillåtna dimensioner för handbagage) som många 

flygbolag använder sig av i dag. Figur 20 visar hur konceptet kan utformas. 

 

 

Figur 20. Enkla konceptskisser för konceptet V1 (Mall). Skisserna beskriver placering av mallen och utformning av dess olika 

komponenter. 
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V2, bilder 

Lösningsförslaget är en vidareutveckling av valideringsdelen från koncept K2 (Trusted traveller). Med 

hjälp av visuella hjälpmedel såsom bildplakat eller dylikt, får passageraren förklarat för sig vad skillnaden 

mellan specialbagage och normalbagage är. Resenären kan själv med denna information ta sig vidare i 

processen och lämna in bagaget utan hjälp av personal. Figur 21 visar hur konceptet kan utformas. 

 

 

Figur 21. Enkla konceptskisser för konceptet V2 (Bilder). Skisserna beskriver placering av visuella hjälpmedel och utformning 

av dess olika komponenter.  
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V3, 3D-Skanner 

Konceptet är en vidareutveckling på valideringsdelen i koncept K7 (tagning och skanning). Med hjälp av 

skanner kan grova uppskattningar av ett bagages form göras. Denna uppskattning jämförs sedan mot en 

databas med olika typer av bagage för att avgöra vilken typ av bagage resenären reser med. Efter denna 

jämförelse får sedan passageraren information om vart denne skall lämna in bagaget. Figur 22 visar hur 

konceptet kan utformas. 

 

 

Figur 22. Enkla konceptskisser för koncept V3 (3d-scanner). Skisserna beskriver placering av CUSS och valideringsenhet samt 

utformning av konceptets olika komponenter. 
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V4, trusted bag 

Konceptet är en vidareutveckling på valideringsdelen i koncept K8 (trusted bag). Detta koncept bygger 

på att bagaget valideras en gång. Därefter erhålls ett permanent certifikat i form av ett chip monterat på 

bagaget. I detta chip lagras valideringsinformationen vilket medför att resenären kan ignorera 

valideringssteget och bege sig direkt till bagageinlämningen nästa gång denne ska flyga. Figur 23 visar 

hur konceptet kan utformas. 

 

 

Figur 23. Enkla konceptskisser för koncept V4 (Trusted bag). Skisserna beskriver placering av chip och avläsare samt 

utformning av konceptetsika komponenter. 

 

Specialbagage 

Specialbagage hanteras som en separat process. Resenären anländer till terminalen där denne får 

information om hur specialbagage ska valideras och lämnas in. Resenären beger sig mot en CUSS-kiosk 

speciellt anpassad för specialbagage. Väl framme placerar resenären bagaget på en våg, Bagaget 

viktkontrolleras och ”tagen” skannas manuellt. Därefter erhåller resenären en lapp med en bokstav 

vilken visar var bagaget ska lämnas in. 
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12.2 Merittalsberäkning, validering  

Tabell 5. Merittalsberäkning för validering. 

 

V1= Enbart mall   

V2=Visuella hjälpmedel 

V3= Skanner   

V4= Trusted Bag   

Tabell: Merittalsberäkning utförd på konceptförslagen. Illustrerar viktkoefficienter, magnituder på 

värdeskalan samt erhållet värde. Nummer skrivet i fet stil står för önskemål och resultat. 

 

 

  

Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde

A 0,15 8 1,2 8 1,2 6 0,9 7 1,05

B 0,12 9 1,08 9 1,08 7 0,84 8 0,96

C 0,07 5 0,35 3 0,21 8 0,56 8 0,56

D 0,02 6 0,12 9 0,18 4 0,08 4 0,08

E 0,02 9 0,18 9 0,18 9 0,18 10 0,2

F 0,14 5 0,7 7 0,98 5 0,7 6 0,84

G 0,06 5 0,3 8 0,48 6 0,36 9 0,54

H 0,13 5 0,65 9 1,17 8 1,04 10 1,3

I 0,18 7 1,26 4 0,72 8 1,44 9 1,62

J 0,11 4 0,44 4 0,44 8 0,88 8 0,88

1,00 6,28 6,64 6,98 8,03

V1 V2 V3 V4
ViktÖnskemål

Merittalsberäkning, Validering
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12.3 Konceptbeskrivning, modifiering 

Samtliga modifieringsförslag är utvecklade och anpassade efter alla förslag på incheckningsprocesser.  

M1, remmar 

Genom att trä över elastiska remmar över det bagage som skall modifieras förhindras bagagets egna 

remmar och snören att fastna i det automatiska bagagesorteringssystemet.  

M2, påse 

En metod som helt innesluter bagaget i en påse och förhindrar på så vis att lösa detaljer fastnar i det 

automatiska bagagehanteringssystemet. Kan till exempel tillverkas av textil eller plast. Figur 24 visar 

några enkla skisser på utformning av konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Visar enkla konceptskisser för koncept M2 (Påse). Skisserna beskriver 
utformning och förslutningsmetoder. 
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M3, badmössa 

En utvecklad modell av koncept M2 där väskan innesluts på liknande sätt. Öppningen är däremot 

elastisk och underlättar isättning av bagage och förslutning efter bagaget är placerat. Öppningen medför 

också att bagaget kan ”tagas” innan modifiering då tagen kan sticka ut. Figur 25 visar hur konceptet är 

utformat samt hur tagen sticker ut genom den elastiska öppningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4, maskin 

Detta koncept fokuserar på en automatisk modifiering av bagaget. Resenären placerar sitt bagage på 

anvisad plats, maskinen modifierar sedan bagaget och förbereder det för det automatiska 

sorteringssystemet. När modifieringen är klar tar resenären åter sitt bagage fortsätter mot 

bagagedroppet. Figur 26 visar hur konceptet är utformat och beskriver också förenklat dess funktion. 

 

Figur 26. Visar enkla konceptskisser för koncept M4 (Maskin).  

Skisserna beskriver utformning och tänkta funktion hos modifieringsmaskinen.  

  

Figur 25. Visar enkel konceptskiss för koncept M3 (badmössa). Skissen beskriver 
utformning och hur elastiska öppningens tänkta funktion och utseende. 
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M5,kartong 

Resenären erhåller en låda/kartong vilken bagaget stoppas ned i. På så vis tas problemen med remmar 

och snören bort. Det inpackade bagaget lämnas i det automatiska bagagehanteringssystemet. Figur 27 

visar hur konceptet kan utformas.  

 

Figur 27. Visar enkla konceptskisser för koncept M5 (Kartong).  

