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Sammanfattning  
 
Denna rapport är ett examensarbete som gjorts av två studenter från Mälardalens 
högskola i Västerås på akademin Innovation, Design och Teknik. Ett samarbete med 
gjordes också med Underhållsorganisationen Bromma Air Maintenance. 
 
Bromma Air Maintenance (BAM) har i dagsläget verktygslådor som är tilldelade till varje 
enskild tekniker. Dessa verktygslådor bör kontrolleras och granskas efter varje dag eller 
arbete. BAM har känt av att detta inte görs ordentligt och har då bestämt sig för att 
förbättra sina procedurer. BAM har gett oss uppdraget att finna en eller flera lösningar 
som ska förbättra eller ersätta dem. Skulle BAM fortsätta med sina procedurer så skulle 
det kunna leda till allvarliga incidenter och haverier då verktygen kan glömmas i 
flygplanet för att kontroller och granskningar av dessa är svaga.  
 
Målet med examensarbetet var att finna bättre och säkrare metoder att tillämpa hos BAM 
vid verktygshantering av standardverktyg men generellt i en Part-145 organisation. Vi 
önskade hitta metoder som kunde förbättra den visuella verktygskontrollen där saknade 
verktyg kunde tydligt noteras. Med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och forskningar 
kring tidigare arbeten, har arbetet lösts och förbättrade procedurer hittats. Önskas en mer 
ekonomisk metod bör ToolBed användas då appliceringen sker endast inuti 
verktygslådan. ToolBed erbjuder då en synligare metod som visar att något fattas tack 
vare de olika färglagren. Skulle en mer säkrare metod önskas, rekommenderas Snap-On 
Industrials. Denna procedur är mindre ekonomisk men erbjuder ett loggsystem med en 
kombination av ToolBed och ett kodskanningssystem som loggar avhämtad/återlämnat 
verktyg.  
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Abstract 
 
This report is a final thesis that was made by two students from Mälardalens Högskola in 
Västerås from the Academy of Innovation for Design and Technology. A cooperation was 
also made with the maintenance organization Bromma Air Maintenance. 
 
Maintenance of an aircraft is important in the flight industry to insure the continuing 
airworthiness of an aircraft. This makes it important that a technician performs his work 
properly. Bromma Air Maintenance, or BAM, have personal toolboxes that are handed out 
to the technicians. The toolboxes are checked and reviewed after every project or at the 
end of the day. BAM has felt that their procedures have not been done properly and have 
then decided to improve them. This gave us the assignment to find one or more solutions 
that would improve them. There could be serious consequences if BAM would continue 
with the procedures they use today. 
 
The goal of this thesis was to find improved and securer procedures that BAM could use 
instead of their own. The work is limited to the use of standard tools only in a Part-145 
maintenance organization. We wanted to find methods that could improve and simplify 
the tool inspection visually which would make it clearer when a tool was missing. New 
procedures where found due with the help of interviews, research and literature studies. 
If an economic procedure is wanted, ToolBed would be the answer due to its colored 
layers that indicates greatly when a tool is missing. If a more secure procedure is wanted, 
the Snap-On industrials system would be recommended. This procedure provides a log 
system combined with Toolbed and a bar scanner system that logs information when the 
tools have been taken out and put back inside the toolbox. 
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Förord: 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som utförts inom 
Flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens Högskola av två studenter under vårterminen 
2016 i Västerås.  Rapporten är baserad på en underhållsorganisations verktygshantering. 
 
Vi vill tacka våra handledare; Tommy Nygren och Mirko Senkovski för värdefull 
handledning, vår handledare på Bromma Air Maintenance; Bo Johansson för trovärdig 
information och material, Examinator för examensarbetet; Håkan Forsberg och 
Ersättandegruppchefen David Mensah på MTR Tech i Stockholm för värdefull 
information. 
 
 
Västerås, maj 2015 
Jörgen Mensah 
Mehmet Köse  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 
Bromma Air Maintenance (BAM) tekniker har verktygslådor som är i 
dagsläget tilldelade till varje enskild person. När teknikerna börjar sitt 
arbetspass hämtar de sina egna tilldelade lådor. Då dessa verktygslådor är 
relativt olika innehållsmässigt är det svårt att veta om något verktyg saknas 
eller blandas med andra teknikers verktyg. Vid beblandning kan det 
förekomma avvikelser i underhållsarbetet eftersom mekanikern/teknikern 
som skall utföra arbetet saknar sitt verktyg. Dessa avvikelser kan då leda till 
stress, frustration och distraktion. Mekanikern blir tvungen att söka efter ett 
ersättningsverktyg eller försöka minnas vart den var sist som leder till mer 
tidsförlust och tidspress.  
 
Bortglömda verktyg i olika delar av flygplan kan leda till stora konsekvenser 
som kan orsaka katastrofala haverier. Även om teknikerna är tvungna att 
intyga att ”inget” saknas kan det hända att detta förbises. BAM har i dag cirka 
20 stycken verktygslådor med olika uppdateringshistoriker där 
verktygslådorna tillhör BAM [23].  

 
En annan faktor som kan påverka dessa avvikelser är The Dirty Dozens: 
Distraktorn. Distraktioner brukar oftast vara den vanligaste orsaken till att 
verktyg glöms. Många distraktioner kan vara svåra att undvika så som högt 
ljud eller kollegor som ber efter hjälp. Om tekniker arbetar med en uppgift 
och samtidigt blir distraherad, är det lätt hänt att det glöms vilket arbetes 
steg som utfördes innan distraktionen när arbetet återupptas. Detta leder då 
till en miss i arbetet på grund av distraktionen [3]. Mänskliga faktorer utger 
en stor faktor i de flesta flygplansolyckor som sker. Fel som kan förekomma 
kan vara; felaktiga installationer av komponenter, ofullständiga 
installationer och dolda skador som kan ha orsakats av underhålls personal 
[3]. 
 
Vi ville efterforska och analysera om:  

 
I. Hur säker BAMs procedurer är i dagsläget? Detta skulle göras genom 

att ta reda på teknikernas syn på säkerheten, och vilka mänskliga 
faktorer från The Dirty Dozen förekommer främst samt dess åtgärder. 

II. Detta ska då leda till vad BAM kan göra för att förbättra sina 
procedurer och om det finns andra eller enklare procedurer som kan 
tillämpas som även ger ett starkare skydd mot avvikelser i framtiden 
generellt i en underhållsorganisation. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att på BAMs efterfrågan finna ett sätt att 
förbättra deras procedurer vid verktygshantering. Anledningen till att en 
förbättring behövdes var för att organisationens ledning tillsammans med 
den lokala myndigheten antydde att procedurerna BAM hade inte fungerade 
på ett lämpligt sätt gällande deras krav.  
Något att tänka på vid den här undersökningen kan vara att mänskliga 
faktorer kan ha en roll som en faktor där den uppmärksammas tills en olycka 
sker. Verktygskontroller skulle kunna förbättras ännu mer ifall det skulle 
visa sig att det finns mänskliga faktorer som behöver motverkas. 

