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Sammanfattning 

Missöden vid underhåll av stridsflyg kan medföra konsekvenser i form av förluster av materiel 

eller liv. För att lära av erfarenhet och kunna förhindra framtida missöden dokumenteras varje 

missöde i en avvikelserapport. Avvikelserapporterna är dock svåra att överblicka när slutsatser 

om generella orsaker till avvikelser ska dras. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de 

avvikelser som sker vid underhåll av JAS 39 Gripen och identifiera de faktorer som orsakat 

avvikelserna. Avvikelserapporter från underhåll av JAS 39 Gripen vid flygflottilj 21 (F21) 

analyserades med tematisk analys och kategoriserades. Resultatet visar att de vanligaste 

avvikelserna var felmontering, felhantering, lösa föremål samt missade monteringar där 

felmontering var vanligast. Särskilt felmontering kan oftast förklaras med någon störning i 

teknikerns färdighetsbaserade minne. Att minnesfel kan orsaka felmontering och andra 

avvikelser beror på att underhållspersonalen väljer att förlita sig på sitt minne istället för att följa 

manualer. Manualernas ofullständighet och dåliga anpassning till underhållspersonalens behov 

kan, indirekt, vara orsaker till de mänskliga felhandlingar som orsakat avvikelserna. Slutsatser är 

därför att modifiera manualerna, införa assistans on-line samt att införa inspektion vid alla 

former av underhåll.  

 

Nyckelord: Mänskliga faktorer, underhåll, stridsflyg 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

Mishaps during maintenance of warplanes may have consequences in terms of loss of 

equipment or life. To learn from experience and be able to prevent future mishaps every 

mishap is documented in an incident report. Deviation reports are difficult to overlook when 

the conclusions about the general causes of deviations are to be drawn. The purpose of this 

study is to identify the deviations that occur during maintenance of the JAS 39 Gripen and 

identify the factors that cause those deviations. Deviation from the maintenance of the JAS 39 

Gripen at Wing 21 (F21) were analyzed with a thematic analysis and then categorized. The 

result shows that the most common deviations were incorrect installation, mishandling, loose 

objects and missed mounts where installation errors were the most common. Especially 

incorrect installation can usually be explained by some disturbance in the technician's skill-

based memory. Memory errors can cause incorrect assembly and other anomalies due to 

maintenance personnel choose to rely on their memory instead of using the manuals. The 

manuals incompleteness and poor adaptation to the maintenance staff needs can, indirectly, be 

causes of the human errors that caused the incidents. Conclusions are therefore to modify the 

manuals, implement assistance on-line and to introduce inspection in all forms of maintenance. 

Keywords: Human factors, maintainance, fighter jet  
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Inledning 

Underhåll av stridsflyg är mycket komplext och stridsflyg har fler och mer komplexa system än 

vad passagerarflyg har. En stridspilot måste kunna reagera korrekt och snabbt och därför är det 

viktigt att system och utrustning fungerar som de ska för att piloten ska ha möjlighet att utföra 

sitt uppdrag. Om pilotens säkerhet ska garanteras och flygplanet ska fungera optimalt måste 

underhållet utföras korrekt och utan avvikelser.  

 

Flygplansunderhåll är en komplex och mycket kostsam aktivitet och avvikelser sker ibland med 

förödande konsekvenser. Eftersom underhåll utförs av människor är mänskliga fel, eller som det 

ofta uttrycks, den mänskliga faktorn ibland orsak till avvikelser (Rashid, Place, & Braithwaite, 

2010). Inom underhållet på den svenska flygflottilj 21 (F21) sker cirka 60 avvikelser per år och 

flertalet av dessa avvikelser ser ut att bero på mänskliga faktorer. Personal inom F21 har 

utbildning kring mänskliga faktorer men ändå sker denna typ av avvikelser.  

 

Studier av underhåll har visat att många avvikelser är konsekvenser av mänskliga felhandlingar 

(Liang, Lin, Hwang, Min-yang Wang, & Patterson, 2010; Krulak, 2004). Forskning har visat 

hur stor andel av avvikelserna som beror på mänskliga fel, men också hur de mänskliga felen 

kan bero på bristande design hos system och dåliga organisatoriska strukturer och inte enbart 

oansvarigt eller slarvigt handlande hos den enskilde (Wickens & Hollands, 1999). För att kunna 

identifiera de olika typerna av faktorer, såväl mänskliga faktorer som tekniska och 

organisatoriska, behöver ett större antal inträffade avvikelser analyseras. Det är svårt att urskilja 

faktorerna enbart genom uppföljning av enstaka avvikelserapporter. 

 

Problemformulering 

F21:s rapporteringssystem för avvikelser har få uppföljningar och därför är det svårt att få en 

helhetsbild av vilka avvikelser som sker oftare än andra och varför de uppstår.  Om det inte 

finns kunskap om vilka avvikelser som sker och varför de sker blir det svårt att rikta insatser 

som motverkar felen.  

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att försöka ta reda på vilka fel flygplanstekniker gör under 

flygplansunderhåll, kartlägga och gruppera orsakerna till att de begås.  

Frågeställningar 

Hur kan avvikelserna kategoriseras? 

Vilka är de flest förekommande avvikelserna?  

Vilka bakomliggande faktorer kan orsaka avvikelserna? 
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Underhåll av JAS 39 Gripen 

Stridsflygplanen som underhålls och manövreras vid F21 är JAS 39 Gripen som är ett multi-

roll- stridsflygplan konstruerat av företaget Saab och distribuerat till flera länder. Svenska 

flygvapnet agerar operatör och underhåller och använder flygplanen medan företaget FMV är 

tjänsteleverantör inom fortsatt luftvärdighet och driftsäkerhet hos flygmaskinerna. Allt som 

flygvapnet gör när det gäller Gripen sker enligt SAABs och FMV:s riktlinjer.  

 

Underhållet av ett stridsflygs komplexa tekniska system med dess invecklade konfigurationer 

kan delas in i tre nivåer. Den första nivån är den där tekniker utför enklare uppgifter på 

flygplanet. Det kan bestå i inspektioner av och på flygplan, enklare justeringar av utrustning, 

städning samt enklare reparationer och byte av flygplansdelar. Här ingår moment som 

klargöring vilket är att förbereda ett flygplan och service, som innebär enklare justeringar och 

reparationer.    

 

Andra nivån innebär uppgifter som kräver mer kvalificering. Uppgifterna består i att montera 

ner delar från flygplanet och utföra mer komplexa reparationer. Här ingår större reparationer 

än de som sker vid nivå 1.  Delar som repareras är exempelvis bromsar och utrustning för 

pilotens säkerhet.  

 

Den tredje nivån av underhåll utgörs av de mer komplicerade momenten och utförs av SAABs 

egen personal. Specialiserade tekniker från Saab undersöker delar och utför större arbeten på 

flygplansmotorerna.  

 

Underhållningsprocessen har sex moment: underhållshantering, planering av underhållsstöd, 

förberedelse av underhåll, utförande av underhåll, värdering av underhåll och slutligen 

underhållsskattning och förbättring av underhåll. Underhållsprocessen går att se som en cirkel 

där målet är förbättring genom erfarenhet (Karim et al., 2008). Vid komplicerat underhåll är 

risken för avvikelser större och underhåll som utförs av människor innebär en viss sannolikhet 

för fel.  

 

Avvikelserapportering 

F21 har ett rapporteringssystem där teknikern själv dokumenterar de avvikelser som inträffat 

eller upptäckts när teknikern utfört ett underhållsmoment. Teknikern fyller i ett dokument 

med koder som berör olika omständigheter, exempelvis koden ”101” som betyder service. 

