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Hur kan effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning ökas?
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man skulle kunna öka effektiviteten i svensk 
pilotutbildning genom att effektivisera planeringen och schemaläggningen.  
 
Utbildningsplanering tillhör en typ av verksamhet som kan hänföras till kategorin 
schemaläggningsproblem. Det vill säga någon form av verksamhet där aktiviteter ska tilldelas 
resurser och planeras över tiden. Ett sätt att lösa denna typ av problem är att använda sig av 
optimeringsmetoder. Det vill säga matematiska modeller och metoder som syftar till att hitta det 
bästa (optimala) alternativet i en beslutssituation. 
 
I uppsatsen jämförs planeringen av svensk pilotutbildning med en liknande turkisk verksamhet. 
Detta görs i syfte att undersöka om de optimeringsmetoder som används i Turkiet kan användas 
för att öka effektiviteten i den svenska utbildningsplaneringen.  
 
Uppsatsen visar att det är möjligt att erhålla stora effektivitetsökningar vid en lyckad 
implementering av optimeringsmetoder men att det är svårt att direkt överföra erfarenheter från 
ett problem till ett annat. En viktig slutsats är att effektiviteten i planeringen i första hand är 
beroende av organisation, arbetssätt och principer för resursutnyttjande snarare än användande av 
optimeringsmetoder. 
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How can the efficiency in the planning of Swedish fighter pilot training be 
increased? 

Abstract: 
The aim of this thesis is to examine if it is possible to improve the efficiency in Swedish pilot 
training by improving the planning and the scheduling. 
 
The planning of training belongs to a type of activities that can be categorised as scheduling 
problems. That is, some kind of action where resources will be allocated to activities that will be 
scheduled over time. One way to solve these kinds of problems is to use optimisation methods. 
These are mathematical models and methods aimed at finding the best (optimum) alternative in a 
decision-making situation. 
 
In this thesis the planning of Swedish fighter pilot training is compared with a similar Turkish 
activity. This is done with the purpose to examine if it is possible to use the Turkish optimisation 
methods to increase the efficiency in the planning of the Swedish training. 
 
The thesis shows that it is possible to receive great improvement in efficiency if optimisation 
methods are implemented in a successful way but that it is difficult to transfer experiences from 
one problem to another. One important conclusion is that the efficiency in the planning is 
primarily dependent on organisation, working methods and principles for resource utilisation 
rather than using optimisation methods. 
 
Keywords: optimisation, scheduling, pilot training, planning of training 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I Försvarsmakten genomförs en stor mängd verksamhet som kan hänföras till 
kategorin schemaläggningsproblem. Det vill säga någon form av verksamhet 
där olika aktiviteter skall planeras in i ett tidsbestämt schema och varje aktivitet 
kräver en viss mängd resurser för att kunna genomföras. Verksamheten är ofta 
behäftad med någon form av begränsningar till exempel i form av krav på en 
viss ordningsföljd mellan olika aktiviteter. Det är dessutom mer regel än 
undantag att det råder brist på en eller flera av de resurser som behövs för 
verksamhetens genomförande. Exempel på denna typ av verksamhet är 
insatsplanering, planering av underhåll och modifiering av materiel samt 
utbildningsplanering. 
 
Det som kännetecknar denna typ av problem är att antalet möjliga lösningar är 
stort och att det kan vara svårt att hitta en lösning som uppfyller alla krav och 
som dessutom är optimal, dvs. den bästa lösningen, ur någon bestämd aspekt1. 
På grund av den höga komplexiteten planeras därför denna typ av verksamhet 
ofta med hjälp informationssystem i någon form. Då det ofta är stora värden 
(ekonomiska, materiella, säkerhetsmässiga, tidskritiska etc.) som står på spel 
kan följderna av felaktig planering bli kostsamma. 
 
Ett sätt att lösa den här typen av problem är att använda sig av 
optimeringsmetoder. Det vill säga matematiska modeller och metoder som 
syftar till att hitta det bästa alternativet i en beslutssituation. Denna gren inom 
den tillämpade matematiken har sitt ursprung inom klassiska matematiska 
områden och började användas för att lösa komplexa problem i mitten på 1900-
talet. Vid användandet av optimeringsmetoder är antalet möjliga lösningar 
oftast stort och det krävs därför normalt sett hjälp av datorer för att beräkna den 
bästa lösningen. Den starka kopplingen mellan optimeringstillämpningar och 
behov av datorresurser har medfört att möjligheterna till att lösa komplexa 
optimeringsproblem har utvecklats enormt de senaste årtiondena. Detta är inte 
enbart ett resultat av ökade datorprestanda utan beror också på en stark 
utveckling av metoderna (algoritmerna) för optimering.2 
 
Utbildningen av stridspiloter är ett specifikt område inom Försvarsmakten som 
är ett typiskt exempel på ett schemaläggningsproblem. Denna verksamhet 
innehåller flera faktorer som är intressanta ur ett optimeringsperspektiv bland 
annat parallella aktiviteter, dyra resurser, trånga sektorer (resursbrist inom 
vissa områden), säkerhetsaspekter och hög tidsupplösning. Sammantaget ger 
detta ett optimeringsproblem där det är möjligt att göra stora vinster vid en 
lyckad (optimal) planering samtidigt som de negativa konsekvenserna, 
framförallt vad avser ökade kostnader, av en icke optimal planering är tydliga. 

                                                 
1 Lundgren, Jan m.fl., 2001, Linjär- och ickelinjär optimering, Linköping, Studentlitteratur, 
s. 8, ISBN 91-44-01798-7 
2 Ibid s. 1-3 
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Omskolningen av både svenska och utländska piloter till JAS 39 Gripen-
systemet planeras idag med hjälp av ett datoriserat informationssystem utan 
optimeringsfunktionalitet. Detta medför att kvaliteten i planering till stor del 
beror på erfarenheten och intuitionen hos den som för tillfället är 
planeringsansvarig. Det finns exempel på liknande verksamhet utomlands 
(Turkish Air Force) där man har valt att använda sig av optimeringsalgoritmer 
för att effektivisera och i viss mån automatisera utbildningsplaneringen. Man 
har på detta sätt förbättrat resursutnyttjandet, ökat hastigheten i 
schemaläggningsprocessen och reducerat den totala utbildningstiden. 
Uppsatsen undersöker om det är möjligt att använda sig av liknande metoder 
för att öka effektiviteten i den svenska utbildningsplaneringen. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man skulle kunna öka effektiviteten i 
svensk pilotutbildning genom att effektivisera planeringen och schema-
läggningen. En möjlighet som ska undersökas är om optimeringsmetoder kan 
användas för att uppnå en ökad effektivitet. Med effektivitet avses i detta 
sammanhang hur väl uppsatta mål nås i förhållande till resursförbrukningen (se 
även avsnitt 6.2). 

1.3 Frågeställningar 
För att nå uppsatsens syfte avser jag svara på följande huvudfrågeställning: 
 

• Hur kan man öka effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning? 
 
Utgångspunkten för uppsatsen är hypotesen att optimeringsmetoder kan 
användas för att öka effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning. 
Detta resulterar i följande underliggande frågeställningar: 
 

• Vad är optimering och vad karaktäriserar ett schemaläggningsproblem? 
 

• Hur har man löst liknande schemaläggningsproblem utomlands? 
 

• Kan optimeringsmetoder tillämpas på den svenska 
utbildningsplaneringen? 

1.4 Tillvägagångssätt 
Utgångspunkten för val av tillvägagångssätt är att optimeringsmetoder har 
använts för att lösa liknande problem på annat håll än i Sverige. I Turkiet 
genomförs en liknande omskolningsutbildning av piloter där man använder sig 
av optimeringsmetoder för att planera utbildningen. Med detta som 
utgångspunkt är det sedan möjligt att jämföra den svenska pilotutbildningen 
med den turkiska utbildningen samt de olika planeringsmetoder man använder 
för att planera respektive utbildning. Ur jämförelsen kan man sedan dra 
slutsatser om vad som skiljer de båda utbildningarna och planeringsmetoderna 
åt, om det går att överföra erfarenheter från den turkiska planeringsmetoden till 
svenska förhållanden samt om det är möjligt att använda optimeringsmetoder 
för att öka effektiviteten i den svenska utbildningen. 
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Uppsatsen inleds med en kunskapsuppbyggnad inom ämnet optimeringslära 
med fokus på schemaläggningsproblem. Denna teoribakgrund krävs för att 
kunna utvärdera det turkiska planeringssystemet som bygger på användandet 
av optimeringsalgoritmer samt kunna dra slutsatser om möjligheten att använda 
optimeringsmetoder vid planeringen av den svenska utbildningen. Därefter 
beskrivs det svenska och det turkiska utbildningsproblemet samt hur man 
planerar och schemalägger respektive verksamhet. Med dessa ingångsvärden 
som grund genomförs därefter en jämförande analys. 
 
Analysen av de båda planeringsmetoderna genomförs i tre steg. Först jämförs 
de båda utbildningsproblemen för att se om det finns några skillnader som 
påverkar möjligheten att direkt överföra erfarenheter och metoder från det 
turkiska systemet till svenska förhållanden. Därefter jämförs de båda 
planeringsmetoderna för att undersöka hur kraven på effektivitet i planeringen 
tillgodoses. Syftet med denna jämförelse är att undersöka om de 
optimeringsmetoder som används i den turkiska planeringsmetoden kan 
tillämpas på det svenska planeringsproblemet. Med resultatet från dessa 
jämförelser som grund görs slutligen en värdering av ett antal 
optimeringsmetoder som skulle kunna användas för att effektivisera 
planeringen av den svenska pilotutbildningen. 
 
Uppsatsen avslutas med en diskussion kring möjligheten att implementera 
denna typ av optimeringsfunktionalitet i befintliga eller framtida svenska 
planeringssystem. Vidare diskuteras optimering ur en mer generell synvinkel 
och vilken nytta man kan ha av dessa metoder i Försvarsmakten. 
 
Uppsatsen inleds alltså med en deskriptiv del där kunskap om optimering, 
schemaläggning samt planering av svensk respektive turkisk pilotutbildning 
redovisas. Metoden som används är primärt kvalitativ textanalys och kvalitativ 
analys av egen verksamhetserfarenhet. Uppsatsen avslutas med en komparativ 
del där de två planeringsmetoderna jämförs för att testa hypotesen och ge 
underlag för att svara på uppsatsens huvudfrågeställning.3 
 
Tillvägagångssättet presenteras grafiskt i figur 1-1. 

                                                 
3 Rydén, Birgitta, 2005, ”Metoder, tekniker och forskningsetik” i Hallenberg, J. m.fl., 2005, 
Om konsten att tänka, granska och skriva på ett vetenskapligt sätt – En inrtoduktion i 
metodlära, Stockholm, FHS, Utkast 2005-09-13, s. 12-15, 25-28. 
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1.5 Utgångspunkter/referensram 

1.5.1 Definitioner och centrala begrepp 
Optimering 
Metoder för att bestämma största (eller minsta) värdet av en matematisk 
funktion.4 I en vidare bemärkelse innebär optimering att hitta den bästa 
lösningen bland ett (stort) antal möjliga lösningar. 
 
Schemaläggning 
Den process där resurser allokeras till aktiviteter vilka sedan tidsätts. 
 
Optimeringsmetod 
Tillvägagångssätt för att lösa ett optimeringsproblem av en viss typ med hjälp 
av optimeringsalgoritmer. 
 
Manuell metod 
Metod där problemet löses utan hjälp av algoritmer. Enbart problemlösarens 
kunskap och erfarenhet används. 

                                                 
4 Nationalencyklopedin. [www], Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=276435, 2005-11-09 

Figur 1-1 Tillvägagångssätt 
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Optimeringsalgoritm 
Med algoritm avses: ”[…] inom matematik och databehandling en systematisk 
procedur som med ett ändligt antal steg anger hur man utför en beräkning eller 
löser ett givet problem. Algoritmen anger de enskilda steg som skall tas för att 
lösa problemet. Den kan t.ex. beskrivas i ord, med matematiska symboler eller 
med ett flödesschema. En viktig fördel med en algoritmisk lösningsmetod är att 
problemet lätt kan datorbehandlas.”5 I detta fall en algoritm avsedd att lösa ett 
optimeringsproblem. 
 
Matematisk programmering (Eng. Mathematical Programming) 
Ett matematiskt program (mathematical program) är ett annat uttryck för ett 
optimeringsproblem. Matematisk programmering är användandet eller studiet 
av matematiska program. Detta innefattar bl.a. teorier om lösningar och 
lösbarhet, algoritmer för att lösa problemet och modellering av problemet.6 
 
Constraint programming 
En optimeringsmetod som bygger på datorprogrammeringsteknik. Till skillnad 
från ett mathematical program så beskriver ett constraint program inte en 
problemtyp utan är snarare ett datorprogram som visar på en metod att lösa ett 
specifikt optimeringsproblem.7 

1.5.2 Avgränsningar  
Beskrivningen av optimeringslära sker utan användande av avancerad 
matematik och håller en generell, beskrivande nivå. Uppsatsen avhandlar inte 
heller utveckling och framtagning av algoritmer eller modeller för det specifika 
problemet och det görs ingen kvantitativ värdering av hur stor 
effektivitetsskillnaden mellan olika metoder är. Värderingen syftar främst till 
att belysa eventuella fördelar med optimeringsmetoder jämfört med dagens 
manuella planeringsmetod. 

1.6 Material och källkritik 
Som underlag för beskrivningen av optimering har jag använt en svensk 
lärobok i optimeringslära. Boken, Optimeringslära, är skriven av tre 
professorer vid Linköpings universitet, Jan Lundgren, Mikael Rönnqvist och 
Peter Värbrand som var och en har mer än femton års erfarenhet inom området 
optimeringslära. Boken täcker med stor bredd och med mer än tillräckligt djup 
behoven i denna uppsats. Bokens innehåll kompletteras med material från 
Internet, framförallt rörande constraint programming. Det rör sig om papers 
från seminarier, utbildningsunderlag m.m. samt även en del material från 
tillverkare av optimeringsprogramvara. Detta material bedöms vara trovärdigt 
med en viss reservation för det kommersiella materialet som ibland överdriver 
förtjänsterna med sin metod och sina produkter. 
                                                 
5 Nationalencyklopedin. [www], Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=111326, 2005-11-09 
6 Greenberg, Harvey J., Mathematical Programing Glossary, The Nature of Mathematical 
Programming, [www], Hämtat från: 
http://carbon.cudenver.edu/~hgreenbe/glossary/index.php?page=nature.html, 2005-11-10  
7 Lustig, Irvin J. & Puget, Jean-Francois, 2001, Program Does Not Equal Program: Constraint 
Programming and Its Relationship to Mathematical Programming, [www], Hämtat från 
http://pubsonline.informs.org/feature/pdfs/0092.2102.01.3106.29.pdf, 2005-10-30, s.30-31. 
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Kapitlet om den svenska omskolningsutbildningen och hur planeringen och 
schemaläggningen av denna genomförs bygger i första hand på personlig 
erfarenhet. Jag har mer än 15 års erfarenhet av planering och genomförande av 
flygtjänst varav tre år i ledande befattning (ställföreträdande divisionschef). 
Detta innebär att jag dagligen antingen har sett resultatet av genomförd 
planering eller varit ansvarig för och handgripligen genomfört planeringen 
själv. För att säkerställa att beskrivningen är korrekt och så objektiv som 
möjligt har materialet granskats och kvalitetssäkrats av två andra officerare 
med liknande bakgrund. Dels en divisionschef på F7 som har flygoperativt 
ansvar för all daglig verksamhet på sin division och dels flygchefen på F7 som 
ansvarar för planeringen på längre sikt. 
 
För beskrivningen av den turkiska flygutbildningen och det därtill kopplade 
planeringssystemet har jag använt en akademisk avhandling (thesis) som är 
skriven av en turkisk pilot med erfarenhet från den aktuella verksamheten. 
Författaren är utbildad vid och har framlagt sin thesis vid Air Force Institute of 
Technology, Air Force Air University, Wright-Patterson Air Force Base, Ohio 
och den bedöms som tillförlitlig, äkta och relevant i sammanhanget. 

1.7 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Kapitel 1 beskriver bakgrunden, syftet 
och frågeställningarna samt valt tillvägagångssätt. Gjorda avgränsningar samt 
centrala begrepp och definitioner redovisas och förklaras. I kapitel 2 beskrivs 
ämnet optimeringslära i allmänhet och några av de vanligaste 
optimeringsmetoderna redovisas. I kapitel 3 görs en mer ingående beskrivning 
av vad som karaktäriserar schemaläggningsproblem samt vilka metoder som är 
mest användbara för att lösa dem. Kapitel 4 beskriver hur JAS 39-
omskolningen av piloter genomförs och hur denna verksamhet planeras idag. 
Kapitel 5 beskriver på ett liknande sätt den turkiska utbildningen och den 
planeringsmetod som används där. I kapitel 6 görs en jämförande analys 
mellan planeringsmetoderna, uppsatsens frågeställningar besvaras och 
slutsatser dras. I kapitel 7 förs avslutningsvis en diskussion om möjligheten att 
implementera optimeringsmetoder i svenska planeringssystem. Här ges också 
förslag till fortsatt arbete. 

1.8 Läsanvisning 
Kapitel två och tre utgör teoribakgrund avseende optimering och 
schemaläggning. Om man är väl förtrogen med ämnesområdet kan dessa 
hoppas över. Om man har mindre intresse av den grundläggande matematiken 
och de grundläggande begreppen inom optimeringslära kan kapitlen läsas mer 
kursivt och man kan återkomma till dem vid behov när övriga kapitel läses. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2074 
Mj Robert Persson 2005-11-23 Sida 8(65) 
 

2 Optimeringslära 
I detta kapitel beskrivs vad optimering är och hur man löser några olika typer 
av optimeringsproblem. Tyngdpunkten ligger på beskrivning av 
linjärprogrammeringsproblem och hur man löser dessa. Denna problemtyp får 
dessutom fungera som ett generellt exempel på vad ett optimeringsproblem är 
och hur man kan lösa det. Därefter beskrivs några andra vanliga typer av 
optimeringsproblem och till dessa kopplade lösningsmetoder. Avslutningsvis 
beskrivs optimeringsmetoden constraint programming och vad som skiljer den 
från de övriga metoderna. 

2.1 Inledande exempel 
Planering av transporter när det gäller såväl val av transportmedel, vägval, 
besättningsscheman och så vidare är ofta stora och komplexa problem. Ett 
exempel är planering av civil kommersiell flygverksamhet. Detta problem kan 
delas upp i ett antal delproblem som man kan lösa vart och ett för sig där 
resultatet från ett problem ingår i förutsättningen för att lösa nästa problem. 
 