Skisserna beskriver utformning av lösningsförslsget.  
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12.4 Merittalsberäkning, modifiering 

Tabell 6. Merittalsberäkning för modifiering 

 

M2: Påse   

M3: Badmössa   

M4: Maskin   

M5: Låda   

 

Tabell: Merittalsberäkning utförd på konceptförslagen. Illustrerar viktkoefficienter, magnituder på 

värdeskalan samt erhållet värde. Nummer skrivet i fet stil står för önskemål och resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde Mag. Värde

A 0,11 8 0,88 8 0,88 9 0,99 8 0,88

B 0,183 8 1,464 7 1,281 5 0,915 6 1,098

C 0,037 9 0,333 9 0,333 5 0,185 9 0,333

D 0,159 7 1,113 7 1,113 7 1,113 5 0,795

E 0,024 8 0,192 7 0,168 3 0,072 4 0,096

F 0,159 8 1,272 8 1,272 4 0,636 3 0,477

G 0,049 8 0,392 8 0,392 5 0,245 6 0,294

H 0,098 7 0,686 7 0,686 5 0,49 7 0,686

I 0,183 5 0,915 5 0,915 3 0,549 4 0,732

1,00 7,247 7,04 5,195 5,391

Önskemål
M2 M3 M4 M5

Vikt

Merittalsberäkning, Modifiering
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13. Utvärdering av slutgiltiga lösningar 

Efter konceptets vidareutveckling med validering och modifiering skapades de slutgiltiga resultaten. 

Utvärdering av validering och modifiering gjordes och beskrivs i avsnittet nedan. 

13.1 Utvärdering validering 

Nedan följer valideringens utvärdering mot dess kravspecifikation.  

Handikappanpassad 

 Alldrop 

Enkel framkomlighet till bandet för inlämning av bagage. Inga höga lyft krävs då bandet ligger på 

låg höjdnivå.  

 Skanner 

Bandet som ansluter till skannerenheten är vinklat för att komma närmare golvet om bidrar till 

att inga höga lyft behöver göras med bagaget. Framkomligheten till bandet är också mycket god. 

 Trusted Bag 

Bandet som ansluter till skannerenheten är vinklat för att komma närmare golvet och bidrar till 

att inga höga lyft behöver göras med bagaget. Framkomligheten till bandet är också mycket god. 

Kompatibelt med alla flygbolag 

 Inga hinder förekommer för att sätta koncepten i bruk rent teoretiskt.  

Personskador får ej förekomma 

 Alldrop 

Medför ingen risk för personskador.  

 Skanner 

Innesluten lösning som bidrar till ökad säkerhet. 

 Trusted bag 

Innesluten lösning som bidrar till ökad säkerhet. 

Enkelt handhavande, minimal inlärningströskel 

 Alldrop 

Då valideringsprocessen och bagageinlämningsprocessen består av få komponenter blir 

handhavandet enkelt. Intuitiv symbolik och utformning bidrar till en tryggare användning med 

moment som leder till beteenden som är inlärda sen tidigare. 

 Skanner 

Konceptet bygger på befintlig utrustning i terminalen ska användas. Detta bidrar till att 

resenären känner igen miljön och blir därför tryggare vid användandet. Systemet är också tänkt 

att ge feedback under hela processen. På så vis får resenären vetskap om var i processen denne 
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befinner sig, om något specialfall uppstår (övervikt, tag saknas) och när processen är klar. 

Systemet sköter hela processen från det att resenären ställt bagaget på bandet. Detta för att 

undvika onödig inlärning. 

 Trusted bag 

Handhavandet fungerar likt det för koncept skanner. Dock blir processtiden något kortare med 

denna lösning.  

Integrerbart i befintligt system 

 Samtliga koncept går att integrera i befintliga system. Alla lösningar utgår från befintlig 

utrustning i terminalen. 

Medge snabb bagageinlämningsprocess 

 Alldrop 

Innehåller färre moment för resenären vilket innebär att processen blir snabbare jämfört med 

dagens bagageinlämning. Resenären behöver endast placera sitt bagage rätt på bandet och kan 

sedan lämna bagageinlämningen. 

 Skanner 

Från det att resenären placerat bagaget på bandet är processen helt automatisk, om inget 

specialfall uppstår. Skanningstekniken gör att processen går snabbare än den befintliga 

bagageinlämningsprocessen. 

 Trusted Bag 

Snabbast av de tre koncepten. Bagaget placeras på bandet, en snabb avläsning efter chip görs 

på bagaget och om chip påträffas fortsätter bagaget till sortering. 

Felsäkert, driftstopp får ej förekomma 

 Alldrop 

Lösningen består av ett gemensamt band för alla resenärer. Vid fel stannar alltså processen upp 

helt för alla resenärer. Dock består lösningen av få enkla tekniska komponenter vilket bidrar till 

minskad risk för driftstopp. 

 Skanner 

Lösningen består av avancerad teknik för validering av bagage vilket kan öka risken för 

driftstopp. Dock består denna lösning av flera likadana valideringsmoduler som är oberoende av 

varandra. Detta innebär att om en drabbas av driftstopp påverkar inte denna modul de övriga 

modulerna i systemet. 

 Trusted Bag 

Detta koncept består likt skannerkonceptet av flera likadana valideringsmoduler som är 

oberoende av varandra. Detta innebär att om en drabbas av driftstopp påverkar inte en modul 

de övriga modulernas drift. 
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Låg ljudnivå 

 Samtliga koncept består av befintlig utrustning från terminal 5. De komponenter som tillförts i 

lösningsförslagen ökar inte ljudtrycksnivån märkbart.  

13.2 Utvärdering modifiering 

Nedan följer modifiering utvärdering mot dess kravspecifikation.  

Låg tillverkningskostnad 

 Koncepten är tänkta att tillverkas I billigt material med enkla tillverkningsmetoder. 

Medge hantering av det automatiska sorteringssystemet 

 Lösningsförslaget innesluter bagaget och därmed innesluts också de problematiska delarna av 

bagaget. Detta gör att bagaget kan hanteras av det automatiska sorteringssystemet. 

Lättförståeligt, minimal inlärningströskel 

 Konceptet består av en påse med endast en öppning som dessutom är elastisk. Bagaget förs in i 

påsen och denna påse sluter sedan sig själv runt bagaget. 

Bagagetag får inte bli skymd 

 Den elastiska öppning på påsen gör att påsen inte innesluts helt utan det lämnas alltid en 

öppning där tagen görs synlig för skanning. 

Miljövänligt 

 Påsen är tänkt att tillverkas I miljövänligt material. Lösningsförslaget är också återanvändbart 

vilket innebär att en påse går att använda till flera resor. 

Inget FOD 

 Konceptet består av ett sammansatt stycke utav slitstarkt material. Detta minimerar risken för 

att något skulle lossna från påsen. 

Slitagetåligt 

 Påsen består av tyg med goda egenskaper mot slitage. 

Gå fort att modifiera 

 Lösningsförslaget består av en påse med en öppning som medger enkel påträdning. 
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Medge enkelt handhavande efter modifiering 

 Påsen består av ett handtag som medger enkelt handhavande av bagaget när det är modifierat. 

Enkel hantering för Arlanda 

 Hanteringen för Arlanda blir I första skedet av användandet när påsen ska distribueras ut till 

användarna. Efter detta steg hanteras det modifierade bagaget endast av resenärerna.  