  

1.3 Avgränsningar 
Det här arbetet har gått ut på att hitta en eller flera lämpliga procedurer som 
är appliceringsbara för en Part–145 organisation. Kraven vi satte på 
procedurerna var att de skulle vara snabbutförda, d.v.s. kontroller och 
granskningar av verktyg ska ske på så kort tid som möjligt. Därefter skall 
metoden vara enkel för teknikerna. En avancerad metod tar tid att lära sig 
och förstå men samtidigt kan det ge ett bättre resultat än vad en mer enkel 
metod kan ge. En enkel metod kräver mindre tid och förståelse och kan för 
det mesta ge ett positivt förväntad resultat. 

 
Då området är stort valde vi att avgränsa oss till endast 
flygunderhållsverkstäder då teorierna bygger mycket på teknikers 
arbetssätt. Vid intervju valdes det ett maximum på tre ingenjörer att 
intervjua för att underlätta sorteringen av data, men endast 2 intervjuades. 
Vi valde även att endast fokusera på standardverktyg och inte 
specialverktygen som t.ex. kalibreringsverktyg. 
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2. Bakgrund 

2.1 State of Practice 
Underhållet av flygplan inom branschen är viktigt för att garantera den 
fortsatta luftvärdigheten av flygplan. Det är viktigt hur tekniker hanterar, 
installerar, modifierar delar och komponenter som tillhör flygplanen.  
Vid olika arbetsuppgifter, används olika verktyg för att utföra arbeten. Dessa 
verktyg måste hanteras korrekt samtidigt som arbeten utförs för att de inte 
ska glömmas bort t.ex. i motorn i ett flygplan. Kontroller bör göras för att 
förhindra allvarliga avvikelser då detta har skett tidigare som har lett till 
haverier och olyckor.  
 
Avvikelser som denna sker inte endast i en flygunderhållsverkstad. Även i 
tågbranschen är det strikta kontroller av verktygen. Varje tekniker delar 
verktygen gemensamt från en verktygstavla på arbetsplatsen. Vissa tekniker 
har köpt in egna privata, verktygslådor med standardverktygen som behövs 
vid utförandet av underhåll som inte är ett krav. Efter varje avslutat 
underhållsarbete av ett tåg kontrolleras tåget minst tre gånger av tre olika 
personer. Denna procedur ser då till att inget oönskat material så som 
verktyg eller redskap finns kvar innan tåget tas i bruk igen. Det har 
förekommit att verktyg saknats från verktygstavlan där extra verktyg inte 
har kunnat framföras. För att lösa detta har telefonsamtal gjorts till andra 
depåer i närheten för att låna det saknade verktyget som ibland har påverkat 
det planerade underhållet negativt [22]. Riktlinjerna beskrivna i MTR Techs 
manualer säger att tillgång ska erfordras till verktyg, utrustning och 
material. Dessvärre står det inget om kontroll och säkerhetställning av 
verktyg [se bilaga III]. 
 
Bromma Air Maintenance är ett av Sveriges största Part-145 organisationer 
som är baserat i Stockholm. BAM utför Base- och Lineunderhåll samt 
reparationer för helikopter. I dagsläget finns BAM i Stockholm där civilt 
underhåll genomförs och i Norrköping där mer militära underhåll utförs. Då 
BAM har ledningen i Sverige inom service och underhåll i branschen finns 
det duktiga tekniker. Dessa tekniker skall då kunna underhålla, arbeta och 
modifiera med lämpliga verktyg som kan behövas [2]. 
 
I dagsläget har BAMs tekniker egna verktygslådor som ägs av BAM men som 
teknikerna ansvarar för. Genom åren har dessa lådor uppdaterats olika vilket 
gör att det nu finns många unika lådor med helt olika innehåll från olika 
tillverkare. Varje tekniker är tvungen att intyga att varje verktyg inte saknas 
vid dagens slut och efter varje arbete men det finns oroligheter att detta inte 
alltid görs och att påföljden kan leda till mycket allvarliga förseningar [23]. 

 
BAM granskar sina verktyg genom att märka upp lådorna med fotografier på 
hur det skall se ut i lådan. Teknikerna är nöjda med detta och tycker att 
proceduren är bra men ledningen önskar en förbättring för teknikerna. 
BAMs riktlinjer säger att personalen ska tränas tillräckligt för att kunna 
använda verktygen och att kontroller av verktygslådan skall utföras vid 
slutet av varje dag eller arbete [Se Bilaga II].  
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Myndigheten EASA har inga krav på standardverktyg men har däremot 
riktlinjer som säger att verktygen skall vara tillgängliga och tekniker skall ha 
kunskap om hur de används [8]. BAM har senare under arbetets gång 
förutsett en preliminär verktygsstandard. 
 
I USA fanns det studenter som studerade Fordonstekniska programmet på 
Pittsburgh State University (PSU) som utvecklade en egen skumteknik år 
2007. Skummet som användes var av materialet polyeten som skulle 
användas som inlägg till de verktygslådorna som används i utbildningen. 
Materialet valdes för att dess egenskap kunde motstå slitage från 
petroleumbaserade lösningsmedlen. Genom att rita in verktygen på ett 
CAD(Computer Aided Design) program som använder en laser för att skära 
ut formerna av verktygen i skummet. CAD programmet möjliggör enkla 
förändringar av ritningarna där mått kan ändras och text med namn på 
verktygen kan läggas till. Denna teknik möjliggör för studenterna på PSU att 
snabbt hitta verktyg i lådorna och upptäcka något ifall det saknas utan att 
behöva räkna dem var för sig [11]. 
 
På senare tid har procedurerna förbättras i omvärlden och ett exempel är 
flygbolaget Monarch Aircraft Engineering i Storbritannien som år 2013, 
gjorde om sina anläggningar. Det som gjordes var att teknikers verktygslådor 
byttes ut mot en mer säkrare variant som bestod av pinkods läsare på locket 
som kunde spara över 3000 användare och ett loggsystem om vem som hade 
använt lådan och när [7]. 
 
Inom hälso- och sjukvård används radio frekvens taggar (RFID) för att hålla 
ordning på sina patienter, redskap och andra föremål. Detta görs främst på 
Mayo Clinic’s Saint Marys sjukhus i Rochester, Minnesota. Dessa taggar 
använder sig av Passiva RFID som innebär att de inte behöver någon 
strömkälla utan aktiverar sig själva så fort de kommer i kontakt med 
varandra. Själva data överföringen görs diskret och omärkbart. Med RFID var 
lokalisering av personal, patienter och redskap möjlig i real-tid. Patienternas 
RFID mottagare/sändare satt i vristbanden som de blev tilldelade och 
personalerna hade taggarna i sina brickor som satt antingen på kläderna 
eller på en nyckelknippa. Mayo kliniken i Minnesota hade installerat 
högdensitets sensorer i taket. Detta gjorde att RFID taggarna hade kontakt 
med varandra hela tiden och på det här sättet kunde patienternas rörelser 
följas [21]. 
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3. Relevant Teori 