Låt oss titta på hur man löser planeringen av kabinpersonal. Man börjar med att 
konstruera en tidtabell utifrån marknadens behov, egna resurser, ekonomiska 
förutsättningar, miljöaspekter etc. Därefter måste man välja flygplanstyp på ett 
optimalt sätt för respektive flygning med avseende på transportbehov, kapacitet 
hos flygplatserna, kostnader etc. När detta är gjort måste det upprättas ett 
schema för varje enskilt flygplan och varje flygning ska förses med en 
besättning. Utan att specificera en exakt besättning upprättar man 
kombinationer av flygningar som startar och slutar på samma ställe, 
besättningens hemort. Dessa kombinationer kallas ”pairings” och är vanligtvis 
mellan en och fem dagar långa. Slutligen återstår det att sätta samman scheman 
för varje enskild anställd. Detta innebär att kombinera ”pairings” och då ta 
hänsyn till ytterligare regler och krav gällande till exempel krav på pauser, 
utbildningsnivå, befogenheter och så vidare. 
 
Ovanstående exempel visar hur komplex verkligheten kan vara och hur ett 
problem som kan uppfattas som förhållandevis trivialt, i detta fall 
schemaläggning av personal, har ett stort antal beroenden och kopplingar till 
annan verksamhet som gör det nästan omöjligt att överblicka. Om denna 
planering kan utföras på ett optimalt sätt borde det finnas stora möjligheter att 
uppnå hög effektivitet. Om å andra sidan planeringen är ineffektiv och icke 
optimal kan detta medföra stora kostnader, både i tid och pengar. 

2.2 Vad är optimeringslära 
Optimering och optimeringslära handlar i grunden om att fatta beslut. Man har 
en problemställning som man vill beskriva och analysera för att kunna hitta 
möjliga lösningar, och allra helst den bästa lösningen. För att göra detta kan 
man använda sig av matematiska modeller och metoder och det är detta som 
utgör ämnesområdet optimeringslära.8 

                                                 
8 Lundgren, Jan, m.fl., 2003, Optimeringslära, Linköping, Studentlitteratur, s. 1, 
ISBN 91-44-03104-1 
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Ett problem bör beskrivas på ett visst sätt och innehålla ett antal byggstenar för 
att man ska kunna använda datorbaserade optimeringsmodeller för att försöka 
lösa det. Det måste finnas variabler som tillåter att problemet kan påverkas 
eller styras. Variablerna kan ha begränsningar i vilka värden som de tillåts anta 
och detta anges i form av bivillkor. Själva optimeringen består i att tilldela 
variablerna så bra värden som möjligt utifrån en målfunktion som man vill 
försöka maximera eller minimera. För att kunna använda sig av 
optimeringsmodeller krävs det att mål och villkor kan uttryckas som 
matematiska funktioner och villkor.9 En variant av problem där man också kan 
använda sig av optimeringsmetoder för att lösa dem är s.k. ”constraint 
satisfaction problems”10. Denna problemtyp saknar målfunktion och man vill 
endast hitta en lösning som uppfyller samtliga bivillkor. 
 
För att det överhuvudtaget ska bli intressant att använda sig av speciella 
optimeringsmetoder så krävs det att problemet är stort, dvs. att det finns ett 
stort antal möjliga lösningar, eller komplext, dvs. att det är svårt att lösa på 
grund av problemformuleringens utseende. Detta innebär att det i princip alltid 
krävs datorer för att kunna räkna ut den bästa lösningen och kopplingen mellan 
datorutvecklingen och utvecklingen inom optimeringsområdet är mycket 
tydlig. Datorutvecklingen de senaste decennierna har medfört att möjligheterna 
att lösa stora och svåra optimeringsproblem har ökat enormt. En bidragande 
orsak till detta är också att metoderna och algoritmerna för att lösa 
optimeringsproblem har utvecklats minst lika mycket som prestanda hos 
datorerna.11 
 
Nedan följer några exempel på olika tillämpningsområden med tillhörande 
planeringssituationer där optimering kan användas:12 
 

• Transport och distribution 
 Lokalisering, ruttplanering, schemaläggning 

 
• Telekommunikation 

 Planering av ny- och ombyggnation av telenät 
 

• Konstruktion 
 Strukturoptimering, packning, kapning 

 
• Finans 

 Optimal aktieportfölj 

                                                 
9 Lundgren, Jan, m.fl., 2003, Optimeringslära, s. 1-2 
10 ILOG Optimization Suite, White Paper, [www], Hämtat från 
http://www.ilog.com/corporate/download/index.cfm?filename=optimization_whitepaper.pdf, 
2005-10-29, s.20. 
11 Lundgren, Jan, m.fl., 2003, Optimeringslära, s. 2-3 
12 Grundkurs Optimeringslära, [www], Hämtat från 
http://www.mai.liu.se/~mahen/kurser/TAOP02/f1_05.pdf, 2005-11-03 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2074 
Mj Robert Persson 2005-11-23 Sida 10(65) 
 

2.3 Optimeringsprocessen 
När man försöker lösa ett optimeringsproblem följer man normalt en speciell 
metodik, en optimeringsprocess. Följande bild presenterar schematiskt hur 
processen är uppbyggd: 
 

 
Figur 2-1 Schematisk bild av optimeringsprocessen13 

 
Med utgångspunkt i det ofta mycket komplexa verkliga problemet försöker 
man skapa (modellera) ett förenklat problem som är möjligt att beskriva 
matematiskt som en optimeringsmodell. Denna inledande identifiering kan vara 
komplicerad då det ofta finns faktorer som kan vara svåra (omöjliga) att ta med 
i en optimeringsmodell och andra som man kanske inte vill ha med. Det är 
också här som man måste avgöra om problemet lämpar sig för optimering eller 
om man kan lösa det på något annat sätt. Optimeringsmodellen är den 
matematiska representationen av det förenklade problemet och nu måste man 
försöka skapa en problemformulering som är lösbar. Därefter gäller det att 
välja en lämplig optimeringsmetod som kan generera en lösning på problemet. 
Lösningen måste sedan verifieras mot modellen och valideras mot det 
ursprungliga problemet med avseende på hur väl lösningen representerar 
respektive problem. När detta är gjort erhålls ett resultat från 
optimeringsprocessen.14  
 
Att skapa en modell av sitt verkliga problem blir oftast en kompromiss mellan 
realism och lösbarhet. En hög detaljnivå ger bättre realism men kan leda till att 
det blir svårt eller till och med omöjligt att lösa problemet. Om modellen är 
alltför enkel kan det kanske vara lätt att lösa problemet men resultatet har inget 
värde då det saknar verklighetsförankring. 

                                                 
13 Grundkurs Optimeringslära, [www], Hämtat från 
http://www.mai.liu.se/~mahen/kurser/TAOP02/f1_05.pdf, 2005-11-03 
14 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 9-11 
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Det är också viktigt att inse att resultatet från optimeringsmodellen bara är ett 
av flera ingångsvärden när det gäller att fatta ett beslut. Själva arbetet med att 
ta fram en optimeringsmodell medför att man måste strukturera och kvantifiera 
sitt problem vilket leder till en ökad kunskap om problemställningen. En 
optimeringsmodell av problemet ger också möjlighet att simulera och testa 
hypoteser vilket kan ge ytterligare kunskap om orsaks-/verkanssamband. 
Sammantaget skapar dessa faktorer tillsammans med planerarens egen 
erfarenhet en bra utgångspunkt för att fatta kloka beslut.15 
 
Hur komplex modellen blir avgörs av ett antal olika faktorer: 
 

• Modellens storlek 
 

• Matematiska samband 
 

• Typ av variabler 
 

• Typ av data 
 
Modellens storlek, dvs. antalet variabler och bivillkor, har en direkt påverkan 
på hur komplex optimeringsmodellen blir. De matematiska sambanden mellan 
ingående variabler, målfunktionen och bivillkoren samt typen av variabler 
påverkar också komplexiteten och ger upphov till ett stort antal olika 
problemklasser. 
 
Om alla ingående funktioner och bivillkor är linjära och variablerna är 
kontinuerliga är problemet ett linjärprogrammeringsproblem (LP-problem). 
Om någon av funktionerna är icke-linjär och variablerna är kontinuerliga är 
problemet ett ickelinjärt problem. Om någon av variablerna endast kan anta 
heltalsvärden, dvs. är diskreta variabler, så talar man om heltalsproblem. 
Många problem kan beskrivas i form av ett nätverk med hjälp av noder och 
bågar och denna klass kallas följaktligen nätverksproblem. I denna klass kan 
man utnyttja själva strukturen för att lösa problemet.16 
 
Det finns ytterligare en mängd olika sätt att dela in optimeringsproblemen i 
problemklasser men de ovan nämnda kan anses vara de grundläggande (och 
vanligast förekommande) och mest intressanta att undersöka vidare. 
 

                                                 
15 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s.11 
16 Ibid, s. 14 
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Det finns också ett samband mellan tillämpningsområdet och problemklassen 
vilket schematiskt visas i följande figur.  
 

 
Figur 2-2 Koppling mellan tillämpningsområden och problemklasser17 
 
Till exempel blandningsproblem inom den petrokemiska industrin är oftast 
”rena” LP-problem och återfinns i det nedre vänstra hörnet av figuren. 
Schemaläggningsproblem innehåller å andra sidan en mängd logiska bivillkor 
och många heltalsvariabler och återfinns därför i det övre högra hörnet av 
figuren. 
 
Man kan på motsvarande sätt mycket grovt koppla problemklasserna till olika 
optimeringsmetoder enligt följande figur. 
 

 
Figur 2-3 Koppling mellan optimeringsmetoder och problemklasser18 
 
Villkorsbaserad schemaläggning är en utveckling av constraint programming 
speciellt anpassad för schemaläggningsproblem. 

                                                 
17 ILOG Optimization Suite, White Paper, s.24 
18 Ibid, s.25 
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2.4 Linjära optimeringsproblem 
Linjärprogrammering (linear programming, LP) är den enklaste formen av 
matematisk programmering. LP används för att bestämma maximum eller 
minimum för en linjär målfunktion med begränsningar (bivillkor) på 
variablerna genom ett system av linjära olikheter. Linjärprogrammering kan 
även användas för att ge en approximation på olinjära problem. 
 
Det enklaste sättet att beskriva ett linjärprogrammeringsproblem är med ett 
exempel:19 
 
Ett företag producerar två olika sorters digitalmottagare, en med 
lagringskapacitet (hårddisk) och en utan. En digitalmottagare med 
lagringskapacitet säljs för 125€ men förbrukar råmaterial för 40€. Varje 
digitalmottagare med lagringskapacitet kostar företaget ytterligare 
65€/digitalmottagare i form av arbetskraft, administration m.m. En 
digitalmottagare utan lagringskapacitet säljs för 115€ och har en 
råmaterialkostnad på 35€ samt ökar de övriga kostnaderna med 62€/box. 
 
Man har valt att dela in produktionsprocessen av digitalmottagarna i två olika 
steg: steg 1 och steg 2. Arbetet i samband med steg 1 av en digitalmottagare 
med lagringskapacitet tar 7 minuter och steg 2 tar 16 minuter. Motsvarande 
tider för digitalmottagare utan lagringskapacitet är 10 respektive 12 minuter. 
Varje vecka kan företaget i fråga få tillgång till arbetskraft som klarar 60 
timmars arbete relaterat till steg 1 och 90 timmar relaterade till steg 2. 
 
Låt oss anta att det finns en obegränsad marknad för båda typerna av 
digitalmottagare och att tillgången på råmaterial även den är obegränsad. 
Formulera en optimeringsmodell som maximerar företagets veckovinst, d.v.s. 
intäkter minus kostnader. 
 
Problemet kan formuleras på följande sätt: 
 
x1 = antal tillverkade digitalmottagare med lagringskapacitet 
x2 = antal tillverkade digitalmottagare utan lagringskapacitet 
 
Målfunktion: 
Producera digitalmottagare av de två typerna så att vinsten  
(försäljningspris - utgifter) maximeras. Vinsten blir: 
125 - 40 - 65 = 20€ för digitalmottagare med lagringskapacitet 
115 - 35 - 62 = 18€ för digitalmottagare utan lagringskapacitet 
 
Bivillkor: 
Det totala antalet arbetstimmar använt för de olika stegen vid framställningen 
får inte överskrida gränserna: 
7min * x1 + 10min * x2 begränsat till max 60h/vecka 
16min * x1 + 12min * x2 begränsat till max 90h/vecka 

                                                 
19 Westerlund, Joakim, 2005, Grundkurs i produktionsplanering, [www], Hämtat från: 
http://www.abo.fi/~joaweste/GkPP/GkPP.pdf, 2005-10-30 
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Antalet tillverkade digitalmottagare av båda typer måste vara större än eller 
lika med noll. 
 
Optimeringsmodellen kan följaktligen formuleras som: 
 

max z = 20 x1+18 x2 
 

så att 
 

7 x1 + 10 x2 ≤ 3600 
16 x1 + 12 x2 ≤ 5400 

x1, x2 ≥ 0 
 
Ett LP-problem med endast två variabler kan på ett enkelt sätt illustreras och 
lösas grafiskt. Målfunktionen och bivillkoren kan ritas ut i ett koordinatsystem 
där variabeln x2 representeras på y-axeln och x1 på x-axeln. 
 

 
Figur 2-4 Grafisk illustration av LP-problemet 

 
Den optimala lösningen på ett LP-problem hittas alltid i en hörnpunkt mellan 
bivillkor och begränsningar på variablerna (om inte målfunktionens nivåkurvor 
ligger parallellt med den begränsning på vilken optimat ligger). Den optimala 
lösningen finns inom det tillåtna området (feasible region) som utgörs av 
bivillkor och begränsningar. 
 
Ur det tillåtna området skall vi välja den bästa lösningen och för att grafiskt 
kunna identifiera den illustreras även målfunktionen grafiskt i form av 
nivåkurvor. En nivåkurva erhålls genom att låta målfunktionen anta ett bestämt 
värde, z = k, och sedan rita ut alla de punkter som har detta värde. I figur 2-5 är 
nivåkurvorna för z = 2000, z = 4000, z = 6000 och z = 7531.6 (optimum) 
uppritade. 
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Figur 2-5 Grafisk lösning av LP-problemet 

 
Målfunktionsvärdet z = 7531.6 erhålles vid x*1 = 142.1 och x*2 = 260.5 och 
utgör alltså optimallösningen (x* är lika med det optimala x-värdet). I det givna 
fallet är det rimligt att avrunda lösningen till x*1=142 och x*2 = 260. 
 
En lösning till ett optimeringsproblem kan antingen vara unik eller så kan det 
finnas alternativa optimallösningar. Det senare händer om det bästa 
målfunktionsvärdet återfinns i minst två hörnpunkter. Det finns också en 
möjlighet att lösningen är obegränsad dvs. att det tillåtna området är öppet i 
den riktning som målfunktionen förbättras. Detta brukar tyda på ett fel i 
modellen eller i indata om det är ett verkligt problem. Slutligen kan det vara så 
att bivillkoren är definierade på ett sätt så att ingen punkt uppfyller samtliga 
bivillkor och en tillåten lösning saknas.20 
 

 
Figur 2-6 Olika typer av lösningar på LP-problem 

                                                 
20 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 19-21. 
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Generella egenskaper hos alla LP problem: 
 

• Om LP-problemet har enbart ett unikt optimum måste detta ligga i en 
tillåten hörnpunkt (THP). 

• Om problemet har flera optima måste åtminstone 2 vara angränsande 
(intill varandra liggande) THP. 

• Problemet har bara ett ändligt antal THP. 
• Om en THP inte har någon angränsande THP med bättre 

målfunktionsvärde finns det ingen koordinat med bättre värde, d.v.s. 
optimum är funnet. 

 
Ovanstående (linjära) egenskaper hos ett LP-problem nyttjas av den mest 
kända och använda metoden för att lösa LP-problem, Simplexmetoden. 
Metoden går i all enkelhet ut på att stega sig runt bland hörnpunkterna till dess 
att den hittar en hörnpunkt som inte har någon intilliggande hörnpunkt med 
bättre målfunktionsvärde. När det inte finns någon sådan är den optimala 
punkten nådd. 
 

 
Figur 2-7 Förenklat flödesschema för Simplexmetoden21 

 
Styrkan hos simplexmetoden är att den på ett systematiskt sätt löser alla LP-
problem och hittar optimum oavsett indata vilket också går att bevisa.22  

2.5 Ickelinjära optimeringsproblem 
Avsnittet har en kursiv karaktär och används i första hand för att påvisa 
skillnaden mot LP-problem och den ökade komplexiteten i denna typ av 
problem. Denna typ av problem kommer inte att diskuteras eller användas i 
resten av uppsatsen. 
 

                                                 
21 Westerlund, Joakim, 2005, Grundkurs i produktionsplanering 
22 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 117-120. 
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Det finns en mängd problem inom många olika tillämpningsområden som inte 
kan beskrivas med enbart linjära funktioner. Till skillnad från LP-problem 
finns det inte någon generell metod som kan lösa alla ickelinjära problem utan 
lösningsmetoderna måste anpassas till den specifika problemtypen.23 För att 
tydligare kunna visa på skillnaderna mot LP-problem redovisas nedan ett 
exempel på ett ickelinjärt optimeringsproblem.24 
 
Ett företag ska bygga en ny affär i en region där det finns fem städer. Städernas 
lokalisering visas i figur 2-8 där radien på cirklarna är proportionell mot 
invånarantalet i respektive stad. 
 

 
Figur 2-8 Lokalisering av städer 

 
Man har kommit fram till att den förväntade försäljningsvolymen är beroende 
av avståndet mellan affären och de olika städerna enligt följande formel. 
 

2
i

i
i dk

bV
+

=  

Där iV  är försäljningsvolymen från stad i, ib är invånarantalet i stad i (i 
tusental), di är avståndet (i mil) mellan stad i och affären, och k är en konstant 
som är uppskattad till 4. Städernas lokalisering (med koordinater ui, vi) och 
invånarantalet redovisas i följande tabell. 
 

Tabell 2-1 Invånarantal samt koordinater för städerna 
Stad ib  ui vi 

1 30 -2  2 
2 40 -3 -3 
3 30  2 -2 
4 40  1  3 
5 20  0 -1 

 

                                                 
23 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 285. 
24 Ibid, s. 20-25. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS 19 100:2074 
Mj Robert Persson 2005-11-23 Sida 18(65) 
 
Det finns också en restriktion för var man får bygga affären som uttrycks med 
det linjära bivillkoret 48 −≤+ yx . Uppgiften är att formulera en 
optimeringsmodell som maximerar försäljningsvolymen. 
 
Variablerna i problemet utgörs av affärernas koordinater enligt 
 
x = x-koordinat för affären 
y = y-koordinat för affären 
 
Modellen kan formuleras som: 
 
Max 

22

2222

2222

5

1
22

)1(4
30

)3()1(4
40

)2()2(4
30

)3()3(4
40

)2()2(4
30

)()(
),(

+++

+
−+−+

+
++−+

+
++++

+
−+++

=
−+−+

= ∑
=

yx

yxyx

yxyx

vyuxk
byxV

i ii

i

 

 
då 48 −≤+ yx  
 
Den grafiska lösningen till problemet visas i nedanstående figur. 
 
 
 
 

 
Figur 2-9 Funktionsyta och nivåkurvor till funktionen ),( yxV  

 
På funktionsytan kan vi se fyra ”kullar” som representerar lokala maxpunkter. 
Vi kan också se att optimat med det högsta målfunktionsvärdet inte är tillåtet i 
den begränsade lösningen som utgörs av området till vänster om linjen i figur 
2-9. 
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Till skillnad från LP-problem så kan ickelinjära problem ha flera lokala optima 
varav (minst) ett kan vara ett globalt optimum. Om det ickelinjära problemet är 
ett konvext optimeringsproblem så finns det endast ett lokalt optima och att 
avgöra detta är en viktig del av att finna en lämplig metod för att kunna lösa 
problemet. 
 