Teknikern placerar koden under en ”händelsefas” för att förtydliga under vilken omständighet 

avvikelsen skedde eller upptäcktes. Ytterligare koder placeras under andra rubriker för att 

förtydliga vilket flygplan, vilken myndighet, vilken miljö, vilken bakomliggande orsak, 

händelse, hur allvarlig avvikelsen är samt ifall utredning inleds eller inte. En kommentar av 

teknikern antecknas i ett kommentarsfält där teknikern kan förtydliga den händelsefas som skett 

eller tillföra egna spekulationer kring de mänskliga faktorerna. Ytterligare kommentarer förs 

sedan in av berörd överordnad. Kommentarerna fokuserar på de bakomliggande faktorerna och 

eventuella uppföljningar av avvikelsen läggs till av berörda överordnande. Personal vid F21 har 

genomgått utbildning om mänskliga faktorer och hur de uppkommer. 
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Mänskliga faktorer 

Ämnet mänskliga faktorer (human factors) definieras enligt Meister (1989, refererad i Wickens, 

& Hollands, 1999) som” the study of how humans accomplish work-related tasks in the 

context of human-machine system operation, and how behavioral and non-behavioral variables 

effect that accomplishment”. Motivet för utvecklingen av kunskap om mänskliga faktorer har 

skapats utifrån två generella källor; praktiska behov och teknologiska framsteg. Före Andra 

Världskriget låg fokus på att träna människan till att matcha maskinerna. Under Andra 

Världskriget upptäcktes att många flygplan havererade utan några märkbara fel på maskinerna. 

Ett dramatiskt exempel är det stora antal amerikanska stridsflygplan som havererade vid 

landning, ofta p. g. a. förväxling av reglage för vingklaffar och landningsställ och som löstes av 

Alphonse Chapanis med form-kodning av reglage (Pew, 2010). Analyser visade att orsakerna 

var att finna i dåligt anpassade instrument och reglage, vilket ledde till den moderna synen på 

rollen hos mänskliga faktorer. Mänskliga faktorer utgörs av flera komponenter med koppling 

till olika delar av människans mentala funktioner. 

James Reason (2006) illustrerade hur mänskliga faktorer ligger till grund för avvikelser, den s.k. 

”the swiss cheese model” (Figur 1). Modellen beskriver hur brister i en del av organisationen 

kan leda till allvarliga konsekvenser ifall resterande delar av organisationen brister. Modellen 

beskrivs metaforiskt som schweiziska ostskivor med hål. Hålen i modellen öppnas och stängs 

och skiftar plats. Ett fel som uppstår i ett lager av osten kan få allvarliga konsekvenser ifall felet 

inte blir avbrutet vid ett annat lager, dvs. att hålen ligger parallellt öppna genom alla lager och 

de delar som ligger överst ger direkt påverkan på den del som ligger underst.  

 

 

Figur 1. En representation av James Reasons schweizerost-modell. 

 

Reason skilde mellan aktiva fel och latenta fel. De aktiva felen är de riskfyllda handlingar som 

utförs av de som är i direkt kontakt med systemen och maskinerna. Dessa fel har en kortlivad 

påverkan på skydden mot olyckor. De latenta felen som Reason kallar ”resident pathogens” i 

systemet är varaktiga egenskaper hos designen och organisationen som på något sätt kan orsaka, 

eller misslyckas med att förhindra en olycka. De latenta felen har två effekter; de kan framkalla 

fel på arbetsplatsen eller ge långvariga ”hål” i osten (försvaret).  Reason (2006) beskriver arbetet 

kring mänskliga faktorer med följande ord “We cannot change the human condition, but we 

can change the conditions under which humans work”. 

Reason (2006) delade in modellen i fyra delar som även går att finna i schweizerost-modellen;  
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1. Organisatoriska influenser, som innefattar de beslut som ledningen inom organisationen 

gör.  Den representeras av den första ostskivan i Reasons modell. 

2. Osäker övervakning, som syftar till den övervakning, de inspektioner och den 

professionella guidning som ledningen ger de anställda. Osäker övervakning 

representeras av den andra ostskivan och är belägen under den första ostskivan, 

organisatoriska influenser.  

3. Förutsättningar för osäkra handlingar innebär de förutsättningar som skapas hos de 

anställda i form av exempelvis fysiska eller psykiska förutsättningar som kan antingen 

förebygga eller framkalla avvikelser i de anställdas handlingar. Nivån innebär även en 

brist i resurser som hindrar de anställda att utföra sina uppdrag. Förutsättningar för 

osäkra handlingar representeras av den tredje ostskivan.  

4. Osäkra handlingar är de handlingar som skapats som en konsekvens av de brister som 

uppstår i de tidigare nivåerna. Nivån representeras av den sista ostskivan i Reasons 

modell och det är vid denna nivå som avvikelserna går från att vara latenta till aktiva.  

Human Factors Analysis & Classification System – Maintenance Extension (HFACS-ME) 

Shappell och Wiegmann (2012) utformade ett klassifikationssystem för faktorer bakom olyckor 

och avvikelser och som bygger på Reasons modell kallat HFACS (Human Factors and 

Classification System). HFACS skapades för att ge möjlighet att identifiera konkreta 

bakomliggande faktorer vid avvikelser som sker inom olika professioner, vilket Reasons 

allmänna modell inte tillåter. Kausala kategorier skapades för de aktiva och latenta fel som kan 

uppstå i de olika nivåerna, och minst ett fel måste inträffa i varje nivå för att leda till ett 

missöde. HFACS inbegriper fyra kategorier: organizational influences, unsafe supervisions, 

precondition for unsafe acts, och unsafe acts, alltså samma kategorier som i Reasons (2009 

modell. 

                           

HFACS räcker inte alltid till, särskilt inte vid avvikelser inom underhåll, vilket lett till att 

modellen utvecklats till HFACS-ME (Human factors and classification system-maintenance 

extension). HFACS-ME utvecklades för att identifiera de kausala kategorier som tidigare 

förbisetts och utformades för att fokusera på detaljer i hur avvikelser uppstår vid underhåll. 

 

För att undvika förvanskningar vid översättning används de engelska beteckningarna på 

kategorierna i HFACS-ME i kursiv stil konsekvent genom denna rapport.  

 

Det fyra nya kategorier som utformades med utgångspunkt från HFACS var; management 

conditions, maintainer conditions, working conditions och maintainer acts. HFACS-ME 
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fokuseras mer på underhållsteknikens felhandlingar för att identifiera hur de har uppstått (Figur 

2.)  

Figur 2. Uppkomst av missöden enligt HFACS-ME. 

 

Figur 2 visar hur avvikelser sker enligt HFACS-ME. Organisationen (management conditions) 

ligger likt ett paraply över de övriga faktorerna för att illustrera att organisationens egenskaper 

ligger till grund för de flesta avvikelser som sker inom organisationen. HFACS-ME utgår från 

att avvikelsen tar sin början i organisationen och letar sig sedan nedåt i modellen. 

Problematiken kan även ligga latent inom organisationen utan att behöva påverka 

underliggande nivåer. 

 

De latenta förhållandena kan i vissa fall direkt påverka underhållsteknikernas handlingar och 

orsaka en felhandling, eller leda till ett bristande resultat av underhållet. Ett bristande resultat av 

underhåll kan exempelvis vara att underhållsåtgärderna lett till att landningsfunktionerna på 

flygplanet inte fungerar optimalt och därför kan leda till missöden när planet ska landa. 

Bristande resultat av underhåll är en konsekvens av teknikerns handlingar, men utan direkt 

effekt.  
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Management Conditions 

Tabell 1 

Management Conditions enligt HFACS-ME. 