Bagage måste vara urskiljningsbart efter modifiering 

 Påsarna är unika gällande färg och mönster. På så vis skiljer sig modifierade bagage från 

varandra och blir enkla att känna igen för resenären. 
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Figur 29. Karta över terminal 5 och konceptens ingående delars 
placering. 

 

14. Slutgiltigt resultat 

Avsnittet redogör för de slutgiltiga lösningsförslagen med alla ingående element från konceptdelen, 

valideringsdelen och modifieringsdelen. 

14.1 Validering 

Koncepten är utformade så att normalbagage och specialbagage består av två separata processer. 

Normalbagage och specialbagage valideras skiljt var för sig på olika platser i terminalen. Figur 28 och 

figur 29 ger exempel på hur de ingående komponenterna kan placeras i terminalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 28. Översikts bild över hela terminal 5. 
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CUSS kioskerna är placerade där de står idag. Detta visas med de gröna prickarna i figur 29. Orangea 

pricken indikerar placeringen för CUSSkiosker anpassade för specialbagage. Det grön och orangea fältet 

visar var den nya bagageinlämningen ska placeras respektive var specialbagageinlämningen ska 

förläggas. 

Allt bagage tagas vid CUSS kioskerna som idag. 

14.1.1 Alldrop 

Konceptet bygger på att allt normalbagage lämnas in på ett common use self service bagageband. 

Bagaget placeras inom rektanglar som indikerar maximala tillåtna dimensioner på bagaget. 

Bagagebandet cirkulerar med kontinuerlig hastighet. När bagaget placerats rätt av resenären inleds 

viktkontroll av bagaget. Vid övervikt markerar systemet bagaget och avgift måste betalas av resenären 

innan denne stiger ombord på planet.  

När bagaget sedan åkt vidare in i systemet kontrolleras längd, höjd och bredd på bagaget. Detta för att 

säkerställa att oönskat bagage inte kommer in i sorteringssystemet. Sedan skannas bagaget efter tag och 

bagagets destination verifieras.  

Bagage som inte uppfyller dimensionskraven, bagage som hamnat utanför rektanglarna eller utan tag, 

sorteras ut på baksidan av terminalen och hanteras därefter vidare av personal. 

Figur 30. Visar tidiga konceptskisser på Alldrop. Skisserna beskriver några olika förslag på utformning och 

placering av konceptets olika komponenter.  

Figur 31. Beskriver bagagets flöde i lösningsförslaget. 

 

Figur 30. Konceptskisser som visar olika förslag på utformning och placering av konceptets olika delar. 
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Figur 31. Flödet I koncept alldrop. De gröna pilarna visar optimalt flöde.  

Utformning 

Figur 32. Visar utformningen av den slutgiltiga lösningen. Common use self service bagagebandet består 

av det befintliga bagageband som finns i terminalen idag. Bandet består av två olika material, gummi på 

de delar av bandet som har kontakt med bagaget och metall på övriga delar som utsätts för frekvent 

användande.  

Området framför bandet, precis innan bagaget åker in på baksidan av terminalen, utgöras av en vägg 

och en utdragbar transparant skiva. Väggen består av samma trämaterial som används i resten av 

terminalen och den transparanta skivan utgöras av glas. Den utdragbara skivan gör att området där 

bagage kan lämnas in går att reglera.  

På väggen bakom bandet ges utrymme för information/reklam/profilering. Bakom bandet finns också en 

ränna. Denna ränna är tänkt att användas till peace of mind höjande attribut till exempel växter. 
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Figur 32. Visar utformningen av konceptet alldrop. 

14.1.2 Skanner 

Lösningsförslaget bygger på de anslutningsband som finns i terminalen i nuläget. Konceptet består av 

två band som ansluter till ett större bagageband på baksidan. De två banden innesluts av en tunnel och 

bildar en valideringsmodul.  

Valideringsprocessen inleds med att resenären placerar sitt bagage på bandet. Systemet känner av att 

bagaget står på bandet och påbörjar valideringsprocessen. Bagaget åker in i tunneln. Väl inne i tunneln 

stannar bagaget upp och skanning samt viktkontroll av bagaget påbörjas. Skanningen består av en 3d-

skanner eller annan typ av fotoigenkänning som bildar en virtuell bild av bagaget. Den virtuella bilden 

jämförs sedan med en förbestämd modell. Om den virtuella bilden överensstämmer med den 

förbestämda modellen kategoriseras bagaget som normalbagage det vill säga bagaget blir godkänt för 

automatisk sortering. Det godkända bagaget åker då vidare in på det större bandet på baksidan som 

leder till det automatiska sorteringssystemet. Om bagaget inte uppfyller dimensionskraven åker bagaget 

ut i motsatt riktning och resenären ombedes att ta bagaget till specialbagageinlämningen.   

Bagage med övervikt blir godkända då resenären betalt avgiften för detta. Betalningen sker direkt vid 

valideringsmodulen och när betalningen blir godkänd åker bagaget vidare in till det automatiska 

sorteringssystemet. 

Under valideringsprocessen görs också en tagkontroll. Valideringsmodulen kontrollerar bagagets tag. 

Om tag saknas informerar valideringsmodulen resenären om att tag måste monteras innan 

valideringsprocessen fortsätter. 
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Figur 33. Beskriver bagagets flöde i lösningsförslaget. 

Figur 34 visar en skiss över hur konceptet kan utformas. 

 

Figure 33. Konceptskiss på skanner. Valideringsmodul som består av  

två anslutningsband som innesluts av en tunnel. 

 

Figure 34. Flödet I koncept skanner. De gröna pilarna visar optimalt flöde. 
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Utfomning 

Konceptet är utformat med den utrustning som finns i termnialen idag. I nuläget består incheckningen  

av ett antal band gruperade två och två med en vägg mellan de två banden i varje grupp. En tunnel har 

konstruerats för att innesluta dessa två band. En skärm har också placerats i närheten av varje band.  

Bakom valideringsmodulerna  har en vägg placerats. Väggen är indelad i två olika delar där en del består 

av en tranparant skiva. Väggen bakom valideringsmodulen består av trä och området mellan modulerna 

består av en glasskiva. Tunneln och andra detaljer som utsätts för frekvent användning består av metall 

och gummi. På väggen bakom valideringsmodulerna finns utrymme för information/reklam/profilering. 

Figur 35 visar konceptets utformning. 

 

Figure 35. Visar utformningen av konceptet skanner. 

14.1.3 Trusted bag 

Konceptet bygger på den utrustning som finns i terminlaen i nuläget. Utformningen består av samma 

grund som koncept skanner.  

Valideringsprocessen börjar med att resenären validerar sin väska i en bemannad valideringsstation. 

