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Sammanfattning 

Swedavia ser ett behov av att utförligare analysera processtider och inflödet till 

ankommande gränskontroll vid Stockholm Arlanda Airport. Processen för ankommande 

personkontroll ser olika ut och tar därmed olika lång tid beroende på resenärens 

medborgarskap. Swedavia konsult önskar därmed en kartläggning av processen för 

olika destination och typ av flight. 

Syftet och målet med arbetet var att samla in data genom att registrera antalet öppna 

positioner, ta fram en cykeltid för en EES/EU-medborgare, cykeltid för en medborgare 

utanför EES/EU-området, koppla andelen resenärstyp till typ av flight. Om tid gavs 

skulle flödet och processtider simuleras i datorprogram.  

Tiderna och datamaterialet samlades in på Arlandas tre gränspassager (Terminal 2, 

Terminal 5B och Terminal 5F) vid ankomst från ett land utanför Schengenområdet. 

Arbetets resultat blev följande: cykeltid för EES/EU medborgare blev 13,21 sekunder. 

Cykeltid för en resenär utanför EES/EU-området blev 66,19 sekunder.  
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Grupperingen av flyg med liknande cykeltider där EES/EU och Samtliga är adderade till 

en datamängd grupperades enligt följande: 

• 13,00-24,99 sekunder: Dubai, Manchester och London, dessa klassificeras 

som snabba. 

• 25,00 – 36,99 sekunder: Bangkok, Istanbul och Kiev dessa klassificeras som 

medelsnabba. 

• 37 -> ∞ sekunder: Kiev, Istanbul, Minsk och Moskva dessa klassificeras som 

långsamma. 

Under mätningarna observerades att variation i antal gränskontrollanter, 

passagerarantal samt resenärernas medborgarskap var några bidragande faktorer till 

att flödet genom gränspassagen varierade, vilket kunde även härledas till 

datamaterialet. En ytterligare faktor till variationen tros vara kopplad till skyltningen. 

Därför rekommenderas en vidare utredning om skyltning. Ett förslag till ökad 

flödeseffektivitet är att se över passagerarnas ställtid, alltså förberedelsetiden för 

resenären. Förberedelsetiden innebär att väl framme hos gränskontrollanten bör 

inresehandlingar vara förberedda för att lämnas över till kontrollanten.  

Inga flödessimuleringar i datorprogram gjordes. 

Nyckelord 

Arlanda, Gränskontroll, Lean, Schengen, Skyltning
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Abstract 

Swedavia has a need for a detailed analysis of process times and border control flow at 

Stockholm Arlanda Airport. The process procedure and thereby the process time for 

arriving person control varies according to citizenship. Swedavia therefor wants a 

mapping process for various destinations and types of flights. 

The goal for this thesis project was to collect data to register the number of open 

positions and to connect proportion traveler type to type of flight. The purpose also 

included producing an average duration time (cycle time) for EEA/EU citizens and the 

average duration time for citizens from outside the EEA/EU. If time permitted, flow and 

process times would be computer simulated. 

The data were gathered at three border crossings at Arlanda Ariport (Terminal 2, 

Terminal 5B and Terminal 5F) at arrival check points from a country outside the 

Schengen area. The results were as follows: Average duration time (cycle time) for 

EEA/EU nationals was 13.21 seconds. The cycle time for a traveler from outside the 

EEA/EU was 66.19 seconds. 
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Aircraft with similar cycle times were grouped together. The data was then tabulated for 

the EEA/EU cases as well as for all arrivals added together. 

•13.00 to 24.99 seconds: Dubai, Manchester, and London - classified as fast. 

• 25.00 to 36.99 seconds: Bangkok, Istanbul, and Kiev - classified as medium fast.  

• Over 37 seconds: Kiev, Istanbul, Minsk, and Moscow - classified as slow. 

During the measurements, a variation in the number of border guards, number of 

passengers, and in the composition of the travelers was observed. These were all 

considered contributing factors making the flow vary through the border crossing. 

 

One of the factors for the variation is thought to be linked to the information signs 

posted. Therefor a future investigation of the signs should be considered.  

 

In order to increase flow efficiency, the passengers’ downtime might need to be studied, 

i.e. the preparation time required for the traveler. The preparation time includes the 

transfer of traveling documents from the passenger to the controlling agent. 

There was no computer flow simulation performed during the project. 

Key-words 

Arlanda, Bordercontroll, Lean, Schengen, Sign 
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Förord 

Vi är två studenter som läser Maskinteknik 180 högskolepoäng med inriktning säkerhet 

och ledning av avancerade system vid KTH - Campus Telge. Denna rapport är ett 

examensarbete om 15 högskolepoäng och är utfört av Branko Gambetta och Sebastian 

Bundajev.  

 

Vi vill börja med att tacka Swedavia för ett trevligt och professionellt bemötande genom 

hela projektet. Vi vill också tacka våra handledare Alexander Engström KTH och Anna 

Norin Swedavia för vägledningen genom arbetet med värdefulla synpunkter. 

Vidare vill vi även tacka Håkan Carlqvist KTH och Bertil Wanner KTH för värdefulla tips 

och synpunkter genom projektets gång.  

 

Vi vill avslutningsvis tacka gränspolisen och speciellt alla gränskontrollanter som har 

betytt mycket för detta projekt. Tack för ert vänliga bemötande när vi mätt hos er.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att resandet kommer att öka i framtiden är många överens om. Det finns siffror som 

visar på att reseindustrin kommer att växa med drygt fem procent de kommande tio 

åren. För flygbolagen handlar denna framtid om att vinna passagerare, och att vinna 

marknadsandelar. För flygplatserna handlar det om att vara ledande, genom att få så 

många resenärer som möjligt att vilja resa till och från flygplatsen. 

Stockholm Arlanda har ett klart mål för framtidens resande - att om tio år vara den 

ledande skandinaviska flygplatsen. Detta innebär att Arlanda vill ha högst antal 

resenärer och trafiktillväxt, de vill ha de nöjdaste kunderna och som flygplats vill 

Arlanda vara det självklara valet vid flyglinjeetablering i Norden. 

För att matcha det kommande resebehovet satsar Arlanda på en ”Vision Arlanda 2050”, 

vilket innebär utbyggnation av flygplatsen. De ska bland annat bygga en ny pir, fler 

terminalnära parkeringar, utbyggnad av bagagesystemet, kapacitetsökning av 

säkerhetskontrollerna vid Terminal 4, nytt parkeringshus, fler spårbundna linjer till och 

från flygplatsen. 

Swedavia driver och utvecklar tio av Sveriges flygplatser. Dessa flygplatser är: 

 Kiruna Airport 

 Luleå Airport 

 Umeå Airport 

 Åre Östersund Airport 

 Stockholm Arlanda Airport 

 Bromma Stockholm Airport 

 Göteborg Landvetter Airport 

 Visby Airport 

 Ronneby Airport 

 Malmö Airport 

Under 2015 reste totalt 37,6 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser. 

Swedavia bildades 2010 och ägs av staten. 
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Swedavia-Konsult är en enhet inom Swedavia och har bland annat hand om delar av 

framtida byggnation av flygplatsen och om flygplatsutformningen på Arlanda. Enheten 

är med och skapar lösningar för flygplatsens anläggningar och produkter på airside och 

landside. Swedavia-Konsult är uppdragsgivaren för detta examensarbete.   

Uppdraget handlar om att Swedavia vill få en bättre bild över processtider och flöden 

vid gränskontrollerna för ankommande flyg som inte tillhör Schengenområdet. 

Beroende på passagerarens medborgarskap väljer passageraren att ansluta sig till kön 

för EES/EU-medborgare eller icke EU-medborgare vid ankomst till gränskontrollen. 

Handläggningstiden tar olika lång tid beroende på vilket medborgarskap resenären har. 

För att få en bättre bild av processtider och flöden vill Swedavia-Konsult att 

datamaterial inhämtas (i form av tidmätningar) för att utveckla en befintlig Excelmodell 

de redan har. Modellen används för att beräkna framtida behov med avseende på ytor 

och för flygplatsens processer. En förutsättning för att utveckla sin modell är att samla in 

datamaterial. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att registrera tider när passagerare kom till 

gränskontrollen samt lämnade gränskontrollen för att vidare beräkna cykeltider. 

Tidsregistreringen utfördes vid Arlandas tre gränspassager (Terminal 2, Terminal 5B 

och Terminal 5F). 
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1.3 Mål 

Studien och resultaten ska ge följande svar: 

 Samla in ett datamaterial rörande tider för ankommande flyg till gränskontroll. 

 Ur datamaterialet koppla andelen resenärstyp till typ av flight. 

 Ur datamaterialet beräkna genomsnittlig handläggningstid för en EES/EU-

medborgare. 

 Ur datamaterialet beräkna genomsnittlig handläggningstid för en medborgare 

utanför EES/EU samarbetet. 

1.4 Avgränsningar 

 Data samlas in vid passkontrollerna på terminal 2 och 5. 

 Datainsamlingen kommer att ske v.13-v.17, under förutsättning att den insamlade 

datamaterialet bedöms tillräcklig. Om det inte är tillräckligt fortsätter insamlingen i 

högst en vecka till. I mån av tid tillämpa process- och flödessimuleringar i 

datorprogram. 

 Vi har ingen möjlighet att exakt fastställa vilken typ av kontroll som genomförts 

utifrån datamaterialet inhämtats.  
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1.5 Lösningsmetoder 

Den litteratur som har studerats har införskaffats från tidigare lästa kurser och från 

bibliotek. Sökningar i KTHB Primo användes för de vetenskapliga artiklarna. De 

vetenskapliga artiklar som studerats har inte varit äldre än 10 år gamla. Information 

från webbsidor har också använts. Vidare har även EU-förordningar studerats och ICAO-

Annex 9. 

De mätmetoder som använts var att klocka in- och utflödet för resenärerna när de kom 

in och ut ur gränskontrollen med hjälp av Swedavias egenutvecklade tidtagnings 

applikation. 

1.5.1 Utvärdering av applikationen 

Applikationen har fyllt sitt syfte genom att kunna leverera tider till datamaterialet.  

Nackdelen har varit att de första tiderna från respektive kö har startat klockan vilket 

innebär att de första resenärernas handläggningstider inte var mätbara och ett naturligt 

bortfall uppstod. 

1.5.2 Motivering av valda metoder 

För att kunna nå projektets mål har en beskrivande statistiskanalys använts. Med hjälp 

av Excel har centralmått (medelvärde, median) och spridningsmått (standardavvikelse) 

beräknats för att kunna besvara delar av projektets mål. Detta gällde både för in och 

utflödet i detta projekt.  
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1.6 Förkortningar 
BJJ Banjul 

BKK Bangkok 

BVC Bia Vista Island 

CMN Casablanca 

DOH Doha 

DUB Dublin 

DXB Dubai 

EDI Edinburgh 

HKB Healy Lake 

HKG Hong Kong 

IST Istanbul 

ISU Sulaymaniyah 

KBP Kiev 

LGW London Gatwick 

LHR London Heathrow 

MAN Manchester 

MSQ Minsk 

OAK Oakland 

PEK Beijing 

PQC Phu Quoc Island 

SVO Moscow 

SAW Istanbul (Sabiha Gokcen) 

Tabell 1.1 Förkortningar. 