 

First order Second order Third order 

 

 

 

Management Conditions 

 

 

Organizational 

 

Inappropriate Processes  

Inadequate Documentation 

Inadequate Design 

Inadequate Resources 

Supervisory 

Inadequate Supervision 

Inappropriate Operations 

Uncorrected Problem 

Supervisory Misconduct 

 

Management Conditions har av två subkategorier; Organizational och Supervisory. Kategorin 

Organizational innehåller fyra subkategorier: Inappropriate Processes, Inadequate 

Documentation, Inadequate Design och Inadequate Resources (Tabell 1). 

 

Inappropriate Processes syftar på genomförandet av vissa uppgifter. Kategorin innefattar även 

de system som finns inom organisationen, samt scheman och även det operationella tempot 

fokuserat på tidspress och tidsmål. Inappropriate Processes innebär enligt Rashid (2010) att inte 

kunna spåra utförande, t.ex. att inte kunna spåra vad som inträffat eller finna den som utförde 

handlingen.   

 

Inadequate Documentation innebär ingen eller bristfällig dokumentation. Det berör även 

dokumentation som inte uppdaterats. Dokument som är dåliga, inte existerar eller inte blivit 

uppdaterade har tendenser att leda till konsekvenser för utförandet av underhåll eftersom det 

kan leda till fördröjningar i tidsschemat samt olika former av felmonteringar.  

 

Inadequate Design fokuserar på dålig layout. Ett interface som inte matchar den mänskliga 

mentala modellen frambringar förvirring och kräver oftast hög expertis och lämnar därför plats 

för fel kopplat till mänskliga faktorer.  

 

Inadequate Resources innebär brist på material som används vid arbetet, trasigt material eller 

utgånget material.  
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Den andra subkategorin under Management Conditions är Supervisory (conditions). Varje 

tekniker är ansvarig för sina handlingar och uppgifter, men brister hos organisationens 

övervakning och kontroll kan leda till anomalier vid underhåll. Inom kategorin Supervisory 

finns subkategorierna; Inadequate Supervision, Inappropriate Operations, Uncorrected 

Problem samt Supervisory Misconduct (Tabell 1).  

 

Inadequate Supervision innebär bland annat oprofessionell vägledning av överordnad (Rashid, 

2010). Överordnad ska ge underordnade utrymme för framgång, men om en tekniker inte är 

utbildad eller fått professionell vägledning uppstår risk för uppkomst av anomalier. Otillräcklig 

övervakning berör även bristande inspektioner. 

  

Inappropriate Operations innebär bristande planering som kan innebära risk för lagmedlemmar 

(Shappell & Wiegmann, 2012). Rashid (2010) anser att bristande planering även innebär 

orealistisk förväntan på de anställda.  

 

Uncorrected Problem innebär en överordnads överträdelse, att problem inte blivit åtgärdade 

och är en medveten anomali orsakad av övervakare. De problem som är centrala är sådana som 

innebär risk för arbetsplatsen och de som arbetar där. Det kan vara förstört material men det 

kan även handla om uttryckta beteenden bland personalen som orsakar en risk för normer, 

känslor och andra psykiska påfrestningar på arbetsplatsen (Rashid, 2010).  

 

Supervisory Misconduct avser regler och rutiner som medvetet bryts av överordnade. Det 

innebär exempelvis att överordnade och/eller övervakare tillåter att ej certifierad personal utför 

kvalificerat arbete med risk för felhandlingar och andra anomalier i utförande. Det kan även 

innebära ett medvetet val att låta tekniker utföra arbete med trasigt eller utgånget material.  
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Maintainer Conditions 

 

Tabell 2 

Operatörens tillstånd enligt HFACS-ME 

 

First Order Second order  Third order  

 

 

 

Maintainer Conditions 

Medical 

Adverse mental stage 

Adverse physical stage 

Physical/mental limitation 

Crew 

Coordinatation 

Inadequate communication 

Inadequarte assertiveness 

Inadequate adapt/flexibility 

Readiness 

Training / Preperation 

Certification / qualification 

Infringemenmt 

 

 

Egenskaper hos operatören orsakar ibland avvikelser.  Medical Conditions kan innebära 

ogynnsamt mentalt tillstånd, exempelvis p. g. a. stress eller sömnlöshet. Mediciniska 

förutsättningar innebär även ogynnsamma fysiologiska nivåer som berör den generella hälsan. 

 

Den sista kategorin inom medical conditions innebär fysiska begränsningar som berör sinnen d. 

v. s. visuella, auditiva och lingvistiska begränsningar.  

 

Crew coordination berör kommunikationen mellan gruppmedlemmarna som kan ta verbal och 

skriftlig form samt via gester. Gruppsamarbete berör även brister i att framföra förslag inom 

teamet (Rashid, 2010). 

 

Readiness handlar om den träning och de kvalifikationer som operatören förvärvat och som 

förbereder operatören för kommande uppgifter. 

 

  



9 
 

Working Conditions 

 

Tabell 3 

Arbetstillstånden enligt HFACS-ME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Working conditions berör miljön personalen arbetar i, utrustningen de använder samt 

utrymmet de arbetar i och innefattar bland annat belysning, väder och yttre faror. Belysning 

kan beröra de ljusförhållanden som tillkommer när tekniker arbetar under natten men berör i 

övrigt otillräcklig belysning. Faror kan innebära höga ljud, giftiga substanser och bristande 

renlighet. Brister i utrustningen innebär att den utrustning som används är förstörd, utdaterad 

eller otillgänglig. Arbetsutrymme innebär ifall arbetsutrymmet är inträngt, blockerat eller 

otillgängligt (Rashid, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

First Order Second order Third Order 

 

 

Working Conditions 

 

 

 

 

 

Environment 

Inadequate Lighting 

Unsafe weather/exposure 

Unsafe Enviromental Hazards 

Equipment 

 

Damaged/ Unserviced 

Unavailable/ Inappropriate 

Dated/ Uncertified 

Workspace 

Confining  

Obstructed 

Inaccessible 
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Maintainer Acts     

 

Tabell 4  

Operatörens handlingar enligt HFACS-ME. 

 

Maintainer acts hos operatören ger felhandlingar som delas in i två subgrupper; error och 

violation. Felen som begås är oftast omedvetna och kan kallas ”legala fel”, i jämförelse med 

överträdelser som är olagliga och innebär ett medvetet övertramp (Rashid, 2010). Felen beror 

på brister i minnet, bedömningar, uppmärksamhet och okunskap. Minnesfel och 

uppmärksamhetsfel ger avvikelser som yttrar sig som glömska av proceduren vid olika moment, 

förlust av medvetenhet kring situationen, misslyckanden med att känna igen omständigheter 

eller en miss i kommunikationen på grund av bristande uppmärksamhet.  

 

Beteenden som ligger på nivån skill/ technique based utgår från expertkunskaper och innebär 

oftast att operatören går på ”auto-pilot”. Avvikelser inom denna färdighetsbaserade nivå sker 

när uppgiften utförs i en bekant omgivning eller när uppgifterna är bekanta och utförs frekvent.  

Avvikelser inom i kategorin knowledge/rule-based inträffar när förändringar sker kring den 

planerade handlingen eller omgivningen (Reason & Hobbs, 2003) eller när kunskapen inte är 

tillräcklig för uppgiften.  

 

Attention innebär avvikelser orsakade av brister i uppmärksamhet under arbetets utförande.  