Personal validerar bagaget och om de anser att det klarar dimensionskraven för automatisk sortering 

monteras ett chip på bagaget. Resenären transporterar sedan bagaget till en valideringsmodul. Där 

placeras bagaget på bandet och bagaget läses av efter chip samtidigt som viktkontoll genomförs. Om 

chip finnes samt att vikten ligger innanför viktgränserna godkänns bagaget och åker därmed vidare in i 

det automatiska sorteringssystemet. Bagage som saknar chip avvisas av valideringsmodulen och 

resenären ombedes validera sitt bagage. 
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Bagage med övervikt stoppas av systemet och betalning av avgift krävs innan bagaget åker vidare in i 

automatiska sorteringssytemet. 

Figur 36 Visar utformning av konceptet. 

Figur 37 Beskriver hur chipet kan komunisera med andra enheter som är utrustad med samma teknik. 

Figur 38 Beskriver bagagets flöde i lösningsförslaget. 

 

 

Figur 36. Koncept chip.          Figur 37. Chip som kommunicerar med andra enheter  

med samma teknologi 

 

Figur 38. Flödet I koncept chip. De gröna pilarna visar optimalt flöde. 
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Utformning 

Utformningen för lösningsförslaget är samma som det för koncept skanner. Det som skiljer är att 

skanningsenheten är ersatt med en avläsare för chip. 

Visuella hjälpmedel  

Visuella hjälpmedel är tänkt att assistera resenären gällande hantering och inlämning av bagage. De 

visuella hjälpmedlen följer Arlandas grafiska profil och består av text med hänvisningar och enkla 

symboler som beskriver vilket bagage som kan lämnas var. 

Figur 39 och figur 40 beskriver inlämning av normalbagage respektive inlämning av specialbagage. 

  

 

14.2 Modifiering 

Konceptet består av en påse med elastisk öppning. Den elastiska öppningen töjs ut och påsen träs över 

det modifierbara specialbagaget. Bagaget innesluts med remmar och snören vilket gör att bagaget kan 

hanteras i det automatiska sorteringssystemet. Tagen sticker ut genom den elastiska öppningen.  

Figur 41 visar hur ett modifierat bagage kan tänkas se ut. 

 

Figur 41. Koncept modifiering. Visar ett bagage som är  

modifierat med en påse med elastisk öppning. 

Figur 40. Specialbagage. Figur 39. Normalbagage. 
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14.3 Specialbagage 

Konceptet bygger på en station som enbart behandlar specialbagage. Valideringsprocessen inleds med 

att resenären väger sitt bagage samtidigt som ”tagen” skannas manuellt med en handskanner. Om 

bagaget klarar viktkontrollen erhåller resenären i lapp som hänvisar denne till rätt 

specialbagageinlämning.  

Vid övervikt betalas avgift direkt i anslutning till specialbagagestationen. Efter betalad avgift erhåller 

resenären lappen med hänvisning om bagageinlämning. 

Specialbagagestationen innehåller också en skärm. Denna skärm visar information om hur samtliga 

bagage ska hanteras om resenären önskar upplysning om detta. 

Figur 42 visar hur en specialbagagestation kan tänkas utformas.  

Figur 43 visar hur en lapp med hänvisningar till specialbagageinlämning kan se ut. 

Figur 44 beskriver flödet för koncept specialbagage. 

 

Figur 42. En specialbagagestation bestående av en  

CUSS-kiosk med handskanner och en våg.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 43. Visar hur en lapp 
med hänvisningar till 
specialbagageinlämningen 
kan se ut. 

Figur 44. Beskriver flödet för specialbagage. 
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15. Diskussion 

Det här examensarbetet har blivit till stor del baserat på gruppens egna erfarenheter. Detta på grund av 

arbetets byte av riktning som skedde ungefär en månad in arbetet.  

Vid arbetets initiering och första kontakter med Swedavia efterfrågas en modifieringsanordning. 

Gruppen började ställa in sig på dessa förutsättningar och lade upp en tidplan med relevanta faser för 

just detta. Vid nästa möte med Swedavia uppdagades ett nytt mål med examensarbetet. Validering av 

bagage. Gruppen fick i och med detta utvidga sitt tänkande och bredda sina vyer. Inte långt efter detta 

kom gruppen fram till att påverkan av både modifiering och validering på det befintliga flödet skulle bli 

så stor att själva incheckningsflödet inte längre gick att förbise. Alltså gick exjobbet från att vara design 

av en produkt till utformningen av en tjänst eller process istället. 

I detta fall innebär det att försöka förstärka resenärens Arlandaupplevelse med hjälp av att förbättra 

resan igenom terminalen fram till säkerhetskontrollen. Eftersom gruppmedlemmarnas utbildning 

involverar produktdesign har de blivit lärda produktutveckling. Detta gör att inlärda 

produktutvecklingsmetoder blivit anpassade till tjänstedesign istället.  

I rapporten finns metoden personas beskriven. Personas är tänkta att representera en grupp ur en hel 

population men eftersom examensarbetets resultat är riktat till populationen, ansågsde skapta personas 

oanvändbara. 

En annan metod som beskrivs är specialbagagestudier. Denna var tänkt att styra gruppens kommande 

utformning av en modifieringsanordning. En mycket djupare och längre studie hade krävts för att kunna 

nyttja resultaten som tänkt, vilket inte fanns tid med i detta projekt. 

I arbetets avslutande skede känner gruppen att den velat gå djupare in i arbetets tekniska sidor. Den 

tekniska delen, vilken är den del gruppen har kunnat påverka, är en av två avgörande parametrar för att 

få alla koncept utom modifieringskonceptet att fungera. Skulle en NFC/RFID applikation med 3D-

skanner/fotoigenkänning som komplement visa sig fungera skulle detta vara ett stort steg i positiv 

riktning för Swedavia och Arlanda. Fast förutom detta behöver ett antal flygbolag se konceptens fördelar 

och vinster och då komma överens med Swedavia om att ta koncepten i bruk, men i nuläget är mycket 

arbete kvar. 
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16. Rekommendationer 

Redogörelse varför Swedavia bör fortsätta utveckla framtagna koncept och hur dessa kan 

vidareutvecklas. 

Swedavia rekommenderas att vidareutveckla modulen anslutningsband och koncepten trusted bag, 

fotoigenkänning/skanner, specialbagagestation och påse med elastisk öppning.  

Anslutningsband är en grundmodul till trusted bag och fotoigenkänning/skanner. Med anslutningsband 

erhålles grundläggande strukturering, jämt flöde in i det automatiserade bagagehanteringssystemet, 

utgallring av bagage samt integrerad viktkontroll. Befintliga band i Terminal 5 är tänkta att användas 

som bas. 

Integrationen mellan anslutningsband, trusted bag och fotoigenkänning/skanner bör undersökas och 

utvecklas vidare för att säkerställa och optimera funktionerna hos samtliga ingående delar och även den 

medföljande hanteringen av specialbagage bör optimeras. 

Trusted bag är ett unikt koncept som ej finns på marknaden idag. Vid ett lyckat genomförande skulle 

detta koncept medföra:  

 En snabbare bagageinlämning på grund av en automatiserad process, vilket i sin tur leder till 

mindre bemanning.  

