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Sammanfattning  
Inom flygindustrin blir komposit allt vanligare, framförallt på primära strukturdelar. Syftet med 
arbetet har varit att få en bild av de problem och utmaningar som finns för kompositer inom 
flygindustrin idag. Denna rapport har ett underhållsperspektiv och en analys har gjorts för att ta reda 
på vilka utmaningar och problem som användandet av kompositer kan medföra. Även för- och 
nackdelar har undersökts samt en jämförelse mellan komposit och aluminium har genomförts. För att 
ta reda på vilka utmaningar och problem som kan kopplas till komposit har intervjuer med kunniga 
personer inom flygbranschen gjorts. Dessa intervjuer har varit kvalitativa med öppna frågor för att på 
detta sätt ge intervjudeltagarna större chans till egna reflektioner och synvinklar inom ämnet. För att 
komplettera och få fördjupade kunskaper inom främst komposit samt aluminium har artiklar, 
handböcker och internethemsidor använts. Som ett resultat av intervjuerna samt inhämtning av fakta 
har problemformuleringen besvarats. Där fördelar med komposit visats vara viktbesparing, mindre 
korrosion samt mindre underhållskrävande. Däremot finns nackdelar som svårare att inspektera, 
dyrare material och det kräver andra kunskaper än vad aluminium gör. Samtidigt finns utmaningar 
som reparation av skada, mer resurskrävande vid reparation samt planeringsutmaningar. Framtida 
utmaningar för komposit är bland annat att identifiera skador, något som redan idag är ett problem. 
Samtidigt ser den tekniska utvecklingen ut att gå framåt för att kunna möta de problem som finns med 
kompositer. Arbetet har enbart beaktat det civila flygperspektivet i frågan, därmed har varken militära 
eller privata perspektiv tagits upp. De personer som har intervjuats är ingenjörer eller tekniker, inga 
tillverkare eller beslutfattare högre upp i flygbolagen har kontaktats. I framtiden kommer kanske 
kombinationer av nya aluminiumlegeringar samt komposit användas för att optimera flygplanet.  
 
 

  



Abstract  
Within the aircraft industry composite becomes more common, especially on primary structures. The 
purpose of this thesis has been to get a picture of the problems and challenges that exist today related 
to composite. This report has a maintenance perspective and an analyse have been done to find 
problems and challenges that the use of composite can result in. Advantages and disadvantages 
between aluminium alloys and composite have been investigated as well as a general comparison. 
Interviews have been performed with people of knowledge within the airline industry to find out the 
challenges and problems connected to particularly composite. Qualitative and open questions have 
been used in the interviews, the people who were interviewed had an opportunity to tell their own 
perspective. In addition to interviews a collection of information about aluminium alloys and 
composite have been done in articles, handbooks and web pages. As a result of the interviews and the 
gathering of facts, the problem formulation has been answered. The benefits with composite are 
shown to be a saving in weight, less corrosion and less demanding maintenance. On the other hand, 
there are disadvantages like harder to inspect, more expensive material and it require different skills 
compared to aluminium. At the same time, there are challenges like the repair of damage, more 
demanding of resources when repairing and difficulties with planning. Future challenges for 
composite is among other things to identify damages, this is something that is already a problem 
today. At the same time, it looks like the technical development is going forward to meet the problems 
that are with composite. This thesis has only observed the perspective of the civil aircraft, the 
perspective of the military and the private sector have not been investigated. The people who have 
been interviewed are engineers and technicians, aircraft manufacturers or people high up in the airline 
who makes decisions have not been contacted. I the future there may be a combination of new 
aluminium alloys and composite on the aircraft to optimize the construction.  
  

  



Förord  
Rapporten är ett resultat av ett examensarbete skrivet vid Mälardalens högskola i Västerås inom 
ämnet flygteknik. Handledare för detta arbete har varit Per Schlund på akademin för Innovation, 
Design och Teknik. 
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1. Inledning  
Strävan efter nya och lättare material är ett sätt att minska flygplansvikten och genom det kan bland 
annat bränslekonsumtionen förbättras [1]. Allt vanligare inom flygbranschen är kompositmaterial, en 
typ av material som har funnits inom branschen i många år [1]. Materialet har förekommit på 
sekundära detaljer under en längre tid men blir idag allt vanligare på primära strukturdelar, som hela 
flygplanskroppar [2]. Detta ställer högre krav vid bland annat underhåll av materialet då 
kompositskador generellt är svårare att reparera än aluminiumskador [3]. 
 
