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Sammanfattning 

Den mänskliga faktorn står idag som grundorsak till runt 80 % av de incidenter och olyckor som 
uppstår inom flygindustrin. Flygunderhållets bidrag till dessa mänskliga fel är väldigt signifikant. 
Fel som i bästa fall upptäcks i tid och enbart leder till att ett arbete måste göras om. Men som i 
värsta fall leder till en allvarlig olycka där människor mister livet. Forskning kopplade till den 
mänskliga faktorn inom just flygunderhållet är en relativt ung företeelse. Tidigare fokuserade 
forskningen på den operativa delen av flygindustrin och nästan enbart kring piloternas 
förehavanden i cockpit. Flygbolagens intresse för underhållets bidrag till de mänskliga felen har 
dock successivt ökat i takt med att rotorsaken till olyckor och incidenter allt oftare hittats inom 
just flygunderhållet. Ett intresse inte enbart ur ett flygsäkerhetsmässigt perspektiv utan även ur 
insikten att det finns potentiellt stora kostandsbesparingar att göra. Forskningen har lett till ökad 
kunskap kring människans och dess begränsningar. Nya metoder och verktyg har utvecklats för 
att signifikant kunna minska och få bättre kontroll över de mänskliga felen. Förmågan hos 
underhållsföretagen att ta till sig och anamma forskningens framsteg kan bli en avgörande 
faktor för att ytterligare kunna höja både flygsäkerhet och lönsamheten i den allt hårdare 
konkurrensen inom den civila flygindustrin. 
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Abstract 
The human factor is today the root cause in approximately 80 % of the incidents and accidents 
that occur in the aviation industry. The contribution to these human errors from aviation 
maintenance is very significant. Errors that in the best scenario are discovered in due time and 
only will lead the job being done all over again. But in the worst case will cause a fatal accident 
with the loss of human lives. Research on the human factors specifically in aviation 
maintenance is a quite recent event. In the early days the research was focusing more or less 
only on the operative side of aviation and then mostly on the pilots and their actions and 
behavior in cockpit. The airlines interest in the maintenance contribution to the errors made 
have grown as the root cause for the incidents and accidents more and more often have been 
found within the maintenance of the aircraft. An interest not only from an aviation safety 
perspective but also from the awareness of the potential cost savings involved. The research 
has increased the know-how about humans and their limitations within the aviation maintenance 
environment. New methods and tools have been developed in order to significantly reduce and 
better control the human errors. The ability among the maintenance companies to understand 
and adopt the progress made by research might very well be a crucial factor in order to further 
improve aviation safety and profitability in the increasingly competitive aviation industry. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Jämfört med vår tidiga historia lever större delen av mänskligheten idag omgiven av mer eller 

mindre tekniskt avancerade och komplexa system. System som sedan industrirevolutionens vagga 

bara blivit fler och vuxit i omfattning och ställt allt större krav på en fungerande integration 

mellan människa och maskin. Många av dessa system ägnar vi inte mycket tanke åt i vår vardag 

och vanligtvis så fungerar de utan några större missöden eller avbrott. Vi funderar och reagerar 

först när de krånglar och inte sällan leder det till stor irritation när tåg inte kommer i tid, 

strömmen försvinner eller bagaget inte kommer fram. Att de mest kritiska och kanske också mest 

komplexa systemen som inom kärnkraftsindustrin och flygtrafiken skall fungera utan större 

missöden är något de flesta av oss förutsätter och knappt oroar oss för. Trots att alla känner till att 

historien visat att även dessa kritiska system ibland havererar med katastrofala följder. Vem 

minns inte, eller känner till, kärnkraftsverksolyckorna på Three Mile Island, Tjernobyl och nu 

senast i Fukushima, Japan. Mindre känt är kanske de olyckor och tillbuden som förekommit hos 

världens atomubåtar som dolt jobbar i världshaven som omger oss alla. Men även andra 

industrier drabbas – inte minst inom transportsektorn där färjekatastrofen i Sydkorea, 2014 

slutade i hundratals döda. Inte heller att förglömma är oljeindustrin och dess katastrofer som 

British Petroleums oljeutsläpp år 2010 efter explosionen på deras oljeplattform, Deepwater 

Horizon, i Mexikanska golfen. Att den mänskliga faktorn, eller på engelska ”the Human Factor”, 

spelat en avgörande roll i flertalet av dessa katastrofer råder det idag ingen tvekan om. 

Human Factors som begrepp förkommer naturligtvis i alla möjliga sammanhang och talesättet att 

”det är mänskligt att fela” understryker mycket väl just det. Inom t.ex. vården finns massor av 

exempel, naturligtvis även långt bak i historien, där den mänskliga faktorn lett till felaktigheter i 

den direkta behandlingen av en patient – och därmed ofta varit väldigt tydlig. Även i industrins 

värld har begreppet funnits en längre tid men får ändå anses som ett ganska färsk 

forskningsområde. Tyvärr är det ofta så att det historiskt sett är först genom olyckor och 

incidenter, inte sällan med dödlig utgång, som den uppmärksammats som mest och därefter har 

kunskapen och utvecklingen tagit ett skutt framåt. I begynnelsen handlade Human Factors nästan 

uteslutande om interaktionen människor emellan och människan som operatör/användare av det 

system hon verkade i. De lärdomar man dragit från de ovan nämnda haverierna har lett till 

omfattande förbättringar inom en rad områden. Inte minst när det gäller förmågan att minimera 

riskerna att operatören av systemet ifråga begår ett misstag som får ödesdigra konsekvenser.  

 

1.2 Human Factors och flygindustrin - allmänt 

Även flygindustrin har sina historiska missöden i form av allvarliga katastrofer där hundratals 

människor mist livet. Ett exempel är Turkish Airlines, 1974 där en ofullständigt stängd dörr ledde 

till tryckfall i kabinen och slutade med över 300 döda. Ett annat American Airlines flight 587 

som 2001 kraschlandade i stadsdelen Queens, New York och 260 ombord på planet och 

ytterligare fem på marken miste livet. Kollisionen mellan planen från KLM och PanAm på 
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Teneriffa 1972 är fortsatt, sett till de 583 omkomna, den hittills allvarligaste. Tyvärr fortsätter 

som bekant olyckor att ske med t.ex. händelserna kring Malaysian Airlines och AirAsia i färskt 

minne. Inom flyget började man titta på Human Factors framför allt under andra världskriget. När 

de började inse att den enskilt största anledningen till att flygplanen kraschade var piloterna och 

deras hantering av flygplanen snarar än att tekniken gav vika.  Forskningen arbete fortsatte 

därefter med betoning på vad som sker i cockpit, dels i form av interaktionen piloter emellan men 

naturligtvis även mellan piloter och flygledningen. Ända fram till Aloha olyckan 1988 där man 

tydligt kunde koppla orsaken till händelsen till underhållet av flygplanet. 

1.3 Human Factors och flygunderhållet 

Fel begångna i samband med underhåll av flygplan bidrog, enligt en undersökning av Boeing, till 

39 av 264 större flygplansolyckor mellan åren 1982-91 (Rankin, 1996). Vilket motsvarar ungefär 

15% och därmed även orsaken till att 1429 människor ombord på flygplanen miste livet. Andra 

undersökningar har kommit fram till liknande procentsatser och konstaterar att underhållet är den 

näst eller tredje största bidragande orsaken till flygolyckor (Johnson, 1996, Johnson, 1997). Vid 

en närmare granskning av de ovan nämnda 39 olyckorna så visade det sig bl.a. att näst intill 

häften av dessa olyckor involverade fel begångna p.g.a. flygbolagets underhålls-/inspektions 

policy och nästan en fjärdedel involverade felaktigheter vid nedmontering eller installation av 

komponenter. Klassiska exempel på felaktigheter som kan nedbringas till antalet med tillämpning 

av forskningsområdet Human Factors (HF) i sin underhållsorganisation (Shepherd & Johnsson, 

1995), t.ex. i form av att införa ett Human Factors program. 

Enbart ur ett säkerhetsmässigt perspektiv inses från ovanstående vidden av att få ner underhållets 

bidrag till olyckor och incidenter relaterade till Human Factors inom flyget. Det finns dock även 

rent ekonomiska fördelar med att få kontroll över den mänskliga faktorn för flygbolagen. En 

motortillverkare har kommit fram till att brister i flygbolagens underhåll står för 20-30% av alla 

In-Flight Engine Shut-Downs (IFSD). Dessutom 50% av alla motorrelaterade förseningar och 

inställda avgångar. Brister som kostar flygbolagen stora summor varje år och förlorat anseende 

hos kunderna (Rankin, 1996). Motortillverkaren tog fram följande ungefärliga 

genomsnittskostnader: 
 

 10.000 $ per timme försening p.g.a. motorproblem. 

 50.000 $ per inställd avgång p.g.a. motorproblem. 

 500.000 $ för varje IFSD. 

 
 

Storleken på beloppen bör förvisso tas med en nypa salt då varje flygbolag har sina specifika 

förutsättningar att utgå ifrån. Kostnaderna kan dock få tjänstgöra som en indikation på att det 

onekligen kan finnas pengar att spara.  

Siffrorna i figur 1.1 nedan är hämtade från Continental Airlines ett år efter att de infört sitt Crew 

Coordination Concept (CCC) för personer med underhållsledande arbetsuppgifter (Dupont, 1998, 

Taylor, 1998). CCC inriktar sig på människans beteende, relationer och personliga färdigheter. 

Ämnen som samtliga hamnar under forskningsområdet Human Factors. Att införa Human 

Factors principer i sin verksamhet har även visat sig ha viktiga positiva bieffekter som bl.a. ökad 
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effektivitet på arbetsplatsen, högre arbetsmoral, förbättrad arbetsmiljö och ökad kommunikation 

mellan olika avdelningar inom företaget (Predmore, 1997). Uppenbarligen finns det ytterligare 

mål att sätta upp vid införandet av ett Human Factors program förutom rent säkerhetsmässiga och 

ekonomiskt operativa mål. 

Fig. 1.1 Exempel på effekter av Human Factors relaterade åtgärder (data från Predmore, 1997) 

* avser underhållsorsakade ground damage incidenter 

           ** avser kostnader för ground damage orsakad av underhållet         

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är undersöka begreppet Human Factors inom flygunderhållet och se 

närmare på hur det kan användas vid underhåll av svensk civilt flygmateriel. 

Huvudfrågeställningen blev: 

Hur kan begreppet Human Factors användas inom underhåll av svensk civil flygmateriel? 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien begränsas till de två svenska civila flygunderhållsföretag som författaren hade 

möjligheten att besöka och arbeta för. Den begränsas också till deras underhåll av flygmateriel. 

För att få tillträde och tillgång till dessa aktörers verksamhet och få en öppen dialog med berörda 

parter så beslutades att vare sig företagen eller deras personal skulle namnges. 

  

68% 

34% 

27% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Reparationskostnader**

Ground Damage

Incidenter*

Frånvarotimmar p.g.a.