 Bagaget behöver endast valideras en gång. Vilket bidrar till en enklare process med färre 

moment.  

 All information som behövs vid bagageinlämning kan lagras i chipets minne. 

 Minimerar antalet bagage som behandlas i MES-station. 

 Resenärer kan oavsett flygbolag nyttja hela systemet i terminal 5. På så vis fördelas resenärerna 

mer jämnt. 

Trenden pekar mot ökad användning av denna teknik för produkter och tjänster. Till exempel NFC-chip i 

mobiltelefoner, busskort med mera. Utvecklingspotentialen är stor med möjligheter som in-checkning 

via telefon exempelvis.  

Swedavia bör arbeta vidare med: 

 Involverad teknik, det vill säga NFC eller RFID, dess förutsättningar och begränsningar. 

 Fästanordning för valideringsapplikation. 

 Underleverantörer. 

 Praktisk testning. 
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Fotoigenkänning/skanner  

 Möjliggör en objektiv valideringsprocess då validering sker utifrån en förutbestämd 

bedömningsmall. 

 Ej personalkrävande då processen är helt automatiserad. 

 Säker validering, det vill säga förhindrar olämpligt bagage att hamna i det automatiserade 

bagagehanteringssystemet. 

 Oavsett flygbolag resenären flyger med, kan hela systemet nyttjas. Detta bidrar till en jämnare 

fördelning i Terminal 5.  

Fotoigenkänning/skanner kan vara ett komplement till trusted bag eller användas separat. Antal bagage 

och snabbheten dessa möjligtvis kan valideras med, gör detta koncept till ett ekonomiskt fördelaktigt 

alternativ. 

Swedavia bör arbeta vidare med: 

 Utvecklingskostnader.  

 Involverad teknik och säkerställning av valideringsfunktion.  

 Tekniska lösningar och konstruktionsunderlag. 

 Djupgående praktisk testning innan implementering.  

 Människa-maskin-interaktion. 

Specialbagagestation är ett komplement till samtliga common use alternativ som låter resenärer undgå 

den ordinarie hanteringen av specialbagage och de kan på så vis spara tid.  

 En common use lösning. 

 Möjliggör ett bagageregister för exakt bestämning om hur bagaget ska hanteras. 

 Minskar personalbehovet vid dedicated-diskar. 

Optimering kan ske gällande placering. Placeringen bör vara i närhet av inlämningsstation och ej bidra 

till att korsflöden uppstår. 

Swedavia bör arbeta vidare med: 

 Placering av specialbagagestation. 

 Antalet stationer som behövs. 

 Utformning och konstruktion av station om ej befintlig CUSS-kiosk används. 

 Handskannerns utformning och konstruktion. 

 Specialbagagevågens utformning och konstruktion. 

 Var i processen heavy tag fästs utifall övervikt. Idag rekommenderas fästning i anslutning till 

drop. 
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Alldrop 

 Är en snabb bagageinlämningsstation. 

 Kräver minimal mental ansträngning av resenären. 

 Möjliggör tillägg av peace-of-mind-höjande detaljer så som bilder eller växter. 

Alldrop är ett koncept som det behöver investeras tid och pengar i för att göras funktionellt. 

Ombyggnationer krävs och ett antal ingående tekniska parametrar så som validering, viktkontroll, tag 

scan etc. måste lösas. Ett nytt band bör även konstrueras med anslutning till specialbagagehanteringen 

vilket medger att specialbagage kan gallras ut och ledas rätt. Specialbagage med för stora dimensioner 

bör hindras redan innan de läggs på bandet, alternativt gallras ut omgående.  

Swedavia bör arbeta vidare med: 

 Tekniskt realiserbara lösningar. 

 Kostnadskalkyler. 

Påse med elastisk öppning 

 Möjliggör profilering samt reklamkampanjer på produkten. 

 Kan utformas med kundvärdeshöjande design. 

 Billigt och enkelt jämfört med många andra lösningskoncept. 

 Kan göras till bra miljöval. 

Gällande utformning finns det utrymme för vidare utveckling av påse med elastisk öppning med 

avseende på storlekar och distribution. 

Swedavia bör arbeta vidare med: 

 Optimera påsens utformning för att vidga bredden av bagage. 

 Vidare undersökning angående distribution till användarna bör göras. 
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Handhavandekrav 

 Ska kunna hanteras av resenären själv från både höger eller vänster sida. 

 Ingen risk för varken person eller sakskada vid användandet oavsett tekniskt kunnande. 

 Mycket enkelt handhavande för resenär med obefintlig inlärningströskel inför användandet. 

 Ska kunna placeras i resenärsflödet på eller utanför terminal. 

 Ska kunna placeras i närheten av CUSS-kiosk. 

Prestandakrav 

 Snabb processtid ca 15 sek/bagage samt låg förpackningsmaterialkostnad per bagage. 

 Ingen eller minimal strömförbrukning samt kräva minimalt underhåll. 

 Förpackningsmaterial ska vara av återvinningsbart material. 

 Maskinen bör kunna identifiera och tala om när bagage är för stort eller för litet. 

 Maskinen bör kunna identifiera bagagets vikt. 

 Bagagetag ska kunna fästas på förpackningen alternativt om bagaget redan fått en tagg från 

automat så ska den vara avläsningsbar i automatisk streckkodsscanner. 

 Ingen risk att förpackning går sönder eller tappar delar som blir löst skräp i lastning av flygplan. 

 Bagaget ska kunna hanteras med lyfthjälpmedel i sorteringshall (krok eller vacuumlyft). 

 Ljudnivå får ej överstiga normal samtalston. 

 Vara automatiskt, snabbt och anpassningsbart till befintlig infrastruktur. 

 Kompatibelt med alla flygbolag. 

 Hantera alla typer av bagage. 

 Öppet dygnet runt. 

 Liten eller ingen utveckling av Departure Control System. 

 Följa dagens bagagedroppprocess. 

 Kunna placeras off terminal och off airport. 

Utformningskrav 

 Önskvärda mått för utrustning B60xL130xH80cm. 

 Neutral design för att smälta in i olika incheckningsmiljöer/terminaler och även off-terminal/ 

off-airport. 

 Kunna fylla på ”förpackningsmaterial” utan att maskin behöver stängas. 

 Kunna ingå som en fristående eller integrerad valideringsmodul i en automatiserad 

incheckningsprocess. 

 Påfyllning av eventuellt förpackningsmaterial ska kunna utföras av icke-tekniskt utbildad 

personal. 

  



 
 
   

    
 

 

 

Bilaga 3, personas                  1/1 

 

Eva 

Eva är 38 år gammal och mor till tre barn och har en man som jobbar på Skatteverket. 

Eva är florist och driver sin egen affär i Bromma, Stockholm. Hon har en person som 

jobbar med henne plus hennes katt som håller henne sällskap. Just nu har beläggningen 

gått ned lite, men företaget går i alla fall runt. Som tur är kommer i alla fall en stadig lön 

in varje månad. Eva tycker om sitt arbete och framför allt den sociala biten som följer 

med att vara florist.  