När man ska lösa ett ickelinjärt optimeringsproblem försöker man använda sig 
av metoder och strategier som på ett smart sätt utnyttjar problemets 
egenskaper. Ofta bygger metoderna på att man löser en sekvens av (enklare) 
optimeringsproblem..25 

2.6 Heltalsproblem 
Det finns problem där endast heltalsvärden på variablerna kan beskriva 
problemet på ett rimligt sätt. Exempel på detta kan vara när man tillverkar 
produkter där det inte är rimligt att avrunda t.ex. hus, eller när man ska utnyttja 
diskreta resurser t.ex. ett visst antal maskiner eller personer. Linjära 
heltalsproblem kan vara antingen rena heltalsproblem (integer programming, 
IP) eller innehålla både kontinuerliga och heltalsvariabler, blandade heltals och 
linjärprogrammeringsproblem (Mixed-Integer Linear Programming, MILP). I 
MILP problem kan heltalsvariablerna vara normala heltalsvariabler eller binära 
variabler. Binära variabler uttrycker typiskt ifall en viss aktivitet, en viss 
maskin, ett visst processteg etc. bör existera eller ej (ja/nej frågor). 
 
Heltalsproblem brukar normalt formuleras med linjära funktionssamband. 
Anledningen är att heltalsproblem och icke-linjära problem är svåra att lösa var 
för sig och när de kombineras erhålls normalt extremt svårlösta problem.26 
 
Nedan följer ett exempel på ett linjärprogrammeringsproblem.27 
 
MHS-stiftelsen har bestämt att på en tomt på 13000 m2 bygga lägenheter. Av 
en marknadsundersökning framgår det att det finns en stor efterfrågan efter 4-
rumslägenheter med hög standard samt efter 2-rumslägenheter med lägre 
standard. Det framgår även att man får ett bättre pris för 4-rumslägenheterna 
om det byggs hus med enbart 4-rumslägenheter av högre standard och inte 
blandar 2-rumslägenheter och 4-rumslägenheter i samma hus. 
 
Efter en arkitekttävling bestämmer man sig för två olika standarder, Ett 
husalternativ med 8 stycken 4-rumslägenheter och ett annat alternativ med 
12 stycken 2-rumslägenheter. Båda alternativen kräver en tomt på 2000 m2. 
Husen med 4-rumslägenheter kostar 1M€ att bygga och husen med 2-
rumslägenheter kostar 0,5M€. 4M€ finns tillgängligt. Enligt 
marknadsundersökningen kommer ett hus med 4-rumslägenheter att vara tre 
gånger så lönsamt som ett med 2-rumslägenheter, men för att få statsbidrag till 
bygget måste minst 60 % av lägenheterna vara 2-rumslägenheter. 

                                                 
25 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 353. 
26 Ibid, s. 387. 
27 Westerlund, Joakim, 2005, Grundkurs i produktionsplanering. 
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Formulera en optimeringsmodell som bestämmer vilka hustyper som MHS-
stiftelsen skall bygga för att maximera lönsamheten. 
 
Variablerna definieras som: 
x1 = antal hus som byggs med 4-rumslägenheter 
x2 = antal hus som byggs med 2-rumslägenheter 
 
Modellen kan formuleras som: 
 

Max z = 3 x1 + x2 

 
Så att 

 
2 x1 + 2 x2 ≤ 13 
1 x1 + 0,5 x2 ≤ 4 

12 x2 ≥ 0,60 (8 x1 + 12 x2) → x1 – x2 ≤ 0 
x1, x2 ≥ 0, heltal 

 
Den grafiska lösningen av problemet visas i nedanstående figur. 
 

 
Figur 2-10 Grafisk lösning av heltalsproblem 

 
Det finns i princip två anledningar till att använda heltalsvariabler i en modell. 
För det första om man, som i ovanstående exempel, använder sig av naturligt 
heltaliga variabler och det inte är rimligt att avrunda LP-relaxationen, dvs. när 
man löser det förenklade problemet som uppstår om variablerna vore 
kontinuerliga. Vad som är en rimlig avrundning varierar från fall till fall. En 
enkel tumregel är att variabelvärdena bör överstiga 10 för att man ska avrunda 
lösningen från LP-relaxationen (se LP-exemplet i avsnitt 2.4).28 
                                                 
28 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 387-388. 
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Den andra huvudanledningen är när man använder sig av logiska 0/1-variabler 
för att beskriva problemet. Exempel på detta kan vara: 
 

• Modellering av Ja/Nej-beslut, till exempel investeringsbeslut. 
 

• Modellering av fasta kostnader. Dvs. initiala kostnader för att till 
exempel konfigurera en maskin inför ett nytt arbetsmoment. 
 

• Kappsäcksproblem. Det vill säga problem där man på bästa sätt ska 
välja ut ett antal objekt, projekt eller investeringar och där det finns en 
eller flera resursbegränsningar till exempel till budget, vikt, tid, 
materialkvantitet etc. Ett absolut krav är att inga delar eller andelar av 
objekt eller motsvarande kan väljas. 
 

• Approximation av icke-linjära funktioner, till exempel 
trappstegsfunktioner. 
 

• Definition av logiska villkor. 
 

• Problem där endast vissa variabelvärden är tillåtna. Till exempel 
variabeln x kan endast anta värdena 2, 5, 7 eller 12. 

 
Följande egenskaper är typiska för ett heltalsproblem: 
 

• Det tillåtna området utgörs av en diskret mängd punkter. 
 

• Optimallösningen till ett linjärt heltalsproblem kan ligga på randen av 
ett (eller flera) av de linjära bivillkoren eller i en punkt där inget av de 
linjära bivillkoren är bindande. 
 

• Ett heltalsproblem kan ha en unik optimallösning eller alternativa 
optimallösningar. 
 

• I likhet med LP-problem kan heltalsproblem också sakna tillåten 
lösning respektive ha en obegränsad lösning. 

 
När det gäller LP-problem så vet vi att den optimala lösningen alltid återfinns i 
en hörnpunkt i det tillåtna området. Heltalsproblemen saknar någon 
motsvarande egenskap som kan utnyttjas och det finns ingen generell metod 
motsvarande simplexmetoden som kan lösa alla typer av heltalsproblem inom 
rimlig tid. Om man vill undersöka samtliga lösningar till ett heltalsproblem så 
kommer beräkningstiden att öka exponentiellt med antalet variabler vilket gör 
detta till en oframkomlig väg så fort problemen blir lite större. Istället har det 
utvecklats ett antal specifika lösningsmetoder som utnyttjar den speciella 
strukturen hos en viss problemtyp.29 De viktigaste är:30 

                                                 
29 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 429-430. 
30 Ibid, s. 431. 
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• Uppräkningsmetoder 
 

• Relaxations- och dekompositionsmetoder 
 

• Plansnittsmetoder 
 

• Heuristiker 
 
Uppräkningsmetoder är ”smarta” varianter på att räkna upp samtliga möjliga 
lösningar och välja den bästa. Man kan med olika tester försöka utesluta 
alternativ som inte förbättrar den lösning man redan har och på så sätt minska 
sökrymden. 
 
Relaxations- och dekompositionsmetoder utnyttjar olika typer av 
förenklingar (relaxationer) av problemställningen eller att man bryter ner 
(dekompositionerar) problemet i mindre delar som löses var för sig och sedan 
kombineras på något listigt sätt för att hitta optimallösningen. 
 
Plansnittsmetoder innebär att man löser upprepade LP-förenklingar av 
problemet och på så sätt får LP-lösningen att närma sig den optimala 
heltalslösningen. 
 
Heuristiker är metoder som genererar en bra lösning inom en begränsad tid 
utan att ge några kvalitetsgarantier på lösningen. Dessa lösningsmetoder är 
oftast specialdesignade för en viss typ av problem och nyttjar ofta kännedom 
om hur en bra lösning brukar se ut och sunt förnuft i allmänhet. Heuristiker kan 
också användas som en del i mer avancerade lösningsmetoder, t.ex. för att 
inrikta sökandet efter lösning i en viss riktning för att snabbt hitta en tillåten 
lösning. Skälet till varför man väljer en heuristisk metod kan vara att en 
optimerande metod tar för lång tid eller kräver alltför höga prestanda. Ibland 
kan indata vara osäker vilket medför att man kan nöja sig med en lösning som 
inte är helt optimal.31 

2.7 Nätverksproblem 
Många problem kan med naturlighet beskrivas i form av nätverk t.ex. 
transport- och distributionsproblem, design av data-, el- och 
telekommunikationsnätverk, m.m. Man kan också använda nätverksmodellen 
för att beskriva samband mellan aktiviteter och händelser inom andra inte lika 
uppenbara områden t.ex. när man ska planera ett projekt. 32 
 
Att beskriva ett problem i form av ett nätverk skapar oftast en bra förståelse för 
problemställningen och underlättar i många fall modellering av problemet. 
Dessutom så kan man nyttja speciella lösningsmetoder som utnyttjar själva 
nätverksstrukturen för att hitta en lösning. 

                                                 
31 Lundgren, Jan, m.fl., 2003, Optimeringslära, s. 499-500. 
32 Ibid, s. 217-218. 
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Figur 2-11 Ett nätverk med noder, bågar och ”kostnader” 
 
Man kan dela in nätverksproblem i två olika klasser. Den första klassen avser 
problem om hur vi ska utnyttja ett befintligt nätverk. Ofta handlar det om att 
bestämma hur flödet ska gå genom nätverket till en så låg kostnad som möjligt. 
Klassen kallas därför minkostnadsflödesproblem vilka i grunden är LP-problem 
och därför relativt ”lätta” att lösa. 
 
Den andra klassen nätverksproblem är designproblem och handlar om hur man 
på bästa sätt ska designa ett nätverk. Dessa problem måste normalt formuleras 
som heltalsproblem och anses därför ”svårare” att lösa.33 

2.8 Constraint programming 
Constraint programming34(CP) är en förhållandevis ny teknik att lösa 
optimeringsproblem som har sitt ursprung inom datavetenskapen snarare än i 
matematiken. Metoden växte fram under mitten av 80-talet som ett resultat av 
framsteg inom arbetet med artificiell intelligens och utvecklingen av nya 
programmeringsspråk. Numera betraktas CP som ett komplement till mer 
traditionella matematiska programmeringsmetoder och kan till och med vara 
bättre när det gäller att lösa vissa typer av optimeringsproblem.35 
 
Det kan ibland vara förvirrande att man använder ordet programmering (eng. 
programming) på lite olika sätt när det gäller matematisk programmering och 
constraint programming. Ordet programmering har i de två fallen helt olika 
ursprung och därmed också olika betydelse. När det gäller den matematiska 
programmeringen så refererar den till problemtypen, dvs. man försöker lösa 
”programming problems” (optimeringsproblem) där program helt enkelt 
betyder en aktivitetsplan eller ett schema. När det gäller CP så betyder 
programmering datorprogrammering, dvs. CP är en datorprogrammerings-
teknik, ett sätt att uttrycka en beräkningsmetod på ett språk som en dator kan 
hantera.  

                                                 
33 För en utförligare beskrivning av nätverksoptimering och hur nätverksalgoritner kan 
utnyttjas för militära tillämpningar hänvisas till Ulf Skoglunds C-uppsats. 
Skoglund, Ulf, 2003, Netwok Interdiction, FHS. Hämtat från 
http://www.annalindhbiblioteket.se/publikationer/uppsatser/2003/chpt0103/skoglund_2060.pdf
, 2005-11-07. 
34 Ungefär villkorsprogrammering på svenska, författarens anmärkning. 
35 Lustig, Irvin J. & Puget, Jean-Francois, 2001, Program Does Not Equal Program: 
Constraint Programming and Its Relationship to Mathematical Programming, s.29-30. 
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Detta innebär att ett villkorsprogram (constraint program) inte är en 
matematisk modell av ett problem utan snarare ett datorprogram som innehåller 
en metod för att lösa problemet. 36  
 
En stor fördel med CP är att det oftast är enklare att beskriva och modellera 
problemet än vad som är fallet med matematiska programmeringsmetoder. 37 
Man kan använda sig av godtyckliga förhållanden mellan variablerna när man 
konstruerar bivillkor och är inte begränsad till linjära likheter och olikheter 
vilket är fallet vid linjär- och heltalsprogrammering.38 Användaren beskriver 
helt enkelt problemet och datorn löser det!  
 
På samma sätt som för andra optimeringsproblem så representeras de okända 
faktorerna i problemet med variabler. Varje beslutsvariabel kan anta vissa 
bestämda värden, man säger att variabeln har en domän. Domänen kan vara 
ändlig eller oändlig, kontinuerlig eller diskret och att lösa problemet innebär att 
hitta rätt värden på beslutsvariablerna så att bivillkoren uppfylls och 
målfunktionen minimeras eller maximeras. Detta kan exemplifieras genom att 
skapa ett träddiagram som visar hur sökprocessen fungerar. Noderna 
representerar variablerna och grenarna de möjliga variabelvärdena, i detta fall 
tre variabler (x, y, z) som var och en kan anta de diskreta värdena [1,2,3].39 
 

 
Figur 2-12 Sökrymd i form av ett träd 

 
Att lösa problemet innebär att hitta en väg från startnoden till de yttersta 
”löven” så att bivillkoren uppfylls och en eventuell målfunktion minimeras 
eller maximeras. 
 

                                                 
36 Lustig, Irvin J. & Puget, Jean-Francois, 2001, Program Does Not Equal Program: 
Constraint Programming and Its Relationship to Mathematical Programming, s.30 
37 Barták, Roman, 1999, Constraint Programming: In Pursuit of the Holy Grail, [www], 
Hämtat från http://kti.ms.mff.cuni.cz/~bartak/downloads/WDS99.pdf, 2005-10-30 
38 Barták, Roman, 2003, Constraint-Based Scheduling: An Introduction For Newcomers, 
[www], Hämtat från http://kti.mff.cuni.cz/~bartak/downloads/IMS2003.pdf, 2005-11-02. 
39 ILOG Optimization Suite, White Paper, s.33-34. 
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Bivillkoren medför ofta att det endast är ett fåtal vägar som leder till en möjlig 
lösning. Detta utnyttjas vid CP genom att man använder bivillkoren dynamiskt 
under sökprocessen för att beräkna konsekvensen av varje gjort val på övriga 
valmöjligheter för att se om man är på fel väg. På detta sätt reduceras 
sökrymden dynamiskt och man kan få en uppfattning om hur långt man har 
kvar till att finna en lösning 
 
Efterhand som man söker efter en lösning så tas de variabelvärden som inte 
längre är möjliga bort från variabeldomänerna. Denna process kallas för 
domänreduktion (domain reduction). Då en beslutsvariabels domän ändras 
används bivillkoren för att beräkna hur detta påverkar övriga variabler och hur 
deras respektive domäner kan reduceras. Detta kallas för villkorsutbredning 
(constraint propagation) vilket visas i följande figur.40 
 

 
Figur 2-14 Domänreduktion med hjälp av villkorutbredning41 

 
Det finns en mängd olika mer eller mindre ”smarta” metoder när man ska söka 
efter en lösning till ett CP problem. De bygger principiellt på att 
(slumpmässigt) tilldela alla variabler ett värde och därefter testa om samtliga 
bivillkor är uppfyllda. Om så är fallet har man funnit en lösning annars 
fortsätter man och genererar en ny omgång variabelvärden. Nackdelarna med 
denna metod är tydliga. Värdena tilldelas slumpmässigt och det finns en risk att 
man upptäcker brott mot bivillkor sent i processen. 
 
Det finns olika sätt att förbättra den grundläggande ”generera-och-testa” 
tekniken. Man kan generera värden på ett smart sätt utifrån kännedom om 
problemet för att minska risken att generera omöjliga lösningsförslag. Man kan 
även jobba sig fram mot en lösning successivt genom att tilldela värden till 
variablerna efterhand och så fort alla variabler ingående i något bivillkor fått ett 
värde testar man om bivillkoret uppfylls. Om så är fallet håller man fast vid 
den (partiella) lösning man har och väljer värden på någon annan variabel på 
ett sätt så att det inte bryter mot de redan testade bivillkoren. Om en partiell 
lösning bryter mot något bivillkor stegar man tillbaks till den närmaste variabel 
som kan anta något annat värde och fortsätter sökandet därifrån.42 
 

                                                 
40 ILOG Optimization Suite, White Paper, s.34-35. 
41 Barták, Roman, 2003, Constraint-Based Scheduling: An Introduction For Newcomers 
42 Barták, Roman, Constraint Programming: In Pursuit of the Holy Grail,  
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CP optimering innebär att man utöver att tillgodose alla bivillkor också 
försöker finna en optimal lösning. Detta löser man oftast genom att först hitta 
en tillåten lösning för att sedan försöka hitta en som är bättre osv. Detta kan 
utföras genom att lägga till ett nytt bivillkor som ställer krav på ett bättre värde 
för målfunktionen än den hittills bästa. 
 
Ett område där CP ofta används är för att lösa heltalsproblem. Utgående från 
den erfarenhet som finns idag kan man göra en enkel jämförelse mellan CP och 
Linjär Heltalsprogrammering (ILP). CP kan vara ett bättre alternativ när 
följande faktorer föreligger:43 
 

• Om problemet inte på ett enkelt sätt kan beskrivas med linjära bivillkor. 
I detta fall kan problemet beskrivas på ett mer kompakt sätt med CP 
vilket oftast betyder att chansen att hitta en lösning ökar och att 
optimeringen bli snabbare. 
 

• Om villkorens utbredning medför att domänerna för övriga variabler 
tidigt påverkas. Detta inträffar normalt om varje bivillkor endast 
innehåller ett litet antal variabler. 
 

• Om det är enkelt att ur själva problemformuleringen utläsa en bra 
lösningsstrategi. På detta sätt kan man dra nytta av att CP modellen av 
problemet representerar det verkliga problemet på ett mer direkt sätt än 
vad en matematisk (ILP) modell normalt gör. 
 

• Om det finns tydliga förutsättningar att på ett enkelt sätt kunna säga om 
en lösning är optimal. Vid användning av ILP kan man normalt hitta en 
övre gräns för en optimal lösning genom att lösa det förenklade LP-
problemet (LP-relaxationen). Detta gör det möjligt att få ett mått på hur 
optimal den erhållna ILP-lösningen är. Någon motsvarande metod finns 
inte tillgänglig vid CP. 