Aluminium är fortfarande ett material som behövs användas i flygplanskonstruktioner, här sker också 
stor utveckling för att hitta legeringar som skulle kunna konkurrera med kompositens egenskaper. 
Idag är aluminium-litium en av de legeringar som är av intresse. [1] 
 
Alla förändringar inom materialval innebär både för- och nackdelar ur olika perspektiv, inom 
kompositmaterial är det inget undantag. Det finns fortfarande många områden inom kompositer i 
flygindustrin som är relativt osäkra och behöver mer forskning, vilket gör det viktigt att 
uppmärksamma. [1]  

1.1 Syfte  
Syftet med detta arbete är att få en bild av vilka problem och utmaningar som finns inom flygindustrin 
idag, gällande kompositer. Att få ett svar på om det är bra att gå över från aluminium till komposit, 
främst utifrån ett underhållsperspektiv.  

1.2 Problemformulering  
Materialval inom flygbranschen har länge varit starkt kopplad till viktbesparingar, för att därigenom 
bland annat kunna öka den betalande lasten, det vill säga Payload [1]. En typ av material som blir allt 
vanligare inom flygindustrin är kompositmaterial [1]. Materialet spar mycket i vikt samtidigt som det 
inom en del områden har egenskaper som är bättre än aluminium, exempelvis hanterar kompositer 
spänningsväxlingar mer fördelaktigt [4].  
 
Detta arbete kommer fokusera på kompositmaterial ur ett underhållsperspektiv. De frågeställningar 
som är tänkt att besvaras är:  

 
● Vilka utmaningar/problem ser flygbranschen med utvecklingen av kompositer i framtiden? 
● Vilka för- och nackdelar finns det med att ha kompositmaterial inom flygbranschen? 
● Är de nya kompositflygplanen i praktiken enklare att underhålla jämfört med ett 

aluminiumflygplan, med avseende på tiden? 
● Vad finns det för framtida utmaningar med kompositmaterial inom flygbranschen som kan 

leda till problem i framtiden? 
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1.3 Avgränsningar  
Jämförelser mellan enbart komposit- och aluminiummaterial på flygplan ska analyseras. Detta arbete 
kommer beakta materialen på ett generellt sätt. Vilket innebär att specifika undergrupper och 
legeringar av materialen inte kommer tas hänsyn till. 

Arbetet fokuserar på den civila flygindustrin och därmed kommer inte den militära samt den privata 
sektorn tas i beaktning. 

På grund av bristande kunskap inom ekonomiområdet kommer enbart tiden för underhållet att 
beaktas. Kostnaden för att genomföra exempelvis en reparation ökar generellt med tiden för arbetet.  
Därmed kommer enbart de ekonomiska aspekterna kopplade till tiden att uppskattas, inget mer 
ingående i ämnet.  

Arbetet kommer vara ur ett underhållsperspektiv då flygindustrin är bred och många olika perspektiv 
finns. Därmed kommer inte tillverkarnas perspektiv att undersökas.  
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2. Bakgrund - State Of Practice  
Två intressanta områden som har stor betydelse för kompositmaterial är dels hanteringen av skador 
rent praktiskt men även konkurrenter inom materialsektorn.  

2.1 Upptäckt och reparation av skador 
För att förbättra kostnadseffektiviteten rör sig transportindustrin mot lättare material. Detta är inte 
något undantag inom flygsektorn. Flygplanstillverkarna söker efter nya material där det kan sparas in 
på kostnaderna. [5] 
 
I många år har aluminium varit ett dominerande material som har använts flitigt på flygplan [1]. 
Sedan ungefär ett årtionde tillbaka har kompositmaterial börjat användas mer inom branschen, bland 
annat till flygplanskroppen och vingarna [1]. Detta innebar en förändring inom flygbranschen, framför 
allt på underhållssidan vad det gäller skadehantering [3]. 
 
Det finns positiva och negativa aspekter med att ha komposit på större delar av strukturen ur ett 
underhållsperspektiv. Ett bekymmer kan vara reparationen av en skada på strukturen [3]. Ett sådant 
exempel kan vara en truck som kör på flygplansskrovet med relativt låg hastighet när flygplanet står 
på marken. Om området på flygplanet är gjort av aluminium kan en intryckning ha skett och detta är 
relativt enkelt att se men även känna då en hand kan dras över ojämnheten.  
  