Arb.skador

Indikerade minskningar inom underhållet efter ett år med CCC 



Roger Nordin – 03JUN2015 

8 
 

2 Metod  
 

2.1 Studiens genomförande 

En studie för att undersöka begreppet Human Factors och hur det kan komma till användning 

inom det civila flygunderhållet i Sverige kan göras på flera sätt. Valet föll här på att studera den 

befintliga litteraturen och utföra en kvalitativ fallstudie. I studie i form av direkta och deltagande 

observationer (Yin, 2006) hos två svenska företag som bedrev underhåll av svensk civil 

flygmateriel. En mycket uttömmande och trovärdig guide till den befintliga litteraturen i ämnet 

erhölls från en tidig träff på nätet till den av amerikanska luftfartsmyndigheten, Federal Aviation 

Administration (FAA) sponsrade hemsidan www.hfskyway.com numera 

http://www.faa.gov/about/initiatives/maintenance_hf/ och även vidare 

http://www.hf.faa.gov/hfguide/index.html 

Nyckelord som i huvudsak användes var Human Factors, Aviation Maintenance, FAA, Human 

Error och verktygen som användes var: 

 Sökmotorerna på Kungliga Tekniska Högskolans och Karolinska Institutets bibliotek 

 Nätet – i huvudsak via Googles sökmotor 

2.2 Författarens bakgrund 

Flygindustrin och dess höga krav på säkerhet har alltid fascinerat mig och var huvudanledning till 

att jag gav mig in på ingenjörsbanan – maskininriktningen men med ett sista år inriktat mot 

flygdrift. Att det ska finnas en formell nolltolerans för flygplansolyckor känns idag både rimligt 

och accepterat och något som alla seriösa operatörer inom flygindustrin naturligtvis strävar efter 

och jobbar hårt och målmedvetet för att uppnå. Men även deras utmaningen att ur ett ekonomiskt- 

och kundnöjdhetsperspektiv på ett kostnadseffektivt sätt få ner antal incidenter och tillbud till ett 

minimum kändes även det oerhört motiverande. En stor hjälp i studien har varit författarens 

bakgrund som utexaminerad fysioterapeut (sjukgymnast) och över tio år som yrkesverksam inom 

civilt flygmotorunderhåll. De teoretiska och praktiska kunskaperna kring människokroppen och 

arbetslivserfarenheten från den dagliga verksamheten på flygmotorverkstaden har båda varit till 

stor nytta. Dels vid granskningen av litteraturen men även i förståelsen kring Human Factors 

begreppet kopplat till en underhållsorganisation inom flygbranschen och dess unika 

förutsättningar. 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Validiteten av studien får anses som god då den väl svarar upp mot frågeställningen som skulle 

besvaras för ett fortsatt arbete med och en eventuell implementering av Human Factors 

begreppet. Kunskaperna kring Human Factors begreppet inom flygunderhållet bör naturligtvis 

även kunna appliceras på andra företag i branschen såsom underleverantörer. Men bör i valda 

delar även kunna appliceras på underhållsverksamheter i andra branscher - inte minst inom 

transportsektorn. 

http://www.hfskyway.com/
http://www.faa.gov/about/initiatives/maintenance_hf/


Roger Nordin – 03JUN2015 

9 
 

Vad gäller reabiliteten av studien får även den anses vara god då den tydligt redovisar använd 

litteratur och enkelt kan kontrolleras av andra författare. Litteraturen finns i huvudsak allmänt 

tillgänglig. Vad gäller den kvalitativa delen i form av besök, möten, diskussioner och inte minst 

arbetslivserfarenheten från de företag som varit involverade så kan det dock vara svårare att 

upprepa studien då de aktuella företagen förändrats genom upprepad omorganisation och uppköp. 
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3 Litteraturen 

3.1 Human Factors allmänt 

Benämningen Human Factors är den amerikanska motsvarigheten till vad vi i Europa kallar 

ergonomi d.v.s. läran om anpassning av arbete och arbetsmiljön enligt människans naturliga 

förutsättningar. Till en början skilde sig de båda forskningsområdena åt genom att ergonomin 

koncentrerade sig på de mer fysiska aspekterna såsom biomekanik och fysiologi medan Human 

Factors inriktade sig mer mot den mänskliga prestationsförmågan innefattande även vissa 

psykologiska aspekter (Maddox, 1995). Ett par definitioner på forskningsområdet ifråga kan få 

utgöra en lämplig utgångspunkt. ”Human Factors upptäcker och tillämpar information om 

mänsklig förmåga och begränsningar vid utformningen av verktyg, maskiner, system, uppgifter, 

arbeten och miljöer. Detta leder för människan till ett säkert, bekvämt och effektivt användande 

av systemet” (Ericson & Mårtensson, 1998). En annan lyder:”The technology concerned to 

optimize the relationship between people and their activities by the systematic application of 

human science, integrated within the framework of system engineering” (Nagel & Wiener, 1988). 

Vad det hela handlar om är att försöka förstå sig på våra begränsningar som människor i den 

livssituation och arbetsmiljö vi för närvarande befinner oss i. Allt annat som vi använder oss av i 

vårt dagliga arbete har ju sina begränsningar. Från mätinstrument som kontinuerligt måste 

kalibreras till nitar som brister i flygplanskroppen. 

 

3.1.1 Mänskliga fel 

Vi har väl alla en uppfattning om vad vi anser det vara att begå ett fel. Problemet med att 

definiera mänskliga fel ligger i att denna uppfattning i högsta grad är subjektiv. Vad vi själva som 

individer anser vara fel är i mångt och mycket beroende på vad vi förväntar oss att personen i 

fråga bör klara av under rådande specifika förhållanden (O’Brien, 1997). Att vi själva missar 

målet och snarare träffar hörnflaggan när vi klipper till lädret på volley gör ju ingen särskilt 

upprörd. Ett annat ljud i skällan blir det dock om Ronaldo, två gånger utsedd till världens bästa 

fotbollsspelare skulle begå samma grova miss. Han borde, anser vi amatörer, som det proffs han 

är åtminstone få bollen på mål. En allmän definition av fel som finns att hämta i litteraturen är: 

”the failure of planned actions to achieve their desired goal” (Reason & Maddox, 1996). Viktigt 

att poängtera i dessa sammanhang är vikten av att ha nått insikten att människor i regel inte har 

för avsikt att komma till jobbet och begå ett fel. Likväl som att Ronaldo naturligtvis helst velat få 

bollen på mål. Han hade inte för avsikt att missa men ändå blev resultatet en miss. 
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3.2 Human factors inom civilt flygunderhåll 

Trenden i var grundorsaken till flygolyckor finns att hitta har under de senaste decennierna varit 

mycket tydlig. Människans handlande har successivt tagit över den tekniska utrustningens roll 

som största bidragande orsak till flygolyckor. Idag står vi människor som bidragande orsak i 80% 

av de olyckor som sker och tekniken för resterande 20% (fig. 3.1). I det moderna trafikflygets 

barndom var siffrorna i princip de omvända (Johnson, 1997, Reason & Maddox, 1996). 

Orsakerna till trenden går i princip att hitta i två utvecklingsområden.  

 

Fig. 3.1 Orsaksfördelningen (bild från hfskyways.com, 1998) 

 

Till att börja med så har tillförlitligheten hos enskilda komponenter och övrig utrustning inom 

flyget ökat påtagligt. Dessutom har branschen börjat inse att mänskliga fel återfinns allt längre 

bak i leden och som grundorsak till fel som till en början klassats som ett rent tekniska fel. Vilket 

då medfört en ökad inrapportering av fel klassade som mänskliga fel. En fråga som blir naturlig 

att ställa och som det också resoneras kring är om det inte går att härleda alla fel till att vara 

begångna av människor? Någon klar gräns för vad som skall klassas som ett ”rent tekniskt fel” 

verkar vara svårt att få fram. Klart är än dock att den mänskliga faktorn som grundorsak till en 

olycka/incident i princip kan finnas hur långt bak som helst i produktionsledet (Reason & 

Maddox, 1996), (Ericson & Mårtensson, 1998). 

Fram till Aloha olyckan 1988, vars orsak återfanns inom underhållet, fanns i princip inga studier 

eller arbeten gjorda på Human Factors inom flygunderhållet (Shepherd, 1996). Så det kan lugnt 

påstås att det är först under 1990-talet som flygbolagen på allvar började visa sitt intresse för den 

mänskliga faktorn inom sin egen underhållsverksamhet. Begreppet Human Factors har dock 

funnits sedan andra världskriget i flygsammanhang. Men till en början främst för att komma åt 

piloternas och övriga besättningsmäns felhandlande och de fel som uppstod i kommunikationen 

mellan piloter och flygledare (Mortensen, 1997 & Reason & Maddox, 1996). Efter Aloha startade 

den amerikanska luftfartsmyndigheten forskning på Human Factors inom flygunderhållet. En 

forskning vars resultat successivt ökat intresset hos flygbolagen och inspirerat andra att engagera 

sig i ämnet ifråga. Ur Human Factors forskningen inom flygunderhållet utkristalliserades några 

specifika och primära forskningsaktiviteter som tog sig an olika aspekter av 

underhållsverksamheten (Federal Aviation Administration, 1997): 
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 Maintenance Resource Management (MRM) 
Har för avsikt att förbättra säkerheten genom förbättrad koordination och förbättrat 

informationsutbyte mellan individerna i ett arbetslag samt mellan arbetslagen inom 

underhållet. 

 

 Maintenance Error Reduction 

En nyckelaktivitet inom Human Factors forskningen och försöker med förebyggande 

metoder minska antalet fel samt mildra konsekvenserna av de fel som ändå uppstår. 

 

 Job Task Analysis in Aviation Maintenance Environments 

Har för avsikt att bestämma den kunskap och de färdigheter som är nödvändiga för att 

kunna utföra en specificerad arbetsuppgift. 

 

 Maintenance and Inspection Training 

Har för avsikt att förbättra utbildnings- och träningsmetoderna för underhållspersonal. 

  

 Job Aids for Maintenance and Inspection 

Har för avsikt att ta fram hjälpverktyg för underhållspersonal inom områden där de kan 

åstadkomma en förbättring av den mänskliga prestationsförmågan. 

 

 Information Dissemination 

Har för avsikt att sprida den information och de produkter som forskningen lämnar ifrån 

sig till hela flygunderhållsbranschen. 

 

 Communication and Harmonization 

Strävar efter en global samverkan och kommunikation av forskningen inom Human 

Factors i flygunderhållet. 

Oavsett aktivitet så har de alla det gemensamt att de försöker nedbringa riskerna för, och 

konsekvenserna av, mänskliga fel inom flygunderhållet globalt. 

3.2.1 Mänskliga fel inom flygunderhållet 

Sett till flygunderhållet kan ett underhållsfel definieras som ”handlingar inom en 

underhållsorganisation som vanligen resulterar i en oväntad nedgång av flygplanets 

tillförlitlighet” (Nagel & Wiener, 1988). Att begå ett fel är, speciellt inom industrier där felen kan 

få allvarliga konsekvenser. Ofta förknippat med skuldkänslor och fördömanden, både från 

individens närmaste omgivning och från företagsledningen. Inför hanteringen av mänskliga fel 

och införandet av ett Human Factors program är det viktigt att ha ytterligare två insikter om fel. 

Felet skall till att börja med inte ses som orsaken till olyckan, den ligger istället i de faktorer som 

medförde att ett fel begicks (Dupont, 1998). Dessutom är det av stor vikt för alla inblandade att 

inse och förstå att fel är en egenskap tillhörande organisationen och inte individen. Med andra ord 

- majoriteten av felen som begås har sina grundorsaker förlagda till organisationen (O’Brien, 
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1997). Det är också viktigt att konstatera att vi människor begår fel och misstag. Det kan t.o.m. 

sägas vara en del av vår natur. Vi är inga maskiner och bär därmed på en hel del brister som gör 

att vi är benägna att begå fel. Det är alltså "mänskligt att fela". Ett gammalt talesätt som felaktigt 

kan användas som en ursäkt till att ha begått ett fel. En användning av uttrycket som kan vara 

förståligt i mindre riskfyllda sammanhang. Men som inom flygbranschen istället bör förmedla att 

oavsett hur idiotsäkert saker och ting än konstrueras så kommer mänskliga fel alltid att begås. 

 

3.2.2 Aktiva och latenta fel 

Fel begångna i olycks- och incidentsammanhang kan delas upp i aktiv fel och latenta fel (Reason, 

1987). Vad som skiljer dessa åt är den tid som passerat från det att felet begåtts till det att 

olyckan/incidenten inträffar. Är felet begånget i nära anslutning till olyckan/incidenten så klassas 

det som ett aktivt fel, d.v.s. ett fel som får omedelbara konsekvenser. Piloternas fel och misstag 

utgör därmed typiska aktiva fel. Ledningspersonal och underhållspersonal begår oftast fel 

klassade som latenta felen. Tidsgränsen för vad som skall klassas som aktivt respektive latent fel 

är lite flytande. Att t.ex. klarisen inte upptäcktes vid inspektionen av planet som vid Gottröra 

kraschen hamnar i gränsskiktet mellan latenta och aktiva fel. Latenta fel är fel som var för sig inte 

utgör någon akut fara men som i kombination med andra latenta fel, aktiva fel eller andra 

utlösande faktorer kan orsaka en olycka/incident. Figur 3.2 nedan grundar sig på James Reasons 

liknelse av olycksscenariot med hjälp av den klassiska schweiziska ihåliga osten (Reason, 1998). 