(Källa: http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx) 

  

http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx
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Airside Yta som är inhägnad och avsedd för flygplanens rörelser. 

Cykeltid Den verkliga medeltid det tar för att fullgöra en cykel av en 

arbetsprocess för en individ. I denna rapport tiden det tar för en 

passagerare att genomgå gränskontroll. 

Flödesenheter I denna rapport resenärer i ett system.  

Inflöde Tiden det tar för passagerarna att gå från flygplanet till 

gränskontrollen. 

Landside Område för persontransporter till och från flygplatsen, samt 

terminalytor. 

Medelankomstfrekvens Tiden det tar i genomsnitt för en resenär att ankomma till 

gränspassagen.  

Medelprocesstid Den genomsnittliga processtiden från att första resenären ankommit 

till gränspassagen till sista resenären ska lämna gränspassagen. 

Processtid 

 

Tiden för en fullständig operation, utan hänsyn till antalet individer 

som passerar igenom ett flöde. I denna rapport en totaltid för ett 

ankommande flygplans passagerare att genomgå en gränskontroll. 

Ställtid I denna rapport tiden det tar för en resenär att ta fram resehandlingar, 

exempelvis pass, visum, returbiljett och hotellbokning. 

Tredjelands-

medborgare 

Person som är medborgare i ett land utanför EU/EES. 

Utflöde Tiden det tar för passageraren att genomgå gränskontroll. 

Tabell 1.2 Förklaringar av ord. (Källa: Egen) 

1.7 Nulägesbeskrivning 
Swedavia har i början av projektet en tunn datamängd om hur lång tid det tar för 

resenärer som ankommer från en destination utanför Schengensamarbetet. Swedavia 

vill få en bättre bild av hur lång tid det tar för olika ankommande flyg att passera en 

gränskontroll för att kunna approximera dessa för en framtida byggnation. Liknande 

mätningar har utförts tidigare men inte någon större utsträckning, utan Swedavia 

använder gränspolisens tider som riktlinje vid en gränspassage. De tider de använder 

för sin planering är: 

 30 sekunder för en EES/EU-medborgare. 

 90 sekunder för övriga. 
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2. Teori 
I detta avsnitt kommer olika teorier att beskrivas för att kunna genomföra projektet och 

för att göra analyser. Teorier som lagar och förordningar Lean, Six Sigma, skyltning och 

passens utformning kommer att behandlas i detta avsnitt.  

2.1 Lagar och förordningar  

2.1.1 Kontroll av passagerare 

Arlanda och Swedavia styrs av många olika lagar och förordningar som ligger till grund 

för hur exempelvis terminaler med gränskontroll skall utformas (Europaparlamentets 

och rådets förordning EG nr 562/2006). Regelverket behandlar vad som ska finnas men 

även hur stora ytorna ska vara. Det ska heller inte gå att ta sig igenom de olika zonerna 

så att passagerare kan beblandas med okontrollerade passagerare. Det ska finnas en 

säkerhetskontroll som separerar resenärerna från landside till airside. Inne på airside 

får resenärerna heller inte ha vilka föremål (knivar, skjutvapen, större mängd okänd 

vätska m.m.) som helst. 
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2.1.2 Ankommande passagerare 

Schengenområdet består av 26 medlemsländer. Samarbetet mellan dessa länder 

kompletterar den fria rörligheten för en EU-medborgare genom avskaffandet av 

passkontroller inom Schengenområdet (EU-upplysningen.se, 2016). 

När passagerarna ankommer från ett land utanför samarbetet och är på väg ut från 

flygplatsen måste de passera en gränskontroll. (Europaparlamentets och rådets 

förordning EG nr 562/2006). Detta sker i anslutningen mellan airside och landside som 

är den tänkta vägen ut från flygplatsen. Det får endast finnas två typer av köer - dessa 

ska vara tydligt skyltade. Dessa två är EES/EU-medborgare eller Samtliga. Detta för att 

EU- regelverket skall följas.   

När passagerarna kommer fram till gränskontrollanten lämnar de över sina 

resehandlingar. Alla resenärer genomgår en minimikontroll innan de blir insläppta i 

Schengenområdet. Gränskontrollanten kan fortsätta med att utföra en fördjupad 

kontroll om nödvändigt, vilket innebär att resenären får följdfrågor att besvara samt 

överlämna mer dokumentation. (Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 

562/2006). 
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2.1.3 Passens utformning 

Anledningen till att passen ser ut som de gör idag kommer från ICAO-direktiven. ICAO 

(International Civil Aviation Organization) är Förenta Nationernas flygorgan som har till 

uppgift att ge ut rekommendationer för att medlemsländerna ska hålla en likvärdig 

standard på sina pass (RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2252/2004).  Detta för att 

resanden ska kunna få smidiga viseringar genom de länder som de ska passera. Vilka 

medborgare som behöver visum till Sverige hittas på regeringen.se. Detta ligger sedan 

till grund för hur EU bestämt att utformning för sina pass ska se ut, fast med en högre 

standard än vad minimikravet är som ICAO fastställt.  

Det som ska finnas i passen är: 

 Bild på personen passet är utfärdat för 

 Landskod 

 Passnummer 

 Namn 

 Kön 

 Födelseort 

 Myndighet som utfärdat passet 

 Sista giltighetsdag 

 Maskinläsbar rad 

 Efter den 1:a januari 2013 ska EU-passen även ha följande 

 RFID-chip 

 På RFID-chippet ska den biometriska informationen vara lagrad så som 

fingeravtryck 
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2.2 Lean  

Vlachos och Bogdanovic (2013) beskriver att Lean är en samling filosofier, principer, 

affärsprocesser som gör det möjligt att eliminera slöserier och att skapa värde för 

kunderna. Erwin, Damian, Holzner och Matt (2016) menar att Lean används inom 

många verksamheter och att det är den mest betydelsefulla och mest populära tekniken 

inom verksamhetsstyrning. De beskriver också att Lean är flexibelt, men att inom 

tjänstesektorn och turismsektorn är Lean tyvärr inte allmänt känd. 

Till en början användes Lean inom produktion och tillverkning, men har med tiden även 

nått andra områden som exempelvis logistik, inköp, försäljning och redovisning (Modig 

& Åhström, 2012). Genom sin anpassning har även banker, sjukvård, handel, försäkring 

tagit del av konceptet. Även landslag inom idrotten har hämtat inspiration från Lean och 

framför allt från ständiga förbättringar, vilket innebär att kontinuerligt uppnå 

förbättring för att utvecklas.  

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att Lean övergripande handlar om att undvika 

alla former av slöseri. Själva fokusområdet för Lean handlar om att skapa värde för 

kunderna. Detta innebär att allt som inte skapar värde för nuvarande samt framtida 

kunder ses som ett presumtivt slöseri. För att utesluta moment som inte är 

värdeskapande för kunden är det viktigt att identifiera olika processer eller 

aktivitetsflöden. Inom Lean kallas denna identifiering av processer för värdeflöden - som 

ska skapa värde för kunden. Inom svensk industri har Lean blivit allt vanligare. En del 

företag har uppnått framgång med Lean medan en del inte har gjort det.  

Lean kan också presenteras med en formel - Beläggningen minus Kapaciteten = Gap 

(Bicheno, 2013). Kapaciteten står för resursen som finns att tillgå och beläggningen är 

kvantiteten arbete som tillförs. Om Beläggningen>Kapaciteten är det överbelastning. Om 

Beläggningen<kapaciteten är det underbelastning, vilket är önskvärt för att hantera 

variationer.  
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2.2.1 Flödeseffektivitet 

Modig och Åhström (2012) beskriver att flödeseffektivitet har sitt fokus där enheter 

förädlas, och är en form av effektivitet. För ett företag som tillverkar produkter är 

förädlingen av olika material det som bildar produkten, och själva enheten. För en 

verksamhet inom tjänstesektorn beskriver de förädlingen enligt följande: ”Inom tjänster 

är enheten oftast en kund, vars behov tillgodoses genom olika aktiviteter” (Modig & 

Åhström (2012, 13). Förädlingstiden (tidsperioden) varar från tiden då ett behov 

uppstår till den tidpunkt då behovet är tillgodosett. Flödesaktivitet handlar om att få 

bort aktiviteter som inte är värdeskapande för en kund. Exempel på icke värdeskapande 

aktiviteter är när en person står i kö väntar på sin tur.  

2.2.2 Processer och processtid 

Det är betydelsefullt att definiera när en process börjar och när den slutar, vilket 

innebär att sätta tydliga systemgränser (Modig & Åhström, 2012). Systemgränserna är 

de som bestämmer processtiden. Flödeseffektiviteten är kvoten av alla värdeskapande 

aktiviteter dividerat med processtiden. Ett snabbt processflöde (som är en indikation på 

värde) behöver inte vara till det bättre, utan fokus ligger på det indirekta behovet 

kunden har. Flödeseffektivitet behöver inte handla om att öka hastigheten i de 

aktiviteter som är värdeskapande, utan det handlar om att utesluta aktiviteter som inte 

är värdeskapande.  

2.2.3 Processer styrs av lagar  

Processer kan beskrivas med tre sorters lagar (Modig & Åhström, 2012). Dessa är Little´s 

lag, lagen om variation och lagen om flaskhalsar. Little´s lag innebär Processtiden = 

Flödesenheter i arbete x Cykeltid. Flödesenheter i arbete (ur Little´s lag) innebär alla 

flödesenheter inom de valda systemgränserna. En situation då Little´s lag är användbar 

är när exempelvis en flygpassagerare ska välja kö till säkerhetskontrollen. Processen 

definieras då personen ställer sig i kön till säkerhetskontrollen och avslutas när 

personen passerat kontrollen.  

Enligt Little’s lag beräknas processtiden enligt flöjande: 

 Processtiden i kö nummer ett = 18 personer x 1 minut = 18 minuter 

 Processtiden i kö nummer två = 12 personer x 2 minuter = 24 minuter 
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Vidare menar de att det är två faktorer som påverkar Little’s lag, dessa är antalet 

flödesenheter i arbete och cykeltiden. Lagen visar att det blir en ökning av processtiden 

om antalet flödesenheter ökar och en längre cykeltid påverkar processtiden till det 

längre. Den andra lagen som beskrivs är lagen en om variation, vilket nästan är omöjligt 

att bli av med i en process och den har en negativ påverkan på processen. Exempel på 

variation är handlingar som inte är korrekt ifyllda, erfarna arbetstagare arbetar lite 

snabbare än oerfarna.  