Vad det gäller kompositmaterial kan en defekt finnas inne i materialet och kan därmed vara svår att 
identifiera visuellt på ytan. Om skadan inte upptäcks och flygplanet fortsätter att flyga och utsättas för 
påfrestningar kan eventuella delamineringar som bildades vid skadetillfället sakta växa och bli större. 
Med delaminering menas att skikten i kompositmaterialet börjar separera, ofta på grund av att 
bindemedlet i laminatet har brustit. Till slut kan detta leda till förlorad styvhet i materialet vilket i sin 
tur kan leda till negativa följder. Detta gör att det krävs effektiva och pålitliga maskiner som hjälper 
till att upptäcka sådana typer av skador i förebyggande syfte, för att förhindra eventuella negativa 
konsekvenser. De måste vara snabba och exakta för att kunna användas i stressade situationer. [6] [7]  

2.1.1 Komposit  
För att upptäcka skador eller defekter som inte syns direkt används idag olika oförstörande metoder.  
En av dessa är ultraljudstestning. Om det bara finns tillgång till en sida av ett objekt är detta en 
effektiv metod som kan användas för att estimera var och hur stor defekten är, både på ytan och inuti 
materialet. Exempel på defekter kan vara sprickor, delamineringar, flisor eller bristningar. De material 
som kan testas med detta tillvägagångssätt är både metalliska och icke metalliska samt magnetiska 
och icke magnetiska, vilket innebär att den fungerar både på komposit och på aluminium. Denna 
metod är snabb och enkel att flytta runt, där resultatet blir känt direkt. Ultraljudstestning innebär att 
högfrekventa ljudvågor sänds in i ett material för att sedan reflekteras tillbaka då ljudet träffar 
defekten i materialet. För varje materialtyp har ljudet en konstant hastighet och med hjälp av den och 
tiden det tar för ljudet att nå defekten samt komma tillbaka, kan avståndet till defekten bestämmas. [8] 
[9] [10] 
 
En annan mycket vanlig och gammal oförstörande metod är röntgenprovning. Något som kan 
upptäckas med denna metod är exempelvis vattenansamlingar i kompositmaterial eller korrosion på 
aluminiummaterial. Metoden för röntgenprovning är att det sänds in röntgenstrålar i delen som ska 
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undersökas, dessa strålar fångas sedan upp på en monitor eller film där skillnader i materialet syns. 
Delar som testas kan ha olikheter i densitet, tjocklek, form, storlek eller absorptionsförmåga vilket gör 
att de tar upp olika mängder strålning. De röntgenstrålarna som inte tas upp av materialet passerar 
igenom och fastnar på monitorn eller filmen på andra sidan. Vid indikationer om inre eller yttre 
defekter blir det förändringar i bilden. Deformationerna blir varianter av vita, grå och svarta kontraster 
som gör att de kan urskiljas på bilden. [8] [10] 
 
Visuella inspektioner är vanligt förekommande inom flygindustrin, runt 80 procent av alla 
oförstörande provningsprocedurer innehåller denna metod. Hjälpmedel som med fördel kan användas 
vid en inspektion är exempelvis ficklampa, boroskop eller inspektionsspeglar.  Med hjälp av denna 
inspektionsmetod kan många olika typer av skador upptäckas om defekten inte är för liten för att lätt 
synas visuellt. Några olika skador som kan identifieras är sprickor, rost, ojämnheter och svetsfogar. 
Nackdelarna med denna metod är att skadorna måste vara tillräckligt stora för att upptäckas, 
tolkningen av en skada kan också vara svårt enbart visuellt. Däremot är fördelarna att metoden ger 
direkta resultat, har en låg kostnad, den är portabel och flexibel samtidigt som den inte behöver 
förberedas i lika stor utsträckning som andra metoder kan behöva. Denna inspektionsmetod går med 
fördel att använda på alla typer av material. [10] 
 
En annan oförstörande provningsmetod är termografi, där olika delar av strukturen kontrolleras med 
hjälp av en värmekamera. Denna undersökning kan ske på alla typer av material, däribland 
kompositer och aluminium. Alla föremål och därmed material med temperaturer högre än den 
absoluta nollpunkten avger värme och då samtidigt infraröd strålning. Föremålets temperatur är 
proportionell mot strålningen den ger ifrån sig, hög temperatur innebär hög strålning. Värmekameran 
mäter denna strålning samtidigt som den kan ta bilder på området som kontrolleras. En defekt visar 
sig genom en förändring i temperaturen hos föremålet under normala omständigheter vad det gäller 
temperaturen. [10] [11]   
 
En metod som främst används till att upptäcka delamineringar i kompositmaterial är Tap-Testing, en 
resonansmetod. Detta är en manuell metod som är mycket vanlig samtidigt som den är billig. Den 
innebär att inspektören knackar lätt med exempelvis ett mynt eller annat metalliskt föremål på en torr 
yta av strukturen som ska testas. Ett ljud uppstår som jämförs med ljudet då knackningen sker på en 
känd oskadad yta. Inspektören kan lyssna direkt på ljudet som uppstår eller använda en speciell 
mottagare för att analysera det. Tillvägagångssättet kräver att inspektören som utför testet har en god 
förståelse om materialet för att veta vad för ljud som eftersöks. [8] [10] [12]  
 