James Reason är professor i psykologi och har i 25 år forskat inom "human error" och 

människans bidrag till olyckor i tekniskt komplexa system. Osten i figuren skall motsvara en 

försvarsmur eller om så föredras ett skyddsnät gentemot fel. En kompetent och lyhörd 

ledningsgrupp kan då tjäna som ett exempel på en variant av ett skyddsnät. Hålen i osten utgör 

försvagningar i försvaret i form av latenta fel som alltid kommer att existera, och där akut nya hål 

kan skapas genom att ett aktivt fel begås. Ett latent fel kan alltså ha begåtts långt bak i tiden och 

legat dolt fram tills det att olyckan/incidenten är ett faktum. Grundrisken eller ”the mother of all 

hazards” utgörs då av att över huvudtaget skicka upp något så tungt som ett flygplan såpass högt 

ovan marken. Att både minska antalet hål samt att göra de kvarvarande hålen så små som möjlig 

utgör några av målen med införandet av Human Factors principer.  
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Fig. 3.2 Ett Human Factors relaterat olycks-/incidentscenario (Reason, 1998) 

 

3.2.3 Olika kategorier av felaktigt handlande 

Avsikten med att införa ett Human Factors program är i huvudsak att få de mänskliga felen under 

kontroll. Om någon så att säga ”presterat sämre än tillåtet” (Less Than Adequate, LTA) och det 

är accepterat att fel är ofrivilligt begångna så finns det tre skilda sätt att begå en LTA prestation 

(Reason & Maddox, 1996): 

 

 Genom att begå ett felsteg. 

 Genom att ”tänka fel”. 

 Genom att begå en överträdelse 

Den största skillnaden mellan de tre är att de två första utgör fel - d.v.s. är oavsiktliga handlingar 

medan den tredje oftast utgörs av en avsiktlig handling. 

Att begå ett felsteg karakteriseras av att individen antingen missat att utföra ett väl intränat 

moment som att skriva in rätt partnummer vid beställning av en vanligt förekommande O-ring. 

OLYCKA/INCIDENT 

En del hål beror 

på aktiva fel 

Andra hål beror 

på latenta fel 

FÖRSVAREN MOT FEL  

PÅLITLIGT UNDERHÅLL 

FLYGARVETT 

LAGARBETE 

FLYGLEDNING BRA LEDNING 

RISKER 
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Genom att t.ex. råka träffa trean istället för tvåan på tangentbordet. Eller så misslyckas han/hon 

med att följa en fastställd arbetsprocedur genom att försumma ett arbetssteg.  

Att ”tänka fel” innebär missar i planläggandet av sina handlingar. Antingen genom en miss i valet 

alternativt tillämpningen av befintliga regler eller av ett misstag i lösandet av nya problem med 

befintliga kunskaper.  

Överträdelser innebär att individen avsiktligt avviker från exempelvis säkerhetsföreskrifter, regler 

och normer. Ytterligheten av överträdelser är när någon även planerar för de allvarliga 

konsekvenserna av sitt handlande, d.v.s. sabotage. Sabotage hör dock inte till vanligheterna. 

Normalt sett har personen i fråga inte trott eller räknat med att den begångna överträdelsen skulle 

kunna få sådana allvarliga konsekvenser. Det finns dock normalt sett alltid något att vinna med 

en överträdelse. Tre olika huvudkategorier av överträdelser kan urskiljas (Reason & Maddox, 

1996): 

 

1. Rutinartade överträdelser 

Står för att rutinmässigt ta vissa genvägar av bekvämlighet, t.ex. i form av att vänta med 

att signera av ett arbetsmoment tills slutet på arbetskortet är nått. Trots att myndigheterna 

kräver en signatur direkt efter utförandet av varje enskilt arbetsmoment. Denna typ av 

uppträdande uppmuntras inom ett företag som inte kontinuerligt förordar och uppmuntrar 

till arbete enligt föreskrifterna. 

 

2. Tristessbrytande överträdelser 

Utgör överträdelser för att få en känsloupplevelse a´ la fortkörning eller liknande. Man får 

en kick av att bryta mot regler. 

  

3. Situationskrävande överträdelser 

Kännetecknas av att den anställde sett sig tvungen till att begå överträdelsen för att få 

jobbet gjort. Vilket kan bottna i att arbetsplatsen, verktyg och annan utrustning är 

ofullständig eller att det finns olämpliga procedurer knutna till arbetet som skall utföras. 

 

3.2.4 De vanligaste typerna av underhållsfel 

Nedmontering och isär plockning utgör tillsammans med den efterföljande ihop monteringen och 

installationen de vanligast förekommande arbetsmomenten inom flygunderhållet idag (Reason & 

Maddox, 1996). Forskningsresultat har visat att det i särklass mest felbenägna arbetsmomentet är 

det senare vilket kan förklaras utifrån figuren nedan.  
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Fig. 3.3 Bult med muttrar (bild hämtad från hfskyway.com) 

 

Arbetet med att skruva av samtliga muttrar från bulten kan endast ske på ett sätt.  Antal sätt att 

skruva på muttrarna igen är dock mer än 40000. Vilket naturligtvis ger en mycket större 

möjlighet för fel att uppstå om kravet är att muttrarna ska skall sitta som de var placerade från 

början för att vara i funktionsdugligt skick. Felen som begås i samband med ihop montering och 

installation är oftast i form av att helt enkelt missa utförandet av ett nödvändigt arbetssteg under 

arbetets gång. Just denna försummelse av ett eller flera nödvändiga arbetssteg står enligt 

undersökningar för mellan 48-60% av samtliga underhållsfel (Reason & Maddox, 1996), 

(Reason, 1998), (Reason, 1997). Vad är det då som vanligen blir försummat? Listan över de 

vanligaste försummelserna toppas klart av olika typer av monteringsmoment som lämnats 

ofullständigt utförda eller helt ogjorda (22%). Därefter blir det nästan dött lopp mellan allt från 

delar som lämnats i låst läge till verktyg som glömts kvar i flygplanet (13-10%). En liknelse som 

kan dras till dessa typer av fel är orsakerna till varför vi har en tendens att lämna kvar den sista 

sidan under locket på kopieringsmaskinen. Efter det att vi t.ex. kopierat av en flersidig 

arbetsinstruktion. Anledningen är att arbetsmomentet med att avlägsna den sista sidan är 

funktionellt isolerat och skall ske efter det att målet är nått. Maskinen har ju redan spottat ur sig 

kopian av den sista kopian. Dessutom är den sista sidan oftast dold för ögat under locket på 

kopieringsmaskinen (Reason, 1998). 

 

3.2.5 Informationsprocessen 

När en människa skall utföra en handling genomgår hon en informationsprocess i tre steg 

(Reason & Maddox, 1996): 

 

1. Informationsinhämtande 

2. Informationsbearbetning och beslutsfattande  

3. Utförande 

 

Fel kan uppstå i samband med alla steg, men det är av stor vikt att bestämma i vilket/vilka av 

stegen fel begåtts för att kunna vidta de rätta åtgärderna för att korrigera felet/felen. Orsakerna till 

att fel begås i samband med informationsprocessen är många och ofta mycket mer komplexa i sin 

natur än vad de först kanske verkar. Grundorsakerna till varför fel begås har dock tagits fram och 

dessa faktorer rubriceras i litteraturen som ”bidragande faktorer”. För Ronaldos del i exemplet 
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tidigare så kan en sådan faktor utgöras av en jagande back som både stressar och distraherar 

honom. Plus det faktum att han känner pressen från nära nog alla sina landsmän att det är han 

som ska göra målen och ro hem VM-bucklan åt Portugal. Vilket sammantaget eller var för sig 

resulterade i det misslyckade skottförsöket. 

 

3.2.6 Bidragande faktorer 

Människan utgör ju som bekant en viktig kugge i det system som möjliggör en fungerande 

flygverksamhet. Systemet ifråga brukar uppdelas i följande tre kategorier enligt Joint Aviation 

Authorities (Udsen, 1997): 

 

 Hårdvara t.ex. flygplan och verktyg 

 Mjukvara såsom jobbkort och information 

 Människor t.ex. i form av utbildning och ledning. 

 

International Civil Aviation Organization, ICAO har utvecklat en beskrivning av människan i 

systemet i sin s.k. SHEL-modell, senare utvecklad till SHELL-modellen (Robertson, 1998). 

Akronymet står för Software, Hardware och Liveware. Vilket är ekvivalent med uppräkningen 

ovan och figuren nedan. Men förmedlar också en bild av de gränssnitt, i figuren symboliserat av 

den svarta tjocka ramen, som finns mellan människan (liveware) i centrum gentemot andra 

människor, hårdvaran och mjukvaran i det system hon befinner sig i. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 SHELL modellen (bild från föreläsning av James Reason i Linköping) 

 

SHELL-modellen utgör ofta utgångspunkten för synen på människan hos de som praktiserar 

Human Factors och hur hon påverkas av de andra delsystem som tillsammans utgör ett 

flygbolag. Modellen kan också tjäna som en grunduppdelning av var de olika bidragande 

faktorerna till mänskliga fel härstammar ifrån (Maddox, 1995; Ericson & Mårtensson, 1998; 

Robetson, 1998). 

L 

H 

S E L 
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”Bidragande faktorer" är en benämning på faktorer som bidrar eller är orsaken till att vi begår fel 

i vårt dagliga arbete. Ett samlingsnamn för allt som kan påverka en människa prestationsförmåga 

både internt och externt är ”Performing Shaping Factors”. Där interna faktorer t.ex. berör 

yrkesskicklighet, stress samt psykiska, fysiska och sociala faktorer. Externa exempel är då dålig 

utbildning, dåliga verktyg och dålig arbetsmiljö (Maddox, 1995). En annan populär rubricering 

av de bidragande faktorerna och som mer fokuserar sig på den enskilda individen är ”the dirty 

dozen” signerad Mr. Gordon Dupont (Dupont, 1998,Dupont, 1997). Mr. Dupont har en lång och 

gedigen bakgrund inom flyget bl.a. som flygunderhållsingenjör, pilot och teknisk utredare vid 

både the Canadian Aviation Safety Board och the Transportation Safety Board. Han har också 

varit aktiv på Transport Canada System Safety med bl.a. utvecklingen av program såsom 

"Human Performance in Maintenance". 

 

The dirty dozen är som följer: 

 

1. Bristande kommunikation. 

2. Självbelåtenhet. 

3. Brist på kunskap. 

4. Distraktion. 

5. Bristande lagarbete. 

6. Utmattning. 

7. Bristande resurser. 

8. Press 

9. Brist på bestämdhet/uttrycklighet/påstridighet. 

10. Stress. 

11. Bristande medvetenhet. 

12. Normer. 

 

Ovanstående faktorer är viktiga i förståelsen för varför vi människor begår fel. Faktorerna är inte 

minst viktiga för att om de memoreras och förstås kan resultatet bli en höjd medvetenhet för när 

och i vilka situationer vi människor är mer benägna att begå fel. 