 

 

 

Judgement/ decision-making innebär avvikelser orsakade av felaktiga beslut. Besluten utförs 

som planerat men var inte anpassade för momentet eller situationen. Avvikelser hos 

First Order Second Order Third Order 

 

 

 

Maintainer Acts 

 

Error 

Attention/ Memory 

Knowledge/ Rule based 

Skill/ Technique based 

Judgement/ Decision making 

Violation 

 

Routine 

Infraction 

Exceptional 

Flagrant 
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beslutsfattande är grupperade i procedurfel, dåliga val och fel vid problemlösning. Pilotfel beror 

ofta på felaktiga beslut om procedurer. Avvikelserna sker när procedurerna är obekanta eller 

otillräckligt intränade (Shappell & Wiegmann, 2012). Beslutsfelen innebär ibland felaktiga val 

mellan flera handlingsalternativ. Bedömningsfel beror på perceptuell oförmåga att bedöma 

avstånd eller brister i spatial orientering.   

 

Violations är medvetna övertramp mot de kända reglerna inom organisationen och är 

sällsyntare än de omedvetna felen (Errors) (Shappell & Wiegmann, 2012). Violations kan 

innebära ett medvetet val att välja att inte följa regler, medvetet använda olämpliga verktyg 

eller skippa procedurer. De mindre och mer isolerade överträdelserna kan innebära att 

operatören bryter mot regler för att spara tid. Allvarligare överträdelser kan innebära att skapa 

falska kvalifikationer, skapa falska certifikat samt inspektioner eller avsluta ett moment utan 

inspektion.   

 

Tidigare studier 

Studier av avvikelser vid underhåll av flygfordon har visat att flertalet anomalier sker på grund 

av ett monotont och återupprepat arbete, arbetsprocedurer som inte följs och självbelåtenhet 

(Liang et al., 2009). Studier som gjorts på underhåll av helikoptrar visar att det underhåll som 

kräver en större intellektuell och kognitiv koncentration också är det underhåll där potentialen 

för allvarliga tillbud vid avvikelser är högst (Rashid, 2010). Vid dessa studier var ”inadequate 

supervision” den överlägset vanligaste avvikelsen. Den typen av avvikelse är en konsekvens av 

otillräckliga inspektioner vilket indikerade en djupt rotad problematik inom organisationen. 

Avvikelser på teknikerns nivå stod också för en stor del av avvikelserna och rörde sig om fel 

inom kategorierna judgement/desicion samt attention/memory (Rashid, 2010). Även Krulak 

(2004) rapporterade att otillräcklig övervakning var ett återkommande problem, följt av 

operatörsfel där bedömnings- och minnesfel var vanligast.  

 

Försök har gjorts att minska antalet fel. En metod är att införa online-assistans vid underhåll 

(Liang et al., 2009). Online-assistansen har utformats så att operatören förvarnas under arbetet 

om de fel som kan uppstå, deras vanlighet och möjliga konsekvenser, samt så att operatören får 

instruktioner för arbetsmomentet. Att förvara all kunskap om ett underhållsmoment på samma 

plats gav både amatörer och experter en gemensam plattform där expertkunskap kunde 

förvaras, information från träning till varje tekniker kunde ges, förvarningar om eventuella 

risker inför varje procedur förmedlas och instruktioner om varje uppgift innan uppgiften 

genomförs ges (Liang et al., 2009). Liang et al. tar upp att det kan finnas negativa konsekvenser 

vid användandet av online-assistans genom medvetenheten om situationer ibland sjönk. 

Exempelvis yttrade det sig så att operatören missade något steg i proceduren, operatören inte 

förmedlade information till nästkommande team eller inte tog del av kritisk information kring 

uppdraget. Studien visade även att användandet av online-assistans minskade kommunikationen 

mellan gruppmedlemmar.  

 

Det har visat sig att operatörerna föredrar teknik och online-assistans framför pappersdokument 

trots att fler avvikelser sker vid användandet av exempelvis iPad istället för papper. Att använda 
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papperskopior var mer tidskrävande jämfört med iPad (Madathil, Koikkara, Gramopadhye, & 

Greenstein, 2011). 

 

Metod 

 

Avvikelserapporter 

Rapporter (175 stycken) inhämtade från F21:s databas från perioden 2013 – 2016 har använts 

som underlag för studien.  

 

Analysmetod 

För att skapa en tydlig och enkel uppdelning av de avvikelser som rapporterats valde jag att 

utföra en kvalitativ analys baserade på tematisk analys. Detta för att tematisk analys kan 

identifiera mönster i data. Dessa mönster avses bli de större grupperingar av avvikelser som ska 

ge bättre överblick över avvikelserna. Som namnet indikerar är metoden ett tillvägagångsätt för 

att ta ut teman som förklarar data på en djupare nivå. Ett tema innehåller olika delar av 

tillgänglig data som passar temat. Data som placeras under ett tema ska inte passa in under ett 

annat tema (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analys krävdes av 175 avvikelserapporter från 

perioden 2013–2016 för att kategorisera in avvikelserna i kategorier med subkategorier 

eftersom de redan existerande kategorisystemen inte räckte till för att urskilja avvikelser 

effektivt. Jag har analyserat varje rapport för sig för att se vilken form av avvikelse som inträffat. 

Metoden resulterade i nio kategorier; felmontering, felhantering, missade monteringar, FOD 

(lösa föremål), personskada, resurser/ material, dokumentation, system och regler/rutin. 

Kategorierna har jag skapat utifrån teman som finns inom rapporterna.  

 

För att få en djupare och mer noggrann uppdelning av felen kopplad till flygplansunderhåll 

användes en vedertagen metod, HFACS-ME. Detta för att kunna ta reda på de bakomliggande 

mänskliga faktorerna till de flest förekommande avvikelsetyperna. Varje avvikelserapport har 

analyserats för att finna den bakomliggande faktorn enligt HFACS-ME. Analysen har 

åstadkommits genom att läsa kommentarerna som tekniker och överordnad antecknat och i 

vissa fall mindre utredningar i rapporterna för att finna den gemensamma nämnaren för vad 

som kan ha orsakat avvikelsen. I rapporter där kommentarerna inte lett till ett direkt svar har 

innehållet och tillvägagångsättet vid avvikelsens uppkomst analyserats och jämförts med andra 

liknande incidenter och en analys har gjorts med jämförelse av andra rapporter där den 

bakomliggande faktorn framtagits. För varje avvikelserapport har en faktor i HFACS-ME:s 

tredje dimension applicerats som en förklaring till varför just den avvikelsen skett. Jag skapade 

sedan en korstabell med de fyra flest förekommande avvikelserna och deras respektive 

bakomliggande faktor för att se vilka bakomliggande faktorer som haft störst frekvens för varje 

avvikelsetyp. 