Shah och Ward (2007) menar att företag som använder Lean Production kan ta itu med 

variationen för att skapa ett kontinuerligt flöde genom att gruppera produkter som 

tillhör samma familj.  

Den tredje lagen är lagen om flaskhalsar. Figur nedan illustrerar vilka flaskhalsar en 

flygresenär möter innan hen kommer ombord. 

 

Figur 2.1 (Källa: Egen) 

Lagen om flaskhalsar är något som kännetecknas av att före en flaskhals uppstår en kö. 

Processtiden påverkas i förstahand av de moment i processen som har längst cykeltid. 

Bilden ovan illustrerar att det är i delprocesserna (incheckning, säkerhetskontroll, 

boarding) dessa uppstår. Flaskhalsarna uppstår i en process då det finns en specifik 

ordning, som i exemplet ovan, en resenär måsta ta sig igenom de olika delprocesserna 

innan hen sitter ombord. Flaskhalsar kan vara svåra att bli av med, tas de bort på ett 

ställe dyker de upp på ett annat.  
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Flödeseffektiviteten kan förbättras genom att: 

 Försöka utelämna orsaker till att det bildas köer, vilket kan göras genom att 

minska antalet flödesenheter i arbete.  

 Minska cykeltiden, genom att arbeta snabbare. 

 Tillsätta mer resurs vilket leder till ökad kapacitet och minskad cykeltid. 

 Hantera variationer i processen. 

 Särskilja ställtid och cykeltid  

 

Moment som inte ger produkten något värde kallas för ”slöseri” (Modig och Åhström, 

2012). De 7+1 slöserierna som inte ger kunden eller produkten något värde är följande: 

 Onödig produktion och överproduktion 

 Onödig väntan 

 Onödiga transporter av produkter och material 

 Onödigt arbete och överarbete 

 Onödig lagerhållning 

 Onödig förflyttning av arbetskraft 

 Onödiga fel, omarbete och dubbelarbete 

 Outnyttjad kreativitet 

 

Bicheno (2013) beskriver några sorters slöseri inom serviceföretag ur ett 

kundperspektiv (FUFO) enligt följande: 

1. Försening: kunder som står i kö, väntar på service, väntar på svar et cetera.  

2. Upprepning: att skriva in samma uppgift igen eller flera gånger i datorn. 

3. Felaktigt lager: ordinarie produkt är slut och ingen ersättnings produkt finns 

heller. 

4. Onödiga rörelser: att genomgå samma sak flera gånger, till exempel att köa på 

nytt. 
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2.2.4 Ett problem med Lean?  

Ett problem är att verksamheter som använder Leanmetoder eller verktyg ser det som 

ett mål i sig, vilket kan förvirra verksamheten (Modig och Åhström, 2012).  

Exempel är: 

Mål = Förbättringsarbete 

Verktyg = Standardisering 

Målet är att utföra ett förbättringsarbete med hjälp av standardisering.  

Förvirring kan uppstå om standardisering blir målet istället.  

2.2.5 Verktyg inom Lean 

5S är ett av flera verktyg inom Lean, vilket kanske är ett av de populäraste verktygen, 

men dock inte att börja sitt Lean arbete med (Bicheno, 2013). 5S är enkelt att använda 

vilket är en fördel. En nackdel kan vara att det kan ses som att allt kretsar kring ordning 

och reda, vilket kan ge Lean ett negativt ryckte. Målet med 5S är att minska på slöserier, 

minska variation, att förbättra produktiviteten. Bicheno menar att Lean vanligtvis ses 

som verktyg och metoder, men också som en verktygslåda, vilket kan vara riskfyllt. 

Används verktyget 5S utan uppföljning är det ett slöseri.  

5S består av: 

 Sortera – ta bort allt som inte används och spara det mest betydelsefulla. 

 Strukturera – sätt det som används på ett optimalt ställe, exempelvis skyltar på 

rätt höjd. 

 Städa – innebär att kontrollera, att se efter eventuella störningar, håll ytorna 

rena. 

 Standardisera – innebär att utforma ett standardiserat arbetssätt. 

 Skapa vana – alla är med i detta förbättringsarbete och håller ordning. 
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2.2.6 Andon 

Ett system som ofta kan ses ute på verkstadsgolv, trafikljus, men även hos olika 

läkarmottagningar är ett andonsystem (Bergman & Klefsjö, 2012). Andon är ett system 

som gör det snabbt och enkelt att visualisera olika problem. Detta bygger på att det finns 

ljussignaler som visar vilken arbetsstation som har problem. För att kunna identifiera 

problemet är systemet hel automatiskt och visar var problemet inträffat. Detta gör att 

flödet kan styras om. 

 

Figur 2.2 – Bilden illustrerar en andontavla som visar hur lång tid det är att bli betjänad 

av gränskontrollanten med kö och betjäningstid. Tiderna är helt fingerade har ingen direkt 

koppling till verkligheten och datamaterialet. Även informationstexten är uppdiktad. 

(Källa: Egen) 

 

Figur 2.3. Denna figur visar hur ett enkelt andonsystem kan se ut i en parkering där en 

bilist enkelt kan se var det är ledigt att parkera utan större möda behöver leta. (Källa: 

Egen) 
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2.2.7 Värdeflödesanalys – VSM (Value Stream Mapping) 

En värdeflödesanalys är ett verktyg inom Lean som genom symboler, pilar och 

beräkningar används för att visa och förbättra ett flöde vid produktion av produkter 

eller service (Venkataraman, Ramnath, Kumar & Elanchezhian, 2014). 

Värdeflödesanalysen ger en visuell bild över flödet, vilket leder till att slöserierna kan 

visualiseras.  Vidare är värdeflödesanlysen ett verktyg för att identifiera faktorer som till 

exempel värdeskapande tid, icke värdeskapande tid, cykeltid, ställtider. Genom detta 

hjälpmedel kan slöserierna identifieras och elimineras.  

Figuren nedan visar hur en värdeflödeskartläggning skulle kunna se ut då en 

passagerare ankommer till Arlanda flygplats.  

Figur 2.4 Värdeflödesmodell (Källa: Egen) 

Verktygen som presenterats ovan är alla metoder för att minska, handskas med, eller att 

få bort variationen för att flödeseffektiviteten ska öka (Modig & Åhström, 2012).  
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2.3 Six Sigma 

Six Sigma är ett förbättringsprogram och har sitt fokus i att minska variationen som kan 

leda till missnöjda kunder och kostnader (Bergman & Klefsjö, 2012). Programmet 

bygger på ett systematiskt arbete genom att: 

 Definiera problemet 

 Mäta 

 Analysera 

 Förbättra 

 Övervaka 

Vanliga verktyg som integreras i det systematiska arbetet, och för att uppnå 

kvalitetsförbättringar är de sju förbättringsverktygen. Dessa sju verktyg är styrdiagram, 

paretodiagram, sambandsdiagram, datainsamling, histogram, uppdelning, orsaks-verkan-

diagram. 

För de som är ledare i organisationen finns ett väl genomtänkt träningsprogram på 

diverse olika nivåer, vilket är en central del i Six Sigma (Bergman & Klefsjö, 2012). Syftet 

med träningsprogrammet är att de som arbetar med förbättringarna ska vara väl 

förberedda och ha en god kunskap om de olika verktygen och hur de ska användas.  

Det som är utmärkande med Six Sigma vilket gör det till ett framgångsrikt program 

(förutom att kostnadsbesparingar åstadkommits med programmet) är att den högste 

chefen är engagerad och aktiv i programmet (Bergman & Klefsjö, 2012). De 

verksamheter som inte har lyckats med Six Sigma har haft en chef/ledning som inte 

varit tillräckligt engagerad i förbättringsprogrammet.  
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2.4 Skyltning 

Skyltning är ett verktyg som kan använda för att hjälpa till om designen för olika föremål 

eller liknande inte uppenbart visar vad det är (Mollerup, 2003).  Vid exempelvis kyrkor, 

korvkiosker, bensinstationer är det sparsamt skyltat. Detta för att det syns vad det är för 

verksamhet och vad det är för typ av byggnad, så ingen skyltning är egentligen 

nödvändig. En polisstation eller någon annan typ av hus som inte är igenkännande för 

den typen av verksamhet har ett behov av skyltning.  

Skyltningen är till för att visuellt beskriva vad som erbjuds, vilken typ av verksamhet 

som bedrivs eller vilken riktning en person skall styra mot för att komma rätt. Skyltning 

används också för att upplysa och förbereda människor, exempelvis flygresenärer. 

Skyltning är nödvändigt för att hjälpa människor, eftersom det många gånger inte 

framgår på något annat sätt om vad som erbjuds eller hur en person ska orientera sig till 

rätt plats (Mollerup, 2003). 

När skyltar används finns det några regler som gäller för att kunna orientera sig bättre. 

(Mollerup 2003) 

Dessa är: 

 Fler skyltar gör inte skyltningen bättre. 

 Större skyltar behöver inte göra skyltningen bättre 

 Placeringen av skylten är av största betydelse 

 

Vid skyltning används positiv polarisation alltså att det är en mörk text mot ljus 

bakgrund i dagsljus, så att texten syns tydligt och är behagligt för ögat (Mollerup, 2003). 

Negativ polarisation (motsatts till positiv polarisation) används där det oftast är mörkt, 

som U-båtar, nödbelysning och andra mörka platser där skyltarna kan behövas. 

Färgen på skylten bör vara sådan så att det sticker ut ur mängden av färger som finns i 

dess omgivning. Färgtemat bör hållas enhetligt genom skyltsättningen (Mollerup, 2003). 

Är det en flyktväg ska den vara grön i botten med vita detaljer. Finns det brandsläckare 

eller annan brandutrustning ska den vara röd med vita detaljer oavsett vad det är för 

symbol på skylten, så länge temat hör ihop med brandbekämpning.  
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Alla skyltar bör inte ha samma färgtema, det blir besvärligare för ögat att följa skylten 

om alla skyltar ser likadana ut (Mollerup, 2003). Ska en passagerare ut från en 

båtterminal så har skylten ett visst färgtema, men ska en passagerare till båten är det ett 

annat färgtema. Denna skillnad i färg och skylttema är önskvärt för att det inte skapa 

förvirring hos resenären. 

På flygplatser runt om i världen finns det många exempel på god skyltning (Mollerup, 

2003). Berlin har en brunröd färg mot vit bakgrund för att skylta mot gater inne i 

flygplatsen. I Brisbane har de vit bakgrund och svart text, Washington D.C. har svart text 

mot en gul bakgrund för att tala om vart gaten är.  

På London Heathrow har de en gul bakgrund med svart text för gate.  

För connecting flights (anslutningsflyg) har de även en lila bakgrund med vit text.  