 

1. Bristande kommunikation 

Bristande kommunikation är likvärdigt med dålig kommunikation. Kommunikation är en process 

som kontinuerligt fortgår på ett eller annat sätt inom hela företaget. Kommunikation brukar, 

beroende på hur den flödar genom företagets organisation, delas in i nedströms, uppströms och 

horisontell kommunikation (Rifkind, 1996). Nedströms är kommunikationen från toppen till 

botten på organisationen och uppströms det motsatta. Egenskaperna hos dessa typer av 

kommunikation är, som namnen antyder, att det är lättare för ledningen att få ut vad de vill ha 

sagt till sina anställda än vice versa. Den horisontella kommunikationen berör det 

informationsutbyte som sker mellan individer på samma organisationsnivå. En dålig 

kommunikation kan få allvarliga konsekvenser oavsett i vilket av kommunikationsflödena 

bristerna föreligger. En ledning som inte lyckas förmedla till sina anställda en policy där 

säkerheten går före allt annat. Riskerar under pressade situationer att få en arbetsstyrka som 
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istället ” gör allt” för att få planen i väg på utsatt tid. En organisation där ledningen ej lyssnar på 

sina anställda löper risken att få en illojal och omotiverad arbetsstyrka som saknar förtroende för 

sin ledning. Risker med brister i den horisontella kommunikationen är t.ex. kopplat till 

skiftavlösningar, där det finns ett antal exempel på incidenter som inträffat under årens lopp. En 

incident berör en A320 som erhöll en ofrivillig roll p.g.a. att fyra av fem spoilers på högervingen 

lämnats kvar i ”maintenance mode” (Reason, 1998).   

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Använd loggböcker och arbetsunderlag för att undvika tveksamheter 

 Diskutera igenom saker och ting som skall göras eller vad som blivit slutfört 

 Tag för vana att aldrig anta något 

 

2. Självbelåtenhet 

Självbelåtenhet definieras som ” en medveten eller omedveten sänkning av en persons normala 

standard vad gäller förmågan att fatta beslut och vidta åtgärder” (Komarniski, 1996). 

Självbelåtenhet är ett ständigt närvarande hot i utförandet av arbetsuppgifter som innebär en 

ständigt återkommande repetition av diverse arbetsmoment. Inom flygunderhållet finns som 

bekant en hel del arbetsuppgifter av denna typ och då speciellt vanligt förekommande vid någon 

form av inspektion. Självbelåtenhet kan sägas vara en kombination av en sänkt medvetenhet för 

vad det egentligen är man håller på med. Samt att personen ifråga känner sig nöjd med att saker 

och ting går rutinmässigt tillväga. Följden kan bli att han/hon självständigt börjar sänka kraven på 

den egna prestationsförmågan. Att börja hoppa över vissa steg i en inspektionsrunda p.g.a. att 

"där har det aldrig varit fel förut" kan tjäna som exempel för en sådan nivåsänkning. Individen 

emotsätter sig också förändringar. Nöjd med hur saker och ting fungerar för närvarande. Vilket 

även kan leda till att han/hon undviker att ta tag i saker och ting som eventuellt kan medföra 

jobbiga förändringar. I värst fall så utvecklas en tendens till att se det man förväntar sig att se. 

Vilket medför en uppenbar risk att eventuella felaktigheter missas (Dupont, 1998). 

Självbelåtenheten är en lömsk företeelse som kommer smygande och är svår att upptäcka hos sig 

själv. 

 

Exempel på åtgärder (Komarniski, 1996): 

 Var medveten om faran med självbelåtenhet 

 Var professionellt engagerad i vad som händer i ditt yrke 

 Jobba alltid efter checklistor och arbetsunderlag 

 

3. Brist på kunskap 

Flygunderhållet är en verksamhet under ständig förändring. Modifikationer utförs och nya 

servicebulletiner kommer in. Regler och rekommendationer från myndigheter strömmar in. Allt i 
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en ständig kamp för att hålla nere olycks- och incidentstatistiken. Brist på kunskap är då bl.a. att 

inte hålla sig a-jour med dessa förändringar. Ett annat exempel kan vara att inte ha fått tillräckligt 

med utbildning på en ny snarlik flygmotortyp när du blir satt att utföra ett arbeta på den. Bristen 

på kunskap blir extra allvarlig i kombination med attityden eller policyn inom företaget att ”det 

här fixar jag/vi” (Dupont, 1997). 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Införskaffa nödvändig kunskap 

 Använd de senaste uppdateringarna av manualerna 

 Våga fråga andra om hjälp  

 

4. Distraktion 

Att bli distraherad och därför begår ett fel antas orsaka ungefär 15% av samtliga underhållsfel 

(Dupont, 1997). Psykologer hävdar att distraktion är den vanligaste orsaken till att vi glömmer 

saker och ting. Vi har en tendens till att tänka i förväg, medvetet eller omedvetet, när vi jobbar. 

Därför tror vi, efter störningsmomentet, att vi kommit längre än vad vi i verkligheten gjort när 

koncentrationen åter riktas mot arbetsuppgiften. Om vi t.ex. står och jobbar med hopmonteringen, 

av vad det än må vara enligt checklistan, så tror vi oss ha kommit ett par steg längre än vad vi 

egentligen gjort.  

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1998,Dupont, 1997): 

 Vara medveten om problemen med och konsekvenserna av att bli störd under pågående 

arbete 

 Avsluta alltid jobbet eller markera var du slutade 

 Markera ett ofullständigt utfört jobb 

 Gör det till en vana att alltid gå tillbaka tre steg när du återvänder till arbetsuppgiften 

 Använd detaljerade checklistor 

 

5. Bristande lagarbete 

Handlar i princip om dåligt samarbete när individer utför arbetsuppgifter tillsammans. Har spelar 

kommunikationen mellan de olika medlemmarna i arbetslaget en viktig roll. 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Diskutera igenom vad som skall göras, hur det ska göras och vem som skall göra vad 

 Försäkra er om att samtliga har förstått och är ense om arbetsuppgiftens utförande  
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6. Utmattning 

Att vara fysiskt utmattad vet förmodligen de flesta av oss hur det känns i idrottssammanhang. 

Den fysiska och mental utmattning vi kan råka ut för i vår vardag är dock svårare att upptäcka 

innan den blir allvarlig. Problemet är att symptomen på utmattningen kommer smygande och kan 

bero på långa arbetsdagar, brist på sömn, stress, stora temperatur variationer samt en rad andra 

vanliga arbetsmiljöfaktorer såsom ljud, ljus och vibrationer. Viktigt att ha i åtanke är att 

människor har olika förutsättningar att klara av utmattning och att individens förmåga att klara 

detta avtar med åren. Symptomen på utmattning kan t.ex. vara att man kräver högre stimuli än 

normalt för att reagera, minnet börjar svikta, man blir tillbakadragen och uppmärksamheten 

försämras. 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Ha kunskap om symptomen för att kunna upptäcka dem hos sig själv och andra 

 Planera utförandet av svåra och krävande arbetsuppgifter under de timmar på dygnet då 

du är som piggast 

 Regelbunden sömn och träning 

 

7. Bristande resurser 

När det råder brist på resurser oavsett om det gäller materiella eller mänskliga sådana. Så ställs 

underhållspersonal ofta inför valet att låta planet stå på marken eller försöka fixa saker och ting, 

så gott det nu går, och eventuellt få upp planet i luften. Ett scenario kan vara att som flygtekniker 

försöka fixa ett problem utan att ha tillgång till det för arbetsuppgiften specificerade 

specialverktyget. Ett annat scenario kan vara att utföra en arbetsuppgift i bristfällig belysning då 

armaturen alltid används på annat håll. Brist på folk kan också utgöra en grundorsak till att fel 

begås. Som exempel kan nämnas en incident med en Boeing 737-400 som 1995 förlorade i 

princip all olja ur båda motorerna p.g.a. att ”the high pressure rotor drive covers” saknades på 

båda motorerna. Där bristen på folk ledde till att skiftledaren tog på sig arbetsuppgifter som han 

saknade de nödvändiga färdigheterna och erfarenheten för (Reason, 1998). 

 

Exempel på årgärder (Dupont, 1998,Dupont, 1997): 

 Behåll alltid de normala kraven på arbetet som utförs och låt planet stå på marken om 

minsta tveksamhet råder  

 Våga säg ifrån och ställ krav på att nödvändiga resurser införskaffas 
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8. Press  

Press kan endera komma utifrån eller vara självförvållad. Inom flygindustrin erhålls trycket från 

kombinationen av hög säkerhet och vikten av att undvika förseningar i avgångarna. Problemet 

ligger i att inse när dessa krav blir omänskliga och då kunna säga ifrån. 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Försäkra dig om att pressen inte är skapad av dig själv 

 Våga prata om pressen du anser dig bli utsatt för 

 Be om extra hjälp 

 Våga säga nej då pressen blir för stor 

 

9. Bristande bestämdhet/ uttrycklighet/ påstridighet 

Är i mångt och mycket att kunna sätta gränser för vad som är tillämpligt och utifrån dessa 

standardramar våga hojta till då något inte är förenligt med densamma. 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Kompromissa aldrig med ditt omdöme och de krav du själv satt upp som rimlig standard 

 Om problemet inte är kritiskt skriv ner vad som sagts och gjorts i loggboken 

  

10. Stress 

Stress kan vara både positivt och negativt. För stress passar det gamla talesättet ”att lagom är 

bäst” mycket väl in. Det är nämligen så att för lite stress gör att vi ej presterar lika bra som då vi 

stressar upp oss lagom mycket. Vi riskerar en ökad grad av självbelåtenhet om vi inte utsätter oss 

själva för "stressande" uppgifter. För mycket stress å andra sidan gör oss benägna att begå fel då 

vårt omdöme tenderar att svikta. Dessutom erhålls förr eller senare fysiska signaler på att vi är 

utsatta för mer stress än vad vi klarar av. Symptom i form av huvudvärk, magsår eller t.o.m. så 

allvarligt som hjärtattacker (Dupont, 1998). 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Var medveten om hur du påverkas i ditt arbete av stress 

 Stanna upp och kliv av stresståget och titta rationellt på problemet 

 Ta och diskutera problemet med någon 

 Fysisk träning 
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11. Bristande medvetenhet 

Här är det frågan om att ha förlorat förmågan att inse vad det egentligen är du gör och därmed 

använder du dig inte av sunt förnuft. Saker och ting går på rutin och du tänker inte efter. Drabbar 

oftast mycket rutinerad underhållspersonal.  

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Tänk på vad konsekvenserna av ditt utförda arbete kan bli i händelse av en olycka 

 Fråga andra om de kan se några problem med det utförda jobbet 

 

12. Normer 

Normer för folks beteende, både för gruppmedlemmar och utomstående utarbetas i den grupp av 

individer som arbetar tillsammans. Här bestäms hur gruppmedlemmarna skall uppträda mot 

varandra och hur arbetet utförs gentemot företagets policy m.m. Exempel på dåliga normer är att 

vara positiv till att ta genvägar för att få jobbet gjort eller att se på ledningens direktiv som 

generell smörja konstruerade av kontorsråttor som inget vet om verkligheten. Goda normer kan 

då vara policyn att kunna fråga varandra om hjälp då minsta tveksamhet råder om arbetet som 

skall utföras. 

 

Exempel på åtgärder (Dupont, 1997): 

 Arbeta alltid efter instruktionerna eller se till att instruktionerna ändras 

 Var medveten om att goda normer i sig inte ser till att saker och ting blir riktigt utförda 
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3.3 Att införa ett Human Factors program 
 

3.3.1 Motiv och målsättning bakom ett Human Factors program 

Den grundläggande och primära målsättning hos samtliga flygbolag är eller skall vara att erhålla 

en så hög säkerhet som möjligt med de medel som stås till buds. En naturlig måttstock är att 

sträva efter att inga olyckor skall ske, vilket också sattes som ett internationellt mål vid ett Airline 

Safety Summit 1995 (Drury, 1996). Ett annat mycket högt prioriterat mål hos flygbolagen av idag 

är som bekant, i den allt hårdare konkurrensen, att vara så kostnadseffektiva som möjligt. Även 

här blir det mer och mer uppenbart att ett Human Factors program till en förhållandevis rimlig 

kostnad kan ge en ökad kostnadseffektivitet (Johnson, 1997), (Dupont, 1998), (Johnson, 1993). 