 

                                                 
43 Smith, Barbara M., m. fl., The Progressive Party Problem: Integer Linear Programming and 
Constraint Programming Compared, [www], Hämtat från 
http://www.ilog.com/products/optimization/tech/research/soluc54.pdf, 2005-10-29, s. 17-18 
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3 Schemaläggningsproblem 

3.1 Vad är ett schemaläggningsproblem? 
 
Schemaläggningsproblem uppstår när ett antal aktiviteter ska utföras med en 
begränsad mängd resurser under en begränsad tidsperiod. Problemet består dels 
i resursallokering, dvs. att allokera resurser till aktiviteter, och schemaläggning 
av resurser, dvs. att bestämma i vilken tidsordning aktiviteterna ska utnyttja 
resurserna.44  
 
Det finns i princip två olika sätt att hantera tiden i schemaläggningsproblem. 
Dels en metod med hög upplösning där man beräknar ordningsföljden mellan 
aktiviteterna och den exakta starttiden för varje aktivitet. Den andra metoden, 
som är mera långsiktig, innebär att man delar in tiden i mindre block, så 
kallade tidsfönster, och därefter beslutar vilka aktiviteter som ska genomföras i 
respektive tidsfönster. Den första metoden benämns oftast schemaläggning (på 
kort sikt) och resulterar oftast i kombinatoriska heltalsproblem medan den 
sistnämnda metoden kallas för kapacitetsplanering vilket oftast kan lösas med 
linjära metoder.45 
 
Ett exempel på ett schemaläggningsproblem visas schematiskt i nedanstående 
figur. Här kan vi se fyra stycken arbetsuppgifter (cirklar i olika nyanser av 
grått) och deras respektive tidigaste starttider och när de senaste måste vara 
levererade (relativa tidsaxlar längst till vänster). Till förfogande att lösa 
arbetsuppgifterna finns två maskiner med givna bearbetningstider (pij) och 
kostnader (cij). Längst till höger ser vi ett schema med en lösning som 
tillgodoser de givna bivillkoren.46 
 

 
Figur 3-1 Exempel på schemaläggningsproblem 

 

                                                 
44 Barták, Roman, 2003, Constraint-Based Scheduling: An Introduction For Newcomers 
45 ILOG Optimization Suite, White Paper, s.10-12. 
46 Westerlund, Joakim, 2005, Grundkurs i produktionsplanering 
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Man kan betrakta schemaläggning som en beslutsprocess där man fattar en 
mängd beslut som måste uppfylla verksamhetens krav och att man försöker 
optimera resultatet utifrån ett eller flera mål. Målsättningarna för optimeringen 
kan variera och några exempel är att minimera tiden det tar att genomföra ett 
antal uppgifter, att undvika förseningar genom att minimera antalet aktiviteter 
som inte är färdiga ”i tid”, att utnyttja vissa trånga resurser maximalt eller att 
maximera vinsten osv.47 
 
Aktiviteterna är ett centralt begrepp när det gäller schemaläggning. De kräver 
resurser för att kunna genomföras och de tar en viss tid i anspråk. Det kan 
finnas begränsningar på hur tidigt en aktivitet kan starta och när den senast 
måste vara färdig. Aktiviteterna kan vara beroende av varandra vilket kan 
uttryckas i form av krav på ordningsföljd mellan olika aktiviteter. De resurser 
som utnyttjas vid genomförandet av aktiviteterna kan skapa ytterligare 
beroenden och relationer mellan aktiviteterna. Vissa resurser kan bara vara 
kopplade till en aktivitet i taget medan andra resurser kan hantera flera 
aktiviteter samtidigt upp till någon given kapacitetsgräns. I vissa lägen kan 
resursutnyttjandet begränsas av att resursen måste omkonfigureras mellan 
aktiviteterna vilket kräver omställningstid som kan vara beroende av i vilken 
ordning olika aktiviteter utförs.48 
 
Det som gör just schemaläggningsproblem intressanta ur ett 
optimeringsperspektiv är att det ofta finns en stor mängd möjliga lösningar 
men endast ett litet antal som är lämpliga och ett fåtal som kan anses optimala. 
Detta ställer stora krav på att optimeringsalgoritmerna måste vara extremt 
effektiva. Problemtypen tillhör en klass optimeringsproblem som kallas 
kombinatoriska optimeringsproblem. Dessa kännetecknas av, multipla beslut, 
förekomsten av bivillkor och målfunktion(er), samt ett begränsat antal 
lösningar och är normalt (mycket) svåra att lösa.49 
 

                                                 
47 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, Department of the Air Force Air University, Air Force Institute of 
Technology, [www], Hämtat från https://research.maxwell.af.mil/papers/ay2003/afit/AFIT-
GOR-ENS-03-01.pdf, 2005-10-29 kl. 17.20. s. 10-11. 
48 Barták, Roman, 2003, Constraint-Based Scheduling: An Introduction For Newcomers 
49 ILOG Optimization Suite, White Paper, s.20. 
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Den mesta teoretiska forskningen och algoritmutvecklingen inom 
ämnesområdet rör relativt enkel schemaläggning av maskinutnyttjande där 
nedanstående figur visar de vanligaste typerna. 
 

 
Figur 3-2 Olika typer av schemaläggningsproblem50 

 
En maskin. En enda maskin (resurs) som används av alla produkter 
(aktiviteter) är det enklaste fallet av produktion i schemaläggningshänseende. 
Allt materialflöde kommer att passera maskinen i fråga. Det finns alltså inget 
val angående maskin. I de flesta fall kan man skapa schemat med enkla regler 
utan egentlig optimering. Ifall det finns konfigurerings tider mellan olika 
aktiviteter blir problemet lite mera komplicerat.51 
 
Multi-maskin (Parallella maskiner). Med parallella maskiner avser man de fall 
av produktion där man har ett produktionssteg, men ett val mellan två eller 
flera maskiner för det ena steget. Maskinerna kan vara identiska eller av olika 
slag. Med parallella maskiner går det ofta att erhålla bra scheman med olika 
regelbaserade metoder. Ifall maskinerna är olika och det dessutom finns 
konfigurerings tider som är sekvensberoende lönar det sig ofta att frångå enkla 
regelbaserade metoder och utveckla någon form av optimeringsrutin för 
planeringen av produktionen. 

                                                 
50 Westerlund, Joakim, 2005, Grundkurs i produktionsplanering 
51 Jernström, Per, 2004, Process- och produktionsplanering. Allmän kunskap om industriell 
produktionsplanering, [www], Hämtat från 
http://www.abo.fi/~Per.Jernstrom/ppopt/ppoptkompendie.pdf, 2005-11-06, s. 2-5. 
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Flow shop. En flow shop är en fabrik där man har ett antal maskiner som är 
kopplade till varandra enligt ett visst mönster. Varje produkt använder varje 
maskin, och dessutom är sekvensen densamma för alla produkter. 
 
Job shop. En job shop är en gammaldags verkstad med ett antal olika 
maskiner. I motsats till en flow shop har en job shop inte samma 
materialflödesmönster för alla produkter. Man kan producera olika produkter i 
kors, men alla produkter har dock en på förhand given produktspecifik rutt. En 
viss maskin kan också användas mer än en gång för att tillverka en produkt. 
 
Något som komplicerar problemet är att operativ schemaläggning i 
”verkligheten” ofta skiljer sig på ett flertal punkter från de teoretiska 
maskinmodellerna:52 
 

• I teorin finns det oftast ett bestämt antal uppgifter som ska utföras och 
när dessa är genomförda är problemet löst. I verkligheten läggs nya 
uppgifter till kontinuerligt vilket kan innebära att man måste planera 
med slack i schemaläggning för att kunna hantera oförutsedda 
förändringar. 
 

• I teoretiska modeller tar man oftast inte hänsyn till behovet av 
omplanering (resekvensiering). I verkligheten kan slumpmässiga 
händelser kräva stora förändringar av schemat och att omplaneringen 
följer vissa specifika villkor. 
 

• I de flesta matematiska modeller antas viktningen (prioriteten) av olika 
moment vara fast medan detta i verkligheten kan variera över tiden. 
 

• De teoretiska modellerna har oftast endast ett mål medan det i 
verkligheten oftast finns flera samtidiga målsättningar, som dessutom 
kan vara motstridiga. 
 

• Något som är svårt att ta hänsyn till i matematiska modeller är 
möjligheten att planera med övertid och andra typer av reserver, en 
möjlighet som kan utnyttjas i verkligheten om behovet skulle uppstå. 

 
Sammantaget visar detta på svårigheterna vid lösning av 
schemaläggningsproblem med hjälp av optimeringsalgoritmer. Den största 
utmaningen ligger i att modellera problemet på ett sätt så att den valda 
algoritmen blir tidseffektiv. I samband med detta finns det dock en risk att man 
förlorar en del av den flexibilitet som finns att tillgå vid manuell planering. 

                                                 
52 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, s. 11-12. 
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3.2 Optimeringsmetoder för schemaläggningsproblem 

3.2.1 Matematisk programmering 
Många resursallokeringsproblem kan lösas med hjälp av linjärprogrammering 
(LP) och olika besläktade heltalsmetoder (om problemet innehåller diskreta 
variabler eller villkor). Den stora fördelen med dessa metoder är att man kan 
bevisa att man hittat den optimala lösningen.53 En annan styrka vid 
användandet av matematisk programmering (LP, etc.) är att lösningen bygger 
på de matematiska egenskaperna hos det modellerade problemet och inte på det 
ursprungliga problemet. Detta innebär att man kan använda sig av generella 
lösningsmetoder som är oberoende av den specifika problemformuleringen. 
Det finns dock en risk med detta om det i den ursprungliga 
problemformuleringen finns egenskaper som kan användas för att inrikta 
sökandet efter en lösning vilka går förlorade vid skapandet av den matematiska 
modellen.54 
 
Den stora utmaningen vid användandet av dessa tekniker ligger i att hitta en 
tillräckligt kompakt modell av problemet. Omfattande problem kräver ofta en 
mängd variabler och villkor55 vilket kan medföra att problemet blir mycket 
svårt eller till och med omöjligt att lösa.56 Om problemet är ett heltalsproblem, 
vilket ofta blir fallet i schemaläggningsproblem, så kan beräkningstiden öka 
exponentiellt med antalet variabler. Störst effekt av denna typ av metoder 
erhålls om relaxationen av problemet skapar tydliga gränser för 
målfunktionen.57 Det vill säga när man kan lösa en förenkling av problemet för 
att på så sätt erhålla en övre gräns för en optimal lösning vilken sedan kan 
användas som referens för att uppskatta hur optimal lösningen av det 
ursprungliga problemet är. 
 
I vissa fall kan det vara lämpligt att beskriva schemaläggningsproblem som ett 
nätverk. Varje aktivitet representeras av en båge i nätverket och noderna 
motsvarar händelser i tiden när en eller flera aktiviteter är slutförda och nya 
aktiviteter kan starta. Riktningen på bågarna visar i vilken ordning som olika 
händelser måste inträffa. På detta sätt erhålls dels en enkel och tydlig modell av 
problemet och dels är det möjligt att tillämpa effektiva nätverks- 
optimeringsmetoder för att lösa det.58 

                                                 
53 ILOG Optimization Suite, White Paper, s. 23. 
54 Smith, Barbara M., The Progressive Party Problem: Integer Linear Programming and 
Constraint Programming Compared, , s. 14. 
55 Även i relativt små problem kan det finnas tusentals variabler och villkor. 
56 Smith, Barbara M., m. fl., The Progressive Party Problem: Integer Linear Programming and 
Constraint Programming Compared, s. 1, 13 
57 Lustig, Irvin J. & Puget, Jean-Francois, 2001, Program Does Not Equal Program: 
Constraint Programming and Its Relationship to Mathematical Programming, s.51 
58 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 2421-243. 
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3.2.2 Heuristiker 
Heuristiker är en typ av metoder som ofta används för att lösa svåra 
optimeringsproblem dit schemaläggningsproblemen kan räknas. De utgår ofta 
från erfarenheten av hur en bra lösning ser ut och kan vara allt från mycket 
enkla idébaserade principer till sofistikerade metoder baserade på avancerad 
optimeringsteori.59 Heuristiker har också den fördelen att de oftast är lättare att 
förstå än de matematiska modellerna vilket ger en större förståelse för 
problemställningen.60 Som tidigare nämnts så garanterar de dock inte kvaliteten 
på lösningen (se avsnitt 2.6). 

3.2.3 Constraint programming (CP) 
Det finns ett antal skäl till att CP är en effektiv metod för att lösa 
schemaläggningsproblem. Till att börja med så lämpar sig CP väl till att 
modellera de ofta mycket komplicerade beroenden som finns mellan aktiviteter 
och resurser. Metoden lämpar sig också för att på ett relativt enkelt och intuitivt 
sätt beskriva komplicerade målfunktioner som t.ex. att skapa scheman som 
maximerar vinst.61 Dessutom så medför själva villkorsutbredningen och 
algoritmerna för reduktion av domänerna att man snabbt (omedelbart!) minskar 
sökrymden och kan bestämma gränser för aktiviteternas start- respektive 
sluttider. Slutligen så krävs det oftast inte vid schemaläggningsproblem att man 
erhåller den bevisat optimala lösningen till det aktuella problemet utan det 
räcker med att snabbt hitta en (tillräckligt) bra möjlig lösning.62  
 
Begränsningarna vid användandet av CP ligger bland annat i att det är svårt att 
förutsäga effektiviteten i programmet. Små förändringar i den ursprungliga 
modellen kan medföra stora förändringar i prestanda. Processen för att skapa 
stabilitet i villkorsmodellen är inte fullständigt utredd och det blir ofta 
intuitionen som blir det bästa hjälpmedlet när det gäller att avgöra när och hur 
man ska använda sig av olika villkor. 
 
Som nämnts så kan man inte alltid veta om man hittat den optimala lösningen 
och det kan dessutom ta lång tid att förbättra en första initial lösning utifrån en 
given optimeringsmålsättning. Det finns inte heller något enkelt sätt att 
”släppa” villkor under själva optimeringen. Det vill säga att kunna möta snabba 
oförutsedda förändringar och ändå kunna producera ett (nära) optimalt schema. 
I praktiken måste man göra ett val mellan hög optimalitet, vilket medför 
scheman med mycket lite slack, eller mindre optimala men mer robusta 
scheman, dvs. scheman som kan hantera (mindre) avvikelser.63 

                                                 
59 Lundgren, Jan, m.fl., Optimeringslära, s. 499-500. 
60 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, s. 36. 
61 Barták, Roman, 2003, Constraint-Based Scheduling: An Introduction For Newcomers 
62 Lustig, Irvin J. & Puget, Jean-Francois, Program Does Not Equal Program: Constraint 
Programming and Its Relationship to Mathematical Programming, 
http://pubsonline.informs.org/feature/pdfs/0092.2102.01.3106.29.pdf, 2005-10-30 , s.51 
63 Barták, Roman, Constraint Programming: In Pursuit of the Holy Grail, 
http://kti.ms.mff.cuni.cz/~bartak/downloads/WDS99.pdf, 2005-10-30. 
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4 JAS 39 omskolningen64 
I detta kapitel beskrivs omskolningsverksamheten vid F7 och hur det 
resulterande schemaläggningsproblemet ser ut. Vidare redovisas den metod 
och det datorbaserade stödsystem som används vid planeringen av 
verksamheten idag. 

4.1 Allmän beskrivning av omskolningsutbildning 
Syftet med den flygutbildning som bedrivs vid Skaraborgs Flygflottilj, F7 är att 
lära piloter med varierande erfarenhetsbakgrund att flyga JAS 39 Gripen. 
Omskolningsverksamheten bedrivs centraliserat på F7 där en integrerad 
utbildningsorganisation har skapats. Detta har genererat en logiskt uppbyggd 
och kostnadseffektiv flygutbildning. Genom en väl utvecklad metodik och en 
väl strukturerad utbildningsfilosofi kan utbildningsresurserna i form av 
framförallt simulatorer, instruktörer och flygplan utnyttjas optimalt.65 
Utbildningen genomförs med fastställda utbildningsplaner som grund där det 
framgår vilka typer av övningar som ska genomföras, i vilken ordningsföljd 
dessa ska genomföras samt vilka resurser som krävs för att genomföra de olika 
övningarna. 
 
På F7 bedrivs det normalt utbildning av unga oerfarna svenska piloter i olika 
utbildningsskeden, omskolning av erfarna svenska före detta Viggen-piloter, 
utbildning av utländska piloter från flera olika länder i olika skeden, annan 
exportstödsverksamhet samt kompetenshöjande egenträning för instruktörerna. 
Utöver detta bedrivs också viss operativ verksamhet i form av övningar och 
beredskap. Verksamheten bedrivs organisatoriskt på två flygdivisioner som kan 
delas i mindre enheter vid behov, s.k. flygstyrkor. Detta medför att kravbilden 
på resursutnyttjandet blir mycket komplex vilket kräver en omfattande 
planering och uppföljning av verksamheten. 
 
Vissa resurser, t.ex. simulatorer och tvåsitsiga skolflygplan, finns endast i ett 
fåtal exemplar och blir lätt trånga sektorer vid planeringen av verksamheten. 
Det är viktigt att snabbt kunna omplanera verksamheten vid resursbortfall eller 
andra förändringar i planeringsförutsättningarna. Detta i syfte att kunna 
optimera resursutnyttjandet och även att kunna konsekvensbeskriva gjorda 
förändringar. Sammanfattningsvis kan man säga att planering av 
omskolningsutbildningen präglas av stora informationsmängder, hög 
komplexitet och snäva tidsförhållanden. 

                                                 
64 Kapitlet bygger till stor del på författarens egen erfarenhet av planering och ledning av 
omskolningsverksamhet. Materialet har granskats och verifierats av Mj. Lars Helmrich, C 2. 
div, F7, 2005-11-02 och Övlt. Christian Christensen, Flycgchef, F7, 2005-11-21. 
65 Skriftlig kommentar, Christian Christensen 
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4.2 Årsplanering 
Planering av omskolningsutbildningen sker på två principiellt skilda nivåer. 
Den första nivån är den långsiktiga planeringen som jag har valt att kalla 
årsplanering. De viktigaste ingångsvärdena i denna planeringsprocess är de 
uppdrag och den budget som flottiljen erhållit. En kvartalsvis återkommande 
dialog med HKV FÖRBE FV och FBS66 ger tydliga ingångsvärden avseende 
kvantifiering och preliminära tidsförhållanden för flygutbildningen67. Dessa 
bryts successivt ner till verksamhetsmål där utbildningsuppgifterna preciseras. 
Vidare fastställs resurstillgången över tiden där den viktigaste och mest 
gränssättande parametern är flygtidstilldelningen. Med dessa ingångsvärden 
som grund skapas därefter en långsiktig planering på årsbasis som redovisar 
när olika utbildningsomgångar och andra viktiga aktiviteter beräknas starta och 
sluta samt översiktlig resursförbrukning68. 
 
Årsplanen är inte just mer än en plan och måste kontinuerligt justeras med 
hänsyn till genomförd verksamhet och förändrade ingångsvärden. I praktiken 
sker kontinuerliga överläggningar mellan central och lokal nivå och 
uppgifterna till förbandet revideras flera gånger per år. Ingångsvärden till 
denna revidering är: förbandens behov av Gripen-piloter, eventuella 
exportstödsåtaganden samt resurstillgången på F7. 
 
Kopplingen mellan årsplaneringen och detaljplaneringen är de 
samordningsmöten som sker månadsvis. Här identifieras resurs- och 
verksamhetskonflikter, resurserna fördelas och verksamheterna prioriteras. 