Detta för att det ska vara enkelt för resenärerna att hitta vart de ska gå, då det är många 

som mellanlandar i London.  

Typografin är också viktig att beakta då det ska vara lättläst men också att storleken på 

bokstäverna är i ”rätt” storlek (Mollerup, 2003). Det finns en tumregel som säger att 

multiplicera höjden X med 500 så kan det uppskattas hur långt ifrån en person kan se 

skylten.  

Exempel:  

 Teckenhöjd 10mm. 

 Multiplikationsfaktor 500. 

 Generellt okulärt avstånd för god sikt av skylten blir 5000mm. 
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2.5 Statistik  

2.5.1 Lägesmått 

Medelvärde 

Det vanligaste genomsnittsvärdet är medelvärdet (Ejlertsson, 2003). 

Medelvärdet är summan av alla mätpunkter (observationer) dividerat med antalet 

mätpunkter (Dahmström, 2011). En fördel med medelvärdet är att det kan beräknas ett 

medelvärde av flera provgruppers medelvärde. Att göra liknande beräkning går inte 

med lägesmåttet median. 

Median 

Medianen är ett värde som delar datamaterialet i mitten (Dahmström, 2011). Det 

innebär att hälften av mätvärdena ligger till höger om medianen och hälften till vänster - 

efter det att materialet ordnats i storleksordning. Medianen kan vara användbar att 

använda då fördelningen är sned (positiv eller negativ), vilket ses som en svans på 

fördelningen.  

 

Figur 2.5. Positiv sned fördelning med synlig svans åt höger (Egen) 
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Medianen påverkas inte om datamaterialet har en stor spridning – vilket medelvärdet 

gör (Dahmström, 2011). Ett exempel då medianen är användbar är när löner studeras, 

eftersom det finns individer med låga, medelhöga och höga löner vilket ger en stor 

spridning i datamaterialet. En sådan undersökning skulle visa sig som en positivt sned 

fördelning. En negativt sned fördelning har en svans åt vänster.  

Spridningsmått 

Standardavvikelse är ett mått på spridningen kring ett medelvärde (Dahmström, 2011). 

Vidare kan standardavvikelsen användas för att bestämma andelar av fördelningen i 

specifika intervall. Dessa intervall skapas av ett visst antal standardavvikelser. En 

förutsättning för att detta ska gälla är att variabeln är normalfördelad. 
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2.5.2 Centrala gränsvärdessatsen.  

Enligt centrala gränsvärdessatsen (CGS) kommer en fördelning att till slut anta en 

normalfördelning efter tillräcklig många stickprovsförsök (Lantz, Björn 2013). För att 

detta ska stämma får inte spridningen vara allt för stor. Vad som är en för stor spridning, 

får var och en anpassa till sitt eget datamaterial. 

Normalfördelning 

När en fördelning antas vara normalfördelad hittas de observerade värden inom givna 

intervall kring medelvärdet (betecknas μ) (Dahmström, 2011). Standardavvikelsen 

(betecknas σ) är den som avgränsar och skapar intervallen kring medelvärdet. Om 

exempelvis 95 procent av observationerna studeras, hittas de inom ±2 

standardavvikelser kring medelvärdet.  Normalfördelningen är till utseendet 

klockformad och symmetrisk kring medelvärdet, vilket innebär att 50 procent av 

värdena (under kurvan) finns till vänster om medelvärdet och 50 procent till höger om 

medelvärdet. Eftersom 95 procent av värdena finns inom ±2 standardavvikelser från 

medelvärdet betyder det att de resterande värdena om 2,5 procent vardera hittas längst 

ut på vardera sidan om medelvärdet, brukas ses som ”svansarna”.  

För att besvara sannolikheten för vissa observationsvärden kan sannolikheten finnas i 

en standardnormalfördelningstabell (Ejlertsson, 2003). För att kunna använda denna 

tabell görs en transformering av variabeln. Det betyder att vilken variabel som helst som 

är normalfördelad kan föras över till en normalfördelning som är standardiserad. Ytan i 

den standardiserade normalfördelningen är ett. Formeln för transformationen: 

  𝑍 =
𝑥− �̅� 

𝜎
  vid stickprov 

x= normalfördelad variabel 

�̅�=stickprovsmedelvärdet 

𝜎=stickprovets standardavvikelse 
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2.5.2 Konfidensintervall 

När ett stickprov ur en population har studerats, finns det en viss osäkerhet i materialet 

(Dahmström, 2011). Denna osäkerhet kan mätas för att vidare dra slutsatser från 

stickprovet till populationen. En okänd parameter som till exempel ett medelvärde kan 

punktskattas från ett stickprov, vilket innebär att populationsmedelvärdet (μ) skattas 

med stickprovsmedelvärdet (�̅�) vid n observationer (n=antalet 

observationer/mätpunkter). Dras ett ”lagom” stort stickprov (mer än 30 observationer) 

kan stickprovsmedelvärdet antas som normalfördelat enligt centrala gränsvärdessatsen. 

Med hjälp av stickprovsmedelvärdet kan ett 95 procentigt konfidensintervall för 

populationsmedelvärdet bestämmas. Genom att bilda ett intervall för 

populationsmedelvärdet (intervallskattning) kan vissa slutsatser om 

populationsmedelvärdet utryckas med 95 procent säkerhet. För att beräkna intervallet 

används följande formel: 

P(�̅�-1,96×
𝜎

√𝑛
 < μ < �̅�+1,96×

𝜎

√𝑛
)=0,95 (Jonsson & Norell, 2007) 

�̅�=stickprovsmedelvärdet 

𝜎=stickprovets standardavvikelse 

𝑛=antalet observationer 

μ= populationsmedelvärdet  
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2.5.3 Bortfall   

Dahmström (2011) beskriver bortfall enligt följande ”de element i ramen som tillhör 

målpopulationen och man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar 

ifrån (eller motsvarande)” (Dahmström, 2011, 355). 

Bortfall kan till exempel bero på att den gruppen som ska undersökas inte förstår vad 

och hur de ska svara, att några vägrar att svara, eller att svar faller bort av någon annan 

anledning (Dahmström, 2011). 

Bortfallet i denna undersökning har beräknats enligt Dahmström (2011): 

SA: Svarsandel 

BA: Bortfallsandel 

nS: antal svar 

nS: antal svar 

nB: bortfall 

 

  [2.1] 

               [2.2] 

 

  

BA = 1-SA 

 

SA = nS / nS + nB 
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3. Genomförande 
I detta kapitel kommer genomförandet av arbetet att presenteras. Hur mättes det? Vilka 

flyg valdes ut? Var det några bekymmer längs vägen, är några av frågorna som kommer 

att diskuteras.  

Nedan illustreras en översiktlig modell för hur gruppen har arbetat med uppdraget.  

 

Figur 3.1. Flödesmodell över förloppet för den statistiska undersökningen. (Källa: Egen) 

 

Innan arbetet startades träffades projektets medlemmar tillsammans med handledare 

från KTH uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har ett samarbete med gränspolisen vilket 

innebar att även gränspolisen var med på mötet och godkände uppdraget. I samband 

med mötet gjordes ett besök vid terminalerna där mätningen skulle äga rum. Det som 

bland annat diskuterades var lämpliga positioner där mätningarna skulle ske. Det togs 

fram ett riktmärke för mätning av inflödet och utflödet. Rutinen för att mäta inflödet var 

att registrera när passagerarna passerar ett givet riktmärke på vägen in mot 

gränskontrollen. För utflödet blev rutinen att en person skulle stå på utsidan av 

gränspassagen och registrerar när passageraren lämnar passagen via en dörr. 

Vidare blev det mätdon som skulle användas vid registreringarna introducerat. 
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3.1 Miniriskmetod 

Innan arbetet med mätningarna startades tillämpades en miniriskanalys. Denna analys 

gjordes med syfte att tidigt identifiera eventuella bekymmer.  

Att identifiera risker i ett projekt är ett sätt att undvika enstaka händelser som kan 

påverka ett projekt negativt (Tonnquist, 2014). Ett redskap för att identifiera enstaka 

händelser som kan påverka projektet negativt är brainstorming. För att få en visuell bild 

över hur de enstaka händelserna påverkar ett projekt med en viss sannolikhet och 

konsekvens är miniriskmetoden ett relativt okomplicerat verktyg att använda. 

Sannolikheten och konsekvensen graderas på en skala ett till fem. Ett betyder en låg 

sannolikhet/konsekvens och fem hög sannolikhet/konsekvens. Genom att multiplicera 

sannolikheten med konsekvensen blir produkten ett så kallat riskvärde. Det är sedan 

projektledarens uppgift att bedöma vid vilket riskvärde en riskåtgärd bör vidtas. 

Exempelvis kan en riskåtgärd innebära bevaka, tag fram en alternativ lösning och så 

vidare.  

Ingen riskåtgärd fastställdes för detta projekt. 
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Nedan illustreras miniriskmetoden för detta projekt. 

 

Risk Sannolikhet  

1-5 

Konsekvens          

1-5 

Riskvärde S*K Riskåtgärd 

Ingen uppkoppling  

(Wi-Fi) vid mätning 

1 4 4 - 

Gränspolisens system 

havererar 

1 5 5 - 

Resenärer byter kö 4 2 8 - 

Gränspolis meddelar ej 

nytt arbetsförfarande 

3 3 9 - 

Flygplan dirigeras om till 

annan gate 

1 4 4 - 

Flygplan landar före/efter 

planerad tidtabell 

3 4 12 - 

Olika flygresenärer 

ankommer samtidigt till 

gränskontrollen 

3 5 15 - 

Obehörig vid/ och på väg 

till mätområden 

(Terminal 2 & 5) 

4 5 20 - 

Figur 3.2 – Miniriskanalys. (Källa: Egen) 
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3.2 Urvalsmetod 
Detta examensarbete har sin grund i en flödesanalys med en statistisk undersökning. 

För att redogöra för det statistiska materialet som inhämtas kan antigen en kvalitativ 

metod eller en kvantitativ metod användas (Dahmström, 2011). För att förmedla 

samband mellan mätbara variabler som exempelvis längd och vikt är en kvantitativ 

metod lämplig. Ska exempelvis sociala samband studeras, genom exempelvis 

enkätundersökningar eller intervjuer, är en kvantitativ metod lämplig. 

För detta examensarbete valdes kvantitativ metod eftersom den statistiska 

undersökningen handlade om att mäta tider.  