Siffrorna i diagrammet nedan (fig. 3.5) visar att det även i framtiden lär finnas starka skäl att tro 

att ett fortsatt behov av Human Factors program kommer finnas. Att det t.ex. blir fler och fler 

flygplan per flygtekniker i kombination med ökade kundkapskrav i takt med att flygplanen blir 

mer och mer komplexa. Utgör i sig en tydlig trend som ger motiven för att ytterligare utveckla de 

hjälpverktyg och de utbildnings- och träningsmetoder som kommer att behövas för att på ett 

kostnadseffektivt sätt utföra det arbete som krävs för att inte göra avkall på säkerheten. (Shepherd 

& Johnsson, 1995), (Federal Aviation Administration, 1997), (Johnson, 1993). Tilläggas bör att 

mål även kan sättas upp för de positiva bieffekterna i form av t.ex. förbättrad arbetsmiljö och 

ökad arbetsmoral. 
 

Fig. 3.5 Utvecklingen inom trafikflyget (data från hfskyways.com/hfami/strategicplan, 1998) 
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3.3.2 Initialplanen 

Att dra nytta och använda sig av de resultat som Human Factors forskningen inom 

flygunderhållet kommit fram till kan göras på många sätt. Ytterligheterna är å ena sidan att 

använda sig av den i form av punktinsatser efter det att ett fel begåtts. Å andra sidan kan man 

införa Human Factors som en högintegrerad process i hela sin underhållsverksamhet. Vilket kan 

jämföras med införandet av andra högintegrerade processer som använts inom flygbranschen som 

t.ex. Total Quality Management (Drury, 1995). 

Ett annan övergripande skillnad i att införa Human Factors ligger i utformningen av den 

arbetsgrupp som skall jobba med integreringen av det i företaget. Ytterligheterna kan här 

symboliseras av det amerikanska flygbolaget North West Airlines toppstyrning. Med en 

”Steering Committee” bestående nästan uteslutande av vice presidents som ger direktiv åt en 

verkställande grupp bestående av managers, directors etc. (Cunningham, 1996). Medan 

motpolens exempel finns att hämta hos australiensiska Qantas med konceptet ”by the engineers 

for the engineers” i sitt Human Factors program kallat the H.E.A.R. (Human Error and Accident 

Reduction) program (Fitzpatrick & Wright, 1997). Qantas ide bygger på att man formar en 

Human Factors arbetsgrupp bestående enbart av ”folk från golvet”, men med den så viktiga 

aktiva uppbackningen och stödet av någon entusiastisk och auktoritär person från 

ledningsgruppen.  

 

3.3.3 Det anonyma felrapporteringssystemet 

Ett anonymt och smidigt rapporteringssystem av fel och misstag är mycket viktigt för att få ett 

fungerande Human Factors program (Udsen, 1997 - Session 12). Policyn hos företaget måste vara 

att uppmuntra och stödja denna rapportering och att snarare få in en felrapport för mycket än att 

riskera att ett fel av vikt missas. I princip skall då varje felhandling rapporteras in oavsett om 

personen själv bedömer att felet kan orsaka en incident/olycka eller inte. Detta med anledning av 

att i många fall är det svårt att avgöra vilka konsekvenser ens kanske till synes betydelselösa 

misstag kan få i det långa loppet. Det finns otaliga exempel på fel (latenta fel), som var för sig 

inte skulle kunna utgöra något hot mot säkerheten. Men som i kombination med varandra och 

någon utlösande faktor fått oanade konsekvenser. Den anställde får tänka tanken att det kanske 

inte är första gången felet begås och att grundorsaken bakom felhandlandet kan vara något helt 

annat än vad den först verkar. Ansvaret för att felrapporteringssystemet fungerar läggs lämpligen 

på kvalitetsavdelningen (Udsen, 1997 - Session 12). Vilket kan leda till en lite annorlunda roll för 

avdelningen. Eftersom det är ett måste att de anställda kan lita på att det de rapporterar in 

används till det ursprungliga syftet med rapporteringen. Vilket är att få ett utgångsmaterial att 

analysera med avseende på de bidragande orsakerna till felen. Därefter kan Human Factors 

arbetsgruppen bestämma vilka av dessa orsaker de skall ge sig i kast med. Först då kan riktlinjer 

sättas upp för de åtgärder som krävs för att komma till rätta med problemet. Statistik måste alltså 

föras på inrapporterade fel. Data från de inrapporterade felen kommer då till användning när det 

gäller att se eventuella trender i frekvensen av fel före och efter införandet av Human Factors 

åtgärderna. Viktigt för att kunna bevisa för företagsledningen och övriga anställda att åtgärderna 

ger resultat. Därför måste felrapporteringssystemet byggas upp och tas i bruk så snart som möjligt 

efter det att beslutet fattas om att införa ett Human Factors program. 
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För att behålla de anställdas förtroende och erhålla ett väl fungerande felrapporteringssystem 

krävs det att företagsledningen bryter ”the blame cycle” (Mortensen, 1997). D.v.s. att många 

flygbolagsledningar ofta skyllt underhållsfelen på den enskilde individens oförmåga/ovilja att 

utföra sitt jobb ordentligt. Vilket kan medföra att de anställda inte vill rapportera in sina 

felhandlingar (Udsen, 1997 - Session 12). Ledningen måste efterleva det faktum att fel oftast har 

sina orsaker i organisationen och inte hos den enskilde individen.  
 

3.3.4 Ett exempel på en arbetscykel för infördandet av Human Factors 

åtgärder 

1. Analys av olika arbetsmoment (Drury, 1995). 

Arbetsgruppen bör utse ett antal viktiga arbetsmoment där det råder hög risk för att begå 

mänskliga fel. Exempelvis viktiga arbetsmoment som utförs i dålig belysning eller i ogynnsam 

arbetsställning. Det är under detta moment som Human Factors arbetsgruppen kommer att ha 

ovärderlig hjälp av data från det anonyma felrapporteringssystemet. För att kunna erhålla 

indikationer på var det kan finnas ett akut behov av Human Factors åtgärder. Samtidigt skall det 

vara öppet för samtliga anställda att bidra och komma med förslag till var de anser att det finns 

ett behov av att Human Factors åtgärder införs. 

 

2. Skräddarsy lösningar för eventuella Human Factors problem (Drury, 1995). 

För att samtliga individer skall kunna ge sitt bidrag bör lösningarna genereras genom att 

företagets ordinarie rutiner och procedurer används. Vilket även säkerställer införandet av 

lösningarna och att det är det verkliga problemen, som uppdagades i samband med analysen 

enligt ovan, som det tas itu med. Dessutom skall alternativa lösningar plockas fram till företagets 

ekonomiansvariga att ta ställning till. 

 

3. Införa de föreslagna lösningarna/åtgärderna (Drury, 1995). 

 

4. Re-analys av arbetsmomentet efter vidtagna åtgärder (Drury, 1995). 

Innebär i princip att de arbetsmoment där förändringar införts analyseras för att se om åtgärderna 

fungerar effektivt. Här skall Human Factors arbetsgruppen utveckla och använda sig av någon 

form av mätmetod lämplig för ändamålet 
 

3.3.5 Praktiska exempel på Human Factors åtgärder  

Ett flertal flygbolag var tidigt ute med att använda sig av Human Factors åtgärder i sin 

underhållsverksamhet. Förutom redan nämnda Qantas återfinns bl.a. Northwest Airlines, Delta 

Airlines, British Airways m.m. (Predmore, 1997), (Cunningham, 1996), (Graha & Kuenzi, 1997), 

(Allan, 1997). Många av flygbolagen har valt att bl.a. använda sig av färdigkonstruerade verktyg 

i jakten på de mänskliga felen. Exempel på sådana verktyg är Maintenance Error Decision Aid 

(MEDA), Aurora Mishap Management System (AMMS), Managing Engineering Safty Health 
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(MESH)  m.fl. MEDA är ett verktyg som utvecklades av Human Factors personal på Boeing i 

samarbete med ett antal flygbolag bl.a. Northwest Airlines och British Airways. Det är ett 

datainsamlingsverktyg för fel anpassat till flygunderhåll. T.ex. kan tas fram vilka bidragande 

faktorer som är mest frekvent förekommande som orsak till att fel uppstår inom en 

underhållsorganisation (Cunningham, 1996), (Graha & Kuenzi, 1997), (Allan & Rankin, 1997). 

AMMS är också ett datainsamlingsverktyg för fel, men som av vissa anses mer andvändar vänligt 

än MEDA. Det har funktioner som datainsamling on-line med efterföljande analys och hjälp till 

att utveckla en förebyggande strategi. En annan fördel med att använda ett verktyg som AMMS 

är att det innehåller en funktion som tillhandahåller en ”Return On Investment” för varje 

föreslagen åtgärd (Cunningham, 1996,Graha & Kuenzi, 1997). Båda dessa verktyg har det 

gemensamt att de tar fram trender ur redan begångna fel som sedan kan utgöra ett beslutsunderlag 

för vilka åtgärder som skall vidtas. Skillnaden mellan MEDA och AMMS jämfört med MESH är 

att det senare är ett verktyg som jobbar uteslutande på en förebyggande basis. Det baseras alltså 

inte på redan begångna fel. 

MESH skapades för British Airways och med det kan man bedöma vilka lokala och 

organisatoriska faktorer som är avgörande för kvalitén och säkerheten. Vilket sker genom att ta 

fram de två till tre latenta tillstånd som är i störst behov av åtgärder. Tillstånd som om de lämnas 

utan åtgärd i framtiden kommer att bidra till underhållsfel och kvalitetssänkningar. MESH ger 

alltså kunskapen om var det är effektivast att sätta in sina resurser. I MESH bedöms de lokala 

faktorerna av underhållspersonalen på golvet medan de organisatoriska faktorerna bedöms av den 

lokala tekniska ledningen (Reason, 1997). 

En annan kategori av praktiska exempel på Human Factors åtgärder, som bl.a. används av Delta 

Airlines och Northwest Airlines, utgörs av Maintenance Resource Management (MRM). MRM 

utgörs dock av en process utvecklad ur Continental Airlines Crew Coordination Concept. En 

process i form av ett tränings-/ utbildningsprogram som knyter an till många av de typiska 

Human Factors ämnena som stresshantering, utmattning och kommunikation. Avsikten med 

MRM är att genom förbättrad kommunikation och koordination underhållspersonalen emellan 

åstadkomma en höjning av både säkerheten och prestationen på underhållsarbetet (Robetson, 

1998). 

Några konkreta exempel på områden där flygbolagen använt sig av Human Factors metoder är 

hos: 

 

Qantas   

 Ett utbildningspaket för nyanställda där Human Factors är integrerat från start 

 Utvecklande av ett Heavy Maintenance Shift Handover package, skriftligt och muntligt 

 

Northwest Airlines  

 Analys av olika arbetsuppgifter för att få med all den informationen som anses nödvändig 

för att till fullo kunna tillgodogöra sig varje ny enskild arbetsuppgift vid ”On the Job 

Training” (OJT). Samt för att ge denna så viktiga utlärningsmetod en struktur att följa 

skapades ”Structured On the Job Training”. 

 Moderniseringen av workcards 
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Delta Airlines 

 Har utarbetat urvalskriterier för tillsättandet av t.ex. skiftledare med Human Factors 

aspekter i åtanke 

 

Ytterligare aspekter och exempel på när Human Factors principerna kan vara till nytta är vid 

nyetablering av procedurer och faciliteter, när nya instruktioner skrivs samt vid nyanskaffning av 

verktyg och utrustning m.m. (Udsen, 1997). 

 

3.3.6 Vikten av att mäta 

Att kunna mäta effekterna av sina Human Factors ansträngningar kommer att ha en avgörande 

betydelse för hela Human Factors programmets öde. Erhålls inte signifikanta resultat kan heller 

aldrig motiven för en fortsättning av Human Factors åtgärder styrkas. Exempel på mätmetoder 

som figurerar i Human Factors sammanhang är dels olika varianter på datainsamling av fel samt 

undersökningar i form av noggrant utarbetade frågeformulär där t.ex. attitydförändringar och 

ökad prestationsförmåga kan mätas (Taylor, 1998), (Allan & Rankin, 1997). Oavsett metod så 

eftersöks förändringar och trender i samband med den införda åtgärden.  
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4 Human Factors i praktiken 
 

4.1 Allmänt 

I praktiken skiljer man på tre huvudnivåer av underhåll inom flyget, Line-, Base- och Heavy 

Maintenance. Den första nivån är relativt vanligt förekommande i flygbolagens egen regi. De 

senare som spänner över ett ganska brett spektrum av mer tidskrävande underhållsåtgärder sker 

vanligtvis, åtminstone till viss del, i specialiserade underhållsverkstäder. Ofta har dock dessa 

verkstäder en direkt eller indirekt koppling till flygbolaget eller tillverkaren – som t.ex. inom det 

tunga flygmotorunderhållet. Kravbilden från myndigheterna på de fristående underhållsaktörerna 

är dock i grunden densamma som för flygbolagen. 