3.1 Mänskliga Faktorer 
Human factors är mänskliga fel som kan förekomma på alla möjliga sätt. 
Inom forskning anses detta som studier om hur människans prestanda utförs 
vid olika tillfällen. Området är brett och kan handla om hur människan 
påverkas av sömn eller hunger som senare leder till att misstag görs i sitt 
arbete. Stress kan även påverka prestationsnivån negativt och positivt. 
Mänskliga faktorer påverkar människor olika från person till person. [10, 13] 
 
Inom den mänskliga faktorn finns det många identifierings metoder som 
standarder. En av dem kallas för The Dirty Dozen. The Dirty Dozen är likt en 
checklista där 12 faktorer anges tillsammans med deras åtgärder [10]. De 12 
faktorerna brukar förekomma som vanligast i en verksamhet. Dessa faktorer 
brukar få människor att agera fel eller göra misstag som kan leda till 
incidenter. The Dirty Dozen används för att öppna diskussioner kring 
mänskliga faktorer som gör att en organisation får sina medarbetare 
uppmanade till att allt kring arbetet kan hända hela tiden. Konceptet gjordes 
av Gordon Dupont, 1993 och förekommer även i fler verksamheter än bara 
flygbranschen. [10, 12] 

3.2 Toolbed 
ToolBed skapades som en mjukvaruverktyg för handhållna- och 
maskinverktyg. ToolBed företaget erbjuder även extra tjänster där scanning 
av verktyg ingår.  Layouterna kan tilldelas med olika färger och storlekar.  
Storleken av varje ToolBed kan väljas individuellt beroende på vilken 
verktygslåda eller förvaring som företaget har, vilket gör att layouten kan 
anpassas för att passa sitt utrymme optimalt [5]. ToolBed har 2 olika 
storlekar (i tjocklek). En mindre variant på 18MM med 2 lager där ett av 
lagren har hålpassformen för verktygen, Se figur 1. Den andra varianten på 
31MM med 3 lager där 2 lager har lika stora hålpassform för verktygen, Se 
figur 2 [5]. 
 
Verktygen läggs på en scanner som läser in verktygen i 2D som figur 3 visar 
och sedan skickas utskriften till en skrivare som då gör mönster för 
verktygen så att de får en perfekt passform i hålen. ToolBed materialen är 
gjorda av flerskikts polyetenskum med medeldensitets som är resistenta 
mot de flesta miljömässiga påverkan. Medium densitetspolyeten kan 
framställas genom krom, kiseldioxidkatalysatorer eller 
metallocenkatalysatorer [4]. Verktygen som scannas skickar även iväg data 
till ToolBed databasen som gör att scanning inte skulle behöva upprepas. 
Önskas en layout för ett specialverktyg så som kalibreringsverktyg måste 
Toolbed Organisationen kontaktas då en speciell skanner måste användas 
för detta [1]. 
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3.3 Snap-On 
 

Snap-On Industrials är ett internationellt företag som erbjuder verktyg och 
verktygslådor med färdiga förvaringslösningar beroende på kundernas 
behov. Snap-Ons verktygslådor är utrustade med ett loggsystem som 
registrerar tiderna då lådorna öppnas och stängs. Samtidigt använder Snap-
On en liknande metod som ToolBed inuti lådorna för att få en smidigare 
visuell kontroll av verktygen. Loggsystemet i verktygslådan skickar trådlöst 
data till underhållsorganisationens loggdatabas som underlättar spårning av 
verktyg som använts under olika tidsperioder. Snap-On har 5 olika 
procedurer som är kategoriserade i nivåer från 1 till 5 [6]. Nivå 1 och 2 är 
snarlika de procedurer som BAM använder idag.   
 

 
Nivå 3 funktioner: 

 Pinkods lås som kan vara knuten till 3000 användare 
 Indikator som visar senaste användaren 
 USB koppling till dator för konfiguration 
 Noterar obehöriga öppningsförsök 
 Noterar Tid och datum. 
 Tidsanpassad Autolåsning 

Nivå 4 funktioner: 
 Samma som nivå 3 
 Etikett skrivare 
 Skriver ut svårborttagna streckkoder 
 Trådlös Streckkodsläsare 
 Signaturplatta 

  

Figur 3. 
Scanner apparaten 

Figur 1.   Figur 2. 
18MM ToolBed  31MM ToolBed 
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Nivå 5 funktioner: 

 Kombination av alla nivåer från ett till fyra 
 Uppladdningsbara batterier 
 Inbyggd scanner 
 Scannar verktygen innan och efter öppning 
 Pekskärm med intuitivt gränssnitt 
 Automatisk låsning 
 Visar fel för felaktiga verktyg 
 Säger till om lådan inte är stängd 

3.4 RFID – Radio frequency identification 
 
RFID är en teknik som baserar sig på, när- och långfälts kommunikation. 
Streckkoder och streckkodsläsare baserar sig också på närfälts 
kommunikation som togs upp i 3.3. RFID har insparad data som kan ändras 
när som helst. En streckkod har även lagrad data men som inte kan ändras. 
För att nå data lagrad i streckkoden måste en laseravläsare användas. En 
RFID kan läsas av med en annan RFID då den fungerar som både sändare och 
mottagare [14, 21]. 
 
RFID kan delas upp i 2 olika klasser eftersom att klasserna opererar på olika 
sätt. De två klasserna är aktiv och passiv. 
En aktiv RFID kräver en strömkälla som är kopplad till ett elnät men kan även 
strömförsörjas av ett batteri. Skulle en aktiv RFID försörjas av ett batteri blir 
livstiden beroende av batteriets energi som begränsar alla ”read operations” 
som är antalet läsningar av de lagrade informationerna. Eftersom att RFID:n 
har en försedd strömkälla kan själva data läsningen göras på ett längre 
avstånd. Ett exempel på ett aktivt system är när ett flygplan sänder sitt ID till 
en transponder som kan vara trafikledningen i ett flygtorn. Flygtornet tar 
emot signalen och kan då identifiera flygplanet som vill påbörja sin landning. 
Detta resulterar till att de kan identifiera flygfarkoster och ge dem tillstånd 
till att närma sig luftrummet.[14, 17] 
 
En Passiv RFID tagg behöver ingen strömkälla då den har en antenn som 
fångar upp energivågor under en read operation. Antennen överför energin 
genom ett halv-ledarchip som sitter kopplad till antennen. För att skydda 
innehållet mot miljöförhållanden och reagenser använder den sig av en 
inkapsling. Detta möjliggör även att den passiva RFID:n inte behöver något 
underhåll samt att livstiden är oändligt lång. De Passiva taggarna har 2 olika 
konstruktioner när det gäller att överföra ström från sändande till 
mottagande tagg. En av konstruktionerna använder sig av magnetisk 
induktion och den andra använder sig av elektromagnetiska vågor. Dessa 
egenskaper förknippas sig med RF antenn: The Near Field och The Far Field. 
Båda dessa egenskaper kan överföra tillräckligt mycket ström till en tagg för 
att klara av informationsöverföring, mellan 10 W och 1 mW beroende på 
taggen.[17] 
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3.5 Viktceller – Load Cells 
 
Load cell är en teknik som digitalt mäter kraft och vikt. Det finns märkbara 
fördelar med digitala signaler som skickas direkt från sensorerna gällande 
integrering, implementering, användning och underhåll av sensorerna. 
Eilersen är ett företag som producerar viktcellssensorer. Alla Eilersens 
sensorer är keramiska och mäter kapacitans vilket möjliggör konvertering 
av kraften utförd på sensorerna till en digital signal. Kalibreringsdata av 
varje sensor är lagrad i själva cellen [18, 19]. 
 