4.3 Detaljplanering 
Detaljplanering är den dagliga planeringen av utbildningsverksamheten som 
syftar till att skapa scheman för verksamheten. Planeringen genomförs rent 
handgripligen av ett antal flygövningsledare (FÖL), en för varje flygstyrka69, 
som utifrån aktuellt läge skapar dagens program. Ingångsvärden i planeringen 
är bl.a. aktuell status på eleverna, resurstillgång (flygplan, simulatorer, 
lektionssalar, övningsområden, stridsledningsresurser m.m.), 
instruktörstillgång, väder m.m. Utifrån den månatliga planeringens 
resursfördelning och prioritering mellan de olika flygstyrkorna skapar 
respektive FÖL ett dagsprogram med hjälp av ett datoriserat 
flygplaneringsprogram (se avsnitt 4.4.1). Under dagen sker sedan justeringar av 
programmet med hänsyn till förändringar i de ovan angivna ingångsvärdena. 
 

                                                 
66 FBS, Flygvapnets Flygbefälsskola. Personalplaneringsansvariga för flygande personal i 
Flygvapnet. 
67 Skriftlig kommentar, Christian Christensen 
68 Flygenhetens verksamhetsuppdrag. 
69 En flygstyrka är en organisatorisk del av en division som har en specifik utbildningsuppgift 
och som löser den uppgiften med egna personella resurser. 
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Det föreligger ett relativt omfattande koordineringsbehov mellan de olika 
flygstyrkorna för att synkronisera resursutnyttjandet då många av resurserna 
samutnyttjas som t.ex. simulatorer och flygplan. Koordinering är av stor vikt 
för att undvika ”dubbelbokningar” och säkerställa att ”dyrbara” resurser ej står 
oanvända i onödan. 

4.3.1 Aktiviteter 
De aktiviteter som genomförs i omskolningsutbildningen kan delas in tre 
principiella kategorier: teorilektioner, simulatorpass och flygpass. 
 
Teorilektioner är oftast traditionella klassrumslektioner med en eller flera 
lärare/instruktörer och hela eller delar av omskolningsomgången. För att kunna 
utnyttja instruktörer och lokaler effektivt är det önskvärt att genomföra samma 
lektion vid så få (helst ett) tillfällen som möjligt. För att skapa flexibilitet och 
säkerställa att ”dyrbara” resurser, som flygplan och simulatorer ej står 
outnyttjade kan det dock krävas att lektionerna genomförs vid flera tillfällen i 
mindre grupper. 
 
Simulatorpass genomförs i varierande omfattning under hela utbildningen. I 
början på utbildningen genomförs ett antal (ca. 10) simulatorpass innan den 
första flygningen och de varvas därefter med flygpass och teorilektioner. Det 
finns totalt fyra stycken simulatorer på F7 av två olika typer och vissa övningar 
kan bara genomföras i den ena typen. Simulatorerna kan också vara av olika 
editioner (t.ex. svensk respektive exportvariant) på samma sätt som flygplanen. 
Det krävs normalt en instruktör per elev vid simulatorpassen och ibland 
utnyttjas också stridsledningspersonal. Simulatorerna kan köras 
sammankopplade i nätverk och vid vissa pass åtgår det därför fler elever och 
instruktörer samtidigt. 
 
Flygpass är själva kärnan i utbildningen och genomförs i olika former 
kontinuerligt under utbildningen. Vid flygning nyttjas antingen en- eller 
tvåsitsiga flygplan beroende på utbildningsstatus och övningstyp. Vid 
nyttjandet av tvåsitsversionen krävs också tillgång till en flyginstruktör. 
Flygpassen genomförs som enskilda pass, rotepass (2 flygplan), grupp-pass (4 
flygplan) och ibland i ännu större formationer. Förutom vid enskilda pass är det 
i normalfallet minst en instruktör per elev men vid vissa övningstyper kan fler 
elever nyttja samma instruktörsresurs, t.ex. när instruktörerna agerar 
målflygplan. Vid vissa pass kan även eleverna nyttjas som resurs, t.ex. som mål 
åt en annan elev, utan att det är ett flygpass i utbildningsplanen. 
 
Inför ett flygpass ingår också en planeringsfas som genomförs i samverkan 
med en erfaren instruktör och med hjälp av planeringsverktyget PLA70 som 
grund. Efter genomfört flygpass genomförs också en utvärdering, normalt med 
aktuell instruktör och med hjälp av utvärderingshjälpmedlet UTA71. 
 

                                                 
70 PLA, Planering och Analys, datorbaserat planeringsverktyg för företagsplanering 
71 UTA, Utvärdering och Analys, datorbaserat utvärderingsverktyg 
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Det finns också andra aktiviteter som måste kunna hanteras vid planeringen. 
Man måste till exempel kunna planera in fysisk träning då det finns krav på att 
detta genomförs regelbundet. Vidare måste man också kunna hantera att vissa 
individer inte alltid är tillgängliga utan är upptagna i möten, projekt eller andra 
administrativa uppgifter och helt enkelt inte står till förfogande för planering 
t.ex. på grund av sjukdom eller ledighet.  

4.3.2 Resurser 
Som framgått tidigare så krävs det en mängd olika resurstyper för att kunna 
genomföra flygutbildning. Den viktigaste och ”dyraste” resursen är flygplanen, 
JAS 39 Gripen. Tillgängligheten på flygplan är ett direkt resultat av 
budgetprocessen i Försvarsmakten vilken omsätts i den långsiktiga 
årsplaneringen. I praktiken tilldelas Flygvapnet ett antal flygtimmar som sedan 
fördelas på respektive flottilj, division och slutligen blir en personlig 
flygtidstilldelning för varje förare. Mängden personlig flygtid varierar 
beroende på uppgift och befattning. En ung elev har t.ex. mer flygtid än en 
(något) äldre flygförare. Vissa minimikrav finns dock för att man ska kunna 
anses vara operativ i insatsorganisationen eller kunna agera som flyginstruktör. 
Flygtiderna omsätts sedan i flygtidsproduktion på de olika flottiljerna och i 
slutändan resulterar detta i ett antal flygklara flygplan på ”linjen” varje 
morgon. 
 
Det som komplicerar nyttjandet av flygplanen som resurs är att de finns i ett 
flertal olika varianter (ensits, tvåsits, olika mjukvarueditioner etc.) och kan 
konfigureras på ett flertal olika sätt. Man kan variera beväpningsalternativ, 
annan yttre last, externa bränsletankar m.m. För att inte förlora tid eller skapa 
konflikter undviker man normalt att ändra konfigurationen under dagen. Detta 
begränsar möjligheterna att samutnyttja flygplanen mellan flygstyrkorna. 
 
Simulatorerna är den resurs som har störst potential att bli en trång sektor vid 
planeringen. Dels finns det som nämnts endast fyra simulatorer varav endast 
två har fullständigt flygplanlik cockpit och kan nyttjas för alla typer av 
utbildning. Speciellt vissa former av nödträning kräver att man nyttjar denna 
simulatortyp. Den andra simulatortypen har en enklare utformning och mindre 
möjligheter för instruktören att styra och påverka simuleringen men kan ändå 
nyttjas för en stor del av simulatorpassen. Även simulatorerna innehåller olika 
mjukvarueditioner men kan konfigureras om med ganska korta 
tidsförhållanden. Nästa anledning till att simulatorerna kan orsaka köbildning i 
utbildningen är att simulatorpassen ofta är koncentrerade till vissa delar av 
utbildningen. Omskolningen är indelad i olika skeden och faser och det är 
framförallt i början av faserna som den stora mängden simulatorpass återfinns. 
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Nästa resurs att hantera är instruktörerna. De är normalt kopplade till en 
specifik flygstyrka men det är möjligt att ”låna” mellan styrkorna vid vissa 
specifika fall. Instruktörerna kan användas i olika roller, flyginstruktör, 
teoriinstruktör eller simulatorinstruktör. Utbytbarheten mellan individerna är 
inte hundraprocentig Vissa instruktörer är inte utbildade på att flyga 
tvåsitsversionen eller någon av de olika mjukvarueditionerna, vissa kan vara 
flyginstruktörer men inte simulatorinstruktörer osv. Instruktörerna har också ett 
behov av egenträning för att hålla den personliga flygstatusen på en tillräckligt 
hög nivå vilket genererar ytterligare flyg- och simulatorpass som kräver 
resurser och måste schemaläggas. 
 
Övriga resurser som t.ex., övningsområden, stridledningsresurser samt de 
flygräddningsresurser m.m. är också nödvändiga att hantera och koordinera 
och de påverkar också möjligheten att genomföra verksamheten i önskad 
omfattning. Att samordna tillgången på dessa tre funktioner till tid och rum är 
en stor utmaning och medför ofta begränsningar i schemaläggningen. 
 
En begränsande faktor när det gäller utnyttjandet av resurserna är den princip 
vi har att bedriva flygtjänst i ett 4-pass system. Det vill säga flygpassen startar 
fyra gånger per dag på förhållandevis fasta tider och måste därmed vara relativt 
korta för att inte påverka nästa pass. Detta medför dels att resurserna utnyttjas 
under endast en liten del av den tillgängliga tiden och dels att samtliga flygplan 
startar och landar på i princip samma tider vilket skapar köbildning och 
trafikstockning. Dessutom ger detta ofta upphov till brist på övningsområden 
och flygstridsledare. 

4.3.3 Schemaläggning 
Flygövningsledarnas uppgift är att utifrån ovan givna ingångsvärden koppla 
resurser till de olika aktiviteterna och sedan planera dessa i tiden. 
Schemaläggningen görs normalt för en halv till en dag i taget och justeringar 
görs efterhand som förändringar i planeringsförutsättningarna uppstår. 
Exempel på detta är att flygplan eller simulatorer går sönder eller att vädret 
förändras. Förändringarna uppstår ofta med kort varsel och det finns en mängd 
faktorer att ta hänsyn till vid omplaneringen som ofta sker under stor tidspress. 
 
Utdata från schemaläggningen är ett dagsprogram som visar vilka aktiviteter 
respektive individ på flygstyrkan är planerade att delta i. Från dagsprogrammet 
skapas sedan mer detaljerade flyg- respektive simulatorprogram där mer 
detaljer om de planerade aktiviteterna framgår. Flygprogrammet har en särskild 
status då det är detta som ligger till grund för den formella ordergivningen av 
flygpassen. Det delges också till övriga intressenter som är berörda av 
flygtjänsten för deras fortsatta planering och samordning. Till dessa 
intressenter hör, flygtrafikledningen, flygunderhållspersonalen, stridsledningen, 
meteorologen samt andra flygstyrkor och vid behov även externa 
flygdivisioner. 
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4.3.4 Uppföljning 
En förutsättning för att kunna göra en korrekt planering är att ingångsvärdena 
till planeringen stämmer överens med den verkliga situationen. Detta medför 
att uppföljning av genomförd verksamhet är en mycket viktig uppgift som 
måste ges särskild uppmärksamhet. Genomförda aktiviteter återrapporteras till 
FÖL med uppgift om huruvida övningen är godkänd eller ej samt om någon 
förändring av övriga planeringsförutsättningar har inträffat. En övning som ej 
är genomförd med godkänt resultat kan få stor påverkan på planeringen då det 
oftast föreligger krav på en viss ordningsföljd mellan aktiviteterna. Det uppstår 
mycket lätt ”dominoeffekter” då övningar ej genomförs som planerat. 
 
Uppföljningen och återrapporteringen måste vara så snabb att man dels inte 
riskerar att bryta några formella operativa eller flygsäkerhetsmässiga krav och 
dels inte några krav på ordningsföljd mellan aktiviteterna. Då mellanrummet 
mellan olika aktiviteter kan vara litet (minuter) måste denna uppföljning och 
återrapportering ske i nära realtid. 

4.3.5 Modell av omskolningsutbildningen 
I bilaga 1 återfinns en modell av utbildningsproblemet. I modellen kan man 
konstatera att samtliga kännetecken på ett schemaläggningsproblem finns 
representerade. Aktiviteter, resurser som allokeras till aktiviteterna samt 
behovet av att planera dessa aktiviteter i tiden. Man kan också konstatera att 
det finns en mängd bivillkor som kommer att påverka schemaläggningen. 
Sammantaget visar detta på ett mycket komplext schemaläggningsproblem.  

4.4 Manuell planering 
För att kunna veta hur ett optimalt schema för omskolningsplaneringen ser ut 
måste vi börja med att definiera vad som är målet med schemaläggningen och 
även försöka hitta de villkor som styr planeringen. 
 
Planeringen syftar ytterst till att eleverna erhåller nödvändig utbildning/träning 
för att uppfylla målen enligt de fastställda utbildningsanvisningarna och att de 
dessutom är färdiga i tid enligt ingångsvärdena i den gällande årsplaneringen. 
Förutom elevernas utbildning finns det också andra uppgifter som måste 
planeras såsom operativ verksamhet, instruktörernas egenträning och att det 
alltid finns en programledare72 tillgänglig. Denna typ av aktiviteter finns inte 
beskrivna i elevernas utbildningsplaner men är en förutsättning för att 
verksamheten ska fungera. 

                                                 
72 Programledare är den instruktör som för tillfället är ansvarig för uppföljning av det gällande 
dagsprogrammet. Han är också ansvarig kontaktyta mot övriga flygstyrkor och externa 
intressenter. Kan, men måste inte, vara samma person som FÖL. 
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Vidare måste man ta hänsyn till arbetsbelastningen hos både elever och 
instruktörer. En dag är normalt indelad i fyra arbetspass. Under varje pass kan 
varje elev eller instruktör vara knuten till (genomföra) en aktivitet. Detta ger 
rent teoretiskt en möjlighet att varje individ genomför fyra aktiviteter per dag. 
Om man planerar på detta sätt kommer dock individerna mycket snabbt att bli 
utmattade, framförallt om de ska flyga fyra pass på en dag. Detta måste man ta 
hänsyn till i planeringen och försöka skapa en jämn arbetsbelastning för 
personalen. 
 
Det är också svårt att planera vissa aktiviteter i direkt anslutning till varandra. 
Till exempel krävs det att man byter om till flygstridsdräkt innan man ska flyga 
vilket medför krav på ställtider73 mellan aktiviteterna. Detta behov kan minskas 
genom att man försöker planera fler aktiviteter av samma typ efter varandra. 
Det finns naturligtvis nackdelar med detta också då det kan bli väldigt 
monotont att vara simulatorinstruktör en hel dag, även om det rent 
schematekniskt kan anses vara optimalt. Ytterligare ingångsvärden till 
planeringen är det faktum att flygtidstilldelningen är personlig. Varje pilot har 
sin egen pott med flygtid som ska räcka hela året och möjligheten att 
omfördela tiden mellan individer är relativt begränsad. Detta medför krav på en 
noggrann uppföljning av flygtiden på individnivå och att man vid planeringen 
försöker skapa ett så jämnt flygtidsuttag som möjligt. 
 

                                                 
73 Tid mellan aktiviteterna för att hinna omkonfigurera. 
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Dagens manuella planeringsmetod följer ett antal väldefinierade steg. 
Sammanfattningsvis kan den beskrivas på följande sätt: 
 

1. Avgör vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra utifrån varje elevs 
aktuella status i utbildningsplanen. (OBS! Vädret påverkar på ett 
avgörande sätt!) Här måste också hänsyn tas till prioriterad operativ 
verksamhet som övningar och beredskap. 
 

2. Inhämta resurstillgänglighet: elever74, instruktörer (flyg-, simulator- 
respektive teoriinstruktörer), flygplan, simulatorer, 
stridsledningsresurser 
 

3. Koppla samman aktiviteter och resurser 
 

4. Skapa ett utkast till dagsprogram 
 

5. Koordinera med övriga flygstyrkor och externa intressenter 
 

6. Skapa flyg- och simulatorprogrammet, fyll på med nödvändiga 
uppgifter och fastställ programmet75 
 

7. Skriv ut programmet och distribuera det till berörda intressenter 
 

8. Följ upp genomförda aktiviteter och förändringar i 
planeringsförutsättningarna. 
 

9. Upprepa processen vid behov, minst halvdagsvis. 
 
För att programmet ska bli robust krävs det att man inser vilken stor dynamik 
som kännetecknar planeringssituationen. Pass kan ställas in på grund av 
väderförändringar, felutfall på flygplan eller andra operativa orsaker. 
Simulatorer kan drabbas av fel och personal kan tvingas byta uppgifter av skäl 
som ligger utanför planerarens kontroll. Sammantaget så skapas en 
planeringssituation där omplanering snarare är regel än undantag. 

4.4.1 Flygplaneringsprogrammet FP v4.0 
Idag används ett datorbaserat flygplaneringsprogram för att underlätta 
planeringsarbetet för inblandade befattningshavare. 
Flygplaneringsprogrammet, Fp version 4.0, kan köras i nätverk med flera 
klienter för att på ett enkelt sätt dela och sprida information, men det kan också 
användas som en fristående applikation. Programmet stödjer planering på både 
lång och kort sikt och planeringen sker normalt i en kronologisk ordning där 
man fyller på med mer information efterhand som den blir tillgänglig. 

                                                 
74 Eleverna är normalt inte att betrakta som en resurs men i vissa avseenden kan det vara 
enklare att hantera dem som alla andra ingångsvärden till planeringen t.ex. om de är sjuka eller 
frånvarande av någon annan orsak. 
75 Görs halvdagsvis, morgon respektive lunch och ev. kväll vid mörkerflygning. 
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Användargränssnittet är baserat på ett antal flikar för de olika 
planeringsaktiviteterna t.ex. Årsplan, Detaljplanering, Flygprogram osv. Den 
mest kompletta vyn av planeringen fås i detaljplaneringsfliken där man i ett s.k. 
Gantt-schema (se figur 4-1) kan se och ändra alla planerade aktiviteter och 
deras resurskopplingar. Ur denna vy skapas sedan detaljerade flyg- och 
simulatorprogram som används som underlag för ordergivning och distribueras 
till övriga intressenter.76 
 

 
Figur 4-1 FP 4.0 Detaljplanering 

 
Programmet har också en mängd funktioner för att underlätta uppföljning och 
utvärdering av genomförd verksamhet. Bland annat kan man skapa kompletta 
utbildningar med olika skeden/faser där varje fas innehåller ett antal övningar 
som ska genomföras i en viss ordningsföljd. Utbildningarna kopplas sedan till 
individer och blir ett underlag för planering och utvärdering. Det går också att 
följa upp detaljerade resultat från respektive övning, flygtider, samt status på 
både piloter och flygplan.77 
 
Programmet är mycket användarvänligt och använder flitigt Windows-
funktioner som ”drag-and-drop” och högerknappsmenyer för att underlätta 
arbetet och göra det mer intuitivt. Programmet är skapat utifrån det arbetssätt 
som flygdivisionerna använde sig av tidigare när man planerade helt manuellt 
med hjälp av penna, papper och white-board. Detta har medfört att man känner 
igen sig och snabbt kan komma igång med grundläggande planering samtidigt 
som man efterhand kan utnyttja programmets mer avancerade funktioner för att 
ytterligare underlätta arbetet. 