 

Databehandling 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) har använts för statistiska analyser.  
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Analyser har gjorts av frekvenser av avvikelser och korstabeller med avvikelsetyp och 

bakomliggande mänsklig faktor enligt HFACS-ME.  
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Resultat 
Felhandlingar 

 

Tabell 5  

Kategorier och subkategorier vid tematisk analys av avvikelserapporterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resurser/material innebär att materialet som används inom underhållet har brister. Det innebär 

att verktyg eller material är trasigt eller föråldrat, inte finns tillgängligt eller att leveransen har 

 

Kategori 

 

 

Subkategorier 

Resurser och material 

Brist på utrustning och verktyg 

Trasiga verktyg 

Trasig/utgången eller felmärkt utrustning 

Brist i leverans 

FOD 

Lösa föremål i flygplan 

Lösa föremål i hangaren/ från flygplan 

Lösa föremål i/från utrustning 

Lösa föremål på landställsutrymme 

Dokumentation 

Otillräcklig dokumentation  

Utgången föreskrift 

Otydlig etikett/ märkning 

Förstörd etikett 

System 

Ej överförd information från flygplan  

Bristande åtkomst 

Bristande uppdateringar 

Felmärkning i system 

Regler och rutiner Överträdande av riskzon 

Brytande mot regler 

Personal Personskada vid hantering av flygplan 

Störda rutiner 

Felmontering 

Ej korrekt monterade skruvar/bultar 

Utrustning/övriga felmonteringar 

Utdaterat/felaktigt material monterat 

Missade monteringar 
Material som glömts monteras 

Delar av material som glömts monteras 

Felhantering 

Tappad utrustning/material 

Skadad utrustning/material som konsekvens av felaktig hantering 

Utdaterat/felaktigt material monterat 



15 
 

brustit och trasigt eller felaktigt material har levererats. Det gemensamma temat för den här 

typen av avvikelse är att material som använts inom underhållet inte är tillräckligt eller 

oanvändbart. Ett exempel när trasig utrustning rapporterats: ”När jag klargjorde flygplanet på 

morgonen och skulle fylla luft i noshjulet så gick utrustningen plötsligt sönder, vilket 

resulterade i en hög smäll från att slangen släppte från handtaget.”  

 

FOD innebär lösa föremål. Kategorin innebär lösa föremål på olika platser som är direkt 

anknutna till underhållet. Det gemensamma temat för FOD är att föremål inte befinner sig på 

avsedd plats och kan agera faroframbringande eller störande för personal. Lösa föremål som 

exempelvis ligger i kabinen och kan utsätta pilot för fara i luften eller lösa föremål på 

landningsställe som kan ställa till det vid landning av flygplanen. Temat fokuserar på att 

föremålet är löst och inte på sin rätta plats. Storleken på föremålet har ingen betydelse.  

”Hittade pennhållaren till de nya loggbokspärmarna under stolen. Tittade närmare på 

flygplanets loggbok och konstaterade att den saknades.” Citatet är hämtat från 

avvikelserapporterna och exemplifierar avvikelsetypen ”lösa föremål” genom att personal hittat 

del av en pennhållare i flygplanet. 

 

Dokumentation innebär att dokumentationen är otillräcklig. Det handlar om operatörer som 

inte skrivit i loggböcker, föreskrifter som inte är uppdaterade eller otydlig märkning på material 

och utrustning. Det gemensamma temat för dokumentation är att dokumentationen har brustit 

i att förmedla avsedd information.  

”Beställt AMP vid bokförråd LSS. Vid uthämtning visade det sig att det inte var den rätta 

AMP-pärmen (fel färg). Dessutom saknades ind. nr. samt att Change record sidan saknades och 

de 3 senaste rättningarna var inte införda.” Citatet uppvisar hur personal inte får tag på korrekt 

dokumentation och att dokumentationen missats att uppdateras.  

 

System innebär brister inom det databaserade systemet. Kategorin innebär att operatören inte 

får tillgång till de system som krävs eller att det system som operatören använder inte är 

uppdaterat. Kategorin innebär även att information som ska loggas i flygplanets datorsystem 

inte loggats eller inte överförs korrekt till andra system och som leder till att operatören inte 

har rätt information och fattar felaktiga beslut. Det gemensamma temat i kategorin är att 

systemet har misslyckats med att frambringa önskad effekt eller information.  

”Vid arbete i hangaren skulle tekniker logga in i Fuhm för att skriva ut AMP:ar. Istället för att 

loggas in visades felmeddelandet: "Webbsidan kan inte visas". Då jag själv försökte logga in i 

Fuhm fick jag samma felmeddelande. På grund av detta hade vi inte tillgång till godkända 

data.” Citatet visar att personal har svårigheter att ta sig in i önskat system. 

 

Regler/rutin innebär att regler eller rutiner bryts av operatörerna. Detta kan ske medvetet eller 

omedvetet och innebära att operatören bryter mot regler inom organisationen, vilket kan leda 

till allvarliga konsekvenser.  

”Vid snabbtankning med gående motor så kom en drivmedelsförare in i riskzonen för 

luftintaget, då han matade ut slangen mot flygplanet bedömt 1m ifrån. Uppställning av tankbil 

var dessutom felaktig då tankbilen stod mitt framför flygplanet.” Citatet talat om hur personal 
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brutit mot kända regler och rutiner om hur nära en får vara en flygplan som är igång och risken 

med att parkera framför flygplanet.  

 

Personal innebär skador eller händelser som direkt påverkar personalen. Kategorin innebär att 

personal skadar sig eller blir störd av ljud eller obehöriga personer som beträder området. Det 

gemensamma temat för kategorin är att personalen är direkt påverkad av avvikelsen. I övriga 

kategorier är det material, flyg eller annan utrustning som är direkt påverkad av avvikelsen, 

men i det här fallet påverkar avvikelsen personalen. ”Jag klämde handen mellan handtaget på 

dragkroken och den övre dragkroken vid frånkoppling av bogstången.” 

 

Felmontering innebär att fel material monterats och/eller att material monterats felaktigt och 

kan leda till felfunktion. ”Felmonteringen av nödpackens rem skett(byte skärmpacke kräver ur- 

och inmontering av nödpacke). Det är inte helt enkelt att se hur respektive rem ska dras i 

AMP.” Citat från en av rapporterna som visar hur förklaring av felmontering kan se ut. AMP 

syftar till den föreskrift/manual som används vid underhållningsmomentet.  

 

Missade monteringar innebär att ett material som avses monteras missats att monteras. Det 

gemensamma temat för missade monteringar är att planerad montering inte ägt rum.  

”Har vid klargöring av flygplanet ej märkt att ett magasin i boy 403/4 fattades. Så om jag som 

tekniker rent glömt att titta om magasinet satt där eller om jag tänkte att AM skulle sätta dit det 

när de ändå var på flygplanet, då de skulle göra det på fler flygplan denna dag, vet jag inte.” 

  

Felhantering innebär att material som skall hanteras på ett specifikt sätt inte hanteras enligt 

anvisningarna, det kan handla om material som förvaras felaktigt eller utrustning som skadas på 

grund av felbedömning. Det gemensamma temat för kategorin är att material/utrustning eller 

flyg hanterats på ett felaktigt sätt och strider mot de regler som existerar kring hantering av 

utrustningen. ”Samband med att vapenbalkar skulle skickas till central verkstad för underhåll så 

blev de stående ute i regn och snö i flera dygn. De var förpackade i rätt emballage, men 

emballagen är inte avsedda att stå ute i dåligt väder vilket fick till följd att fukt trängde igenom, 

risken är stor att det påverkat balkarnas avseende funktion och korrosion.” 
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Figur 3. Andel avvikelser för varje avvikelsekategori (%). 

Resultatet demonstrerar att de fyra vanligaste avvikelserna var felmontering (22,3%), FOD 

(18,3%), missad montering (13,1%) och felhantering (10,3%). Resurser/material uteslöts från 

analysen då en stor del av de avvikelserna inte berodde på mänskliga faktorer (Se tabell 6). 

Tabell 6 

Antal avvikelser med mänsklig och icke mänsklig orsak för varje typ av avvikelse. 

Avvikelse Ej mänsklig 

faktor 

Mänsklig 

faktor 

Totalt 

Dokumentation 9 5 14 

Felhantering 4 14 18 

Felmontering 1 38 39 

FOD 13 19 32 

Regler/Rutin 1 2 3 

Resurser/Material 30 1 31 

Missad montering 0 23 23 

Personal 0 1 1 

System 6 8 14 

Totalt 64 111 175 
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Var förekommer avvikelserna? 