Eilersen Belastningselement har en digital utgång som gör att sladdlängden 
kan förkortas eller förlängas utan att påverka cellens kalibrering. Många av 
Belastnings Cellerna är konstruerade för att kunna ersättas på plats.   
Cellerna innehåller inga rörliga delar eller organiska material som gör att 
underhåll på apparaten inte krävs. Detta beror på att det inte finns några 
säkringar som behöver rengöras eller bytas ut, samt att montering och 
skyddsanordningar inte finns. Skulle någon kabel fela eller inte fungera 
kommer viktcellsapparaten av Eilersen att skicka en felkod för en snabb och 
enkel felsökning. Då cellerna fungerar med kapacitans är de mer tåliga mot 
bl.a. stötar, vatten och korrosiv miljö [18, 20].  
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4. Metoder 

4.1 Datainsamling 
 

Datainsamlingen var som en byggsten för examensarbetet och dess grund. 
Insamlingen hjälpte oss att ta fram lösningar genom litteraturstudier vid 
mänskliga faktorer. Intervjuer med tekniker hjälpte att få en mer klar bild på 
hur procedurerna upplevdes i dagsläget och vad de själva ansåg var viktigt 
att göra för att förhindra avvikelser. Något annat som efterforskades var hur 
andra organisationers ledningsverksamheter i Sverige upplever och 
motverkar ett liknande problem i andra yrkesbranscher för att finna en 
liknelse eller metod som skulle kunna passa in hos BAM. 
 
Under examensarbetets första process var det viktigt att samla in grunddata 
för arbetet. Det som var viktigt här var att tänka ut vad som egentligen skulle 
tas reda på vilket gjorde syftet oerhört viktigt. Vi gick då tillbaka till 
frågeställningen, vad är syftet? Med hjälp av det kunde vi bygga upp ett krav 
för datainsamlingen. En teknisk journal infördes där insamlad data skrevs in 
för att förhindra förluster eller missförstånd. Metoderna som vi sökte oss 
efter skulle belysa dessa grundkrav: 

• Visa tydligt att verktyg saknas 
• Enkla, för en snabb och effektiv kontroll 
• Lätta att applicera i en Part-145 organisation 
• Möjlig kombination med metoder som redan används i en Part-145 

 
Intervjufrågor gjordes till två olika företag i olika branscher. Tanken var att 
analysera dessa och hitta likheter och olikheter som skulle hjälpa oss att 
finna förbättringsområden. Dessa var till för att ta reda på hur BAM arbetade 
samt om teknikerna var medvetna om riskerna och vad de ansåg om 
procedurerna i dagsläget. Intervjun användes även hos ett annat företag 
inom en annan yrkesbransch för att finna snarliknande problem och dess 
lösningar för vägledning till den lämpligaste metoden för BAM [se Kapitel 5: 
Resultat, bilaga II & III].  
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4.2 Analys av data 
Efter att ha samlat in all data som behövdes inledde vi med nästa delprocess 
där vi utvärderade och analyserade intervjuerna från teknikerna och 
litteraturstudierna. De lösningar vi kom fram till jämfördes sedan med 
varandra. 
 
Mycket fokuserades på verktygslådan där verktygen tas ifrån. Där syns det 
inte i dagsläget om något skulle fattas. Detta skulle endast synas efter en 
kontroll med kvittens eller verktygslista på vilka verktyg som ska finnas i 
lådan. Detta gör att lådorna måste genomsökas för att säkerställa att allting 
stämmer överens med verktygslistan. Här bestämde vi att hitta en metod 
som tydligt visar att något saknas. Nästa problem var att förminska 
kontrolltiden eller byta ut den mot något lämpligare som skulle underlätta.  

 
Mänskliga faktorer är ett brett område. Då ”The Dirty Dozen” redan existerar 
inom flygbranschen, speciellt i underhållet, har 3 av de 12 vanligaste 
faktorerna valts. Dessa valdes utifrån ett lämpligt perspektiv där dessa 
påverkar varje individ garanterat. Viktigt att notera är att faktorerna 
påverkar individerna olika utifrån situation och tålighet. 

4.3 Effektiviseringsförslag 
 

Effektiviseringsförslaget till BAM skulle omfatta den mest lämpligaste 
metoden. Under arbetets gång ändrades detta och alla funna procedurer 
användes istället. Detta breddade på valmöjligheten för företaget och en 
enkel metod kunde appliceras om BAM så önskade det. Mycket berodde på 
att BAM var ute efter en mindre förändring med gott resultat vilket en av 
procedurerna som hittades var. En annan anledning var att kostnaderna 
önskades hålla låga. Önskade BAM en större förändring fanns även denna 
valmöjlighet för applicering. [Se Kapitel 5 Resultat för mer]. 
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5. Resultat 
 

Resultatet nedan visar redan använda och appliceringsbara metoder som förslag kan 
ersätta BAMs procedurer. Under varje metod finns en tabell som visar för och 
nackdelar för varje metod. Mänskliga faktorer har även identifierats och tilldelats 
varsin beskrivning som antyder på att dessa är 3 av 12 standarder som definitivt finns 
inom organisationen på grund av att dessa fel finns redan i den vanliga vardagen och 
leder till minskad prestation.   

5.1 Utforskade metoder för en underhållsorganisation 

5.1.1 ToolBed 
ToolBed valdes på grund av dess enkelhet vid att scanna verktyg som 
skriver ut layoutformer som går att använda i varje verktygslåda. 
Verktygens passformer sitter perfekt och skulle något av verktygen 
saknas syns detta genom den starka färgen av det undre lagret [5]. 
Proceduren är enkel att applicera, verktygen skannas, ToolBed skickar 
sedan ut layouter med passformer efter önskat antal och mått. 
Layouterna placeras senare in i lådorna som förbättrar 
upptäcksförmågan vid saknade verktyg. Då BAM redan har bestämda 
”standardverktyg” behöver endast en mall användas på alla verktygen 
som minskar antalet verktygsskanningar [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Snap-On Industrials 
Snap-On Industrials är den mer avancerade metoden i jämförelse med 
Toolbed på grund av att den erbjuder fler funktioner. Gällande BAM kan 
metoden tillämpas och skapa en förbättrad och smidigare 
verktygskontroll [7].  
 