Av praktiska skäl så blev det svenskt civilt flygunderhåll som här kom att studeras för att se på 

förutsättningar och möjligheterna att använda sig av begreppet Human Factors inom 

flygunderhållet. Det flygbolag som initialt kontaktades och där även utgångspunkten för 

examensjobbet låg. Ingick som en del i en större grupp av företag som förutom att trafikera ett 

antal svenska städer med en skiftande flygplansflotta även sysslade med bl.a. flight crew 

utbildning, flygplansleasing och underhållsverksamhet. Det andra företaget som ingick i studien 

och där författaren var anställd under ett flertal år verkade inom det tunga flygmotorunderhållet. 

Den aktuella flygmotorverkstaden var specialiserad på två vanligt förekommande flygmotorer 

från en specifik motortillverkare. Dock som en fristående verkstad med lång erfarenhet av 

flygmotorunderhåll och med en historisk koppling till ett svensk civilt flygbolag. 

 

4.2 Flygbolagets underhållsorganisation 

Underhållsverksamheten hos det aktuella flygbolaget bedrevs i ett separat tekniskt inriktat 

aktiebolag med större delen av sin dagliga verksamhet förlagd till Sverige. Det tekniska bolaget 

hade flera bollar i luften och var en Maintenance & Repair Organisation i form av en s.k. 

tredjeparts underhållsleverantör med ett European Aviation Safety Acency (EASA) part 145 

tillstånd att utföra Line Maintenance på sina flygplan. Dels för sin egen flotta men även för ett 

antal europeiska flygoperatörer ute på ett flertal linjestationer inom Sveriges gränser. De hade 

även tillstånd att utföra tyngre underhåll s.k. Base Maintenance för flygplanstypen som utgjorde 

deras kärnflotta. Ett underhåll som även innefattade en del flygmotor och Auxiliary Power Unit 

(APU) underhåll, men inte ner på den detaljnivå som sker vid Heavy Maintenance. Deras Line 

Maintenance avdelning hade utsetts av deras underhållsledning till att bli först ut med att se på 

möjligheterna och den potentiella nyttan med Human Factors begreppet i deras dagliga 

underhållsarbete. Huvudanledning var att stora delar av deras Line Maintenance aktiviteter 

utfördes i nära anslutning till den dagliga driften av den aktuella flygplansflottan. Ett fel som 

begicks där ledde väldigt lätt till försenade och eventuellt inställda avgångar. I praktiken började 

deras uttalade intresse för Human Factors med att man skickade sin dåvarande Line Maintenance 

Manager på ett Human Factors seminarium/workshop i USA. Med sig hem tog han en tydlig 

signal om att förändringar var på väg i myndigheternas regelverk. Ett regelverk som sätter 

ramarna specifikt för underhållet av flygplan och som snart även skulle komma att innefatta krav 

på ”Human Factor awareness training” för all personal som jobbade med flygplansunderhåll.  
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Flygbolagets underhållsorganisation kännetecknades av en platt organisation med korta 

beslutsvägar och högt i tak mellan ledningsgruppen och övriga medarbetare. Nedan är ett utdrag 

ur deras Maintenance Exposition (ME) som beskrev den aktuella underhållsorganisationen. 

 

 

Fig. 4.1 Organisationsschema (från företagets ME, 1997) 
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De inledande mötena och diskussionerna togs med delar av den aktuella ledningsgruppen som i 

företagets Maintenance Exposition gick under benämningen Technical Administration och bestod 

av följande roller: 
 

 

Fig. 4.2 Ledningsgruppen (från företagets ME, 1997) 

 

Ur dessa möten framkom en stark önskan om att ledningsgruppen behövde få en nödvändig 

övergripande inblick, och ökad kunskap, i ämnet. Med en uttalad ambition att få med sig Human 

Factors begreppet i sin dagliga verksamhet behövde de mer kunskap att grunda sina beslut på. 

Gemensamt bestämdes då att ett delmoment med examensarbete skulle bli en presentation av 

examensarbetets litteraturdel för ledningsgruppen. Med syfte att belysa några av de viktigaste 

insikterna och kunskaperna inom Human Factors forskningen kopplat till flygunderhållet. Utifrån 

dessa nyvunna kunskaper och insikter skulle ledningen förhoppningsvis vid ett senare tillfälle 

kunna fatta mer korrekta beslut kring nästa steg i deras Human Factors arbete. 

En övergripande inblick i hur deras dagliga arbete fortlöpte erhölls genom att författaren följde 

arbetet på plats under ett par dagar och även tog del av ett par av deras månatliga skiftledarmöten. 

Ett forum med syftet att kunna stämma av, hålla koll på och diskutera pågående arbeten och även 

planera för kommande jobb. Mötet följde även upp trender i form av antal anmärkningar på de 

aktuella flygplanen. Ur dessa möten framgick tydligt att man en längre tid kämpat med ett antal 

icke utförda anmärkning. Där ett 20-tal var äldre än tre månader och ca 15 stycken var klassade 

som anmärkningar där materialbehovet var tillgodosett. Mantimmarna saknades dock för att 

kunna utföra arbetsuppgiften och därmed stänga anmärkning. Något som upplevdes som 

frustrerande bland skiftledarna. Medvetenheten kring riskfaktorer i det mänskliga beteendet 

existerade helt klar inom organisationen och man hade nyligen gått igenom kurser i konflikt 

hantering och fysisk utmattning. 
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4.3 Human factors inom Line Maintenance 

Den aktuella Line Maintenance avdelningen ombads notera och lista tio i deras tycke typiska 

incidenter från det dagliga underhållet av deras kärnflotta ute på linjestationerna. Händelser som 

av dem själva skulle anses vara relaterat till den mänskliga faktorn. Nedan följer en 

sammanställningen av dessa tio händelser: 

 

1. Vid ett flertal tillfällen har skador uppstått vid in- och utbogsering av flygplanet i 

hangaren. Skador på elevator och stabilisator när flygplanet stött emot hangarstrukturen. 

Plåtreparationer som följd. 

2. Bogseringsskador på skevroder när flygplanet tagit emot hangardörrarna. Plåtreparationer 

som följd. 

3. Påkörning av skevroder med gaffeltruck då ett av flygplanen stod parkerat utanför 

hangaren. Roderbyte och plåtreparationer på skevroder. 

4. Flertal påkörningar med skador på höjdtrim-/skevroder av avisningsfordon. 

Plåtreparationer. 

5. Skevroderskador då cateringbilar kört in i höger skevroder på en och samma flygplats 

p.g.a. att rutiner kring körning runt flygplanet inte följts. Skevroderbyte och reparation av 

plåtskador. 

6. Motorverkstaden misstolkade/missförstod en Service Bulletin vilket medförde att en 

värmesköld till ett lager i aktuell motortyp inte monterades i tre motorer. Motorerna togs i 

bruk och flög en tid innan det uppdagades och det innebar att man fick ställa dessa plan på 

backen en dag för att åtgärda och montera den aktuella värmeskölden. 

7. Tekniker har vid ett flertal tillfällen glömt plocka bort skydd för pitot rör och ”static 

plates” innan man skickat iväg flygplanet. Vilket medfört att man fått avbryta starten då 

t.ex. fartmätaren inte indikerat rätt. Vanligtvis har detta skett vid första flygningen då det 

varit mörkt ute. 

8. Tekniker har glömt tagit ur låspinnar till noshjul och huvudlandningsställ. Vilket medfört 

att man inte kunnat fälla in stället och fått återvända efter start. 

9. Under stress har tekniker glömt falla tillbaka en lucka och låsa en lucka som normalt fälls 

upp vid hjulbyte för bättre åtkomst. Medförde att flygplanet fick återvända då luckan inte 

gick i lås när man fällde in landningsstället under stigning. 

10. Tekniker tappade en trasa i närheten av luftintaget för APU’n när den var igång för fullt. 

Trasan sögs in och kompressorskador i APU’n blev följden.  

 

Naturligtvis fanns det fler händelser men de som listats ovan utgjorde tydliga exempel på där de 

själva ansåg att den mänskliga faktorn spelade en avgörande roll. Dessutom hade de orsakat 

betydande missräkningar för bolagets planering och utnyttjande av flygplanen i den dagliga 

trafiken. För att nämna ytterligare något exempel, så var det vid fler än ett tillfälle som det läckte 

olja eller bränsle vid testkörningen av motorerna. P.g.a. att man inte dragit åt en röranslutning 

ordentligt efter åtgärd. Ett annat scenario som berörde både Line- och Base Maintenance gällde 

de reservmotorer som stod redo för att monteras upp på flygplanet. Mer än en gång hade man 

lånat en eller flera komponenter från dessa reservmotorer och inte tagit till nödvändiga åtgärder 

som att beställa en ny komponent och märka upp den aktuella reservmotorn som ”icke 
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flygvärdig” både fysiskt och systemmässigt. Vilket medförde att den aktuella reservmotorn inte 

var komplett och därmed inte heller omedelbart tillgänglig för installation. 

 

4.4 Human Factors inom svenskt tungt flygmotorunderhåll 

Den aktuella flygmotorverkstadens underhållsorganisation påminde i stort om den hos 

flygbolaget och kännetecknades också av en platt organisation med korta beslutsvägar och högt i 

tak. Bolaget var ett av flera företag inom en större koncern som även sysslade med militärt 

flygunderhåll, reparationer av flygkomponenter och även viss nytillverkning av specifika 

flygmotordelar. Att det inte enbart är i samband med Line Maintenance aktiviteter som fel begås 

och där den mänskliga faktorn spelat en betydande roll är naturligtvis självklart. Även inom det 

tunga underhållet hittades mänskliga fel. Inte minst hos alla de underleverantörer som översåg 

och reparerade de nödvändiga komponenter som tillsammans utgjorde en förutsättning för ett väl 

fungerade flygplan ämnat för civil flygtrafik. Flygmotorverkstaden i sig utgör en tung sådan 

underleverantör där demontering av motorn i praktiken kan ske ner till minsta detalj.  

 Några exempel som noterades: 

 

1. Misstolkning av deadline för när ett luftvärdighetsdirektiv utgivet av FAA skulle vara 

slutförd p.g.a. att man blandad ihop sättet som datum skrivs på i USA jämfört med i vår 

del av världen.  

2. Tillfällig lagring av urmonterade diskar till högtryckskompressorn utomhus som 

medförde rostskador och skrotning av ett antal diskar vid efterföljande inspektion. 

3. Kvarglömda skydd för att inte riskera tappa ner material i högtryckskompressorn vid 

vertikal montering av motorn i grop. Vilket uppdagas i samband med den obligatoriska 

testkörningen av motorn i testcellen och som medförde demontering av motorn igen för 

att komma åt att ta bort de aktuella skydden. 

4. Kvarglömd eller ner tappad bult som vid testkörning orsakade kompressorbladskada och 

krävde demontering av motorn och bladbyte. 

5. Under en s.k. boroscope inspektion med fiberoptik misstolkades en slagskada på ett 

kompressor blad och en flygmotor beordrades av i onödan. Det visade sig vid närmare 

inspektion av bladet att den var inom gränsvärdena för att få flyga vidare. 