En avvikelserapport kan ha blivit skriven direkt efter en avvikelse inträffat eller vid ett senare 

tillfälle när en avvikelse upptäcks. En avvikelserapport som skrivs i samband med avvikelsen 

skrivs oftast av den tekniker/mekaniker som var ansvarig för avvikelsen. Rapporterna blir då 

mer detaljerade och innehåller fler reflektioner kring bakomliggande mänskliga faktorer.  

När en avvikelse upptäckts betyder det att annan personal än den som arbetade när avvikelsen 

uppstod rapporterat avvikelsen. Information om vad som inträffat finns i exempelvis själva 

felmonteringen, men den eventuella bakomliggande mänskliga faktorn eller bidragande faktorn 

saknas.  

Anledningen till att färre avvikelser rapporterats när de inträffat istället för när de upptäcks är att 

många avvikelser är enkla och därför lätt förbises när de uppstår.  

 

Tabell 7 

Typer och antal av avvikelser som rapporterats vid olika arbetsmoment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 visar att de flesta avvikelser som skett under det vanligaste momentet klargöring var 

missade monteringar (42,9%). Felhantering och felmontering utgjorde vardera 21,4% av de 

inträffade felen som rapporterats vid klargöring. Vid service var de flesta avvikelserna 

felmonteringar och FOD med vardera 37,5%. Ett , χ2-test kan dock inte visa att antalet 

avvikelsetyper vid klargöring skiljde sig åt signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moment Felhantering Felmontering FOD 
Missad 

montering 
Total 

Klargöring 4 2 3 6 15 

Service 1 3 3 1 8 

Tillsyn 1 0 0 1 2 

Reparation 0 1 0 0 1 

Rangering 0 0 1 0 1 

In/ut-körning 1 0 0 1 2 

Övrigt, ej specificerat 2 1 1 1 5 

Totalt 9 7 8 10 34 
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Tabell 8  

Typer och antal av avvikelser som upptäckts vid olika arbetsmoment.  

 

Moment Felhantering Felmontering FOD 
Missad 

montering 
Total 

Klargöring 2 10 11 3 26 

Service 2 7 6 6 21 

Tillsyn 0 3 3 1 7 

Reparation 0 3 2 0 5 

In/utkörning 1 1 0 0 2 

Laddning/plundring 0 2 0 0 2 

Övrigt ej specificerat 4 5 2 3 14 

Total 9 31 24 13 77 

 

 

Tabell 8 visar att flest avvikelse upptäckts vid klargöring och utgjorde 34,7% av alla avvikelser. 

Under momentet klargöring utgjorde lösa föremål (FOD) 42,3% (n=26) av de upptäckta 

avvikelserna. Felmontering stod för 38,5% av de upptäckta avvikelserna. Skillnaderna mellan 

förekomst av avvikelser är i detta fall signifikanta, χ2(3) = 10.000, p = .019. 

 

Under service upptäcktes avvikelser av samma sort som under klargöring, men i mindre 

utsträckning. Lösa föremål utgjorde 28,6% av de upptäcka avvikelserna inom service. 

Upptäckta felmonteringar under momentet service utgjorde 33,3%. Skillnaderna i frekvens är 

dock inte signifikanta. 

 

Anledningen till att flest avvikelser upptäckts och inträffat under momenten klargöring och 

service kan vara att de momenten skett mer frekvent och att kompetensen bland mekaniker 

och tekniker inom de momenten är större än inom de moment som kräver högre 

kvalifikationer som exempelvis större reparationer.  

 

De totala frekvenserna över alla moment skiljer signifikant mellan avvikelsetyper, χ2(3) = 

15.831, p = .001. Felmontering är den totalt vanligaste avvikelsetypen (40,3%). 
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Tabell 9 

Antal orsaker till avvikelse enligt nivå 3 i HFACS-ME för varje typ av avvikelse, både de 

direktrapporterade och de upptäckta 

 

HFACS-ME Felhantering Felmontering FOD 
Missad 

montering 
Total 

Adaptability 0 1 0 1 2 

Attention 2 1 4 2 10 

Communication 0 2 0 3 5 

Damaged 2 0 2 0 5 

Inadequate documentation 1 0 0 0 1 

Inadequate resources 0 1 0 1 2 

Inadequate supervision 0 7 3 4 14 

Inapproriate operations 0 0 0 1 1 

Judgement 4 0 0 0 3 

Knowledge 0 5 0 0 5 

Memory 0 15 1 2 18 

Mental state 0 2 0 0 2 

Routine 4 0 0 0 4 

Skill-based 1 1 0 0 2 

Missing 4 3 22 9 38 

Total 18 38 32 23 111 

 

Inom avvikelsekategorin felhantering finns det ingen utstickande förklaring enl. HFACS-ME 

till uppkomsten av avvikelserna. Två faktorer förklarar uppkomsten av felhantering; judgment 

och routine. Missing representerar samma andel som judgment och routine, men representerar 

de rapporter där en förklaring saknades eller där data i rapporterna var för vaga för att medge 

analys av bakomliggande mänskliga faktorer. Vid felmontering uppskattas avvikelserna bero på 

minnet. Lösa föremål saknar förklaringar enl. HFACS-ME och missing utgör en stor andel. Vid 

missad montering är inadequate supervision den flest förekommande bakomliggande faktorn av 

alla orsaker.  
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Analys 

Här förtydligas de fyra flest förekommande avvikelsernas bakomliggande faktorer enligt 

HFACS-ME som framgår i resultatet.  

Felmontering. 

Denna avvikelse är vanligast och förklaringen är minnesfel. Vid felmontering där minnet har 

haft den avgörande rollen kan felet betecknas som ”slarvfel”. Varje tekniker utför självständigt 

arbetet vid lättare monteringar och en textad manual skrivs ut inför varje 

underhållningsmoment.  

Minnesfel i HFACS-ME förklaras som glömska av en sekvens av handlingar när en tekniker 

utgår från eget minne istället för en manual (Shappell & Wiegmann, 2012).   

”Vid genomgång av planet upptäcktes att nödpackens rem var dragen på fel sida av 

höftremmarna, detta rättades sedan till enligt anvisningar från manualen”. Här visar det sig att 

feldragningen av remmen kan ha skett på grund av att teknikern som utfört monteringen utgått 

från minne istället för att använda manualen eftersom teknikern som upptäckte det lätt kunde 

åtgärda det med hjälp av manualen.  

Avvikelserna tyder på låg motivation att använda manualer, och inträffar när underhållet sker 

på expertnivå. Vid rapporteringstillfällen uppger tekniker att anledningen till felmonteringen 

var ett val att inte använda manualen. Felmonteringar tycks bero på minnesfel i kombination 

med en attityd hos tekniker att egen kunskap gör manualer onödiga.  Minnesfelet kan 

lokaliseras till det färdighetsbaserade minnet av expertkunskap i långtidsminnet (Wickens & 

Hollands, 1999). Under enklare underhåll och monteringar utförs arbetet automatiskt och 

färdighetsbaserade avvikelser sker vid automatiserade rutiner (Reason & Hobbs 2003). Ju mer 

erfarenhet och större färdigheter en mekaniker har inom ett område desto lättare är det att 

mekanikern arbetar automatiserat. De som utför monteringar utan större inspektioner är 

mekaniker som anses ha tillräcklig hög kompetens för att utföra arbetet utan professionell 

guidning och med stöd enbart av manualer. Just dessa mekaniker är också de som mest 

sannolikt begår minnesfel under automatiserat utförande av arbetet. 

 

 

Felhantering. 