Proceduren fungerar så att verktygslådan skall ha ett logg system som 
sparar loggdata för lådans öppning och stängning, med kombination av 
ToolBed. Loggdata ska skickas iväg trådlöst till 
underhållsorganisationens loggdatabas som sparar information om när 
lådan öppnades och hur länge den var öppen. Loggsystemet kan även 
användas för att logga verktyg som tagits ut ur lådan om dessa innehar 
streckkoder fastklistrade på verktygets skaft. Koderna är då till för att 
blippas i en skanner när de plockas ut för att registrera att de har blivit 
utplockade och används i underhållsarbetet.  

  Fördelar   Nackdelar 
 

  Enkel applicering 
 

  Verktyg kan missas vid 
stress under kontroll 

  Tydlig indikation på 
missat Verktyg 
 

  Endast visuell kontroll 
Ingen kvittering av ett 
digitalt system. 

  Ekonomisk   
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Efter att de plockats ut sparas tiden i databasen. När verktygen ska 
återlämnas in i lådan skall de skannas igen så att det visas i 
loggdatabasen att de blivit återlämnade vilket gör det möjligt att se vilka 
verktyg som använts vid arbetets gång och när dessa återlämnats under 
granskningen.  Detta möjliggör då ett lättare sätt att granska verktygen 
som ser till att allt finns kvar i verktygslådan efter utfört arbete. Skulle 
det förekomma att verktyg saknas, kommer detta synas på 
kontrollgranskningen genom att kolla i logg databasen eller öppna lådan 
vid en visuellkontroll då en synlig färg visar att verktyg fattas i lådan 
[7,6]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Appliceringsbara metoder för en underhållsverkstad. 
 

5.2.1 RFID – Radio Frequency Identification 
RFID i en Underhållsorganisation kan användas på så sätt att man kan 
kvittera ut verktygslådorna. Detta skall då göras med en blipp som 
baserar sig på RFID-teknik. Blippens data skall innehålla identifikation 
som gör att varje tekniker har sin egen blipp. För att göra RFID systemet 
så effektiv som möjligt skall varje verktygslåda innehålla exakt samma 
antal och sorters verktyg. Detta gör att ingen verktygslåda är personlig 
och varje tekniker ansvarar för lådan som kvitteras ut [14, 21, 17]. 

 
För att förbättra granskningsskyddet kan en kombination med RFID, 
lysdioder och Toolbed införas genom att kvittera ut verktygen från 
lådan. Varje verktyg ska ha en RFID tagg på sig i varje ände. Denna tagg 
blippas då i en aktiv RFID som sitter upphängd på lådan. Blippens ansvar 
är att indikera att det blippade verktyget har tagits ut. Indikeringen görs 
genom att aktivera installerade lysdioder i lådans ToolBed där verktyget 
låg. Detta förbättrar då den visuella inspektionen tydligt på grund av att 
lampan visar att det fattas ett verktyg. 

  

 
 

 

Fördelar 
 

Nackdelar 

  Förbättrar visuellt 
 

 Kräver bra ekonomi 

  Arbetsledning har 
tillgång till 
granskningen externt 

 

Kräver Snap-on  
verktygslådor som gör att 
det ej kan appliceras på 
vanliga verktygslådor. 
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5.2.2 Load Cells - Viktceller 
Inom examensarbetet är verktygsgranskningens olika metoder en viktig 
fråga. Med viktceller kan kontrollen förbättras visuellt och den 
mänskliga faktorn kan minskas på grund av att människan får hjälp av 
ett externt digitalt system. Viktcellsystemet baserar sig på 
verktygslådans ursprungliga vikt med alla verktyg innan ett 
underhållsarbete. Vikten före arbetet används som en referens för att 
tala om till systemet att lådan är full och att alla verktyg är på plats. 
Referens värdet används sedan efter arbetet för att kontrollera att alla 
verktyg har återlämnats [18, 19, 20].  
 
För att effektivisera viktcells-tekniken görs en kombination av Toolbed, 
Load cells och lysdioder där cellerna kommer att kopplas till dioderna. 
Varje låda kommer att förses med dioder som kommer att lysa när 
vikten inte stämmer överens med den ursprungliga vikten lådan hade 
när alla verktyg var på plats. När cellerna känner av den ursprungliga 
vikten slocknar dioden. Detta visar att alla verktyg finns i lådan. Ett 
enklare sätt finns där lådan kan ställas på en viktmätare på en plan yta. 
Toolbed materialet finns med som en extra säkring vid kontrollen. 

 
 

 

  
 

Fördelar  

  
 

Nackdelar 

  Hög precisionsavläsning 
gällande vikt 

 

Strömförsörjning av 
sensorer och dioder 

  Inga rörliga delar 
betyder inget underhåll 
av cellerna 

  Blir tyngre av all 
kabel koppling 

  Snabbvägning  
 

Dyr att applicera 

 Digitalsystem med 
lysdioderna 

  

 

  Fördelar   Nackdelar 
 

  Enkel applicering för 
både aktiv och Passiv 

 

  Begränsade läsningar vid 
en Aktiv RFID 

  Passiv RFID kräver 
ingen strömkälla 
 

  Aktiv RFID kräver 
strömkälla 

  Aktiv RFID kan 
kommunicera på långa 
avstånd 

 

Passiv RFID kan bara 
kommunicera på korta 
avstånd 
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5.3 Mänskliga faktorer 
Inom flyg har mänskliga faktorer en stor betydelse då dessa kan påverka 
tekniker som utför underhåll både positivt och negativt. Under arbetets gång 
analyserades Mänskliga faktorer som skulle kunna ha en påverkan av att 
verktygen glöms. Dessa ansågs som 3 av de vanligaste 12 i en vanlig 
arbetsdag. Det har tidigare förekommit olyckor av att tekniker glömt verktyg 
i flygplan.  
 
En av de främsta faktorerna som kan minska på underhållets kvalité är 
Distraktion. En person kan distraheras av nästan vad som helst. Detta kan 
vara allt från en mobil som ringer till att två kollegor skrattar i sina 
konversationer. Distraktioner kan ofta förekomma vid arbete i en 
underhållsorganisation där t.ex. en kollega kan ropa efter hjälp, höga 
ljudnivåer från andra arbetande kollegor och buller i arbetsmiljön. 
Distraktioner kan oftast göra en individ ofokuserad som ofta leder till att 
saker och ting glöms under arbetets gång. Om distraktion sker vid arbete kan 
de förekomma att verktygen glöms bort helt om arbetet sker t.ex. i trånga 
utrymmen[9].  
 
En annan faktor som påverkar tekniker är Trötthet. Tröttheten kan påverka 
prestationsförmågan negativt eftersom att den kan ge en nedsatt perception, 
problem med korttidsminnet, dåligt omdöme och minskat intresse för eget 
arbete. Ett test visar att ens mänskliga alert nivå varierar med tiden på 
dygnet vid ens Circadian rytm. Vid ungefär klockan 1 – 3 är nivån farligt låg 
[se Bilaga I, figur 4]. 