Eva är en väldigt aktiv människa och har hela tiden fler än en boll i luften. Barn ska skjutsas till hockey och stallet och samtidigt 

är hon ordförande i Brommas pysselklubb och försöker ständigt utveckla den. Hon och några väninnor startade pysselklubben 

för några år sen men redan är de ringa 20 st som en gång i veckan träffas och pysslar med små saker. Det kan vara allt möjligt 

som görs, sy och sticka, måla och fläta korgar. Det är upp till var och en helt enkelt. 

En gång om året reser Eva med hela sin familj ut på någon charterresa. En flygplats är en stor och spännande plats för ett barn, 

vilket också hennes barn tycker. Samtidigt som hon måste hålla reda på att familjen checkas in på rätt flight och att väskorna 

kommer in i systemet måste hon och hennes man ständigt hålla reda på barnen så de inte springer iväg och försvinner. Eva blir 

därför glad med tydlig och direkt feedback i alla stegen. Det gör att hon kan känna sig trygg och avslappnad. 

Bagage 

 Två stora resväskor, en till henne och hennes man och 1 till alla barnen 

 En ryggsäck med saker som gör att barnen kan vara sysselsatta på Arlanda och i planet. 

 

Kent 

Det här är Kent. Han är 42 år gammal och bor i Stockholm. Kent jobbar som Banktjänteman 

vilket innebär att han reser, minst en gång i veckan, i sitt arbete.  

Kent gillar att resa och väljer nästan alltid flyg framför andra transportmedel. Han tycker 

det är bekvämare och gillar att går snabbt och är effektivt trasnsportmedel.  

Kent gillar att umgås med sin familj och tycker att det är svårt att arbeta på flygplatsen så 

uppskattar Kent när check-inprocessen går fort. Han tycker inte om att köa alltför länge i 

terminalen. Kent vill att det ska gå snabbt och smidigt att checka in och lämna sitt bagage 

Han förbereder alltid flygresan hemma så gott det går för att undvika krångel på 

flygplatsen.  

Kent tycker inte om när check-in processen förändras om förändringarna inte leder till 

avsevärt bättre förhållanden. Då kan han tänka sig att uppoffra den extra tid som det kan ta att lära sig ett nytt system. 

Bagage: 

 Portfölj (handbagage) 

 Mindre eller större resväska, beroende på resans längd och destination. 
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Validering innan eller vid CUSS Validering mellan drop och CUSS Validering vid band

PLUS PLUS PLUS

Minimerar antalet moment. Tydlig uppdelning av moment. Kräver mindre utrymme.

Resenären får reda på att modifierings krävs tidigare. Off-airportvalideringsmöjligheter. Jämnar ut flödet, mer struktur.

Off-airportvalideringsmöjligheter. Flexibel placering.
Integrerar mer saker i valideringssteget (vägning, 

användning av mall, tag scan, bagageplacering ex.)

Flexibel placering. 3 köer istället för 2. Totalt färre moment.

Möjlighet till att få riktade tagar (grön eller orange, 

normalbagage resp. specialbagage).

Möjliggör fler valideringsmöjligheter (skanner eller 

ingen skanner, mall, ej mall ex.)

5+ 4+ 5+

MINUS MINUS MINUS

Dubbel validering Dubbel validering. Svårt att validera specialbagage utrymmesmässigt.

Köbildning nära utgångar.

Stoppar upp flöde direkt vid ingång.

Förvirrar och stressar resenärer.

4- 1- 1-

Ges av personal
Self-service med CUSS som ger en A, B eller C 

klisterlapp 
Både och

PLUS PLUS PLUS

Trygghet för resenären. Resenären kan ha sitt eget tempo. Störst frihet för resenären.

Passar för alla. Billigt. Resenären kan klara sig själv men hjälp finns att få.

2+ 2+ 2+

MINUS MINUS MINUS

Dyrare

1-

Valderingsenhetsposition

Not: Blir nog mer och mer self-service desto mer det används. Personal höjer peace-of-mind och breddar gruppen som vågar använda hela bagageprocessen.

Specialbagagehantering (tagläsning)

Med anslutningsband Utan anslutningsband (Alldrop)

PLUS PLUS

Vägning. Mindre köbildning.

Mallstopp (specialbagage undvikes). Färre moment          Snabbare process för resenären.

Placeringskontroll. Tar mindre utrymme i anspråk.

Bagage hamnar var för sig och har gott utrymme. Finns utrymme för peace-of-mind-höjande detaljer.

Tag scan. Öppen lösning.

Högre peace-of-mind. "Bagaget försvinner snabbt runt 

hörnet".

Tydlig feedback.

Stor del av befintlig utrustning kan användas.

8+ 5+

MINUS MINUS

Ombyggnation krävs med fler band.

Sortering av felplacerade specialbagage.

Vägning av bagage svårare att lösa.

3-

Anslutningsband vid baggage drop
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CUSS i terminalen CUSS vid band

PLUS PLUS

Uppdelning av momenten i processen. Nyhet, nyfikenhet. Spännande och annorlunda.

Kortare köer. Tydlig kö.

Positivt för resenärer med endast handbagage. Få moment = mindre förflyttning.

Standard. Tydlig process.

CUSS hanterar allt i processen, bra feedback från 

samma ställe.

4+ 5+

MINUS MINUS

Köbildning i en enda lång kö kan uppfattas som 

störande.

Möjliga korsflöden.

2-

Säljes av personal Self-service

PLUS PLUS

Peace-of-mind. Ta mindre plats.

Höjer påsens kundvärde. Resenären kan ha sitt eget tempo.

Personal kan instruera resenärerna.

Mer vikt att resenären måste köpa en.

4+ 2+

MINUS MINUS

Kostar mer pengar. Öppet för tolkning.

1- 1-

CUSS-placering 

Modifieringdistribution 

Not: Beslut tas med fördel efter djupare efterforskning.

Med båge Utan båge

PLUS PLUS

Ökad säkerhet, Inga oönskade föremål. Enklare minimalistisk lösning.

Innesluter bagaget och skyddar det innan det åker in i 

systemet.
Utan vältningssteget känns droppet enklare utan mall.

Döljer steget "vältning" av väskan. 

Processen upplevs avslutad fortare av resenär.

4+ 2+

MINUS MINUS

Mer utrymme till placeringsfel.

1-

Trusted bag med mall vid baggage drop



 
 
   

    
 

 

 

Öppen Sluten

PLUS PLUS

Trevligt, förloppet går att följa. Bra förutsättningar för 3D-scan.

Tydlig feedback, känsla för när processen är avslutad. Dölja teknik som, tex. Tag scan och andra lasrar.

Säkrare.

2+ 3+

MINUS MINUS

3D-scan, utformning

Mall
Placering mellan CUSS och drop?