3.2.1 Urval av flyg 

Vilka flyg som skulle mätas var inte självklart i början. Inledningsvis erhölls ett Excel-

dokument med planerade ankomster till de olika terminalerna. Dessvärre innehöll inte 

dokumentet vilken pir flygen skulle ankomma till vilket gjorde att planeringen för 

Terminal 5 blev svår. Projektet fick ganska snart ett nytt Excel-dokument med 

ankomster och även planerade pirer. Men ett bekymmer som uppstod var när de 

parkerade om flygen till en annan terminal, vilket gjorde att ett planerat flyg som skulle 

mätas i värsta fall inte blev av. Därför träffades gruppen på Arlanda och planerade för 

vilka flyg som skulle mätas. För att veta vilka flyg som skulle mätas kunde gränspolisens 

ankomstskärm användas för att planera dagens flyg. Till en början valdes flygen 

slumpmässigt. 

En förutsättning för att kunna besvara projektets mål vara att mäta flyg som landar 

ensamma från ett non-Schengenland.  

Efter ett par dagars mätningar skapades det ett spektrum i samråd med 

gränskontrollanterna, vilket sedan låg till grund för fortsatta mätningar. Orsaken till 

spektrumet var att få en så representativ bild som möjligt av situationen och att ligga till 

grund för att besvara vissa frågor för detta projekt.  
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3.2.2 Spektrum 

I spektrumet identifierades tre kategorier av flyg som baserades på hur 

passkontrollanterna upplevde handläggningstiden. Det som påverkar 

handläggningstiden är bland annat vilken destination flyget kommer ifrån i 

kombinationen med resenärens medborgarskap.  Spektrumet delades in i snabba, 

medelsnabba och långsamma handläggningstider. Totalt mättes 31 flyg under en fyra 

veckorsperiod. Spektrumet användes som mall för att mäta vid alla tre gränspassagerna 

på Arlanda (Terminal 2, Terminal 5B Terminal 5F) 

Spektrumet nedan vill illustrera vilka flyg som anses vara snabba, mellansnabba och 

långsamma att handlägga. IATA- förkortningarna (de treställiga koderna, ex LHR, HKG 

och så vidare.) representerar icke Schengenmedlemmar.  

 

Snabba   Medelsnabba  Långsamma 

 

 

  

 

Figur 3.3 – Spektrum (Källa: Egen)  

 BVC 

 DUB 

 EDI 

 HKG 

 LGW 

 LHR 

 MAN 

 OAK 

 PQC 

 DXB 

 HKB 

 PEK 

 BJL 

 BKK 

 CMN 

 DOH 

 IST 

 ISU 
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 MSQ 

 SAW 

 SVO 
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3.3 Verktyg för att sammanställa datamaterial 
De verktyg som använts för arbetet var: 

 Swedavias egenutvecklade applikation för Android, som bland annat mäter flödet 

vid en gränskontroll 

 Excel  

Datamaterialet har samlats in genom egna mätningar med hjälp av Swedavias egna 

applikation.  

 

Figur 3.4 -. Visar hur startsidan på applikationen ser för inmatande av aktivitet. (Källa: 

Egen)  
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Figur 3.5 - Denna bild visar hur applikationen ser ut för när utflödet mättes. Den som 

mäter kan välja vilken disk passageraren kom ut ifrån.  Disk benämns position i 

applikationen. (Källa: Egen) 

 

Figur 3.6- Denna bild visar hur inflödet har mätts, detta genom att trycka på knappen 

passage så registreras tiden. (Källa: Egen) 

Gemensamt för allt som applikationen registrerat är att data sammanfattas i ett 

elektroniskt brev som sedan skickas till en given epost adress. 
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3.4 Ankomstförfarande – Non-Schengen 

När passagerarna klivit av planet kommer de att bli slussad via utgången från planet mot 

gränskontrollen. När passagerarna väl är framme vid gränskontrollen finns det som ett 

större rum där resenärerna kan välja vilken kö de kan ansluta till.  

Det finns minst två olika sorters köer att ställa sig i: EES/EU-medborgare och Samtliga. 

EES/EU-medborgare har möjlighet att ställa sig i båda köerna, medan en passagerare 

från ett icke-EES/EU-land bara kan ställa sig i kön för Samtliga. 

Gränskontrollerna är olika dimensionerade och utformade på Arlandas tre platser 

(T2,T5B och T5F). På T2 finns det två burar, på terminal T5B finns det tre burar och på 

T5F finns det fyra burar. I varje bur får två gränskontrollanter plats. Det sitter en 

kontrollant som hanterar EES/EU-ärende och en som hantera Samtliga-ärenden. 

Beroende på terminal och var flyget ankommer ifrån är det olika många kontrollanter. 

Burarna som gränskontrollorterna sitter i har samma utrustning, vilket innebär att de 

kan utföra samma kontroll oavsett nationalitet på resenären.  
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3.5 Experiment 

Under mätperioden genomfördes ett experiment. Syftet med experimentet var att se om 

de olika tiderna (processtid, cykeltid) påverkas av att förbereda de ankommande 

resenärerna för den stundande passkontrollen. 

Experimentet gjordes på ett av flygen från Istanbul (i tabell 4.2 se asterisk som 

symboliserar det flyget) som ankom på Terminal 5B.  

Inför ankomst förbereddes två större skyltar där det på Turkiska stod: 

 

 

 

 

          Figur 3.7 – Skylt vid experimentet. (Källa: Egen) 

”Passkontroll längre fram. Vänligen ta fram pass och övriga resehandlingar”. Till sin hjälp 

fanns två informatörer från Swedavia som höll upp skyltarna. Den ena stod i anslutning 

till där passagerarna kom från flygplanet, medan den andra stod i stort sätt vid 

gränskontrollen. Att tillägga är att avståndet mellan de två informatörerna är ca 100 

meter.  

  

PASAPORT KONTROLÜ İLERİDEDİR 

 

LÜTFEN PASAPORTUNZU VE DİǦER UҪUŞ  

DOKÜMANLARINIZI HAZIR BULUNDURUNUZ 
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3.6 Problem under vägens gång 

Det var från början inte helt klart hur projektet skulle gå till. Detta var för att det var 

svårt att kontrollera vilka medborgarskap olika personer hade innan de kom fram till 

kontrollen. Ett annat bekymmer för datamaterialet var när resenärerna blandades 

mellan köerna. Det som skedde var att en EES/EU-medborgare ställde sig oftast i 

EES/EU-kön men inte alltid, likaså en person från tredjeland kunde ibland ställa sig i EU-

kön. Gränskontrollanterna kunde även jämna ut köerna om det var kvar några mot 

slutet då de flesta EES/EU-medborgare har passerat (vilket även kunde visuellt 

observeras). För att kunna få fram en cykeltid för EES/EU-medborgare och en 

tredjelandsmedborgare var det inte optimalt att det blandades mellan köerna.  

I detta läge insågs det att en sortering var nödvändig för att kunna besvara några av 

projektets frågor.   

Ett annat problem som uppstod var att det var svårt att hitta flyg som ankom till 

gränskontrollen ensamma. Utan många ankom med kort varsel mellan varandra, detta 

gjorde det svårt att mäta på vissa av terminalerna som Terminal 5F. Därför finns det ett 

mindre material från den terminalen.  

3.6.1 Sortering av data 

Efter ca två veckors mätning gjordes en avstämning och ett försök till att beräkna 

cykeltider. Tider grupperades i frekvenstabeller och grafer analyserades. Det som 

uppmärksammade var svårigheter att få fram rena cykeltider för respektive kö, 

eftersom det blandades mellan köerna.  

Efter avstämningen tillfrågades gränskontrollanterna om de kunde hjälpa till att dra 

streck för alla som var från ett tredjeland, för att på så sätt kunna sortera mellan köerna. 

Gränskontrollanterna var behjälpliga att dra streck vilket gjorde att en sortering kunde 

genomföras av de snabbaste tiderna ur kön för Samtliga och de långsammaste ur kön för 

EES/EU. Detta genererade två relativt rena datamängder. I Excel beräknades medeltid, 

standardavvikelse, median, typvärde. Detta lade grunden för att kunna besvara hur lång 

tid en EES/EU-medborgare tar i medeltid. Sedan användes två standardavvikelser som 

en bortre gräns för att urskilja EES/EU-tider mot övriga. Det ansågs att två 

standardavvikelser bort från medelvärdet var rimligt, eftersom två standardavvikelser 

plus och minus täcker 95% procent av datamaterialet (Lantz, 2013). Genom detta 

skapades det en mall för att sortera de flyg som mättes de första två veckorna. 
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4. Resultat 

Här redovisas resultatet av arbetets målformulering i avsnitt 1.3.  

Den cykeltid som beräknades för en EES/EU medborgare och en icke EES/EU 

medborgare utgår från ett sorterat datamaterial, vilket var från de 10 flyg 

(representerar T2, T5B, T5F) som gruppen fick streckade av gränskontrollanterna.  

4.1  Resultaten från de 10 streckade flygen 

4.1.1 Inflödet 

 Medelankomstfrekvensen (representerar T2, T5B, T5F) beräknades till 6,19 

sekunder. 

 Medelprocesstiden (representerar T2, T5B, T5F) bräkandes till 9 minuter och 56 

sekunder. 

 

4.1.2 Utflödet 

 Cykeltid EES/EU medborgare beräknades till 13,21 sekunder. 

 Standardavvikelse beräknades till 6,17 sekunder. 

 

 Cykeltid icke EES/EU medborgare beräknades till 66,19 sekunder. 

 Standardavvikelse beräknades till 57,21 sekunder. 
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4.2 Gruppering av flyg med liknande cykeltider 

Så här har flyg med liknande cykeltider grupperats. EES/EU och Samtliga är adderade 
till en datamängd (cykeltid för hela flyget). 

·      13,00-24,99 sekunder: Dubai, Manchester och London, dessa klassificeras som 
snabba. 

·      25,00 – 36,99 sekunder: Bangkok, Istanbul och Kiev dessa klassificeras som 
medelsnabba. 

·      37 -> ∞ sekunder: Kiev, Istanbul, Minsk och Moskva dessa klassificeras som 
långsamma. 

Anledningen till att Istanbul och Kiev finns i två av kategorierna är att det varit en stor 

andel EES/EU resenärer på ett av flygen. Därmed har cykeltiden dragits ned på dessa två 

flyg. 
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4.3 Terminal 2 

En jämförelse mellan terminalerna presenteras nedan. 

4.3.1 Inflödet 

För Terminal 2 beräknades den totala medelankomstfrekvensen till 6,19 sekunder. Den 

snabbaste medelankomstfrekvensen per flyg beräknades till 2,25 sekunder och den 

långsammaste 18,17 sekunder. Eftersom flygplanen parkerar på olika gater blir 

avståndet från flygplanet till gränskontrollen olika lång, vilket kan vara en faktor till 

spridningen. En annan faktor kan vara att en del resenärer behöver assistans, som till 

exempel ensamåkande barn eller de som behöver rullstolsassistans. I dessa fall kommer 

avstigningen från flygplanet fördröjas och passagerarströmmen blir mer utspridd.  