 
Trötthet behöver inte vanligtvis orsakas av dålig sömn och alkohol. Stress är 
även en givande faktor till trötthet då överarbetning sliter på kropp och 
sinne. Kroppens prestanda håller sig till olika nivåer under dagen då 
kroppstemperaturen även ändras dagligen. Ibland kan det förekomma att 
tröttheten inte känns av då kroppen börjar bli trött. Detta märks då bäst av 
någon annans observation.  Då underhåll är viktigt, utgör tröttheten en stor 
farlig faktor som kan leda till ett sämre underhåll och fler katastrofala risker 
där t.ex. verktyg kan ha glömts i flygplanets delar och sektioner eller arbeten 
har inte utförts på korrekt. Trötthet precis som vid distraktion kan orsaka att 
det hoppas över vid kontroll av verktyg i verktygslådan, vilket kan leda till 
att något verktyg som saknas inte upptäcks. [9]  
 
Stressen förekommer väldigt olika på personer och effekten av stress är olika 
från person till person. Ett flygplan måste alltid vara funktionsdugligt vilket 
gör underhållsarbeten stressfulla. Ett företag förlorar mycket pengar på att 
deras plan står på marken. [9] Stress inom underhåll har två olika kategorier 
kallade fysiologisk och fysisk stress. Fysiska stressfaktorer innehar 
temperatur, oljud, dåligt ljus och trånga ytor.  En för hög temperatur kan öka 
hjärtfrekvensen som får kroppen att överhetta och en ökning i svett.  Oljud 
vid hangaren kan förorsaka distraktioner som får en person att tappa 
fokusering på sitt arbete. Detta kan resultera i att arbetsordern blir dåligt 
utförd. Dålig belysning ökar svårigheter att utföra sitt arbete korrekt. Skulle 
arbete ske i trånga utrymmen i ett flygplan skulle chansen att glömma något 
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ökas samtidigt kan det vara svårare att läsa av en teknisk manual. I trånga 
utrymmen kan svårigheter förkomma för olika personer att kunna utföra 
sina uppgifter då arbetet oftast görs i obekväma liggpositioner i långa 
stunder [13]. Fysiologiska stressfaktorer inkluderar trötthet, hunger och 
sjukdomar. Slarv vid mat och sömn kan resultera vid extrem trötthet som 
kan framkalla huvudvärk. Detta kan även resultera till att arbetet blir slarvigt 
utfört [9]. 
 
Anledningen till att dessa 3 valts är för att alla tre leder till att man bygger 
upp en så kallad ”slip of action” som gör att teknikerns avsikt var korrekt 
men resultatet stämde inte överens med avsikten [16].  
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6. Diskussion 

6.1 Analys av arbetet 
Toolbed ansågs som den lämpligaste metoden då appliceringen sker direkt 
på BAMs verktygslådor och inga nya lådor samt verktyg behöver köpas in. 
Metoden är ett positivt framsteg när det gäller den visuella kontrollen av 
verktygslådorna. Eftersom att verktygslådor redan finns i en Part 145 
organisation är ToolBed lätt att applicera i dem. Den kan anpassas i storlek 
och antal för organisationens eget behov tack vare dess bonustjänst som 
scannar verktygen och skapar 2D layouter av skum för lådorna. Detta är ett 
enkelt och effektivt sätt för att kunna ha en pålitlig övervakning av verktygen 
då varje låda har en ToolBed med avsedda platser för verktygen. Nackdelen 
med Toolbed är att den förbättrar bara den visuella kontrollen av verktygen 
och inför inget sekundärt system som indikerar att verktygen  saknas ifall en 
tekniker skulle missa detta på grund av stress vid kontroll. Ett sekundärt 
system garanterar en 100 procentig kontroll utan avvikelser då det finns fler  
faktorer som mot arbetar avvikelser.  
 
Organisationer med en högre budget rekommenderas applicera Snap-On 
Industrials högteknologiska verktygslådor. Dessa klassas som ett bättre 
alternativ med ett högt säkerhetssystem då den innehar funktioner som 
sparar loggar om när lådorna öppnats och vilka verktyg som tagits ut vid 
olika tidpunkter. Däremot skulle det gå att följa Snap-Ons koncept och 
använda sig av en kombination med Toolbed och streckkodsläsare som 
indikerar vilka verktyg som tagits ut från lådorna med ett loggsystem. Detta 
förbättrar granskningen ännu mer genom att använda sig av ett digitaliserat 
system. Genom loggsystemet kan organisationens ledning få en tydligare bild 
på granskningarna av verktygen, notera avvikelser lättare och en förbättrad 
översyn. Nackdelen med Snap-on är att den kräver en bra ekonomi då det är 
mycket som skall köpas in och bytas ut på grund av att verktygslådorna är 
mer tekniska och innehar fler funktioner. BAM granskar i dagsläget med 
fotografier inklistrade på topplocket i deras verktygslådor. 
 
För en enklare men samtidigt dyr procedur finns möjligheten att införa en 
blandning av RFID utcheckning av verktygslådorna med en integrerad 
Toolbed med viktceller och ljusdioder i varje låda. RFID används för att 
registrera när och vem som hämtat verktygslådan. Viktcellerna tillsammans 
med ljusdioder i varje låda medför en enkel visuell kontroll för att snabbt 
upptäcka om någonting saknas. Varje låda skall ha en diod kopplad till 
viktcellerna, om ett eller fler verktyg saknas kommer dioden att lysa och 
varna om det. Detta till skillnad från endast Toolbed proceduren ger 
möjligheten att inte behöva öppna varje låda för att kontrollera att verktygen 
finns där. 
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Den mest intressanta metoden var RFID tekniken som används på flera olika 
sätt. Värt att nämna är att frågan om vad som skulle kunna göras ifall ett 
verktyg hade glömts i ett flygplan. Diskussionen ledde fram till 
frågeställningen om det fanns en möjlighet att införa samma system Mayo 
Clinic’s Saint Marys sjukhus använder i dagsläget. Skulle tekniken införas på 
samma sätt i flygverksamheten skulle verktygen hittas vart som helst i 
underhållsanläggningen. 
 
En bättre intervjumetod kunde ha utförts ifall arbetet inte var låst till endast 
BAM inom flygbranschen eftersom att arbetet var på deras förfrågan. Arbetet 
hade kunnat förbättras om fler flygföretag hade möjlighet att ställa upp på 
intervju, då hade en jämförelse på de olika företagens procedurer kunnat 
göras. Något som borde ha gjorts under intervjun var att jämföra en erfaren 
tekniker med en mindre erfaren. Detta hade kunnat ge en skillnad på 
åsikterna angående hur procedurerna hos BAM fungerade. Intervjufrågorna 
var svåra att göra på grund av att de svar vi sökte behövde vara relevanta 
med uppgiften. Frågorna baserades till mesta del av vad teknikerna tyckte 
samt kände i dagsläget och ifall de hade några synpunkter på procedurerna. 
Detta gav oss en överblick över hur arbetet sköttes på BAM generellt och hur 
de gör för att motverka avvikelser gällande verktygen. Endast två tekniker 
intervjuades på grund av bristande tillgänglighet vid tillfället men fler 
tekniker hade förbättrat informations samling då fler intervjuer med 
varierande svar hade utförts. Detta skulle även få oss att se om teknikernas 
kontroller varierade från person till person. 
De två Teknikerna på BAM som intervjuades var erfarna personer med 
många år bakom sig. Teknikerna antydde att procedurerna var bra och var 
även nöjda med dessa. Detta kan ha berott på att personerna haft tid att vänja 
sig med proceduren. Däremot har vi ingen information på hur en ny tekniker 
utan erfarenhet hanterar denna procedur på grund av att BAM inte hade 
andra tekniker tillgängliga för intervju. Istället jämfördes tekniker från olika 
företag och yrkesbranscher. Målet var att finna någon koppling som kunde 
gynna BAM men visade sig att BAMs procedurer var säkrare än MTR Techs 
enligt intervjun. 
 