Ett exempel från rapporterna visar hur regler, utifrån HFACS-ME brutits vid hantering av 

vapenbalkar, ett material till flygplanen. Hanteringen bröt mot kända regler och materialet 

förvarades i dåliga väderförhållanden. Avvikelserapporterna antyder att brott mot kända regler 

skett på grund av okunskap om framtida potentiella skador. Fallet där mottaget gods lämnats 

utomhus framgår vara en konsekvens av Reasons (1990) teori om effekterna av styrka hos vissa 

regler och hur ofta de förekommer. Personal som mottagit utrustning och material har beslutat 

att tillfälligt förvara gods utomhus för att väderrelaterade incidenter inte skett tillräckligt ofta för 

att ha någon betydelse. Avvikelsen tar sin början inom organisationen genom ofullständiga 

anvisningar för hur material ska hanteras, eller som i detta fall, otillräckligt med förråd. Detta 

ledde till ett medvetet brytande av regler och att ett beslut om att förvara material utomhus 

togs.  
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Andra fall där en felhantering har skett är där en skada uppstått som konsekvens av en 

bedömning (judgement). Exempelvis, felbedömning av avstånd kan leda till att utrustning slår i 

objekt som personal inte uppfattat och skador på utrustning eller material uppstår.  

Felbedömningar av avstånd kan bero på ett flertal faktorer men utgörs främst av perceptuella 

felbedömningar.  Exempel från rapporter är fall där flygplan hissats ner i hangaren och slagit i 

utrustning eller annan materiel. Perceptionsfel sker automatiskt och när ett flygplan hissas ner 

kan perception av djup (3D) förvrängas på grund av flygplanets storlek i jämförelse med 

omgivning och närliggande objekt och på grund av det vinkelperspektiv som teknikern har. 

Ett exempel från ett annat sammanhang är att mindre bilar uppfattas vara längre bort än större 

bilar (Wickens & Hollands, 1999).  

 

Missade monteringar.  

Bristande kommunikation skedde i ett flertal avvikelser under ”missad montering”. Vid ett 

flertal avvikelser har personal trott att någon annan utfört monteringen eller så har tekniker 

som tidigare arbetat på flyget inte gett information om vad som ska göras vid nästa tillsyn. 

Otillräcklig övervakning (inadequate supervision), som innebär inspektion och professionell 

guidning (Shappell & Wiegmann, 2012), var den överlägset vanligaste orsaken till missade 

monteringar. Det beror på att konsekvensen av en missad montering kan ha funnits kvar under 

en längre period vilket innebär att inspektionerna måste ha brustit under samma period. ”Våra 

tekniker var tvungna att skifta visir mellan divisionerna mellan passen. Vid något av dessa byten 

glömdes gummilimmet (låsningen) till visirinfästningen vilket upptäcktes ett par dagar senare 

vid c-service när visiret hade börjat glappa”. Citatet visar att det inte genomförts en inspektion 

eller en tillräckligt bra inspektion där felet kunde ha upptäckts.  

 

Majoriteten av missade monteringar har inträffat under klargöring. Vid klargöring finns det en 

ansvarig tekniker och oftast en utbildad mekaniker. Den ansvariga teknikern utför i sådana fall 

inga inspektioner av mekanikerns arbete.  

 

Missade monteringar beror även utifrån HFACS-ME på bristande kommunikation exempelvis 

genom de loggböcker som flygplanen har. I fall där kommunikation har brustit i loggbok har 

personal missat att anteckna vad som utförts på planet och nästkommande tekniker/team har 

ingen indikation om vad som skett på planet sedan tidigare och en missad montering sker på 

grund av missad vidarebefordrad information. 

 

FOD. 

Lösa föremål saknar oftast förklaring på grund av att de flesta lösa föremål upptäckts och inte 

har ett tydligt mönster till varför det inträffat.  En förklaring är uppmärksamhetsfel och 

glömska. Uppmärksamhet i detta fall berör den del av HFACS-ME-modellen som avser 

bristande uppmärksamhet (Rashid, 2010). 
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Diskussion 

I resultaten tas de viktigaste mänskliga faktorerna bakom avvikelserna upp, men ingen mänsklig 

faktor kommer ensam. De vanligaste avvikelserna var felmontering orsakade av minnesfel i 

kombination med färdighetsbaserad minneskunskap. Minnet var även i Rashids (2010) studie 

den mänskliga faktor som haft störst påverkan på uppkomsten av avvikelser inom underhåll.  

En bidragande anledning till att manualer inte används kan vara designen av manualerna. 

Manualerna har oftast enbart text och är ibland vaga (Tretten & Normark, in press). Det kan 

leda till att underhållspersonalen enbart använder manualer när de känner sig okunniga. En 

eventuell anledning till låg motivation att använda manualerna är designen av systemet för 

inhämtning av dokumentation och föreskrifter. Systemet är nämligen komplext och hänvisar 

till ett flertal länkar för en komplett dokumentation inom ett område (Tretten & Normark, in 

press). Dåligt utformade dokument leder till en stor del av avvikelserna vid underhåll av 

flygplan (Reason & Hobbs, 2003). Jag anser att det kan tyda på att avvikelsen tagit sin form på 

organisationsnivå med hänvisning till James Reasons ost-modell. Avvikelsen har tagit sin form 

på organisationens nivå eftersom ledningen har tagit beslut om och godkänt den slutgiltiga 

designen av dokumentationen. En aktiv handling av personalen har skett när mekanikern eller 

teknikern valt att utföra arbetet trots dåliga manualer och istället valt att lita på sin egen 

kompetens. Uppkomsten av avvikelser i det här fallen kan bero på att uppgifterna är 

rutinuppgifter och utövande personal anser att de kan uppgiften och anser sig därför inte 

behöva använda manualen.  

 

Vid missade monteringar kan kommunikation bli bristfällig genom auktoritär påverkan enligt 

Helmreich och Meritt (1998, refererade i Wickens & Hollands, 1999). Vid monteringsarbete i 

grupp kan överdrivet självförtroende drabba en mekaniker som arbetar självständigt. Det 

handlar då om självöverskattning hos underhållspersonal som hindrar anställd från att dela med 

sig av eget underhåll, alternativt be om råd (Liang et al., 2009).  

 

Klargöring är ett moment där flygplan förbereds i samband med flygning och där missade 

monteringar kan ske. Under momentet kan en mekaniker missa att montera delar och i 

samband med bristande inspektion upptäcks inte felet förrän vid senare inspektion eller 

kontroll. Den inspektionen kan ske kort därefter och en avvikelserapport skrivs i samma stund 

som avvikelsen inträffat, men den kan också ske en lång tid efter vid inspektion på grund av 

felfunktion eller vid slumpmässiga tillfällen. Bristande inspektion är enligt Krulak (2004) den 

vanligaste orsaken till uppkomsten av avvikelser inom flygunderhåll.  

I ovanstående fall har problematiken färdats genom den så kallade ”schweiziska osten”. Ett 

beslut om hur momentet ska utföras har gjorts inom organisationen (latent förhållande), en 

problematik i form av bristande övervakning under momentet uppstår (latent förhållande) och i 

kombination med ett monotont arbete leder till det till en aktiv avvikelse på operatörnivå som 

är ett aktivt misstag (Figur 2).  

 

Det är viktigt att ha i åtanke att varje avvikelse sker i kombination av ett flertal mänskliga 

faktorer.  Exempelvis vid felhantering anses felbedömning vara en av de vanligaste orsakerna, 

men i många fall där en perceptuell felbedömning gjorts ligger även problematiken i bristande 
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kommunikation med övriga teamet. Vid exempelvis nedhissning av ett flygplan arbetar inte en 

mekaniker själv utan övriga teammedlemmar ser händelsen ske från andra vinklar. En ökad 

kommunikation minskar risken för skada när övriga teammedlemmar kan ge information 

utifrån sina positioner i rummet. 