                                                 
76 Aerotech Telub, Fp Användarhandledning v4.0 s.2-10 
77 Ibid, s.18-35 
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Programmet är baserat på en standardiserad databas (Microsoft SQL Server) 
och stödjer en enklare form av konfliktkontroll så att samma resurs inte 
kopplas till fler aktiviteter samtidigt. Det finns dock ingen automatisering i 
schemaläggningen eller någon mer avancerad beslutsstödsfunktion och därmed 
heller ingen möjlighet att automatiskt optimera planeringen utifrån någon given 
målsättning. 

4.5 Slutsatser  
Dagens datorstödda men fortfarande manuella planeringsmetod bygger till 
största delen på flygövningsledarnas erfarenhet, kapacitet och intuition. Detta 
kallas ibland för ”tyst kunskap”78 och är en förutsättning för att planeringen ska 
fungera. Verksamheten är så omfattande och komplicerad att det är mycket 
svårt för en person (eller grupp) att hålla reda på alla ingångsvärden och 
möjligheter. Detta har lett till att man fördelar både aktiviteter och resurser till 
ett antal mindre enheter, flygstyrkorna, för att skapa ett mer hanterbart 
planeringsproblem. Detta medför dock att det är svårt att utnyttja resurserna på 
ett optimalt sätt samt att det krävs ett omfattande koordineringsarbete mellan 
de olika flygövningsledarna. Ibland leder detta till att verksamheten måste 
prioriteras vilket kan medföra till en viss frustration hos de flygstyrkor som för 
tillfället erhållit en lägre prioritet. 
 
Den manuella planeringsmetoden är både tids- och personalkrävande. Det 
krävs flera mantimmar att producera ett initialt dagsprogram och därefter åtgår 
det normalt en person per flygstyrka som kontinuerligt följer upp verksamheten 
och gör nödvändiga förändringar och omplaneringar. 
 
Det finns en påtaglig risk att de scheman som produceras blir suboptimala. Låt 
oss anta att varje flygstyrka är tilldelad fyra flygplan och att det bedrivs 
övningar där det krävs just fyra flygplan (gruppass) på samtliga flygstyrkor. På 
grund av materielfel blir tre flygplan, ett på respektive flygstyrka, otillgängliga. 
Med dagens planeringsmetod är risken stor att ingen flygstyrka kan genomföra 
de planerade gruppassen. Det finns ingen central samordningsfunktion som 
beslutar om resursfördelning minutoperativt. Detta sköts av 
flygövningsledarna, ofta under stor tidspress, utifrån den gällande 
prioriteringen. 
 
Den stora fördelen med dagens sätt att planera ligger i den stora flexibilitet som 
trots allt finns inom respektive flygstyrka. Detta är en effekt av resurs- och 
uppgiftssuppdelningen vilket medför att de scheman som produceras är 
överblickbara och hanterbara för en ensam person och möjliggör snabb 
omplanering vid uppkomna förändringar. 
 

                                                 
78 ”Uttryck,..., för att beteckna sinnesintryck, uppfattningar, sociala regler och värderingar som 
tas för givna i mänskligt handlande.” Nationalencyklopedin, [www], Hämtat från 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=334173&i_word=tyst%20kunskap, 2005-10-
30 
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Ytterligare en stor fördel med manuell planering är att det som ovan beskrevs 
som tyst kunskap kan vara mycket svårt att modellera och implementera i ett 
datorprogram. Hur skapar man till exempel villkor för när man ska utnyttja de 
reservflygplan som normalt finns på linjen och som kan utnyttjas vid fel på 
övriga flygplan? Är de en tillgänglig resurs eller ej ur ett 
optimeringsperspektiv? Svaret på frågan är att ”det beror på…” och det är här 
som den mänskliga intuitionen och erfarenheten spelar en central roll. Det finns 
en stor mängd erfarenhet inbyggt i den manuella metoden som medför en 
mycket stor flexibilitet vid planeringen. 
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5 F-16 omskolning i Turkiet 
I detta kapitel beskrivs hur man genomför och planerar omskolningsutbildning 
av unga F-16 piloter. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning av 
utbildningen för att därefter fokusera på att beskriva det datorbaserade 
planeringssystem man nyttjar för att underlätta schemaläggningen. 

5.1 Allmän beskrivning av omskolningen 
På den turkiska flygbasen Akinci opererar 143:e divisionen Oncel. De har som 
huvudsaklig uppgift att utbilda nya piloter på flygplanstypen F-16 men 
genomför också omskolning och ”uppfräschning” av mer erfarna piloter. De 
viktigaste verksamhetsmålen är att hålla en hög kvalitet i utbildningen och att 
följa den långsiktiga tidsplanen. Omskolningsutbildningen, den så kallade B-
kursen, för de unga piloterna består huvudsakligen av flygpass, totalt 62 
stycken, men omfattar även simulatorpass och teorilektioner.79 Det utbildas 
normalt två klasser om 20-30 elever per år. Klasserna kan ha ett litet överlapp 
när det gäller den inledande teoriutbildningen men det är normalt inget 
överlapp i själva flygutbildningen.80 
 
Divisionen har tillgång till 30-40 flygplan varav vissa är tvåsitsiga skolflygplan 
(F-16 D) och resten ensitsiga (F-16 C). På divisionen finns både erfarna 
flyginstruktörer och blivande instruktörer, så kallade "Bandits". För vissa typer 
av uppdrag krävs en utbildad och erfaren flyginstruktör och för andra räcker 
det med en ”Bandit” vilket komplicerar schemaläggningen. Varje dag 
genomförs cirka 20 flygövningar där det i de flesta fall krävs mer än ett 
flygplan vilket resulterar i totalt cirka 40 flygplanpass per dag. Förutom 
utbildningspass genomförs också av ett antal operativa uppdrag för att 
bibehålla instruktörernas operativa förmåga.81 

5.2 Utbildningsplanering 

5.2.1 Manuell planering 
Planeringen genomförs i två olika tidshorisonter, dels en långsiktig planering 
som täcker en period mellan sex till åtta månader och dels den kortsiktiga 
planeringen som består av dags- och veckoprogram. Den fortsatte 
beskrivningen rör den kortsiktiga planeringen. 
 
Hittills har planeringen genomförts helt manuellt med hjälp av papper och 
penna samt standardiserade kalkylprogram (MS Excel). Planeringen leds av en 
ansvarig officer som till sin hjälp har två till tre flyginstruktörer som fungerar 
som schemaläggare. Man producerar varje vardag ett detaljerat dagsprogram 
och i slutet av veckan ett översiktligt veckoprogram för nästkommande vecka. 

                                                 
79 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, s. 1-3. 
80 Ibid, s. 30. 
81 Ibid, s. 2, 31. 
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Planeringen är mycket komplex och tar mycket tid i anspråk. Att skapa ett 
första utkast till ett dagsprogram tar någonstans mellan en och två timmar och 
därefter ska flygplaninformation föras in samt eventuella simulatorpass och 
teorilektioner planeras. I bästa fall tar det alltså mer än två timmar att 
färdigställa dagsprogrammet förutsatt att det inte sker några förändringar i 
resurstillgången under tiden.82 
 
Att producera nästkommande veckas översiktsschema är också det 
tidskrävande och trots den låga detaljupplösningen så tar detta arbete ca. en 
halv dag. Om det gick att effektivisera planeringsprocessen skulle 
arbetsbelastningen minska för schemaläggarna och man skulle eventuellt kunna 
producera bättre scheman med fler genomförda aktiviteter. Man skulle även 
kunna erhålla andra fördelar av en snabbare schemaläggning såsom:83 
 

• Mer tid för eleverna att planera och förbereda kommande flygpass 
 

• Mer tid att utvärdera genomförda pass vilket ökar kvaliteten och 
flygsäkerheten 
 

• Mer tid för schemaläggarna att fungera som instruktörer, vilket är deras 
primära uppgift 
 

• Mer tid att för flygunderhållsfunktionen att på ett bättre anpassat sätt 
allokera flygplan till planerade flygpass 
 

• Snabbare omplanering vid förändringar i planeringsförutsättningarna 
(väder, resurstillgång, ej godkända pass etc.) 
 

• Bättre resursutnyttjande och en möjlighet att förhindra överutnyttjande 
av personalen 

5.2.2 Fighter Training Squadron Scheduling Support Tool 
I ett försök att förbättra schemaläggningsprocessen har man utvecklat ett 
datorbaserat verktyg för att stödja planeringen. Det bygger på den nuvarande 
metoden med användning av kalkylblad till vilken man har integrerat en 
automatisk schemaläggningsfunktion (scheduling engine) och försökt skapa ett 
mer användarvänligt gränssnitt. Verktyget (Fighter Training Squadron 
Scheduling Support Tool, FTSSST) kan helt automatiskt producera 
dagsprogram med utgångspunkt i tillgängliga (möjliga) uppdrag och aktuell 
resurstillgång. Systemet tillåter schemaläggaren att vid behov påverka och 
överrida den automatiska schemaläggningen för att på så sätt tillvarata 
schemaläggarens erfarenhet och verksamhetskännedom.84 

                                                 
82 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, s. 67. 
83 Ibid, s. 3-6. 
84 Ibid, s. 7-8. 
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Målet med schemaläggningen (målfunktionen) är att minimera den totala 
utbildningstiden för kursen genom att maximera antalet flygpass varje dag. 
Problemformuleringen tar sin utgångspunkt i att betrakta schemaläggningen av 
flygutbildningen som ett ”job shop” problem . Det vill säga produkterna 
(eleverna) bearbetas i ett antal olika maskiner (flyg-, simulator- och teoripass) i 
en bestämd ordning (utbildningsplan) som är densamma för alla produkter. 
Redan här konstateras att denna typ av optimeringsproblem kan vara mycket 
svåra att lösa med traditionella optimeringsmetoder.85 
 
Denna typ av problem innehåller en mängd bivillkor rörande ordningsföljd 
mellan aktiviteter vilket kan vara svårt att formulera matematiskt. Ofta används 
i stället en grafisk representation av ordningsvillkor och man kan formulera 
problemet som ett nätverksproblem. Just denna typ av nätverksproblem kan 
lösas med hjälp av linjärprogrammering förutsatt att resurstillgången är 
obegränsad. Då detta inte är fallet måste problemet formuleras som ett 
nätverksproblem med begränsad resurstillgång (Resource Constrained Project 
Scheduling Problem). Just den begränsade resurstillgången skapar ett behov av 
att införa en stor mängd binära (ja/nej) beslutsvariabler för att representera 
resurstillgång med vid en given tidpunkt. Detta medför att problemet inte 
längre kan lösas som ett LP-problem utan måste betraktas som ett 
heltalsproblem.86 
 
Den slutgiltiga problemformuleringen tar även hänsyn till att vissa resurser är 
förnybara (samma flygplan kan flyga flera pass varje dag) och att aktiviteterna 
kan genomföras i olika resursmoder (ett pass som kräver två flygplan kan 
flygas med 2 F-16 D, 1 F-16 D och en F-16 C eller 2 F-16 C). Den slutgiltiga 
modellen genererar ett optimalt schema med målfunktionen att maximera 
antalet flygpass. Modellen tar dock inte hänsyn till andra aktiviteter såsom 
simulator- och teoripass och löser inte heller konflikter som kan uppstå när det 
gäller start- och landningstider. Det är inte heller möjligt att interagera i 
schemaläggningen. Om man önskar uppnå en hög tidsupplösning i modellen 
blir problemet snabbt för stort för att lösa med tillgängliga optimeringsverktyg 
.87 
 
Man har istället valt att använda sig av heuristiker för att skapa relativt 
optimala scheman på kort tid. En heuristik är en metod som försöker hitta en 
bra lösning förhållandevis snabbt utan att kunna garantera hur nära den 
optimala lösningen man hamnat. 88 Kvalitén i lösningen kan sedan visas genom 
att lösa en förenkling av problemet med hjälp av heltalsmetoder. Denna lösning 
kan ses som en övre gräns för en optimal lösning på det ursprungliga problemet 
och om den lösningen som heuristiken genererar ligger nära den optimala 
heltalslösningen kan man anse att detta är ett mått på hög kvalitet i lösningen.89 

                                                 
85 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron, s. 17-18. 
86 Ibid, s. 14-22. 
87 Ibid, s. 24-28. 
88 Ibid, s. 22-36. 
89 Ibid, s. 75. 
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I FTSSST har man valt att använda en kombination av flera heuristiker för att 
skapa bra scheman. Man har utgått från nätverksmodellen av problemet och 
använder sig av en heuristik som konsekvent väljer att schemalägga den 
aktivitet som har flest efterföljande aktiviteter. Dvs. den elev som ligger sist i 
utbildningen får högst prioritet. Om det skulle uppstå en konflikt mellan två 
likvärdiga aktiviteter väljs i första hand den aktivitet som har minst antal 
resursmoder att välja mellan. När man bestämt en aktivitet som skall 
schemaläggas väljs därefter resursmoden så att man i första hand använder sig 
av de resurser som det för tillfället finns flest av. I systemet har man också 
implementerat funktioner för att undvika konflikter i samband med start och 
landning. 
 
I vissa faser av utbildningen kan det uppstå så kallade ”flaskhalsar”. Det blir 
helt enkelt köbildning i utbildningen på grund av resursbrist. Detta kan till 
exempel ske när man ska genomföra en serie övningar som kräver tvåsitsiga 
skolflygplan (F-16D), vilka det endast finns ett fåtal av. I detta läge kan man 
göra ett avsteg från den ursprungliga prioriteringsregeln och tillämpa en 
heuristik som låter någon eller några elever "gå före" i utbildningen för att på 
så sätt öka antalet uppdrag som är möjliga att genomföra.90 
 
Efter det att grunddata matats in kan FTSSST generera ett dagsprogram, 
inkluderande flyg- och simulatorpass, teorilektioner och andra aktiviteter, på 
mindre än fem sekunder. Nästa veckas översiktsschema kan på motsvarande 
sätt genereras på mindre än tio sekunder. Systemet har minskat 
arbetsbelastningen på schemaläggarna avsevärt och även gjort det enklare att 
snabbt omplanera vid behov. Snabbheten har också gjort det möjligt att 
använda systemet som ett strategiskt planeringsverktyg. Man kan helt enkelt 
skapa multipla veckoprogram och schemalägga en hel kurs (2600 uppdrag kan 
genereras på mindre än två minuter). Detta gör det enklare att 
konsekvensbeskriva effekterna av till exempel förändringar i resurstillgången 
och vid behov begära mer resurser.91 
 
Vid en statistisk analys av systemet jämförde man den manuella 
planeringsmetoden med de program som genererades av FTSSST. Den 
manuella planeringen resulterade i att 22 elever kunde ta examen 24 veckor 
efter det att de börjat flyga. FTSSST lyckades producera ett schema där 
samtliga elever tog examen redan efter 18 veckor. De scheman som 
producerades var dessutom välbalanserade med avseende på utnyttjandet av 
både elever, instruktörer, och simulatorer. Vid en jämförelse med det 
förenklade heltalsproblemet kunde man visa att FTSSST låg mycket nära den 
övre gränsen för en optimal lösning på heltalsproblemet.92 

                                                 
90 Aslan, Davut, 2003, A Decision Support System for Effective Scheduling in an F-16 Pilot 
Training Squadron s. 43/56. 
91 Ibid, s. 66-67. 
92 Ibid, s. 68-79. 
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5.2.3 Slutsatser 
Utbildningen i Turkiet kännetecknas av att man har en tydlig uppgift som är 
relativt oföränderlig över tiden. Man planerar all daglig verksamhet i en central 
planeringsfunktion som ”äger” alla resurser vilket minimerar behovet av intern 
koordination och kortsiktiga prioriteringar. Flygningen har högsta prioritet 
vilket ger ett tydligt ingångsvärde till hur ett bra schema ska se ut. Trots detta 
har planering och schemaläggning tagit mycket tid och resurser i anspråk när 
man planerat verksamheten helt manuellt. 
 
Det datorbaserade verktyg som utvecklats för att stödja planeringen har utgått 
från ovanstående faktorer. Detta har medfört att man valt heuristiker för att 
skapa bra scheman. Dvs. man har tagit tillvara på de erfarenheter och den 
expertkunskap som finns om vad som är en bra planering när man utvecklat 
optimeringsfunktionen. Användarvänlighet och möjlighet att påverka 
schemaläggningsprocessen manuellt har varit mycket viktigt vid utvecklingen. 
Resultatet är att man kan generera mycket bra scheman på mycket kort tid 
vilket både effektiviserar utbildningen, minskar arbetsbelastningen på 
planerarna samt utnyttjar resurserna mer optimalt. Som en bonuseffekt kan 
systemet även användas som ett strategiskt planeringsverktyg för att på lång 
sikt konsekvensbeskriva förändringar. 
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6 Värdering och resultat 
I detta kapitel görs inledningsvis en jämförelse av de båda 
schemaläggningsproblemen, främst i syfte att påvisa de skillnader som finns. 
Därefter redovisas ett antal krav som bör vara uppfyllda för att planeringen ska 
anses vara effektiv. En jämförelse görs av hur man försöker uppfylla dessa 
krav i respektive system och hur detta påverkar möjligheten att överföra 
erfarenheter och metoder från det turkiska systemet till svenska förhållanden. 
Slutligen värderas alternativa optimeringsmetoder som skulle kunna vara 
lämpliga för att effektivisera den svenska planeringen. Avslutningsvis 
redovisas uppsatsens resultat och frågeställningarna besvaras. 

6.1 Jämförelse mellan de två planeringsproblemen 
För att kunna göra en rättvis bedömning av de två olika planeringsmetoderna är 
det viktigt att ha klart för sig vilka faktorer som skiljer de två 
utbildningsproblemen åt. Vid en första anblick kan verksamheterna se likartade 
ut men de skiljer sig åt på ett antal punkter vilket redovisas i nedanstående 
tabell. Dessa skillnader kan påverka möjligheten att direkt överföra 
erfarenheter och metoder från det turkiska systemet till svenska förhållanden.  
 

Tabell 6-1 Jämförelse mellan utbildningsproblemen 
Faktor Sverige Turkiet 

Planeringsprincip 
Parallell planering på 
minst tre fronter med 
stort samordningsbehov 

Central planering för all 
verksamhet 

Resursfördelning 
Resurserna fördelas 
(”rättvist”) mellan tre 
(eller fler) flygstyrkor 

En division "äger" 
samtliga resurser 

Långsiktig målsättning 

Varierar mellan 
flygstyrkorna och 
förändras över tiden 

Minimera 
utbildningstiden genom 
att maximera antalet 
flugna pass per dag 

Långsiktig planering 
Verksamheten och 
prioriteringarna varierar 
över tiden. 

Cykliskt återkommande 
verksamhet 

Kortsiktig prioritering 
Varierar över tiden Fastställd prioritering 

mellan olika aktiviteter 
Flygning alltid viktigast 

Parallella verksamheter 
Flera samtidiga 
verksamheter 
(uppgifter) 

Ingen överlappande 
verksamhet 

Passtider 4-5 ”korta” pass per dag 2 ”långa” pass per dag 
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Ur tabell 6-1 kan några generella slutsatser dras. En avgörande skillnad mellan 
de två planeringsproblemen är hur man är organiserad. Det faktum att man i 
Sverige är uppdelad i ett antal flygstyrkor påverkar planeringen inom en mängd 
olika områden. Det är mer komplicerat att fördela och prioritera resurserna, det 
skapar ett stort behov av samordning mellan flygstyrkorna och det finns en 
uppenbar risk för suboptimering. 
 