PLUS

Resenärer kan direkt gå till 

specialbagageinformationen om resenären bara reser 

med specialbagage och slipper därför köa vid baggage 

drop för normalbagage. 

Billigt komplement för att guida folk rätt.

2+

MINUS

Ej fullständig validering.

Folk exponeras för mer information, dåligt i en 

stressig miljö.

Ger endast en aning om vilken typ av bagage man har.

Är platskrävande.

4-

Not: Förmodligen inget alternativ i början, kan säkert 

utvecklas som ett komplement i ett senare skede.

                          3/3 
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Urvalskort 
Koncept check-in-flöden 

 

Lö
sn

in
gs

fö
rs

la
g 

 Lösningsförslag utvärderas med 
 
 Kriterier: 
   (+) Ja 
   (-) Nej 
   (?) Bristfällig information 
   (1) Kolla kraven 
 

Val 

Markera lösningsförslag 
 
(+) Följ upp lösning 
(-) Slopa lösning 
(?) Inhämta mer information 
(!) Kolla kravprofil 

     Kompabilitet med flygplatsen 

B
es

lu
t 

      Samtliga krav uppfylls 

       Realiserbar 

       Totala kostnader (utveckling, drift, installation) 

       Inbyggd säkerhet (fail safe) 

 
 
 

      Föredras av Swedavia 

 
 

      Tillräcklig kunskap om lösning 

A B C D E F G     Kommentarer 

K1 1 + + + + + + - Konceptet kan optimeras ytterligare   

K2 2 + + + + + + (?) Ev. förvirrande validering.  

K3 3 + + -     Svårigheter med att koppla samman 
bagage och resenär 

 

K4 4  + + -     Stor omställning? Osäkra kostnader?  

K5 5 + + -     Ostrukturerad  

K6 6 (?) + -     Dubbel validering  

K7 7 + + + (?) + + (?) Behöver utvecklas. Osäkra kostnader  

K8 8 + + + (?) + (?) (?) Tekniken? Osäker metod.  

K9 9 + + + + + + (?) Osäker validering med endast bilder  

K10 10 + + + (?) + (?) (?) Krav på väsktillverkare.  

K11 11 + + - + + (?)  Platskrävande  

 
Datum:26/10-2010 

 
Initialer: MF, JI 
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Urvalskort 
Koncept Validering 

 

Lö
sn

in
gs

fö
rs

la
g 

 Lösningsförslag utvärderas med 
 
 Kriterier: 
   (+) Ja 
   (-) Nej 
   (?) Bristfällig information 
   (!) Kolla kraven 
 

Val 

Markera lösningsförslag 
 
(+) Följ upp lösning 
(-) Slopa lösning 
(?) Inhämta mer information 
(!) Kolla kravprofil 

     Kompabilitet med flygplatsen 

B
es

lu
t 

      Samtliga krav uppfylls 

       Realiserbar 

       Totala kostnader (utveckling, drift, installation) 

       Inbyggd säkerhet (fail safe) 

 
 
 

      Föredras av Swedavia 

 
 

      Tillräcklig kunskap om lösning 

A B C D E F G     Kommentarer 

V1  + + + + + + +   

V2  + + + + + + + Osäker tolkning av det visuella budskapet  

V3  + + + + + + ? Dyrast av dessa  

V4  + + + + + + ? Kolla upp RFID, NFC, utv.möjligheter med 
digital tag. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
Datum:26/10-2010 

 
Initialer: MF, JI 
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Urvalskort 
Koncept Modifiering 

 

Lö
sn

in
gs

fö
rs

la
g 

 Lösningsförslag utvärderas med 
 
 Kriterier: 
   (+) Ja 
   (-) Nej 
   (?) Bristfällig information 
   (!) Kolla kraven 
 

Val 

Markera lösningsförslag 
 
(+) Följ upp lösning 
(-) Slopa lösning 
(?) Inhämta mer information 
(!) Kolla kravprofil 

     Kompabilitet med flygplatsen 

B
es

lu
t 

      Samtliga krav uppfylls 

       Realiserbar 

       Totala kostnader (utveckling, drift, installation) 

       Inbyggd säkerhet (fail safe) 

 
 
 

      Föredras av Swedavia 

 
 

      Tillräcklig kunskap om lösning 

A B C D E F G     Kommentarer 

M1  + -      Osäkert resultat efter modifiering  

M2  + + + + + + +   

M3  + + + + + + +   

M4  + (!) + (?) + + (?) Osäkerhet mot kravspec, osäker process 
och osäkert resultat. Vidare fördjupning 
kan behövas. 

 

M5  + + + + + + +    

           

           

           

           

           

           

           

 
Datum:26/10-2010 

 
Initialer: MF, JI 
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Önskemålsviktning, Koncept
A B C D E F G H Summa Procent

Medge snabb bagagehantering A 1 2 2 1 1 0 2 2 11 17,5%

Inga korsflöden B 0 1 1 1 2 0 0 2 7 11,1%

Stadigt och jämnt flöde (Inga flaskhalsar) C 0 1 1 1 1 0 0 1 5 7,9%

Integreras väl i den nuvarande check-in-processen D 0 1 1 1 1 0 0 1 5 7,9%

Undvika köbildning E 1 0 1 1 1 0 0 2 6 9,5%

Peace of mind (trygghet för resenären) F 2 2 2 2 2 1 2 2 15 23,8%

Self-service (obemannat) G 0 2 2 2 2 0 1 1 10 15,9%

Få moment i process H 0 0 1 1 0 0 1 1 4 6,3%

Totalt 63 100,0%

Önskemålsviktning, Validering
A B C D E F G H I J Summa Procent

Hög peace of mind (trygghet för resenären) A 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 15 15,0%

Intuitiv process B 1 1 2 2 2 0 2 1 0 1 12 12,0%

Tydlig feedback vid genomförande C 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 7 7,0%

Iögonfallande D 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,0%

Off-Airport möjligheter E 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2,0%

Jämn utspridning av resenärer i terminalen F 1 2 2 2 2 1 2 1 0 1 14 14,0%

Ej platskrävande (Ta lite fysiskt utrymme) G 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 6 6,0%

Snabb bagageinlämningsprocess H 0 1 2 2 2 1 2 1 0 2 13 13,0%

Brett antal bagagetyper som kan valideras I 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 18 18,0%

Self-service J 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 11 11,0%

Totalt 100 100,0%

Önskemålsviktning, Modifiering
A B C D E F G H I Summa Procent

Self-service (obemannat) A 1 0 2 0 2 0 2 2 0 9 11,0%

Anpassat till en en vid bredd av olika bagagetyper B 2 1 2 2 2 1 2 2 1 15 18,3%

Medge flexibilitet gällande placering av modifieringsstation C 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3,7%

Skydda bagaget D 2 0 2 1 2 1 2 2 1 13 15,9%

Fler funktioner utöver modifiering E 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2,4%