6.2 Mänskliga Faktorer åtgärder 
I Resultatet 5.3 diskuterades mänskliga faktorer och dess påverkan på 
tekniker inom underhållet. Området är stort och sträcker sig från flyg till 
psykologi som gjorde att analysen inte kunde utföras ordentligt då extrema 
kunskaper saknades. För att mäta stress krävs det många mätningar på olika 
situationer samt olika individer då ingen är en kopia av en annan. Stress 
hanteras annorlunda beroende på vem du är som person. Detta gör att en 
åtgärd för en mänsklig faktor kräver flera analyser och tester då det finns 
flera parametrar som gör sig skyldiga till ett mänskligt fel.  
Något som verksamhetsledningen hos BAM bör införa är vilka mänskliga 
faktorer som finns inom organisationen och hur de påverkar teknikerna. 
Detta görs bäst med en undersökning och analys som bygger upp statistik. 
Inom statistiken hittas mönster som senare leder till en lösning. Åtgärder 
som verksamheten kan börja se över är arbetsmiljön, arbetsytans design och 
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procedurer som skapar så kallade säkerhetszoner som t.ex. en ”Stör Ej” zon. 
Detta hjälper mot stress. Tabellen nedan visar även några åtgärder som kan 
besvara de tre mänskliga faktorerna som presenterades i kapitel 5.3. 
 

 
Mänskliga faktorer Rekommenderade Åtgärder 

Trötthet Bra sömnrutin och bra måltider. Arbete i 
skift. 8-9 timmars sömn är 
rekommenderat.  

Distraktion Dubbelcheckningar för att säkra att arbetet 
är utfört korrekt och inget glömts.  En 
checklista. Finna en indikation som visar 
att arbetet inte är klart som avkopplade 
strömförsörjningssladdar eller öppna 
luckor. 

Stress Identifiera individens stressar, nyttig 
livsstil med mycket sömn och bra måltider. 
Minskad konsumtion av alkohol och tobak. 
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7. Avslutning/Slutsatser 
 

Detta arbete har varit lärorikt och intressant att genomföra, att hitta 
förbättrade procedurer åt en organisation är inte det lättaste att genomföra. 
Resultatet i rapporten visar att ToolBed är den mest ekonomiska lösningen 
då den baserar sig på inredningen i verktygslådorna. Denna metod förbättrar 
granskningen på grund av färgerna i materialet och den perfekta passformen 
för verktygen. Detta minskar även kontrolltiden som görs efter arbete eller 
avslutad arbetsdag. 
 
Snap-On Industrials kräver en mer stabilare ekonomi då verktygslådorna 
bör bytas ut mot nya avancerade lådor samt att scanners bör köpas in för 
verktygen. Beroende på antalet standardverktyg organisationen har kan 
dem också behöva köpas in. Snap-On anses enligt oss vara den effektivaste 
metoden då denna ger organisationen ett starkare skydd inom säkerheten 
och en förbättrad granskningskontroll som minskar kontrolltiden enormt då 
detta görs med hjälp av digital teknik. Ledningen kan även se om 
kontrollerna stämmer över ens med varandra då verktygens incheckning 
och utcheckning loggas för respektive låda. Detta kan appliceras på BAM 
eller annan Part-145 organisation som önskar förbättra de procedurer de 
har idag. Arbetet har även hänvisat till hur mänskliga faktorer kan 
motarbetas av verksamhetsledningen i organisationen. 
 
RFID är en metod som kan ha många funktioner. RFID tillsammans med 
Toolbed, viktceller och ljusdioder är en procedur som kan appliceras i en 
Part-145 nuvarande verktygslådor, dock är metoden dyr och avancerad. 
Viktcellerna och ljusdioderna behöver kopplas och programmeras för varje 
låda. Detta medför i efter hand en enkel visuell kontroll av lådorna då det 
lyser i den låda som det saknas verktyg i. RFID används för att registrera vem 
som hämtat ut verktygslådan och när. 
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8. Framtida arbeten 
 

Detta examensarbete belyser förbättringsprocedurer inom en Part-145 
organisation. Arbetet har begränsats till standardverktyg och 3 av de 
vanligaste 12 mänskliga faktorer som kan orsaka slip of action. Något som 
diskuterades med examinatorn var ifall det var möjligt att införa något slags 
precisionsvågsmetod. Vågen kunde antingen vara en sådan man ställer lådan 
på eller som man hänger lådan i. 
 
Senare under arbetets gång upptäcktes Load Cell som ersatte idén. Förslag 
på vidareforskning vid detta skulle kunna vara en jämförelse mellan 
metoderna där syftet är att ta reda på vilken av metoderna som fungerar 
enklast och bäst. 
 
Ett annat förslag vi anser skulle vara intressant att efterforska gällande 
borttappade verktyg är ifall RFID sensorer skulle kunna vara en effektiv 
metod om man installerade dessa i underhållsanläggningen. I avsnitt 2.1 
State of Practice, togs det upp att Mayo Clinic’s Saint Marys sjukhus i 
Minnesota använde RFID för att följa sina patienter och personalers rörelser. 
Det gick även att ska efter sjukhusredskap som hade RFID taggar. Detta är 
något vi anser skulle vara viktigt och intressant att ta upp vid framtida 
arbete. 
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Bilagor 

Bilaga I 
 

 
Figur 4 - Ciridaum rhythm – ATM Human Factors pp. 14-18. 

Bilaga II 

1. Intervju med tekniker från BAM 

1. Hur granskar ni verktygen? Använder ni er av ett Checksystem? 

Det gör vi absolut, vi har lådor med märkta verktyg. Väl uppmärkta lådor så 
det syns att det saknas någonting. Fyller i en checklista i slutet av dagen. 
 

2. Vad skulle ni vilja förbättra med tillsynen? Vad skulle underlätta det för er? 

Nej. Tycker det är ett fungerande system. Vi går igenom lådan mellan projekt 
och på slutet av dagen. Tycker det är bra 
 

3. Brukar du/ni bli distraherade? Hur ofta händer det? 

Absolut, någon gång per dag. 
 

4. Vad brukar det vara för distraktioner, och hur motverkar ni dessa? 

Rangeringar om någon behöver hjälp. Vi försöker rangera så sällan som 
möjligt. Måste hjälpas åt. Vi planerar in rangeringarna så att distraktion 
motverkas. Projektledare som har överblick får hjälpas åt att leta 
reservdelar, manualer. 
 