Dessa problemområden kompliceras ytterligare av det svenska passystemet 
som försvårar ett effektivt resursutnyttjande och skapar fler potentiella 
konfliktsituationer vilket ytterligare ökar behovet av samordning och 
koordinering. Sammantaget gör detta att kopplingen mellan den långsiktiga 
planeringen och dagsplaneringen blir komplicerad och mycket tid måste ägnas 
åt koordinering och uppföljning även på längre sikt. 
 
Ytterligare en faktor som skiljer länderna åt är att i Turkiet har man en mer 
renodlad verksamhet medan verksamheten i Sverige varierar över tiden. Det 
sistnämnda ställer krav på flexibilitet i planeringsprocessen och att det är lätt 
att förändra prioriteringar och målsättningar. 

6.2 Kravuppfyllnad hos planeringssystemen 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man kan öka effektiviteten i 
planeringen och schemaläggningen av svensk pilotutbildning. Vad är då 
egentligen effektivitet? Effektivitet är enligt den internationella standarden 
ISO 9241-11 en del av det vidare begreppet användbarhet. 93 Användbarhet 
definieras som: 
 
”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt 
för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” 
 
Ändamålsenlighet definieras som: 
”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål” 
 
effektivitet definieras som: 
”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål” 
 
och tillfredsställelse definieras som: 
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt” 
 
och slutligen användningssammanhang: 
”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan 
materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används”94 

                                                 
93 Statskontoret, 2005, Avropa Användbarhet! Vägledning för bedömning av användbarhet vid 
avrop från ramavtal, [www], Hämtat från: 
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200506.pdf, 2005-11-09, s. 55 
94 Ibid, s. 55 
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Effektivitet är alltså ett mått på hur väl vi når våra uppsatta mål i förhållande 
till vilka resurser vi förbrukar. Det övergripande målet med pilotutbildningen 
är att eleverna erhåller den utbildning som krävs för att nå utbildningsmålen 
med hjälp av tillgängliga resurser enligt den långsiktiga tidsplanen. Denna 
målsättning är giltig för såväl den svenska som den turkiska utbildningen. 
Bryter man ner detta till den dagliga verksamheten på detaljplaneringsnivå och 
kopplar det till schemaläggningen så kan man formulera målen på följande sätt: 
 
Skapa scheman som utnyttjar tillgängliga resurser optimalt för att nå 
utbildningsmålen. Detta ska göras med så liten resursförbrukning och 
tidsåtgång som möjligt. 
 
För att kunna värdera effektiviteten måste vi alltså undersöka hur snabbt det 
går att skapa scheman, hur bra (optimala) de blir och hur mycket tid och 
personal som åtgår för att skapa dem. Om man dessutom ser problemet ur det 
vidare användbarhetsperspektivet och försöker ta hänsyn till personalens 
tillfredsställelse så blir faktorer som möjligheten att påverka/styra planeringen 
och jämn arbetsbelastning också viktiga. 
 
Jämförelsen mellan de två planeringsmetoderna görs med utgångspunkt i 
effektivitetskravet nedbrutet i följande kriterier: 
 
Snabb planering. Som tidigare nämnts så är planeringsmiljön dynamisk och 
tidspressen påtaglig. Detta medför att snabbheten i planeringsprocessen blir en 
viktig urvalsfaktor. Om planering kan lösas snabbt är man bättre rustad att 
möta oförutsedda händelser och nödvändig omplanering kan genomföras på ett 
säkrare sätt. I detta fall är dessutom tid lika med pengar. En snabbare planering 
kan frigöra (dyra) mänskliga resurser till annan verksamhet. En bonuseffekt 
som snabbhet kan ge är dessutom möjligheten till simulering av s.k. ”What If” 
scenarion. Dvs. att man ändrar på något ingångsvärde, gör en snabb planering 
och analyserar resultatet för att vara bättre förberedd på förändringar t.ex. en 
väderförsämring eller minskning i tillgången på flygplan pga. materielfel. 
 
Hög kapacitet. En avgörande svårighet vid schemaläggning är att de möjliga 
lösningarna är många och att problemet mycket snabbt växer i storlek. Om man 
önskar att erhålla en lösning som är optimal i något hänseende så är det viktigt 
att man kan överblicka hela problemet och ta hänsyn till så många parametrar 
som möjligt. Den innebyggda kapaciteten i metoden påverkar också 
resursåtgången, framförallt vad avser personal, vid själva schemaläggningen. 
 
Effektiv utbildning Det kanske allra viktigaste kriteriet är vilken kvalitet eller 
måluppfyllnad man erhåller med en given metod. I detta problem är det 
liktydigt med att utbildningstiden minimeras med bibehållen hög kvalitet och 
säkerhet. 
 
Effektivt resursutnyttjande. Då det oftast är dyra resurser med begränsad 
tillgång som utnyttjas vid flygutbildning är det viktigt att dessa utnyttjas på ett 
effektivt sätt. 
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Påverkansmöjlighet. En viktig faktor för att en metod eller ett system ska 
upplevas effektivt är att användarna känner att de kan påverka och styra 
processen. Detta är kanske särskilt viktigt i en verksamhet som flygutbildning 
där säkerhetstänkandet alltid har högsta prioritet. Det måste finnas möjlighet att 
nyttja den ”tysta” kunskap i form av erfarenhet och intuition som användarna 
besitter. 
 
Jämn arbetsbelastning. Flygning är ansträngande både fysiskt och mentalt. 
Det är viktigt att det finns tid för återhämtning mellan flygpassen och även tid 
för planering och utvärdering. För att få ut maximal effekt med bibehållen 
säkerhet är det viktigt att arbetsbelastningen är så jämn som möjligt. 
 
I tabell 6-2 jämförs hur man försöker nå de ställda effektivitetskraven i den 
svenska (manuella) respektive den turkiska (automatiska) planeringsmetoden. 
Ur tabellen dras sedan slutsatser om det är möjligt att överföra arbetssätt och 
metoder från den turkiska planeringsmetoden till svenska förhållanden. Fokus 
ligger på att undersöka hur skillnaderna mellan metoderna påverkar 
möjligheten att tillämpa de optimeringsmetoder som används i Turkiet på det 
svenska planeringsproblemet. 
 

Tabell 6-2 Jämförelse av kravuppfyllnad 
Krav Sverige Turkiet 

Snabb planering 
Fördelning av resurser och 
uppgifter på flera 
flygstyrkor 

Datorstödd, central 
planering med 
optimeringsfunktionalitet 

Hög kapacitet 

Parallell planering på flera 
täter 

Dedicerad 
planeringspersonal och 
datorbaserat 
planeringssystem 

Effektiv utbildning 

Detaljerad långsiktig 
planering och 
prioriteringar mellan olika 
uppgifter. Delvis beroende 
av planerarnas erfarenhet 
och förmåga. 

Planeringen optimeras 
med en erfarenhetsbaserad 
algoritm (heuristik) 

Effektivt resurs-
utnyttjande 

Samordning, koordinering 
och prioritering mellan 
flygstyrkorna 

Optimeringsalgoritmen 
effektiviserar 
resursutnyttjandet 

Påverkansmöjlighet 

Manuell påverkan möjlig 
under hela planeringen 

Möjlighet för planeraren 
att påverka och ändra 
planeringen före, under 
och efter den 
automatiserade 
schemaläggningen 

Jämn 
arbetsbelastning 

Planerarnas erfarenhet och 
intuition 

Optimeringsalgoritmen 
medför en jämn(are) 
arbetsbelastning 
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Tabell 6-2 visar att man i Turkiet har hittat en metod (en heuristisk 
optimeringsalgoritm) som implementerats i ett system som tillgodoser många 
av de krav man kan ställa på effektiv planering av flygutbildning. Snabbheten i 
planeringen har ökat avsevärt, personalbehovet vid schemaläggningen har 
minskat som ett resultat av ökad kapacitet i systemet och sammantaget går det 
att statistiskt påvisa en effektivitetsökning jämfört med den tidigare manuella 
planeringsmetoden. Optimeringsmetoden tillgodoser behovet på jämn 
arbetsbelastningen och effektiviserar även resursutnyttjandet. Den viktiga 
manuella interaktionen och påverkansmöjligheten har lyckats bibehållas vid 
införandet av en automatiserad planeringsmetod. 
 
Ur ett optimeringsperspektiv beror framgångarna bland annat på följande 
faktorer: 
 

• En förenklad målfunktion, maximera antalet flygpass varje dag, som 
tillsammans med en effektiv, erfarenhetsbaserad prioriteringsregel för 
vilka aktiviteter som ska schemaläggas genererar (nästan) optimala 
scheman i förhållande till den huvudsakliga målsättningen, att 
minimera den totala utbildningstiden. 
 

• Stabila indata. Samtliga resurser och aktiviteter hanteras centralt vilket 
ger en bra framförhållning i planeringen. 
 

• En effektiv heuristik för att allokera resurser som drastiskt reducerar 
optimeringsproblemets storlek och komplexitet. Detta bidrar på ett 
avgörande sätt till systemets snabbhet. 

 
Det finns dock några avgörande skillnader mellan de båda 
planeringsmetoderna vilket gör det svårt att direkt överföra det turkiska 
planeringssystemet med dess optimeringsalgoritmer till svenska förhållanden. 
 
Det turkiska systemet är anpassat för en tydlig uppgift vid en organisatorisk 
enhet med en tydlig målsättning. I Sverige bedrivs verksamheten vid flera 
enheter med olika uppgifter och varierande målsättningar. Detta medför ett 
antal svårigheter om de turkiska optimeringsmetoderna ska tillämpas på det 
svenska problemet. 
 
Ur ett optimeringsperspektiv kan man betrakta det svenska 
planeringsproblemet som ett antal delproblem med separata målfunktioner men 
med en gemensam övergripande målfunktion. Det turkiska 
planeringsproblemet är å andra sidan ett problem med en målfunktion. 
Respektive flygstyrka skulle kunna använda en liknande målfunktion och en 
liknande heuristik för att optimera sin egen verksamhet men det är inte troligt 
att detta skulle leda till att verksamheten som helhet skulle bli optimal med 
avseende på att minimera den totala utbildningstiden för ett antal olika 
uppgifter/verksamheter. En målfunktion för det svenska problemet måste ta 
hänsyn till verksamheten som helhet trots att den bedrivs på flera olika 
organisatoriska enheter. 
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Den jämna arbetsbelastningen i den turkiska metoden är ett resultat av 
heuristikerna för att välja resurser och aktiviteter. Är en elev planerad att 
genomföra en aktivitet så finns det (troligen) en annan elev som ligger på 
samma plats eller längre efter i utbildningen vid nästa möjliga 
planeringstillfälle vilket skapar naturliga mellanrum mellan aktiviteterna. Ett 
liknande resultat erhålls för instruktörerna på grund av en kombination av 
manuell påverkan och reglerna för resursallokering. I det svenska fallet måste 
troligtvis kraven på jämn arbetsbelastning lösas med bivillkor. Ett resultat av 
resonemanget om en överordnad målfunktion är att någon flygstyrka i ett visst 
skede skulle kunna få betydligt högre prioritet än de övriga och därmed mer 
resurser vilket i sin tur resulterar i en hög arbetsbelastning periodvis för några 
få individer. 
 
Uppdelningen av resurser och den högre passfrekvensen skapar ett 
koordineringsbehov mellan verksamheterna och ställer krav på en hög 
tidsupplösning i planeringen för att erhålla ett effektivt resursutnyttjande och 
undvika konflikter. Detta resulterar i att antalet möjliga lösningar ökar och att 
problemet växer vilket medför att det blir svårare och kan ta längre tid att lösa. 
 
Sammanfattningsvis så finns det enligt min mening så stora skillnader mellan 
det svenska och det turkiska planeringsproblemet att det inte går att tillämpa de 
metoder som används i Turkiet på det svenska problemet. Det finns dock 
många intressanta likheter och erfarenheter vad avser optimering som kan 
återanvändas när man ska värdera vilka optimeringsmetoder som kan vara 
lämpliga för att lösa det svenska planeringsproblemet.  

6.3 Värdering av optimeringsmetoder 
I föregående avsnitt konstaterades det att det finns ett antal fundamentala 
skillnader mellan de båda planeringsproblemen som medför att man inte direkt 
kan överföra det turkiska planeringssystemet för att lösa det svenska 
planeringsproblemet. För att kunna svara på frågan om optimeringsmetoder 
kan vara ett sätt att öka effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning 
värderas i detta avsnitt ett antal optimeringsmetoder som skulle kunna 
användas för att lösa det resulterande svenska schemaläggningsproblemet. 
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Med utgångspunkt i vad som konstaterades i föregående avsnitt och 
beskrivningen av den svenska pilotutbildningen kan det svenska 
optimeringsproblemet karaktäriseras på följande sätt: 
 

• Ett typiskt schemaläggningsproblem med aktiviteter och (begränsade) 
resurser som skall planeras över tiden. Detta resulterar normalt sett i ett 
heltalsproblem vilka betraktas som svåra att lösa. 
 

• Krav på hög tidsupplösning vilket kan leda till ett stort och svårlöst 
optimeringsproblem. 
 

• Komplicerade personal- och resursförhållanden. Verksamheten bedrivs 
på flera organisatoriska enheter parallellt och resurserna fördelas mellan 
dessa enheter. Detta kommer att medföra behov av ett stort antal 
variabler för att beskriva resurstillgången. 
 

• Målfunktionen måste utformas så att kraven från de respektive 
flygstyrkorna samt den övergripande målsättningen tillgodoses. 
Objektmodellen (bilaga 1) av problemet indikerar dessutom att 
bivillkoren kan bli många och komplicerade. 
 

• Uppgifter och prioriteringar varierar över tiden vilket skulle kunna 
medföra ett behov av att kunna förändra målfunktionen (-erna). 

 
Med utgångspunkt i den redovisade karaktäristiken av det svenska 
optimeringsproblemet och beskrivningen av olika optimeringsmetoder som kan 
användas för att optimera schemaläggningsproblem har jag valt tre olika 
metoder som kommer att värderas. Dessa är heltalsmetoder, heuristiker och 
constraint programming,  
 
Det svenska problemet kan, i likhet med det turkiska, med stor sannolikhet 
modelleras som ett heltalsproblem och lösningsmetoder (relaxationer, 
dekompositioner, uppräknings- och plansnittsmetoder) för denna typ av 
problem bör därför vara med i värderingen. 
 
I det turkiska exemplet valde man en heuristik som löser en förenkling av det 
ursprungliga optimeringsproblemet. Då denna metod kan vara användbar för 
att lösa dels heltalsproblem men även svårlösta optimeringsproblem i 
allmänhet så bör den värderas separat mot det svenska optimeringsproblemet. 
 
En tredje metod som kan vara lämplig att använda för att lösa denna typ av 
schemaläggningsproblem är constraint programming (CP) vilken också bör 
värderas. Anledningen är den komplicerade modellen som det svenska 
problemet ger upphov till och den svårdefinierade målfunktionen som kan vara 
aktuell där CP kan ha fördelaktiga egenskaper. 
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Värderingen redovisas i tabell 6-3 där de principiella fördelarna och 
nackdelarna med respektive metod i förhållande till det aktuella problemet 
presenteras. För att kunna göra en fullständig värdering av hur effektiv en 
optimeringsmetod är måste problemet modelleras, algoritmer utvecklas och 
slutligen testas. Detta medför att de slutsatser som dras med utgångspunkt i 
värderingen måste användas med viss försiktighet. De utgör dock enligt min 
mening en tillräckligt god grund för att kunna svara på uppsatsens 
frågeställningar samt en bra utgångspunkt för diskussionen i kapitel 7 om hur 
man ska gå vidare med problemställningen. 
 

Tabell 6-3 Värdering av optimeringsmetoder 
Fördelar: 

• Lösningsmetoden bygger på problemets matematiska egenskaper vilket 
medför att man kan använda generella lösningsmetoder 

• Flera välutvecklade och effektiva metoder (algoritmer) finns som kan 
lösa många olika typer av heltalsproblem 

• Går (oftast) att visa hur optimal en lösning är dvs. hur nära den 
optimala lösningen man är  

 
 
 
 
 
 

Heltals-
metoder Nackdelar: 

• Det aktuella problemet blir troligtvis stort (många variabler) och 
därmed svårlöst  

• Kan ta lång tid (oavsett datorkapacitet) att hitta en lösning som är 
optimal 

• Problemet kan vara svårt att modellera matematiskt 
• Svårt att tillvarata egenskaper i problemformuleringen som kan inrikta 

sökandet efter en lösning 
Fördelar: 

• Kan snabbt generera en bra lösning 
• Lägre krav på datorprestanda 
• Bygger på erfarenhet vilket medför lägre krav på fullständig 

modellering av problemet 

 
 
 
 
 

Heuristiker Nackdelar: 
• Måste utvecklas specifikt för det aktuella problemet 
• Kan vara svårt att visa hur ”optimal” lösningen är 
• Svårt att skapa en heuristik som kan hantera varierande målfunktioner 

Fördelar: 
• ”Enkelt” att modellera problemet 
• Kan nyttja problemspecifika egenskaper för att inrikta lösningsstrategin 
• Storleken på problemet inte avgörande för hur svårlöst problemet är 

eller hur lång tid det tar att lösa. Beror mer på bivillkorens utformning 
• Optimeringen kan avbrytas och den för tillfället bästa lösningen kan 

presenteras och användas 
• Vissa möjligheter att hantera olika målfunktioner och förändra dem på 

ett relativt enkelt sätt 
• Möjlighet att skapa nya, modifiera och ta bort bivillkor på ett enkelt 

sätt 

 
 
 
 
 
 
 
 

Constraint 
programming 

Nackdelar: 
• Kan vara svårt att visa hur optimal den funna lösningen är 
• Oförutsägbara prestanda 
• Svårt att välja ”rätt” (den mest effektiva) teknik för 

villkorsutbredningen 
• Även om man tidigt hittar en giltig lösning kan det ta (mycket) lång tid 

att hitta den optimala 
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Ur tabell 6-3 har jag dragit följande slutsatser angående de olika 
optimeringsmetoderna. Till att börja med är det mycket svårt att värdera om 
någon eller några heltalsmetoder skulle kunna användas för att lösa det svenska 
problemet. Det krävs att man modellerar problemet matematiskt för att få en 
uppfattning om vilken metod som skulle vara aktuell. Risken är stor att det vid 
modelleringen erhålls ett mycket stort och komplext problem beroende på de 
krav som ställs på målfunktionen, förekomsten av många variabler och 
bivillkor samt kraven på hög tidsupplösning i schemaläggningen. Det är med 
dagens metoder och datorer säkerligen fullt möjligt att erhålla en optimal 
lösning på det uppkomna heltalsproblemet men risken är stor att 
beräkningstiderna blir oacceptabelt långa. Snabbheten i planeringen och 
schemaläggningen är ett av de grundläggande effektivitetskraven och har stor 
inverkan på hur användbart systemet blir. 
 