 

Lösa föremål kan vara konsekvensen av dålig uppmärksamhet. Personal kan ha brustit i sin 

uppmärksamhet och missat att delar av ett objekt lossnat eller legat kvar på en olämplig plats.  

 

Metoddiskussion 

Metoden att använda en tematisk analys på detta okonventionella vis krävdes för att få en större 

förståelse för vilka avvikelsetyper som skett. En tematisk analys i den här formen av studie är 

ovanligt och var därför tvungen att anpassas för att passa studiens ramar. Analysen användes för 

att finna de gemensamma teman som fanns i de olika avvikelserapporterna för att kunna 

kategorisera in avvikelserna i grupper som gjorde det lättare att ta fram frekvensen av 

avvikelserna och som sedan underlättade analys av de bakomliggande faktorerna genom att 

använda HFACS-ME. Att applicera HFACS-ME efter att en tematisk analys gjorts var ett 

medvetet val för att kunna se vilka mänskliga faktorer som legat bakom de olika 

avvikelsetyperna.  

Ett annat tillvägagångssätt kunde ha varit att använda intervjumetoder för att ta fram de 

bakomliggande faktorerna och använt en tematisk analys vid dessa. Nackdelen hade dock blivit 

att frekvenser av de olika avvikelsetyperna förlorats. En kombination av min metod och en 

intervjumetod hade varit möjlig att utföra och är ett tillvägagångsätt som jag rekommenderar 

för framtida studier inom ämnet.  

 

Validitet 

De data som används representerar de avvikelser som skett under år 2013 - 2016 och tillåtit en 

kategorisering och analys av frekvens av avvikelserna. Det stora antal avvikelser som använts i 

studien styrker validiteten genom att ge rikligt med data att analysera och stabila resultat. 

Eventuella brister i arbetet är att subjektiv tolkning av vissa avvikelser och dess mänskliga 

faktorer alltid kan ifrågasättas. Den subjektiva tolkningen har dock gjorts med stöd av HFACS-

ME där liknande mönster i rapporterade fall använts som utgångspunkt.  

Jag kan inte heller utesluta att vissa fel skett bortom min kontroll. De avvikelserapporter som 

underhållspersonal skrivit var ibland dåligt formulerade eller utformade med flertal 

förkortningar som används inom luftförsvaret där min tolkning kan ha brustit på grund av 

missförstånd och ofullständig kunskap inom området.  
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Slutsats 

Min studie har visat att de flest återkommande avvikelserna är felmonteringar som beror på 

färdighetsminnet, felhanteringar beroende på felbedömning och regelbrott, missade 

monteringar p. g. a. bristande organisatorisk övervakning och lösa föremål orsakade av 

bristande uppmärksamhet. 

Resultatet indikerar att problemen till övervägande del liknar de som finns hos militära 

organisationer i flertal andra länder, vilket inte är en alltför stor överraskning eftersom 

arbetsuppgifterna inte skiljer sig avsevärt mycket ifrån varandra beroende på land.  

Rekommendationerna riktas till förbättringar inom organisationen med störst fokus på 

utformningen av manualer som står för den större delen av orsakerna till begångna fel. Mitt 

resultat indikerade en brist i användandet av manualer på grund av låg motivation. Manualerna 

är enligt personal inte de mest gynnsamma vilket leder till slutsatsen att det system som används 

för informationsinhämtning inte är optimalt. En stor brist gäller även inspektioner eller helt 

uteblivna inspektioner vid mindre underhåll, vilket resulterar i kvarvarande slarvfel. En slutsats 

är att felen som inträffar vid F21 stämmer överens med HFACS-ME och speciellt med James 

Reasons modell och visar att organisationen ligger till grund för avvikelser och brister i 

underliggande nivåer som leder till avvikelser. Organisationens utformning av dokument leder 

till avvikelser vid monteringar där föreskrifter inte används och underhållspersonalen istället 

utgår från färdighetsminnet.  

Rekommendationer och tips till framtida studier 

 

Rekommendationer. 

För att optimera informationen bör textad information kombineras med bilder som förtydligar 

informationen. När bilder används för att förstärka texten eller som övertydligt hjälpmedel höjs 

informationsflödet till mottagande person Booher (1975, refererad i Wickens, & Hollands, 

1999). Föreskrifterna förefaller enbart förmedlas i skrift med länkar inom system som leder till 

bildrelaterad information. Texten i manualen bör kombineras med bilder där beskrivet 

moment ska markeras med färg för förtydligande och resterade delar av bilden bör presenteras i 

gråskala eller i en mindre utstickande färg. Textad information bör ha enkelt språk för att 

minimera missförstånd (Reason & Hobbs, 2003).  

 

Ett annat sätt att minska avvikelserna kan vara genom en assisterande plattform (Liang et al., 

2009). Genom att införa liknande online-assistans via portabla skärmar kan operatörerna 

påminnas om de eventuella mänskliga fel som kan begås vid varje moment och ge assistans likt 

en manual vid utförandet av underhållet. Det underlättar att samla och göra informationen lätt 

åtkomliga i ett och samma system. Att inte ha information samlad på ett och samma ställe har 

visat sig vara en del av de bidragande faktorerna till vissa avvikelser vid F21. 

 

Enligt Liang et al. (2009) minskar dock en assistans online teamarbetet eftersom information 

inte längre delas eller diskuteras i samma utsträckning som innan. Liang et al. (2009) uppger att 

teknikers kunskap om medvetenhet kring olika situationer ökade, men en större andel av 
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avvikelser missades och resulterade i fler avvikelser. Liknande slutsats har David Krulak (2004) 

kommit fram till och upptäckte att online-assistans snabbade upp underhållsarbetet, men 

resulterade också i fler fel än vid användande av pappersmanualer. Dock föredrog 

underhållspersonalen online-assistans framför pappersmanualer. Ett eventuellt införande av 

online-assistans eller manualer i portabla skärmar kan höja motivationen att använda 

manualerna mer flitigt, men det finns en risk för fler avvikelser tills ett optimalt system för de 

portabla skärmarna införts och personalen blivit van att använda det.  

 

Ytterligare rekommendationer bygger på konsekvenserna av otillräcklig övervakning eftersom 

inspektioner inte sker vid varje utfört underhållsmoment. Överdrivet självförtroende i 

kombination med bristande inspektioner ger avvikelser och bortfall av upptäckt av avvikelser. 

Det leder till att fler felmonteringar, missade monteringar och lösa föremål förblir oupptäckta 

tills avvikelsen upptäcks vid ny inspektion eller ett felaktigt beteende hos flygplanet uppstår. 

Obligatorisk inspektion av arbetsledaren bör införas vid de lättare underhållen även om 

mekanikern anses besitta tillräcklig kunskap för att utföra ett självständigt arbete. De vanligaste 

avvikelserna beror på så kallade ”slarvfel” och analysen uppvisar ett mönster där mekanikern 

agerar automatiskt och därför har minskad medvetenhet om situationen. Genom ökad 

inspektion kan de slarvfel som då sker upptäckas i tid.  

 

Framtida studier. 

Nya studier bör omfatta en längre tidsperiod och kompletteras med intervjuer av berörd 

personal. Särskilt intervjuer kan ge kunskap som underlättar utformandet av stödsystem som är 

bättre anpassade till underhållspersonalens mentala modeller för arbetsuppgifterna.   
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