Enkel förvaring när det ej används av resenären F 2 1 2 1 2 1 2 1 1 13 15,9%

Ej platskrävande modifieringsstation G 0 0 2 0 1 0 1 0 0 4 4,9%

Iögonfallande H 0 0 2 0 2 1 2 1 0 8 9,8%

Peace of mind (trygghet för resenären) I 2 1 2 1 2 2 2 2 1 15 18,3%

Totalt 82 100,0%
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Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10 Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10

Långsam 1 Mycket 1

2 2

3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9

Snabb 10 Lite 10

Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10 Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10

Dåligt 1 Dåligt 1

2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4

5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7

8 8 8 8

9 9

Bra 10 Bra 10

Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10 Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10

Mycket kö 1 Lite 1

2 2

3 3 3

4 4

5 5 5

6 6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8

9 9

Lite kö 10 Mycket 10

Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10 Betyg K1 K2 K7 K8 K9 K10

Bemannat 1 Många 1

2 2

3 3

4 4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6 6

7 7

8 8 8

9 9 9 9 9

Obemannat 10 Få 10

Värdeskala, Koncept 

Få moment i process (H)Self-service (obemannat) (G)

Peace of mind (F)

Medge snabb bagagehantering (A) Inga korsflöden (B)

Stadigt och jämt flöde (C)

Undvika köbildning (E)

Integrerbarhet*1 (D)
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Betyg V1 V2 V3 V4 Betyg V1 V2 V3 V4

Långsam 1 Mycket 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8 8

9 9 9 9

Snabb 10 Lite 10

Betyg V1 V2 V3 V4 Betyg V1 V2 V3 V4

Dåligt 1 Dåligt 1

2 2

3 3 3

4 4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7

8 8 8 8

9 9 9

Bra 10 Bra 10

Betyg V1 V2 V3 V4 Betyg V1 V2 V3 V4

Mycket kö 1 Lite 1

2 2

3 3

4 4

5 5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9 9

Lite kö 10 10 Mycket 10

Värdeskala, Validering
Peace of mind (A) Intuitiv (B)

Resenärsutspridning*3 (F)Off-Airport möjligheter (E)

Iögonfallande (D)Feedback*2 (C)
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Betyg V1 V2 V3 V4 Betyg V1 V2 V3 V4

Mycket 1 Många 1

2 2

3 3

4 4

5 5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9 9

Lite 10 Få 10 10

Betyg V1 V2 V3 V4 Betyg V1 V2 V3 V4

Många 1 Många 1

2 2

3 3

4 4 4 4 4

5 5

6 6

7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 9

Få 10 Få 10

Self-service*5 (I)Valideringsbredd*5 (I)

Snabb process *4 (H)Platskrävande (G)
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Betyg M2 M3 M4 M5 Betyg M2 M3 M4 M5

Lite 1 Få 1

2 2

3 3

4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9

Mycket 10 Många 10

Betyg M2 M3 M4 M5 Betyg M2 M3 M4 M5

Oflexibel 1 Dåligt 1

2 2

3 3

4 4

5 5 5 5

6 6

7 7 7 7 7

8 8

9 9 9 9 9

Flexibel 10 Bra 10

Betyg M2 M3 M4 M5 Betyg M2 M3 M4 M5

Inga 1 Svår 1

2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5

6 6

7 7 7

8 8 8 8 8

9 9

Många 10 Enkel 10

Bredd av modifiering *6 (B)Self-service (A)

Värdeskala, Modifiering

Enkel förvaring*9 (F)Fler funktioner*8 (E)

Placeringsflexibilitet*7 (C) Skyddande av bagage (D)
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Betyg M2 M3 M4 M5 Betyg M2 M3 M4 M5

Stor plats 1 Lite 1

2 2

3 3

4 4

5 5 5 5

6 6 6

7 7 7 7 7

8 8 8 8

9 9

Lite plats 10 Mycket 10

Betyg M2 M3 M4 M5

Lite 1

2

3 3

4 4

5 5 5

6

7

8

9

Mycket 10

Peace of mind (I)

Iögonfallande (H)Ej platskrävande*10 (G)
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Typ LxBxH (cm) Antal

Låda (papp) 59x12x46 8

Låda (metall) 77x38x33

Tygsäck 15x65x75

Barnvagn 16

Vandringsyggsäck 74x40x18 17

Stor trunk 5

Tygsäck 60x50x30

Låda 67x40x45

Liten trunk 65x35x30

Babystol 74x40x18

Låda (papp)

Påsar (papp) 8

Gunghäst 1

Väska med hjul 2

Rör 2

Golfbag 25

Liten ryggsäck 11

Sittbarnvagn 4

Rullator 2

Paraply 1

Specialbagagestudie 6 oktober 2010
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Modifieringskoncept
Plastback

Nät

Plastemballagering

Gjuta in bagaget

Låda i kartong

Tygpåse

Syntetisk påse

Matlåda. (Plastlåda med lock)

Köttfärsmetoden (Låda med plastfilm virad runt)

Kappsäck

Legoinkapsling (Byggar anpassad låda runt bagaget)

Kardborrefilt (Lindar in bagaget i en elastisk film)

Valideringskoncept
Mall (Låta resenär avgöra dimension efter en mall)

3D-skanner

Bilder (Förklarande bagagebilder) 

Film

Bagagebildbank (Låter resenär verifiera sitt bagage 

mot en bildbank över bagage).
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Valideringskoncept
Validering med hjälp av riktlinjer på golv.

Ram vid bandet som bagaget måste passera.

Klosspricipen. (Olika hål för olika bagage som bagage 

måste igenom.)

Fotosensorer.

Stora förklarande bilder.  Typ 

återvinningstationsupplägg. (Deponi, trä och brännbart 

exempelvis).

Touch screen med bilder

Lådvalidering. Får det inte plats är det specialbagage.

Stor 3D-skanner som validerar allt bagage samtidigt.

Förklarande bilder, tillkallar personal vid hjälp.

Film som visar exempel på bagage.

Valideringspersonal (Personal tillkallas vid 

tveksamheter.

Högtalare och mikrofon finns vid bagageavlämning. Får 

prata med personal vid tveksamheter angående 

bagagekategori.

Personal från Samhall som får sköta valideringen

Resenärer får ett bagagekit när de anländer vid 

destinationen.

Utveckla specialbagagehantering och hantera allt där.

Modifieringskoncept
Spraya bagage med en skyddande spray.

Kapslas in i någon form av förpackning.

Låda med standardform att stoppa alla bagage i.

Enkel låda där bagage blir inpackat på Arlanda och sen 

blir uppackat på destinationsflygplatsen.

Bagage läggs i låda som är fäst på rullande band.

Bagage vakuumförpackas.

Flightbags som delas ut.

Teleportering av bagage mellan flygplatser.

Informationshäfte angående modifiering vid 

biljettköp.

Skanner som registrerar remmar och hyskor.

Allt bagage vakuumförpackas till ett bagage.

Lägg allt i soppåsar.