 

Det var två destinationer som mättes vid Terminal 2, flyg från Istanbul och London. En 

jämförelse mellan dessa visar att London resenärerna var 2,18 sekunder snabbare. 

Orsaken till det skulle kunna vara att det fanns en större andel resvana resenärer, de 

kanske hade nättare handbagage med sig, flygen parkerade närmare gränskontrollen 

och passagerare som inte behövde någon form av assistans. Dessa faktorer kan göra att 

passagerarna kommer av och ut ur flygplanet snabbare, vilket kan leda till en mer 

homogen passagerarström mot gränskontrollen.  
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4.3.2 Utflöde 

Cykeltiden för Terminal 2 beräknades till 13,03 sekunder för en EES/EU medborgare 

och 55,46 sekunder för en medborgare utanför EES/EU samarbetet. En jämförelse 

mellan London- och Istanbulflygen visade att det knappt var någon skillnad i tid för en 

EES/EU medborgare i EES/EU kön – det går approximativt lika snabbt. Däremot skiljde 

det drygt 30 sekunder mellan destinationerna för en medborgare utanför EES/EU 

samarbetet. En möjlig orsak till denna skillnad kan vara att på Londonflygen 

observerade gruppen att resenärerna möjligen var mer vana, de hade ett nätt 

handbagage med sig och var förberedda med sina pass. Gruppen bedömer att på 

Londonflygen var det en större andel affärsresenärer.  

På flygen från Istanbul kunde gruppen observera en kombination av språkförbistringen 

och att resenärerna inte hade sina inresehandlingar i ordning var en del av orsakerna till 

en längre handläggningstider. De fick även fler frågor från gränskontrollorterna att 

besvara samt att ett fåtal resenärer fick en fördjupad kontroll vilket innebar att de fick 

ställa sig vid sidan om och återkomma till gränskontrollanten sist för vidare utredning – 

vilket påverkar processtiden.  

 

För de Londonflyg som mättes beräknades den genomsnittliga fördelningen till 86,38 

procent för EES/EU medborgare och 13,62 procent för icke EES/EU medborgare. 

På de flygen från Istanbul beräknades den genomsnittliga fördelningen till 66,33 procent 

EES/EU medborgare och 33,67 procent icke EES/EU medborgare. Dessa fördelningar 

kunde kopplas till den totala processtiden för en gränskontroll. Londonflygen hade en 

processtid som var 3 minuter och 8 sekunder snabbare i genomsnitt än de flyg som kom 

från Istanbul, eftersom andelen EES/EU resenärer var större på Londonflygen, i 

kombination med det som nämnts tidigare - att kön för Samtliga var snabbare. 

 

För hela Terminal 2 beräknades fördelningen mellan EES/EU medborgare och icke 

EES/EU medborgare till 78,86 procent respektive 21,14 procent.  
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4.4 Terminal 5B 

4.4.1 Inflöde 

För terminal 5B beräknades den totala medelankomstfrekvensen till 6,53 sekunder. 

Jämfört med Terminal 2 är skillnaden i ankomstfrekvensen knappt märkbar. Orsaken till 

det kan ha att göra med att transportsträckan till gränspassagen påminner om varandra 

– det är en relativt lång och smal gång passagerarna passerar. Däremot skiljde det sig 

lite mellan Terminal 2 och Terminal 5B då en total processtid för inflödet jämfördes. 

Inflödets totala processtid var 1 min och 37 sekunder snabbare vid Terminal 2. Att ha i 

åtanke mättes färre flyg på Terminal 5B (=mindre underlag) och en annan faktor som 

spelar in är det som berörts tidigare – resenärer som behövde någon form av assistans 

och vilken parkeringsplats (Gate) som erhållits.  

 

4.4.2 Utflöde 

Cykeltiden för Terminal 5B beräknades till 13,54 sekunder för en EES/EU medborgare 

och 65,44 sekunder för en medborgare utanför EES/EU samarbetet.  

För hela Terminal 5B beräknades det fram att fördelningen mellan EES/EU medborgare 

och icke EES/EU medborgare var 62,07och 37,92 procent. 

En jämförelse mellan processtiderna för Terminal 2 och Terminal 5B visade att Terminal 

5B hade en processtid som var 2 minuter och 46 sekunder snabbare trots att terminalen 

har en mindre andel EES/EU medborgare. Den troliga orsaken var att de hade fler 

gränskontrollanter på plats, vilket innebar fler diskar öppna och på så sätt bildades ett 

effektivt flöde. Det satt alltid två kontrollanter på Terminal 2 och 4-5 kontrollanter men 

som mest 6 kontrollanter på Terminal 5B. Terminal 2 hade en större andel EES/EU 

medborgare vilket gjorde att de trots allt hade en relativ snabb processtid jämförelsevis. 
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4.5 Terminal 5F 

4.5.1 Inflöde 

För Terminal 5F beräknades den totala ankomstfrekvensen till 4,47 sekunder. Det är 

den snabbaste medelankomstfrekvensen jämfört med de övriga två gränspassagerna. 

Det mättes endast fyra flyg vid denna gränskontroll viket gjorde att slutsatserna som 

drogs var osäkra – vid en jämförelse mellan terminalerna. En tänkbar faktor till att 

medelankomstfrekvensen var snabbare för Terminal 5F kan vara att avståndet från 

flygplanet till gränskontrollen var kortare vilket ledde till att passagerarna hann i fatt 

varandra och skapade en mer sammansatt grupp. De åkte rulltrappa ned till 

gränskontrollen vilket också kanske ledde till att gruppen blev mer sammansatt och 

kom fram samtidigt. En annan möjlig faktor är att planlösningen väl nere vid kontrollen 

är mer öppen vilket gör att passagerarna på ett smidigt sätt kan fördela sig till de olika 

köerna.  

4.5.2 Utflöde 

Cykeltiden för Terminal 5F beräknades till 14,24 sekunder för en EES/EU medborgare 

och 49,47 sekunder för en medborgare utanför EES/EU samarbetet.  

Det mättes endast fyra flyg på denna terminal, vilket gjorde det svårare att dra några 

slutsatser. Vid en jämförelse med Terminal 5F så är andelsfördelningen EES/EU 

medborgare och icke EES/EU medborgare lika varandra. Terminal 5F har en processtid 

som är 1 minut och 48 sekunder snabbare. En trolig orsak var att det fanns fler 

kontrollanter för just dessa flyg på Terminal 5F.  

Vid en jämförelse inom Terminal 5F var det två flyg som hade en betydligt längre 

processtid. Det intressanta var att det ena av dessa två flyg hade en andel icke EES/EU 

medborgare på 72,29 procent och var 1 minut 37 sekunder snabbare. De hade lika 

många kontrollanter på båda flygen. Den faktor som troligen var orsaken till denna 

tidsskillnad var passagerarantalet. Det var 31 passagerare färre på det snabbare flyget 

med en andel på 72,29 procent icke EES/EU medborgare. Som mest kan 8 kontrollanter 

tjänstgöra samtidigt på Terminal 5F. 
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4.5.3 Jämförelse mellan Inflöde och Utflöde 

Vid en subtraktion mellan utflödet och inflödet (ses som två olika system) observerades 

att många (men inte alla) flyg med den minsta differensen hade en koppling till en högre 

andel EES/EU resenärer. De flyg som hade en relativt högt andel icke EES/EU resenärer 

med en mindre differens mellan utflödet och inflödet än de flyg som har högre andel 

EES/EU resenärer har haft färre passagerare, relativt snabb handläggningstid vid kön 

för Samtliga och fler gränskontrollanter på plats.  
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5. Analys 

I följande kapitel kommer genomförandet av datainsamlingen med dess mätdon att 

analyseras och jämföras med teorin.  

5.1 Analys av datamaterial 

5.1.1 Mättes tillräckligt många flyg? 

Det mättes totalt 31 flyg och 3587 resenärer klockades. Under sammanställningen 

började analysen av fördelningarna som bildades. Lantz (2014) nämner att vid 

sammanställning och analys av ett stickprov från en population är det vanligt att det 

finns svårigheter att bedöma vilken fördelning stickprovet kommer att anta. Därför 

menar han att om stickprovet består av mer än 30 enheter antas en normalfördelning. 

Datamängden bedömdes tillräcklig för att besvara projektets frågor och att fördelningen 

antas vara normalfördelad för att mäta cykeltiden per passagerare för de två olika 

passagerargrupperna. Det mättes 10 flyg där medelvärdet (cykeltiden) presenterades i 

rapportens resultatdel. De 10 flygen innehåller 903 tider varav 668 är sorterade som 

EES/EU tider och 235 tider sorterade som Samtliga. Denna sortering var nödvändig för 

att erhålla en så ren datamängd som möjlig. De 21 flyg som mättes innan de 10 

sorterade flygen var tämligen orena, vilket gjorde att dra representativa slutsatser var 

svåra eftersom det blandas mellan köerna. Medelvärdet för de 10 sorterade flygen 

beräknades ur 668 mätpunkter. När vart och ett av flygens medelvärde beräknades 

observerades snarlika (med en viss spridning) medelvärden med det som beräknades ur 

668 mätpunkter. Ett annat sätt att se på det är att de 10 flygen är 10 stickprov och att 

stickprovstorleken (vilket har varierat från flyg till flyg) var totalt 903 tider, var av 668 

tider EES/EU och 235 Samtliga.  

Att beräkna medelvärdet för varje flyg och plotta det i en fördelning för medelvärden, 

kommer efter många stickprov i enlighet med centrala gränsvärdessatsen anta en 

normalfördelning. 

 För att förtydliga användes alltså de 10 sorterade flygen som mall för att sortera de 21 

flygen som inte var streckade av gränskontrollanterna, för att få en renare datamängd. 

Det innebar också att 21 stickprov (flyg) tillkom till en sorterad datamängd och 

tillförlitligheten för att beräkna ett medelvärde torde öka. Det observerades att när 

medelvärdet för endast ett flyg beräknades blev det snarlikt det medelvärde som 
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beräknades för de 10 sorterade flygen, men också snarlikt medelvärdet av de 31 flygens 

medelvärde.  Genom denna observation kunde därför ett medelvärde fastställas. De 

värden som diskuterades var 13,21 sekunder som var medelvärdet för de 10 sorterade 

flygen och 13,32 sekunder som var medelvärdet för de 10+21 sorterade flygen. Vilket 

värde skulle presenteras som ett medelvärde för en EES/EU medborgare? Eftersom de 

10 sorterade flygen var streckade av gränskontrollanterna tycktes det generera en mer 

korrekt sortering, det ansågs som ”mer rätt” att presentera medelvärdet från dessa 10 

flyg.  De 21 resterande flygen sorterades efter mallen som skapades ur de 10 streckade 

flygen. Vad som också diskuterades var hur de 21 första flygen som mättes skulle 

hanteras. Skulle dessa flyg överhuvudtaget användas eftersom datamängderna ansågs 

orena. Ur denna diskussion skapades en mall från de 10 streckade flygen för att sortera 

de 21 första flygen, så att de liknar datamängderna som för de 10 streckade flygen.  