 

Även här genomfördes en teoretisk genomgång och presentation av Human Factors begreppet 

baserat på litteraturdelen av examensarbetet. Närvarande var delar av ingenjörskåren och delar av 

den tekniska ledningen. Här uttrycktes dock en tydlig skepsis kring framför allt teorierna om att 

orsaken till ett fel oftast inte tillhörde individen utan organisationen. De var också väldigt 

tveksamma till behovet av ytterligare metoder för att höja kvalitén på sina produkter. De ansåg 

sig leverera en produkt i världsklass med mycket hög kvalité och jobbade redan med t.ex. dubbel- 

och ibland trippelkontroll av känsliga och kritiska arbetsmoment. Allt för att undvika att 

mänskliga felhandlingar skulle kunna passera obemärkt förbi. De jobbade också aktivt med en 

förslagsverksamhet där medarbetarna fick komma med förbättringsförslag på hur man kunde 

jobba smartare, säkrare och än effektivare. Vilket de ansåg skapade en delaktighet och ett 

engagemang hos de anställda att bidra till förbättringar på flera plan – inte minst vad gällde 

kvalitetsbristkostnader. Deras ständigt pågående kvalitetsarbete genom årens lopp har haft för 
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avsikt att minimera kvalitetsbristerna och erhålla en så hög flygsäkerhetnivå som möjligt med de 

medel som stått till buds. Företaget har alltid haft fokus på kvalité och ambition att minimera 

felaktigheter hos sina produkter. Kravbilden från involverade myndigheter och tillverkare genom 

sina regelverk, motormanualer och service bulletiner utgjorde enligt dom egentligen bara en 

lägsta nivå av vad som måste göras. Vilket också överträffades i många avseenden för att få en än 

bättre slutprodukt med mycket hög tillförlitlighet och prestanda. I mångt och mycket åstadkom de 

det med hjälp av all den erfarenhet de samlat på sig genom alla år av flygmotorunderhåll med 

nära koppling till ett flygbolag. Men också genom förmågan att rekrytera och behålla kompetent 

personal under lång tid. Sist men inte minst ansåg man sig ha bra koll på sina 

kvalitetsbristkostnader och inte funnit dem orimligt höga. Att utbilda underhållspersonalen i 

ämnet ifråga och därmed möta kraven från myndigheterna var det som låg på agendan. Det fanns 

inga aktiva planer på att implementera ett Human Factors program på ett mer strukturerat sätt i 

sin verksamhet.  

 

4.5 En utbildningsplan - flygbolagets underhållsorganisation  

Som en följd av den genomgång och presentation av examensarbetets litteraturdel som gjordes 

för delar av ledningsgruppen. Plus det faktum att utbildning av sin underhållspersonal ansågs som 

ett måste. Togs, baserat på litteraturen, ett preliminärt förslag till en utbildningsplan i fyra steg 

fram:  
Steg 1. Utbildning av ”ledningsgruppen”. 

”Ledningsgruppen” skulle förslagsvis innefatta följande positioner inom företaget: 

 Managing Director, Accountable Manager 

 Finance Director 

 Ground Operations Director 

 Marketing Director 

 Director Flight Operations 

 Quality Manager 

 Technical Director 

 Base Maintenace Manager 

 Line Maintenance Manager 

 Station Managers (två stycken) 

 (Maintenance Control - sex stycken) 

 

Utbildning av ledningspersonal samt personer med nyckelbefattningar inom företaget skulle ske 

med syfte att: 

 skapa en ökad medvetenhet för den mänskliga faktorn 

 ge vetskap om teorierna bakom Human Factors begreppet samt dess historik 

 ge kunskap om vad ett Human Factors program innebär för företaget och dess anställda 

 ge en inblick i och ett förslag till hur företagets Human Factors program kan komma att se 

ut 

 få de ovan nämnda befattningarna att acceptera och förorda införandet av ett Human 

Factors program 
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Huvudriktlinjerna för införandet av Human Factors begreppet i företagets underhållsorganisation 

skall vara fastställt och godkänt av ovanstående beffattningar innan steg 2 påbörjas. 

 

Steg 2. Skapa en Human Factors arbetsgrupp. 

Här skall utses en arbetsgrupp vars uppgift blir att vara sakkunniga inom Human Factors 

området. Denna grupp av individer skall kunna bestämma och motivera behovet av Human 

Factors åtgärder. De skapar, utväderar och slutligen inför åtgärderna. Arbetsgruppen bör vara 

mångfacetterad. Vilket medför att man bör sträva efter, så långt det nu går, följande 

sammansättning: 

 Att medlemmarna i gruppen har skilda arbetsuppgifter till vardags 

 Att de större linjestationerna har minst en individ med i gruppen 

 Att den samlade erfarenhetsnivån blir hög men ändå utspridd vad gäller antal 

yrkesverksamma år inom flygunderhållet 

 

Till gruppen skall också en person från den tekniska ledningen knytas. Antingen som en direkt 

medlem i arbetsgruppen eller i form av support och ledning vid sidan om.  

 

Steg 3. Utbildning av Human Factors arbetsgruppen 

Medlemmarna i arbetsgruppen skall vara företagets sakkunniga i Human Factors inom 

flygunderhåll och är därmed i behov av en mer gedigen utbildning i ämnet. Lämpligen 

införskaffas den med hjälp av experter inom Human Factors forskningen som lärare. Efter 

fullgjord utbildning bör gruppen vara mogen att påbörja sitt arbete med införandet av Human 

Factors åtgärder inom underhållet. En första uppgiften skulle kunna bli att hålla i 

grundutbildningen av övrig teknisk underhållspersonal inom företaget. Medlemmarna skall även 

hålla sig uppdaterad kring utvecklingen inom forskningsområdet. 

 

Steg 4. Utbildning av övrig teknisk underhållspersonal. 

Övrig teknisk underhållspersonal innefattar all personal som inte tillhör ledningsgruppen och som 

bedriver någon form av underhåll av flygmateriel hos företaget. Utbildning av övrig teknisk 

underhållspersonal sker i syfte att: 

 skapa en ökad medvetenhet för den mänskliga faktorn 

 ge kunskaper om teorierna bakom Human Factors begreppet inom flygundehållet samt 

dess historik 

 ge kunskap om vad ett Human Factors program innebär för företaget och dess anställda 

 ge kunskap om företagets Human Factors program 

 ge tilltro till ett återrapporteringssystem av fel och misstag som måste finnas för att 

komma åt de bidragande orsakerna till att fel begås 

 involvera de anställda i förebyggandet av mänskliga fel och få dem att inse att det gynnar 

samtliga parter inom företaget 
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5 Analys och diskussion 
 

5.1 Human Factors inom flygunderhållet i litteraturen 

Begreppet Human Factors in Aviation Maintenance är idag ett etablerat forskningsområde som 

inriktar sig specifikt på människans roll inom just flygunderhållet. Ett forskningsområde som 

kickade igång på allvar först efter Aloha olyckan 1988 och som definitivt är här för att stanna. 

Dess yttersta syfte är att ytterligare förbättra flygsäkerheten men kommer också ha positiva 

effekter på kostnader relaterade till underhållet. Även mer mjuka värden som gör arbetsplatsen 

attraktiv och får kompetenta medarbetare att bli kvar och nya dito att aktivt söka sig dit verkar 

gynnas. Forskningen har lett till utveckling av nya verktyg och bättre metoder för att förbygga 

och så långt som möjligt minimera riskerna för att ett allvarligt mänskligt fel begås. Förmågan 

och sättet att ta till sig den i litteraturen tillgängliga forskningen och kunskapen skiftar självklart. 

Hur man sedan använder den i sin underhållsorganisation kommer också se olika ut mellan 

företagen som bedriver underhåll av civilt flygmateriel. Tillgängliga resurser både 

mantidsmässigt och ekonomiskt varierar självklart mellan de stora flygbolagen och 

underhållsverkstäderna som verkar på en internationell marknad. Jämfört med de mindre lokala 

inhemska aktörerna. Kompetensen hos de individer som får i uppdrag att ta sig an uppgiften att få 

in Human Factors begreppet i verksamheten, skiftar naturligtvis också. Lägsta nivån för vad som 

krävs vad gäller användningen och implementering av Human Factors begreppet i sin 

underhållsorganisation sätts av luftfartsmyndigheterna med FAA och EASA i spetsen. Därefter är 

det upp till var och en av dessa aktörer att stanna vid det kravet eller ta det ett eller flera steg 

längre. De kulturella skillnaderna kommer naturligtvis också ha betydelse på hur man bäst tar sig 

an begreppet ifråga. 

 

5.2 Human Factors begreppet i underhållsorganisationen 

Att det kontinuerligt begås mänskliga fel inom svensk civilt flygunderhåll kommer väl knappast 

som en överraskning. Men frågan är om slutkunderna förstår hur ofta det är den mänskliga 

faktorn som ligger bakom förseningar och inställda avgångar inom flyget - oftast benämnt som 

ett ”teknisk fel” hos det aktuella flygplanet. Både allmänheten och företagen själva är helt 

naturligt mest uppmärksamma på så kallade aktiva fel som direkt syns och får omedelbara 

konsekvenser. De flesta fel som tagits upp i denna studie är just aktiva fel men för att fastställa en 

specifik rot orsak till varför felet begicks krävs ytterligare utredning och låter sig inte göras inom 

ramen för detta examensarbete. Vi kan dock ana inom vilken kategori hos ”the dirty dozen” några 

av felen kommer att hamna. Lyckligtvis är vi tämligen förskonade från allvarliga incidenter med 

dödlig utgång inom det svenska civila flyget. Det finns dock all anledning att jobba proaktivt för 

att se till att även antalet latenta fel minimeras. För att, så långt det nu är möjligt, minska risken 

att en katastrofal kombination av latenta och aktiva fel uppstår. Inte heller i Sverige är vi bekant 

befriade från den press som skapas av kraven på ett mer kostnadseffektivt flygunderhåll. Något 

som med stor säkerhet kommer påverka både investeringarna i personal, verktyg och lämpliga 

lokaler för ändamålet – i värsta fall med negativa konsekvenser för slutprodukten. Med hjälp av 

Human Factors begreppet i sin underhållsverksamhet kan företaget förhoppningsvis hitta en 

rimlig balans i det dagliga arbetet. Genom att hålla koll på och få en gemensam vaksamhet kring 
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de faktorer som kan bidra till att mänskliga fel begås. I form av att man förebygger och tar höjd 

för den mänskliga faktorn i samband med t.ex. inköp av nya verktyg, utbildning av personal, 

utveckling av jobbkort etc. Bra för flygsäkerheten, individen och kostnader kopplade till 

kvalitetsbrister orsakade av underhållet. 

För det aktuella flygbolagets underhållsorganisation var det tydligt att man vill ta det ett steg i 

taget men ändå med en vision att införa någon typ av Human Factors program som en integrerad 

del i sin underhållsverksamhet. Ett av deras första steg blev att inom ramen för detta 

examensarbete skaffa sig en bättre överblick över begreppet och därmed införskaffa den 

nödvändiga första grundläggande kunskapen och insikten i ämnet. I första hand för den tekniska 

underhållsledningsgruppen men i nästa fas även för underhållspersonalen. Detta med anledning 

av att de förstod och tog fasta på vikten av att ledningen till fullo måste backa upp idéerna kring 

ett eventuellt införande. Hur utbildningen skulle ta sin form för resten av underhållsavdelningen 

skulle komma att fattas vid ett senare tillfälle. Ett förslag på utbildningsplan togs dock fram. De 

trodde starkt på att om bara medvetenheten ökade kring orsakerna till varför vi människor begår 

fel skulle det kunna få omedelbara effekter i det dagliga arbetet. Den första frågan som skulle tas 

ett beslut om var om man skulle kunna hålla i den fortsatta utbilningen själva eller om man 

behövde ta hjälp av Human Factors experter utifrån.  

En av de tunga nyckelfaktorerna för att lyckas med implementeringen är som redan nämnts att 

underhållsledningen tydligt förmedlar att det här verkligen är något man tror på. Något de 

kommer jobba intensivt med för att få med som en levande och en aktiv del av deras 

underhållsverksamhet. En annan viktig faktor är att få till stånd ett bra och förtroendegivande 

felrapporteringssystem där man lagt undan den s.k. ”blame cycle”. Att ledningen står bakom och 

tar ansvar för att felen som ändå kommer att begås tillhör organisationen och inte individen. 