Såsom det turkiska exemplet visar så kan implementering av en heuristisk 
algoritm i ett datorbaserat planeringsverktyg ge imponerande resultat på den 
här typen av problem. Problemet med heuristiker är dock att det måste finnas 
en tydlig, erfarenhetsbaserad målsättning att utgå ifrån vid framtagningen av 
algoritmerna för att uppnå en hög effektivitet. I det svenska fallet varierar 
målsättningen både mellan flygstyrkorna och över tiden. Den heuristik som 
tillämpas i Turkiet löser inte samtidigt kraven på effektivitet hos respektive 
flygstyrka och den övergripande målsättningen att minimera tidsåtgången för 
att genomföra samtliga aktiviteter. Risken finns att man måste utveckla ett 
flertal heuristiker som man manuellt kan välja mellan vid olika tillfällen. 
 
En möjlig lösning är att betrakta varje flygstyrka som en separat organisatorisk 
enhet med egen personal och egna uppgifter och resurser. Man skulle då kunna 
tillämpa en heuristik mycket lik den turkiska för att optimera respektive 
flygstyrkas verksamhet. Detta skulle troligtvis innebära en tydlig 
effektivitetsökning men den är ändå betydligt lägre än vad som är potentiellt 
möjligt om man kunde optimera den totala verksamhetsplaneringen. Det skulle 
samtidigt kräva en ännu tydligare uppdelning av resurserna med en ökad risk 
för suboptimering och ineffektivt resursutnyttjande. 
 
Constraint programming förefaller vara en mycket intressant 
optimeringsmetod för denna typ av problem. Möjligheten till enkel och naturlig 
modellering av problemet kan innebära stora fördelar om problemet är stort 
och komplext. Flexibiliteten vid konstruktion av målfunktioner och metodens 
inneboende förmåga att snabbt reducera sökrymden passar väl in på det 
svenska planeringsproblemet. Då snabbheten i själva planeringsprocessen är av 
stor betydelse vid den aktuella typen av problem så är möjligheten att avbryta 
optimeringen efter en viss tid och använda sig av den hittills bästa lösningen 
mycket värdefull. 
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Möjligheten att ta bort, lägga till och modifiera bivillkor på ett relativt enkelt 
sätt är också mycket intressant. Detta innebär att man skulle kunna modifiera 
problemställningen och därmed också lösbarheten och beräkningstiden utifrån 
tillgänglig tid till planering och behov av detaljeringsgrad i lösningen. Om 
denna funktion kan implementeras i ett planeringssystem på ett bra sätt ger det 
också planeraren ett bra verktyg för att kunna påverka och styra optimeringen 
utifrån egna kunskaper och erfarenheter. 
 
Sammanfattningsvis så är det svårt att förorda vilken optimeringsmetod som 
bäst skulle kunna lösa det svenska problemet. Med utgångspunkt i denna 
förenklade värdering så är dock enligt min mening constraint programming 
den optimeringsmetod som är intressantast att undersöka vidare. 

6.4 Svar på frågeställning och slutsatser 
Utgående från hypotesen att optimeringsmetoder kan användas för att öka 
effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning har uppsatsen försökt att 
ge svar på följande frågeställningar: 
 

• Vad är optimering och vad karaktäriserar ett schemaläggningsproblem? 
 

• Hur har man löst liknande problem utomlands? 
 

• Kan optimeringsmetoder tillämpas på den svenska 
utbildningsplaneringen? 

 
I uppsatsen har redovisats att optimering är en metod att med matematiska 
algoritmer hitta den bästa lösningen på ett problem. I ett vidare perspektiv kan 
optimering betraktas som ett stöd i en beslutsprocess. För att optimeringen ska 
ge önskat resultat krävs en bra modellering av problemet och val av en lämplig 
optimeringsmetod. Resultatet från optimeringen skapar tillsammans med annan 
kunskap och erfarenhet om problemet ett bra beslutsunderlag. Dagens 
kraftfulla datorer kombinerade med avancerade optimeringsalgoritmer skapar 
förutsättningar att lösa många olika typer av optimeringsproblem, till och med 
sådana problem som för bara några år sedan betraktades som olösbara. 
 
Schemaläggningsproblem är en typ av optimeringsproblem där resurser 
allokeras till aktiviteter och dessa aktiviteter planeras i tiden. Denna typ av 
optimeringsproblem förekommer i en mängd olika verksamheter och 
sammanhang och är ofta komplicerade och tidskrävande att lösa. Samtidigt 
finns det stora vinster att göra, både vad avser tid och pengar, om dessa 
problem kan lösas på ett optimalt sätt. 
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Planering av militär flygutbildning är ett bra exempel på ett typiskt 
schemaläggningsproblem. I Turkiet har man lyckats öka effektiviteten i denna 
typ av planering avsevärt med hjälp av optimeringsalgoritmer, s.k. heuristiker. 
I Sverige används i dag en helt manuell metod för denna typ av planering och 
en jämförelse mellan det svenska problemet och det turkiska visar att de 
turkiska metoderna inte kan lösa det svenska problemet utan vidare analys men 
pekar samtidigt på möjligheten och potentialen i att utnyttja 
optimeringsmetoder. De avgörande skillnaderna mellan länderna ligger i 
organisation och resursutnyttjande samt att uppgifter och prioriteringar varierar 
kraftigt över tiden i Sverige. Detta skapar ett stort och potentiellt svårlöst 
optimeringsproblem som inte kan lösas på ett optimalt sätt med de turkiska 
metoderna. Uppsatsen visar dock att det finns andra optimeringsmetoder som 
skulle kunna användas för att lösa det svenska schemaläggningsproblemet. 
 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställning lyder: 
 
Hur kan man öka effektiviteten i planeringen av svensk pilotutbildning? 
 
Uppsatsen visar enligt min mening att det finns optimeringsmetoder som kan 
tillämpas på denna typ av schemaläggningsproblem för att öka effektiviteten i 
planeringen. Vidare framgår det att vilken metod man ska välja och hur den ska 
implementeras är starkt beroende av det aktuella problemet. Det går inte med 
lätthet att överföra och tillämpa metoder och algoritmer som varit 
framgångsrika vid lösandet av andra liknande problem utan det specifika 
problemet måste analyseras separat. 
 
I det specifika exemplet med planering av svensk pilotutbildning så är en 
metod intressant att studera vidare. Constraint programming är en metod som 
är väl avpassad för att lösa denna typ av komplexa schemaläggningsproblem. 
Metodens styrka ligger i enkelheten vid modellering, potentiellt hög snabbhet 
även vid svåra optimeringsproblem och möjligheten att avbryta optimeringen 
för att utnyttja den hittills bästa lösningen. 
 
En faktor som gör det svenska planeringsproblemet komplicerat är hur man ska 
konstruera målfunktionen. Uppdelningen av uppgifter och resurser på flera 
organisatoriska enheter gör det svårt att konstruera en målfunktion som 
tillgodoser alla krav på effektivitet. Det finns uppenbara risker för 
suboptimering vilket i detta fall skulle innebära upplevd hög effektivitet på 
respektive flygstyrka men låg total effektivitet. Det finns även risk för att man 
konstruerar en målfunktion som skapar en ojämn arbetsbelastning mellan 
flygstyrkorna där man tidvis har gott om resurser och mycket göra för att 
ibland vara helt sysslolös. Även i detta fall är constraint programming en 
intressant optimeringsmetod då den medger en viss flexibilitet vid konstruktion 
och hantering av målfunktioner. 
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Jag anser att den viktigaste slutsatsen från denna uppsats är att effektiviteten i 
planeringen inte enbart är beroende av effektiva optimeringsalgoritmer och 
avancerade beslutstödssystem. Organisation, arbetssätt och principer för 
resursutnyttjande är kanske de faktorer som har störst inverkan på 
effektiviteten. Det framgår dock att om anpassning och integration av en 
optimeringsmetod lyckas väl så kan detta medföra mycket stora 
effektivitetsökningar. Man kan till och med erhålla oväntade synergieffekter 
såsom möjlighet till strategisk planering och simulering av potentiella 
schemaläggningsproblem. 
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7 Diskussion 

7.1 Implementerbarhet 
Efter att ha konstaterat att det är möjligt att implementera 
optimeringsfunktioner i ett utländskt beslutstödsystem för att lösa ett liknande 
planeringsproblem så blir frågan hur man går vidare med det svenska 
problemet. 
 
Till att börja med måste man inse att en lämplig organisation och ett bra 
arbetssätt är minst lika viktigt som avancerade optimeringsfunktioner för att 
erhålla en hög effektivitet i planeringen. Innan man börjar modellera problemet 
och försöka hitta en lämplig optimeringsmetod måste man ställa sig frågan om 
man är beredda att ändra på sättet som verksamheten bedrivs. Införandet av 
automatiserade beslutsstödssystem i en verksamhet medför normalt en 
anpassning av arbetsformerna för att uppnå maximal effekt av systemet. Det 
innebär troligtvis också en minskad flexibilitet då ett sådant system oftast 
kräver att arbetet utförs i en speciell ordning och på ett bestämt sätt. Det är i 
detta läge viktigt att man inser att resultatet från automatiska optimerande 
schemaläggningssystem endast är en del i en komplicerad beslutskedja. 
Möjligheten till mänsklig interaktion och påverkan måste bibehållas för att 
systemet ska kunna anses vara effektivt (användbart). I den typ av verksamhet 
som uppsatsen behandlar, flygutbildning, där säkerhetsaspekten är mycket 
påtaglig krävs det att människan är en naturlig del av beslutskedjan. 
 
När det gäller de tekniska möjligheterna att implementera 
optimeringsfunktionalitet i dagens planeringssystem, FP 4.0, krävs det 
troligtvis omfattande utvärdering för att se om detta är möjligt. En av de 
viktigaste uppgifterna för denna typ av distribuerade system är att de garanterar 
korrektheten i informationen. Detta innebär att man måste ha full kontroll på 
samtliga indata till planeringen, att samtliga ändringar i planeringen registreras 
i databasen utan risk för misstag samt att det finns funktioner för snabb 
uppföljning av genomförd verksamhet. Möjligheten att göra sena och snabba 
förändringar (”marginalanteckningar”) i fastställda program på det sätt som 
genomförs i dag reduceras eller försvinner. Detta kan medföra att man upplever 
en lägre flexibilitet i systemet vilket måste kompenseras med väl fungerande 
optimeringsmetoder och snabbhet i schemaläggningsprocessen. 
 
En annan fråga som måste beaktas vid ett eventuellt införande av ett 
planeringssystem med optimeringsfunktionalitet är hur kopplingen mellan 
årsplanering och detaljplanering ska fungera. Att använda sig av avancerade 
optimeringsalgoritmer för att lösa detaljplaneringen och samtidigt bibehålla en 
långsiktig planering som bygger på en stelbent och trög resurs- och 
uppgiftsfördelning ger troligtvis inte maximal effektivitet i 
utbildningsplaneringen. Man kan tänka sig flera varianter för att lösa detta 
problem. Algoritmerna i detaljplaneringen kan användas som ett strategiskt 
planeringsverktyg på lång sikt, planeringen kan ske med olika upplösning på 
kort och lång sikt och man kan tänka sig separata beslutsstödssystem för de 
olika planeringsuppgifterna. 
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Avslutningsvis kan man konstatera att det kan finnas stora möjligheter att öka 
effektiviteten i utbildningsplaneringen genom att införa beslutsstödssystem 
med optimeringsfunktionalitet. Modelleringen av problemet och 
implementeringen av den valda metoden är dock avgörande för ett lyckat 
resultat. För att uppnå maximal effekt krävs också förändringar i arbetssätt och 
resursutnyttjande. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen pekar på att det finns stora effektivitetsvinster att göra om man 
lyckas implementera optimeringsalgoritmer i schemaläggningssystem för 
pilotutbildning. Det finns en mängd liknande planeringssystem inom 
Försvarsmakten som skulle kunna vinna på att utnyttja optimering för att bli 
mer effektiva. I uppsatsens inledning nämndes förutom utbildningsplaneringen 
även insatsplanering samt planera och modifiering och underhåll. Jag upplever 
att användningen av matematiska och logiska metoder som hjälpmedel vid 
beslutsfattning inom försvarsmakten är ett ämnesområde där det finns stort 
utrymme för fortsatt forskning. 
 
Man kan ha en relativt öppen syn på lämpliga/möjliga forskningsområden då 
man teoretiskt sett kan nyttja optimering som beslutsstöd så fort man har ett 
problem med många valmöjligheter. Några andra områden med militär 
koppling där optimering skulle kunna användas är: 
 

• Insatsplanering 
 

• Målvalsprocesser 
 

• Förslag på lämplig färdväg för att minimera exponering för kända eller 
potentiella hot 
 

• Förslag på lämpligt vapen (motsvarande) för att erhålla önskad effekt 
 

• Logistikplanering, till exempel transporter, förnödenhetsförsörjning, 
underhåll och modifieringar m.m. 
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I det aktuella exemplet med den svenska omskolningsutbildningen så skulle det 
vara mycket intressant att forska vidare om möjligheten att implementera 
optimeringsalgoritmer i det befintliga planeringsverktyget, Fp 4.0. De 
frågeställningar som är intressanta kan vara: 
 

• Hur är databasen uppbyggd och är all nödvändig data tillgänglig för att 
kunna använda optimeringsalgoritmer? 
 

• Hur säkerställer man tillgänglighet och korrekthet på data i ett 
distribuerat system? Detta krävs för att ingångsvärdena till 
optimeringen ska vara korrekta och resultatet inte ska kunna förändras 
på ett felaktigt sätt. 
 

• Hur ska schemaläggningsproblemet modelleras? 
 

• Vilka optimeringsmetoder som kan lösa schemaläggningsproblemet är 
också möjliga att implementera i planeringssystemet 
(programvarukompatibilitet)? 
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Bilaga 1   Modell av planeringsproblemet 
 
Åren 1997-98 gjordes ett antal modelleringar på F7 i syfte att försöka beskriva 
utbildningsverksamheten. Modellen är inte en exakt återspegling av dagens 
verksamhet men är mycket generell i sin uppbyggnad och visar på 
komplexiteten i planeringen. 
 
Modellen försöker återspegla verksamheten i form av en objektmodell, dvs. 
den beskriver de objekt som en databas ska lagra information om. Ett objekt 
kan vara en fysisk företeelse men kan också beskriva en händelse eller ett 
tillstånd. Man kan betrakta objekten som företeelser som man vill/behöver 
samla information om.95 
 
I modellen används ett antal grundläggande begrepp som vi känner igen från 
verksamhetsbeskrivningen. Dessa är: Aktivitet, Resurs och Resultat. 
 

 
Grundläggande begrepp96 
 
De tre klasserna innehåller information om verksamheten. Aktivitet är det som 
eleven ska genomföra och för att åstadkomma detta krävs Resurser. Resurserna 
har en viss tillgänglighet och kan ha specifika egenskaper. Resultat är vad som 
åstadkoms vid genomförandet av en aktivitet och kan till exempel vara en 
godkänd flygövning och ett värde på förbrukad flygtid. 

                                                 
95 PM Datautbildning AB, Databaskurs på webben, [www] Hämtat från 
http://www.pmdatautbildning.se/webbkurs/db/3DB.htm, 2005-10-31.  
96 Rapport av Kravspecifikation för Greppet (Planerings- och Uppföljningssystem för 
Gripencentrum), F7 23 324:11077, 1998-09-24, bilaga 1, s. 22. 
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Exempel på aktiviteter97 
 
De aktiviteter som ska planeras hämtas ur en fördefinierad katalog av 
AktivitetsTyper t.ex. övningarna i en utbildningsplan. AktivitetsTypen kan 
vara en del av eller innehålla andra AktivitetsTyper och vilket styrs av en 
AggregatsRegel. Detta gör det möjligt att skapa mindre delar i en utbildning i 
form av t.ex. faser eller block. De olika AktivitetsTyperna har en bestämd 
ordningsföljd sinsemellan vilket bestäms av OrdningRegler. För att kunna 
genomföra en AktivitetsTyp krävs resurser vilket anges med hjälp av 
ResursRegler. När Aktiviteterna schemalagts hamnar de i en AktivitetsPlan. 

                                                 
97 Rapport av Kravspecifikation för Greppet (Planerings- och Uppföljningssystem för 
Gripencentrum), F7 23 324:11077, 1998-09-24, bilaga 1, s.23. 
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Exempel på resurser och tillgänglighet98 
 
Resurserna som behövs för att genomföra en AktivitetsTyp allokeras (kopplas 
till eller pekas på) via Aktiviteten. I bilden kan vi se det tidigare nämnda 
specialfallet att en elev i vissa lägen följer en utbildningsplan och är den som 
genomför aktiviteter men i andra fall kan vara en Resurs. Eleverna, ElevRoll, 
samlas i Omgångar vilket gör det möjligt att hålla ihop gruppen vid 
teorilektioner. Vi ser vidare hur man hanterar att instruktörerna och övriga 
flygförare kan ha olika roller. Detta löses genom att tillhöra olika 
PersonalGrupper, t.ex. flyginstruktör. En Person kan tillhöra flera 
PersonalGrupper men bara utnyttjas i en roll i taget. 
 
Varje Resurs har en specifik tillgänglighet som visar när den kan utnyttjas och 
detta sammanställs i en ResursPlan. Resurserna kan också ha specifika 
egenskaper som kan påverka planeringen i exemplet ovan har instruktören ett 
höjdtillägg vilket påverkar möjligheten att utnyttja honom om vädret är dåligt. 

                                                 
98 Rapport av Kravspecifikation för Greppet (Planerings- och Uppföljningssystem för 
Gripencentrum), F7 23 324:11077, 1998-09-24, bilaga 1, s. 24. 
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Exempel på resurstyper99 
 
Resurserna samlas i olika grupper av ResursTyper (flygplan, simulatorer, 
flygförare osv.) och detta bestäms av GrupperingsRegler. Detta gör det möjligt 
att skapa en hierarki mellan ResurTyperna så att man kan ange resursbehovet 
antingen väldigt specifikt eller mer generellt. T.ex. så kan det krävas ett 
flygplan, vilket som helst, för att gå mål eller en JAS 39 B (tvåsits) med 
engelskspråkig systemedition för att utbilda en utländsk flygelev i ett 
grundläggande flygpass. 
 
Det är också möjligt att ange ResursAnvändningsRegler som anger hur en 
specifik resurs får allokeras. Detta kan t.ex. vara en regel som tar hänsyn till 
den personliga flygtidstilldelningen, en regel som säkerställer att man följer 
bestämmelser om sömn och vila eller att vissa grupper endast får flyga vissa 
flygplaneditioner. 

                                                 
99 Rapport av Kravspecifikation för Greppet (Planerings- och Uppföljningssystem för 
Gripencentrum), F7 23 324:11077, 1998-09-24, bilaga 1, s. 25. 
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Komplett objektmodell100 
 
Den kompletta modellen visar på komplexiteten och de många beroenden som 
finns när man ska planera flygutbildningen. Modellen är dock inte komplett 
och till exempel saknas möjlighet att hantera de begränsningar som vädret ger 
upphov till. 
 

                                                 
100 Rapport av Kravspecifikation för Greppet (Planerings- och Uppföljningssystem för 
Gripencentrum), F7 23 324:11077, 1998-09-24, bilaga 1, s. 26. 