För att kunna jämföra olika tider mellan terminalerna bedömdes att fler flyg behöver 

mätas för att kunna dra mer representativa slutsatser.  

5.1.2 Val av intervall 

Det sattes en gräns vid två standardavvikelser från medelvärdet för handläggning vid 

kön för EES/EU, vilket innebär en tid på 25 sekunder. Grafens area mellan 4 sekunder 

och 25 sekunder beräknades till ≈ 91 procent. Detta innebär att 91 procent av tiderna 

finns mellan tiden 4 sekunder och 25 sekunder. Tider över 25 sekunder anses som 

handläggningstider för resenärer utanför EES/EU samarbetet. Beräkningar och 

gränserna är satta efter att diskarna EES/EU och Samtliga har sorterats.  

Motiveringen till ovanstående gränser är att i ett 95 procentigt intervall (för sorterad 

EES/EU disk) skulle ±2 standardavvikelser innebära handläggningstider mellan 0,87 

sekunder till 25,55 sekunder. En handläggningstid på 0.87 sekunder är inte möjlig 

eftersom en resenär ska ta sig fram till gränskontrollanten för att vidare lämna över sitt 

pass. Vidare skall kontrollanten kontrollera passet för att sedan släppa in resenären i 

Schengenområdet, varför en tid på fyra sekunder sattes som gräns. Att tiden fyra 

sekunder (men inte en tid under fyra sekunder) anses som en handläggningstid för 

EES/EU är tänkbar om en resenär är väl förberedd och att kontrollanten är redo. Den 

övre gränsen är satt till 25 sekunder eftersom sannolikheten för värden över 25 

sekunder (25 sekunder ≈ 2 standardavvikelser) är 2,5 procent i ett 95 procentigt 

intervall.  
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I den sorterade datamängden för EES/EU var det inte många tider som hamnade över 25 

sekunder och därför bestämdes denna gräns. 

Z värdet är det som sedan finns tabellerat och via värdet utläses sannolikheten.  

Z värdet för denna undersökning beräknades enligt följande: 

�̅� = 13,21 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 (𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒) 

𝑥 = 4 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 (normalfördelad variabel) 

𝜎 = 6,17 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 (standardavvikelse) 

4 − 13,21

6,17
= −1,49 

Z värdet -1,495 innebär 1,495 standardavvikelse vänster om medelvärdet. Det betyder 

att sannolikheten för värden som är mindre än fyra sekunder är 6,81 procent. 

 

 Fig 5.1.  Här illusteras de fastställda gränserna i en normalfördelad graf. (Källa: Egen). 
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5.1.3 Materialets tillförlitlighet 

En större mängd data och mätpunkter erhölls för EES/EU medborgare jämfört med den 

datamängden som erhölls för medborgare utanför EES/EU. Detta går även att koppla till 

den andelsfördelning mellan EES/EU medborgare och medborgare utanför EES/EU 

samarbetet - som presenterades i rapportens resultatdel. Datamaterialet visade att 

EES/EU medborgare är av större andel resenärer, vilket innebär att det finns färre 

mätpunkter för de resenärer som står utanför EES/EU samarbetet. Ur datamaterialet 

(sorterat) observerades en större standardavvikelse vid handläggning vid kön för 

Samtliga. En diskussion fördes om medelvärdet eller medianen skulle användas.  

Därför presenterades medelvärdet på 66,19 sekunder men med en viss försiktighet. 

Medianvärdet för Samtliga beräknades till 51 sekunder och medelvärdet till 66,19 

sekunder. Vilket värde som är ”mest rätt” att använda tåls att diskuteras.  

Medelvärdet var efterfrågat och därför var det detta värde som presenterades. 

För att uttrycka något om medelvärdet (cykeltiden) för de flyg som inte mättes (alla 

non-Schengen flyg=hela populationen) gjordes en punktskattning med hjälp av 

stickprovsmedelvärdet (13,21 sekunder) i ett 95 procentigt konfidensintervall. 

Beräkningarna av intervallen för EES/EU och Samtliga (icke EES/EU) gjordes enligt 

följande: 

EES/EU:  

13,21−1,96×
6,17

√668
=12,74 sekunder  

13,21 +1,96×
6,17

√668
= 13,67 sekunder 

Medeltiden är med 95 procent sannolikhet inom gränserna 12,74 respektive 13,67 

sekunder.  

Samtliga: 

66,19 −1,96×
57,21

√235
= 58,87 sekunder 

66,19 +1,96×
57,21

√235
=73,5 sekunder  

Medeltiden är med 95 procent sannolikhet inom gränserna 58,87 respektive 73,5   

sekunder. 



47 
 

5.1.4 Var urvalet lämpligt? 

Spektrumet arbetades fram efter samtal med gränskontrollanterna. De har med sin 

erfarenhet av många års arbete uppskattat vilka flyg med dess destination som tar 

kortare och längre tid att handlägga. Med hjälp av spektrumet har en bredare och 

förhoppningsvis mer representativ datamängd inhämtats och analyserats. Ur 

spektrumet som är angivet i rapporten kunde endast en del av flygen mätas. Orsaken var 

att många utav flygen ankom samtidigt, vilket gjorde det svårt att utföra mätningarna - 

då det inte går att veta vilka passagerare som tillhör vilket flyg. En annan orsak var att 

en del flyg som är med i spektrumet landade sent på kvällen, alternativt tidigt på 

morgonen vilket innebar att dessa flyg inte mättes. 

5.1.5 Analys av inflödet 

Tiderna som beräknats är en medeltid med vilket takt resenärerna ankommer till 

gränspassagen. Att väga in i resultatet är att passagerare går olika fort, passagen från 

flygplanet till gränskontrollen ser annorlunda ut mellan terminalerna och att en del 

passagerare behöver någon form att assistans till flygplanet. Det kan exempelvis vara 

rullstolshjälp och ensamåkande barn.  

5.1.6 Analys av utflödet 

Analysen av fördelningen mellan EES/EU-medborgare och resenärer som inte är 

EES/EU-medborgare är representativ inom ett visst flyg och inom en viss terminal som 

för alla terminaler – detta gäller främst flygen från London och Istanbul. London och 

Istanbul var på varsin sida om spektrumet och därför mättes flest av dessa. En annan 

orsak till att dessa två flyg mättes mest var att de kom ensamma, vilket möjliggjorde 

mätningen för utflödet.  

5.2 Analys av genomförande 

5.2.1 Miniriskanalysen 

Minriskanalysen användes för att i ett tidigt skede uppmärksamma situationer som 

eventuellt kunde påverkar arbetsgången. Tyvärr fastställdes inte någon riskåtgärd med 

projektledaren, vilket skulle kunna ha varit en handledare. Under en kortar period (par 

dagar) var gruppen inte behörig på ett visst område vilket försvårade åtkomsten till 

mätområdet. I miniriskanalysen som fastställdes innan mätningarna fick just detta 

scenario ett högt riskvärde. Behörigheten åtgärdades snabbt vilket visar på en god 
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bedömning vid fastställandet av miniriskmetoden. Att genomföra en miniriskanalys fick 

även igång en viss tankeverksamhet kring uppdraget över lag vilket var positivt. 

5.2.2 Var Swedavias egenutvecklade mätapplikation rätt mätinstrument? 

För inflödet bedöms applikationen som lämplig genom att den tydligt visar vilken tid 

resenärerna passerar in i mätzonen. När utflödet mättes blev det naturligt bortfall 

eftersom den första passagerarens handläggningstid inte registrerades utan startade 

tidtagningen. Dahmström (2011) nämner att bekymret med bortfall i en statistisk 

undersökning leder till att vetskapen inte finns om hur bortfallet skulle ha svarat vilket 

kan öka risken för ett skevt resultat. Vid insamlandet av datamaterialet erhölls även en 

visuell bild över förloppet vid gränspassagen, därför är bedömningen att bortfallet har 

en mindre påverkan på resultaten. Bortfallet beräknades till 5 procent och bedömdes 

som litet i denna undersökning. Ett bortfall på 178 mätpunkter bedöms inte påverka 

resultatet. Bortfallet kunde observeras under mätningarnas gång och med det även 

förstärka bedömningen till att det beräknade bortfallet inte hade någon påverkan på 

resultatet. 

5.2.3 Var det rätt tidsperiod för att mäta? 

Det saknades erfarenhet att uttalas sig om det var ett lämpligt tidsfönster då 

mätningarna genomfördes. Enligt gränskontrollanterna påverkas flödet under 

sommaren negativt, då det framförallt är värmen i vänthallen som påverkar 

arbetstempot.  
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5.2.4 Analys av experimentet 

Experimentet genomfördes endast en gång vilket gjorde det svårt att dra någon slutsats. 

Flyget där experimentet utfördes hade den snabbaste processtiden i jämförelse med tre 

övriga flyg från samma avgångsland med likvärdig fördelning EU-medborgare och icke 

EU-medborgare. Den snabba tiden kan också bero på att de hade alla sex positioner 

bemannade, vilket innebär en passkontrollant mer är en vad de övriga flygen hade. 

Flyget hade 133 passagerare och de övriga två hade 120 respektive 187 passagerare, 

vilket också är en faktor att beakta. En svaghet i experimentet var avståndet mellan 

skyltarna. Resenärer behöver antagligen flera påminnelser längst vägen för att ta fram 

pass och resehandlingar för att en markant skillnad av flödet ska visa sig.  
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6. Slutsats 

Målet med projektet var att redovisa cykeltider för två kategorier av resenärstyper, de 

som tillhörde EES/EU samarbetet och de som stod utanför samarbetet. Det skiljer sig 

mellan cykeltiderna för en EES/EU medborgare och en medborgare utanför EES/EU. För 

en medborgare utanför EES/EU krävs att kontrollanten inhämtar mer information om 

resenären innan hen passerar in i Schengen vilket förlänger cykeltiden vid kön för 

Samtliga. 

Grupperingen som gjordes stämmer i stora drag överens med spektrumet som skapades 

i samråd med gränskontrollanterna, enligt figur 3.3. 

Den totala processtiden för en gränskontroll tar i genomsnitt 15-18 minuter för ett helt 

flyg. Det finns naturligtvis en spridning, men gränspolisen tycks styra det med sin 

bemanning mellan terminalerna. 

När själva flödet kring gränskontrollen analyserats i sin helhet är det variationen som 

påverkar tiderna mellan de olika passagerargrupperna (EES/EU och icke EES/EU). 

Variationen som observerats består av antalet tjänstgörande gränskontrollanter, 

passagerantalet som anländer, andelsfördelningen EES/EU respektive icke EES/EU 

ombord, vilket medborgarskap resenären har samt skyltningen.  