Något som vi såg hos flygmotorverkstaden inte får tas som en självklarhet - vare sig hos folk i 

ledande befattning eller hos övriga medarbetare. Eventuellt måste det till än tyngre argument och 

djupare stöd från forskningen och dessutom kanske mer tid för att få den aspekten att sjunka in 

och bli accepterad. Ytterligare en nyckelfaktor är att få till mätbarheten för att snabbt kunna visa 

att satsningen på Human Factors åtgärder ger resultat – inte minst genom en minskning i antalet 

underhållsrelaterade incidenter, sjunkande kvalitetsbristkostnader och ökad trivsel på 

arbetsplatsen. Här framkom tydligt att båda företagen redan ansåg sig ha rimlig koll på sina 

kvalitetsbristkostnader men med viss tvekan kring att man faktiskt fått med samtliga kostnader. 

Framför allt vad gällde de indirekta kostnaderna i samband med t.ex. en av underhållet försenad 

avgång. Viktig kan också vara att hitta metoder och verktyg för att uppskatta kostnaden kopplat 

till minskat förtroende hos sina kunder. 

Om det skulle bli aktuellt med att implementera ett Human Factors program så framkom det 

väldigt tydligt att det var Qantas variant ”by the engineers for the engineers” som föll 

flygbolagets ledningsgrupp i smaken. Kanske föga förvånande och förklaras nog bäst genom 

deras klassiskt svenska platta företagsorganisation. Med korta kommunikationsvägar och en 

tydligt förmedlad ömsesidig känsla av att det rådde högt i tak och ordet var fritt mellan ledningen 

och medarbetarna. Även Qantas exempel på hur man hade bakat in Human Factors i sin 

utbildning av nyanställda rönte uppskattning. 

Nyttan av Human Factors som vetenskap kan kännas uppenbar och självklar och ses som något 

som samtliga i flygbranschen borde ta sig an med hull och hår och stor entusiasm. Men man får 

inte glömma bort att dessa bolag sedan länge redan har ett ständigt pågående kvalitetsarbete som 

kontinuerligt utsätts för inspektioner. Både internt genom deras egen kvalitetsavdelnings men 
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också externt av luftfartsmyndigheter och kundernas kvalitetsavdelningar. På den aktuella 

flygmotorverkstaden hade de precis tagit in sin första större amerikanska kund på den mindre av 

de två flygmotorer de i huvudsak underhöll. Därmed hade företaget precis klarat av s.k. audits 

från både flygbolagets kvalitetsansvariga såväl som FAA och fått grönt ljus att bedriva underhåll 

på deras motorer. Vilket delvis skulle kunna förklara att de inte var så pigga på att införa ett 

Human Factors program i sin verksamhet utan planerade att nöja sig med att uppfylla 

myndighetskraven kring utbildning av personalen i ämnet.   
 

5.3 Human Factors inom flygunderhållet över tid 

Från att ha varit en faktor som levt lite i skymundan av piloternas hand havande. Så har nu 

underhållspersonalens arbete inom den civila flygverksamheten rönt alltmer uppmärksamhet och 

hamnat mer i fokus när gäller att ytterligare förbättra flygsäkerheten. Dess status har höjts men 

parallellt har även trycket på att leverera felfria produkter på ett kostnadseffektivt sätt ökat i takt 

med den allt hårdare konkurrensen. Att den mänskliga faktorn dessutom kan finnas långt bak i 

leverantörsleden gör om möjligt saken än mer intressant och viktig.  

En stor utmaning för det civila flygunderhållet kommer bli att hålla ämnet levande hos sin 

ledning, anställda och inte minst hos alla de underleverantörer som man använder sig av. I den 

allt hårdare konkurrensen bland de civila flygbolagen av idag så ser vi fler och fler exempel på 

hur man hyr in kompetens från andra företag. Även i form av bemanningsföretag och en allt 

större andel av underhållet och andra kringtjänster läggs numer ut på entreprenad. 

Nyckelpersoner måste hålla sig uppdaterade med vad som händer inom forskningen och även 

lyckas anamma och förmedla de viktigaste förändringarna. Företaget måste även försäkra sig om 

att nya medarbetare inte bara får den av myndigheterna krävda utbildningen. Utan också får en 

fördjupad inblick i hur företaget ser på och praktisk använder sig av Human Factors i sin 

verksamhet. Något som också måste förmedlas till och ställas krav på gentemot sina 

underleverantörer. Forskningen kommer fortgå och de tekniska systemen utvecklas och bli än 

mer sofistikerade och komplexa. Vilket kommer bli en utmaning för de som vill hålla sig 

uppdaterad i ämnet och ta del av nya metoder och verktyg som kan komma att bli en stor hjälp i 

arbetet med att förebygga mänskliga fel. Vi ser också att kravbilden från aktuella myndigheter 

förändras och anpassas i takt med nya insikter och kunskaper vunna ur forskningen kring 

människan och dess roll i flygunderhållet av idag. Att många av de idag etablerade aktörerna 

inom flygunderhållet redan har en stark drivkraft för att jobba med säkerhet och kvalitet råder det 

nog ingen större tvekan om. Human Factors kan därför i mångas ögon mest ses som ett 

komplement till redan etablerade kvalitetsystem och metoder för att minimera riskerna för 

allvarliga fel. Men med tanke på den allt mer knivskarpa konkurrensen och kraven på minskade 

kostnader så lär Human Factors forskningen även ha en mer proaktiv och förebyggande roll att 

spela.   
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6 Studiens resultat 
 

6.1 Slutsatser i sammanfattning 

Huvudfrågeställningen att besvara med examensarbetet var: 

Hur kan begreppet Human Factors användas inom underhåll av svensk civil flygmateriel? 

Att utbilda sin underhållspersonal inom Human Factors begreppet är idag ett myndighetskrav och 

därmed ett måste för alla som vill vara verksamma inom svenskt flygunderhåll. Ett flertal aktörer 

lär nöja sig med att uppfylla myndighetskraven men som med all utbildning kommer resultatet 

variera från företag till företag. Att få ett lyckat och så bra resultat som möjligt på både kort och 

lång sikt av den obligatoriska utbildningen kommer bli utmaningen för de aktuella 

underhållsorganisationerna. Nyckelfaktorn är hur väl ledningen i de aktuella företagen tar sig an 

forskningen och hur duktiga man blir på att förmedla den på ett trovärdigt och aktivt sätt. 

Förmågan att hitta rätt nyckeltal för att följa upp effekterna av utbildningen kommer också vara 

en avgörande faktor. Utmaningen att därefter hålla liv i de nyvunna kunskaperna och hålla sig 

informerad om nya rön inom forskningen bör ligga högt upp på ledningsgruppens agenda. På 

samma sätt som de redan idag håller koll på den tekniska utvecklingen hos sina produkter i form 

av t.ex. de modifieringar och service bulletiner som ges ut av tillverkarna – ofta i syfte att höja 

just tillförlitligheten och minska kostnaderna. 

Att ta begreppet längre än det som myndigheterna kräver är naturligtvis ett aktivt val men mycket 

tyder på att det är en effektiv åtgärd för att ytterligare höja tillförlitligheten på en redan erkänt bra 

produkt. Mänskligt handlande utgör ju idag en större risk för att en olycka ska ske än den 

tekniska utrustningen i sig själv. Företag har ju som bekant begränsade resurser till sitt 

förfogande. Rimligen bör dessa resurser då riktas in mot det område där de kan göra mest nytta. 

Oavsett om man väljer att ta det ad hoc, steg för steg eller direkt ta ett större grepp för att 

implementera Human Factors åtgärder. Så blir det viktigt att hitta en variant som både 

ledningsgruppen och medarbetare tror kommer fungerar inom sin egen unika 

underhållsorganisation. Ett flertal bolag världen över har kommit en bra bit på vägen vad gäller 

implementering av Human Factors åtgärder och varianterna är många. För det aktuella 

flygbolagets underhållsorganisation verkade Qantas koncept ”by the engineers for the engineers” 

ligga nära till hands. Både som en bra förebild att titta närmare på men dessutom också dra 

lärdomar av inför en eventuell implementering av Human Factors begreppet utöver utbildningen i 

ämnet.  

 

De mänskliga fel som observerades och togs upp som exempel i studien kan ganska enkelt 

relateras till kostnader för att åtgärda problemen i form av arbetstimmar och materialkostnader. 

Utöver det har vi i den mån de orsakat förseningar och inställda avgångar ytterligare kostnaderna 

kopplade till det. Vilket är mest uppenbart för jobben utförda inom Line Maintenance 

avdelningens regi men där även flygmotorverkstadens missöden kan bidra om det leder till att 

reservmotorer inte finns tillgängliga enligt plan. Indirekta kostnader kopplade till ombokningar 

och ersättning till försenade kunder är lätta att relatera till. Men de kostnader som sviktande 

förtroende hos passagerarna leder till är svårare att fånga upp. Uppenbart är dock att allt tyder på 

att med Human Factors begreppet som en del i sin verksamhet kommer man signifikant få ner 
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antalet mänskliga fel och därmed också kostnaderna relaterade till dessa fel. Om sedan även de 

positiva sidoeffekterna inom arbetsmiljöområdet visar sig bli verklighet så finns än mer 

besparingar att göra och företagens förmåga att konkurrera lär bli än bättre – och då på fler än ett 

plan.  

 

Fel kommer alltid begås men en successiv och signifikant minskning av de mänskliga felen är 

fullt möjlig med hjälp av Human Factors begreppet hos båda dessa företag. Även om det bara 

gäller att utbilda sin personal i ämnet – förutsatt att de lyckas höja och behålla medvetenheten 

kring begreppet genom årens lopp. Både hos sig själva och sina otaliga underleverantörer. 

 

6.2 Fortsatta studier och forskning 

Nu när utbildning av underhållspersonalen är ett krav. Så vore det oerhört intressant att titta 

närmare på eventuella skillnader i resultat ur scenariot med enbart utbildning i ämnet. En 

jämförelse mellan de företag där man är duktiga på att repetera, uppdatera och hålla liv i 

kunskaperna inom Human factors begreppet. Gentemot de som håller sig till det allra 

nödvändigaste på grund av att det är ett myndighetskrav. Även skillnader i utfall om man de facto 

tar ett beslut och inför ett mer integrerat Human Factors program kontra enbart utbildning skulle 

också vara värt en närmare studie. Förmodligen lär det dock krävas ett betydligt större tidsspann 

och urval än vad som normalt skulle kunna rymmas inom tidsramarna för ett examensarbete.  

Att även se på möjligheten att överföra åtminstone delar av den forskning som är gjord och de 

lärdomar man dragit. Genom att titta på flygunderhållet till andra branscher känns som en 

stimulerande uppgift. Hur använder man till exempel kunskapen om den mänskliga faktorn i 

vården idag? Jobbar man med begreppet i den omfattning man skulle vilja tro och används det för 

att komma till rätta med incidenter, direkta felbehandlingar och kvalitetsbristkostnader? Det 

medicintekniska bidraget till vårdapparaten lär även det gå mot allt mer komplexa tekniska 

system.   
 

6.3 Epilog 

Människan kommer alltid ha en roll att spela i det moderna samhällets alltmer tekniska 

avancerade system. Även om tekniska framsteg leder till att vi kan plocka bort människan i några 

av de roller som man i Human Factors forskningens barndom såg som huvudrollsinnehavarna – 

som piloter och sjökaptener. Så inser nog de flesta av oss att människan bakom dessa tekniska 

lösningar är ack så viktig. Inte minst de individer som skall in och underhålla dessa systemet, 

både inom det förebyggande och åtgärdande underhållet. Forskningsresultaten rörande Human 

Factors inom flygunderhållet kommer sannolikt ha fortsatt stor betydelse för hur väl man klarar 

av att bedriva sin underhållsverksamhet på ett flygsäkert, effektivt och lönsamt sätt. Med rätt 

mätmetoder i bagaget kommer de som aktivt jobbar med att ta till sig och anamma de framsteg 

som görs inom forskningsområdet. Förmodligen kontinuerligt kunna visa att det är väl 

investerade timmar och pengar - både på kort och på lång sikt. 
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