5. Hur återgår ni till arbetet efter en distraktion? 

Jag tänker på vart i listan jag var någonstans och så går jag vidare från där. 
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6. Har det hänt att ni glömt verktyg? Om det har hänt, hur har ni löst det? 

Det förekommer men inte i närheten av mig. 
 

7. Är det enkelt att kontrollera verktygen? Brukar det ta mycket tid? 

Ja det är det. Börjar uppifrån kollar, nedåt och sen är det färdigt. Går väldigt 
fort. 
 

8. Vem granskar verktygen? Hur vet ni att verktygen granskats? 

Checklista som sitter på lådan, listan lämnas in till verkstadschefen varje 
månad. 
 

9. Hur är era Task Cards strukturerade? Finns det med vilka verktyg som 
kommer behövas skrivet i Task Carden? 

 
Inte alltid. En del jobb. Bara specialverktyg. Handtools står inte specificerad. 
Mer detaljerat på större kärror. 
 

10. Om det inte finns, brukar ni själv skriva ner vilka verktyg som behövs och 
som ni använt/använder? 

 
Ej standardverktygen. Men vi har ett system där vi skriver ner på task carden 
vilka specialverktyg vi använt. Använder vi momentnycklar, verktyg för att 
mäta tryck, verktyg med exakta värden, specialverktygen Skriver vi ner dessa 
på task carden ifall det behövs. För att spåra upp vart den använts. 

 
11. Har teknikerna/mekanikerna personlig verktygslåda? Hur ansvarar man för 

den i så fall? 
 

Alltid, hämtar den på morgonen.. Ställer undan den under helger och 
ledigheter.. Får stå bredvid kärran om man jobbar på ett projekt under några 
dagar. 

 
12. Hur är rutinerna med specialverktyg som kvitteras ut på förråd? 
 

Vi har en bricka och magnet system. 
 

13. Finns det ett etablerat rapporteringssystem vid avvikelser/förlust av verktyg? 
 

Absolut.. Det heter C2 management system. Avvikelserapporteringssystem 
för alla förbättringsförslag och avvikelser. 

 
14. Har ni jobbat aktivt för att få ett säkert system för verktygshantering? 

 
Det jobbas kontinuerligt för att förbättra det. 

 
15. Har ni något SMS system idag? Om ni har hur applicerar ni detta? 

Nej det har vi inte. Ej drabbade för vi är ingen operatör. 
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Bilaga III 

2. Intervju med Ersättandegruppchef från MTR Tech 

1. Hur granskar ni verktygen? Använder ni er av ett Checksystem? 

Granskas ej.  Hängs tillbaka efter användning på eget ansvar. 

2. Vad skulle ni vilja förbättra med tillsynen? Vad skulle underlätta det för er? 
 

Ha dedikerade platser till varje verktyg samt två uppsättningar av varje verktyg 
som skall kalibreras på överlappande intervall, så produktionen inte behöver 
lida vid verktygsbrist. 

 
3. Brukar du/ni bli distraherade? Hur ofta händer det? 

 
Ja distraktionsmoment uppstår ofta 
 

4. Vad brukar det vara för distraktioner, och hur motverkar ni dessa? 
 

Det kan vara allt ifrån dålig produktionsplanering till informationsbrist ifrån 
arbetsledare. Övrig personal som behöver hjälp, olyckor som sker som stoppar 
arbetsflödet. 
 

5. Hur återgår ni till arbetet efter en distraktion? 
 

I sådana moment där det är säkerhetsrelaterade saker man jobbar med finns det 
protokoll man stegvis fyller i, samt skall kollega efterkontrollera jobbet och 
stryka det i protokollet. Protokollen varierar, men checklistor förekommer och 
uppdateras av våran teknikavdelning men ett referensnummer finns angivet in-
arbetsorderna. Icke ifyllt protokoll = jobbet är inte slutfört 

 
6. Har det hänt att ni glömt verktyg? Om det har hänt, hur har ni löst det ? 

Ja! Det finns flera steg som gör att det inte ska gå att verktygen eller vad det nu 
kan vara inte går ut i trafik. Tåget gås igenom först av reparatören efter avslutat 
arbete, sen igen utav en rangerare som kör tåget. Sedan en till gång utav föraren 
som har en "checklista" han går efter innan tåget går ut i trafik. En Rangerare 
är dem som går igenom tågen och planerar hur dem ska köras och kör dem inom 
depåområdet 

7. Är det enkelt att kontrollera verktygen? Brukar det ta mycket tid? 
 

Vi har väll någon som är verktygsansvarig men vi antar väll att det finns verktyg 
på plats, om det inte gör det får man beställa Ja det tar tid, speciellt om det 
gäller att kontrollera personliga verktyg som behöver kalibreras 
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8. Vem granskar verktygen? Hur vet ni att verktygen granskats? 

 
En Utsedd person  granskar verktygen. Vi vet genom Kalibrerade verktyg som 
har lappar med månad och år angivet. Olika färger för olika år. 
 

9. När ni får en Task Card, hur är den strukturerad? Finns det med vilka verktyg 
som kommer behövas skrivet i Task Carden? 
 

Olika moment uppdelat i rutor som av bockas, Verktygen står ej med. 
 
10. Om det inte finns, brukar ni själv skriva ner vilka verktyg som behövs och som 

ni använt/använder? 
 

Verktygen skrivs ner i protokoll som man bifogar vid inlämnandet av 
arbetsordern, Varje verktyg har ett individnummer som antecknas i protokollet. 

11. Har teknikerna/mekanikerna personlig verktygslåda? Hur ansvarar man för 
den i så fall? 

Väldigt olika dem som har verktygslåda ansvarar för dem själv. Alla verktyg 
man får har man personligt ansvar för. Det finns även gemensamma verktyg. 
Alla verktyg tillhandahålls av företaget. 

 
12. Hur är rutinerna med specialverktyg som kvitteras ut på förråd? 

Inga verktyg kvitteras ut, allt finns tillgängligt 

13. Finns det ett etablerat rapporteringssystem vid avvikelser/förlust av verktyg? 

Ja det finns, inte för verktyg specifikt men för avvikelser, C2 management 
system. 
 

14. Har ni jobbat aktivt för att få ett säkert system för verktygshantering? 

Det jobbas på det just, har ingen koll på hur de ligger till i dags läget 
 

15. Hur ser era rutiner ut, som finns beskrivna i MOE? 

• MTR Tech skall ha tillgång till och använda erforderlig utrustning, verktyg 
och material för att utföra arbeten inom arbetsområdet. 

• Det skall finnas rutiner som säkerställer att grundbehovet av material 
identifieras och görs tillgängligt för underhållsverksamheten. 

• Vid genomförande produktstudie skall beräkning ske av erforderlig 
materielförsörjning i form av komponenter, standardmaterial och 
förbrukningsartiklar. 

• Analys av systemvärdighet, tillförlitlighet och tillgänglighet i drift kan leda 
till omkonstruktion och/eller ändrade underhållsplaner med behov av en 
förnyad beräkning av erforderlig materielförsörjning.  
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