Vidare observerades det att gränspassagens utformning också påverkade flödet, genom 

att vissa resenärer inte såg att det fanns en ledig position. Detta kunde framförallt 

noteras på Terminal 5B, liksom att det även observerades i datamaterialet. 

Ur experimentet som gjordes vid ett tillfälle på Terminal 5B kan inga direkta slutsatser 

dras utan fler liknande utföranden bör genomföras. Vid jämförelse med andra flyg från 

samma terminal så påverkade inte skyltningen handläggningstiden. Den troliga orsaken 

till detta kan ha varit att avståndet mellan skyltarna var för långt och att resenärerna 

därmed ignorerat detta. En vidare spekulation är att tätare påminnelse i form av ljud 

eller video (rullande skärm som ger information) skulle kunna leda till en bättre 

förberedelse för resenärerna. En trolig effekt av att förbereda resenärerna skulle kunna 

vara att gränskontrollanterna får färre frågor som inte rör deras arbetsområde vilket 

torde förbättra flödet.  

Inga flödessimuleringar i datorprogram gjordes i detta projekt. 
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6.1 Kan Lean appliceras?  

Det finns stöd för att använda Lean filosofin med dess metoder och verktyg för att kunna 

reducera kötiden för resenärerna genom att flytta ut den så kallade ställtiden. Ett 

verktyg som skulle kunna användas som hjälpmedel för att identifiera värdeskapande 

och icke värdeskapande aktivitet är en värdeflödesanalys. 

Gruppen försökte göra en värdeflödesanalys, som är ett av Leans verktyg med syfte att 

identifiera värdeskapande aktivitet vid ankomst. Det genomfördes beräkningar men 

bekymret uppstod när en diskussion fördes om för vem en gränspassage och tull är 

värdeskapande. Är det för resenären, samhället, Swedavia eller någon annan? Vidare 

krävs det att etablera en kontakt med tullen för denna aktivitet. Därför valde projektet 

att inte fördjupa sig i värdeflödesanalysen men att det kan vara lämpligt att genomföra 

en värdeflödesanalys för att få en kartläggning över förbättringspotential. Om ett större 

perspektiv studeras vid en flygplats, både avgående och ankommande resenärer, ses 

Lean som en lämplig filosofi med dess verktyg att används för att kartlägga flöden. I ett 

sådant perspektiv kartläggs exempelvis incheckning, säkerhetskontroll et cetera.  
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6.2 Tidsintervall och andelar 

De tidsintervall som valdes för att sortera datamängderna i var följande: 

 0 - 3,99 sekunder 

 4 – 25 sekunder 

 25,01 -> ∞ sekunder 

Från tiden 0 – 4 sekunder är inga ”verkliga” tider då en resenär kan ha dröjt sig kvar 

innan de har lämnat gränskontrollen innan nästa har kommit för att bli handlagd.  De 

tiderna var inte med i några beräkningar, detta för att de ansågs missvisande. 

Tiden som är längre än 25 sekunder har kategoriserats som en tredjelandstid, vilket 

innebär resenärer som handlades i kön för Samtliga. 

Flygen som är snabba, medelsnabba och långsamma som nämnts i resultatdelen är 

sorterade efter deras respektive medelvärde för ”cykeltiden för hela flyget” som kan ses 

i figurerna i appendix 9.4 – 9.6.  

Det som kan observeras är att Istanbul och Kiev finns med i både de medelsnabba och 

långsamma indelningar, vilket kan bero på att de hade höga andelar EU-medborgare på 

varsin flight. Efter att ha jämfört spektrumet med projektets gruppering, som också var 

en av projektets frågor visade det sig att de liknade varandra. Detta bekräftar 

gränskontrollanternas erfarenhet och känsla för att bedöma vilka flighter som tar längre 

tid än andra. 
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6.3 Skyltning 
Under mätningens gång observerades att skyltning kunde vara bristfällig då 

gränskontrollanterna fick frågor av resenärerna om vart de ska ta vägen. Detta gör att 

handläggningstiden blir längre och därmed försämras flödeseffektiviteten. 

 

Figur 6.1 - Här visas en skylt för passkontroll, Schengen transfer och vart resenärerna ska 

hämta sitt bagage. Dock så pekar den in i en vägg med låst dörr. (Källa: Egen) 

Bilden ovan bör inte sitta där den är placerad idag utan bör flyttas till en gränspassage.  

Detta är ett exempel på var det finns potential till tydligare skyltning.  
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7. Rekommendation 

Eftersom variation är en påverkande faktor på flödet rekommenderas att en 

undersökning kring lämplig skyltning är att föredra. En god skyltning innan en 

gränskontroll torde förbättra flödet. Är resenären förberedd med relevanta dokument så 

slipper gränskontrollanterna vänta på att resenären gör sin förberedelse vid kontrollen. 

Kan denna förberedelsetid elimineras vid kontrollanten har slöseri identifierats och 

minskats. Ljudduschar är också ett sätt att informera och förbereda resenärerna, vilket 

anses ett område att vidare utforska.  Vidare rekommenderas att även titta på 

markeringar i golvet som visar vägen till gränskontrollen.  

Dessa metoder kan liknas vid vad som sker i en större affär. Det är tydligt markerat hur 

kunderna ska gå och hålla sig på ”stigen”. Men även vad som väntar när de kommer i ett 

visst område som visas i figur 7.1. De kan även anpassa budskapen i de ljudduschar som 

kan finnas längs vägen.  

 

Figur 7.1. Här visas ”stigen” hur en kund ska gå för att komma till kassan fort. Men även 

vad som väntar i nästa område. (Källa: Egen) 
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Vidare kan det vara lämpligt att mäta över flera säsonger då resenärstypen kan skifta.  

Därför bör mätningar ske över längre tid och över fler perioder än vad som mätts nu.  

Om en värdeflödesanalys inte har gjorts rekommenderas därför att genomföra en sådan 

analys för både avgående och ankommande passagerare. Detta för att få en bild över 

resenärernas värdeskapande processer. Vid en värdeflödesanalys bör alla parter vara 

med (Gränspolis, Swedavia och Tullverket). Anledningen till detta är för att kunna 

identifiera flaskhalsar för att vidare reducera dessa. Tänkbart är om en resenär lägger 

mindre tid på kötid finns chansen att få en mer positiv bild av Arlanda och därmed välja 

att resa via Sverige.  



57 
 

8. Källförteckning 

8.1 Tryckta källor 

8.1.1 Bok 

Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt (2012). Kvalitet från behov till användning. 5., uppdaterade 

och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Bicheno, John (2013). Ny verktygslåda för Lean: Filosofi, transformation, metoder och 

verktyg. 5. uppl. 

Göteborg: Revere  

Dahmström, Karin (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. 5. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Ejlertsson, Göran (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 

Jonsson, Dag & Norell, Lennart (2007). Ett stycke statistik 3. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

Lantz, Björn (2013). Grundläggande statistisk analys. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Modig, Niklas & Åhlström, Pär (2012). Detta är Lean: lösningen på effektivitetsparadoxen. 

2. uppl. Stockholm: Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research 

[distributör] 

Mollerup, Per (2013). Wayshowing > Wayfinding: basic & interactive. [New rev. and 

expanded ed.] Amsterdam: BIS Publishers 

Tonnquist, Bo (2014). Projektledning. 5., [uppdaterade] uppl. Stockholm:  

Sanoma utbildning 

  



58 
 

 

8.1.2 Lagar och förordningar 

Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 562/2006 

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2252/2004 

8.1.3 Vetenskapliga artiklar 

Erwin, R., Andreas D., Philipp H. & Dominik, T. M. (2016) Lean Hospitality – Application 

of Lean Management methods in the hotel sector. Procedia CIRP, 41, 614-619. 

Ilias, V. & Alexandra, B. (2013) Lean thinking in the European hotel industri. Tourism 

Management, 36, 354-363. 

Rachna, S. & Peter, T. W. (2007) Defining and developing measures of Lean production. 

Journal of Operations Management, 25, 785–805. 

Venkataraman, K., Vijaya Ramnath B., Muthu Kumar V., & Elanchezhian C. (2014) 

Application of Value Stream Mapping for Reduction of Cycle Time in a Machining 

Process. Procedia Materials Science, 6, 1187-1196. 

8.2 Elektroniskakällor 

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-

personer/ (hämtad 9/4-16) 

http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx, (hämtad 9/4-16) 

http://www.iata.org/whatwedo/passenger/pages/passenger-facilitation.aspx (hämtad 

9/4-16) 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/lander-vars-medborgare-

behover-visum-for-inresa-i-sverige/ (hämtad 6/4-16)  

https://www.scribd.com/doc/144859875/IATA-Airport-Development-Reference-

Manual-JAN-2004 (hämtad 10/4-16) 

 

  

http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Schengen-och-fri-rorlighet-for-personer/
http://www.iata.org/publications/Pages/code-search.aspx
http://www.iata.org/whatwedo/passenger/pages/passenger-facilitation.aspx
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/lander-vars-medborgare-behover-visum-for-inresa-i-sverige/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/lander-vars-medborgare-behover-visum-for-inresa-i-sverige/
https://www.scribd.com/doc/144859875/IATA-Airport-Development-Reference-Manual-JAN-2004
https://www.scribd.com/doc/144859875/IATA-Airport-Development-Reference-Manual-JAN-2004


 
 

Appendix 
 

Inflöde

 

 

Figur  9.1. Inflöde för Terminal 2. (Källa: Egen) 

 

 

 

 

Figur   9.2. Inflöde för Terminal 5B. (Källa: Egen) 

 

 

 

 

 



 
 

Figur 9.3. Inflöde Terminal 5F. (Källa: Egen)



 
 

Utflöde 

 

Figur 9.4 Mätta flyg på Terminal 2. (Källa: Egen)



 
 

 

Figur 9.5 Mätta flyg på Terminal 5B. (Källa: Egen) 

  



 
 

 

Figur 9.6 Mätta flyg på Terminal 5F (Källa: Egen) 

  



 
 

Andelsfördelning 
 

Terminal 2 

 

Figur  9.7  (Källa: Egen)  Figur  9.8  (Källa: Egen) 

Figur. 9.7- 9.8 visar fördelningen för de destinationer som mätts på Terminal 2. Enligt figur 

9.4. 
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Terminal 5B 

 

Figur  9.9 (Källa: Egen)                                Figur 9.10  (Källa: Egen) 

 

 

Figur  9.11 (Källa: Egen) 

Figur. 9.9- 9.11 visar fördelningen för de destinationer som mätts på Terminal 5B. Enligt 

figur 9.5 
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Total fördelning av Istanbul och London 

 

Figur  9.12 (Källa: Egen)              Figur 9.13 (Källa: Egen) 

Ovan visas en total andelsfördelning för Istanbul (Figur 9.12) och London (Figur 9.13), 

oavsett terminal.  
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