Under många år har det pågått studier angående reparationstekniker för kompositer. En teknik, som 
testas i studien A study on low velocity impact damage evaluation and repair technique of small 
aircraft composite structure av H. Park och C. Kong, är ”The external patch repair”. Här fabriceras en 
skada på olika provbitar med olika mycket energi för att se hur materialet hanterar situationen. 
Skadorna görs av en testutrustning av typen ”Drop-Weight” och de olika energierna som används är 
mellan fyra och sju Joule. Då testutrustningen körs fås olika resultat beroende på energimängden som 
används. Vid fyra Joule syns nästan inget, vid fem Joule börjar skadan synas och vid sex Joule syns 
den tydligt på ytan av strukturen. Då den interna skadan oftast är mycket större än den yttre när det 
gäller kompositer, görs även ett ultraljudstest för att undersöka hur stora de inre skadorna är på 
bitarna. Där uppmärksammades att skadorna var mer omfattande under den synliga ytan. [13] 
  
Vid reparationen tas det skadade området bort med ett speciellt verktyg. Efter det fylls området med 
ett lim. En överlappande del läggs över skadan på det angränsande området. Sedan appliceras både 
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vakuum och värme på området. Slutligen får testet härdas i en autoklav för att förbättra reparationens 
uppförande. I studien görs tester efter reparationen för att jämföra tryckhållfastheten i den reparerade 
biten och en oskadad bit. Det visade att den reparerade biten kom upp i 91 procent tryckhållfasthet 
jämfört med den intakta biten [13, S. 1186]. [13] 

2.1.2 Aluminium  
En metod som också används mycket är virvelströmstestning som nyttjas för att upptäcka exempelvis 
sprickor, både på och under ytan men även korrosion. Detta är en metod som behöver lite 
förberedelser samtidigt som den har hög känslighet. Verifiering sker genom att sonden testas på ett 
likvärdigt material likt det som ska undersökas, där det är känt att inga defekter finns. Den kan bara 
användas på ledande material som exempelvis aluminium. Denna metod är även snabb och enkel att 
flytta runt. Tillvägagångssättet innebär att elektriska strömmar induceras i en ledare genom en 
reaktion med ett växlande magnetfält. Virvelströmmarna är orienterade vinkelrätt mot magnetfältet 
och de är cirkulära. Olika defekter som finns i det testade objektet kommer att ändra fördelningen och 
storleken av virvelströmmarna. Om dessa förändringar övervakas, kan olika defekter upptäckas. [8] 
[9] [10] 
 
Många oförstörande provningsmetoder kan med fördel utövas både på kompositer och på aluminium. 
Några exempel på dessa är ultraljudstestning, röntgenprovning, visuell inspektion samt termografi. 
Dessa metoder är beskrivna under tidigare rubrik, se kapitel 2.1.1 Komposit.  
 
Vid en skada på ett aluminiumflygplan finns det olika metoder att ta till för reparation, dessa beror på 
skadans omfattning. Structure Repair Manual bestämmer om skadan måste repareras eller om den är 
tillåten att flyga med. Om det har uppstått en spricka i plåten borras ett stopphål vid sprickans ände. 
Detta gör att den hindras från att sprida sig ytterligare. Därefter fästes en reparationslapp över 
sprickans område. Detta görs bland annat för att minska belastningen på området. Om skadan som 
skett i stället är en påkörning eller något liknande kanske hela det skadade området måste tas bort. 
Hålet som blir i flygplanet när skadan klipps bort måste vara en cirkel eller ha runda hörn om det är 
fyrkantigt. Därefter placeras en Doubler som en överlappning på baksidan av hålet. Doubler är en bit 
material som är större än hålet själv och finns där för att kunna fästa en insats bit. Insats biten som 
passar i hålet på flygplanet fästes sedan med hjälp av Doubler. Detta är en typisk skalplåtsreparation. 
[14]  

2.2 Alternativa aluminiummaterial  
Inom flygindustrin går materialutvecklingen mot allt lättare material. Ett material som har funnits 
inom branschen i mer än 80 år är aluminium. En anledning till att det är kvar inom flygbranschen 
förutom dess relativt låga densitet är bland annat att materialet har väl kända egenskaper till skillnad 
från kompositmaterial. Genom alla år som materialet funnits i flygindustrin har designmetoder, 
inspektioner samt tillverkningen anpassats och utvecklats. Aluminium är idag fortfarande ett vanligt 
material inom flygindustrin. Däremot har kompositmaterialen stor framfart och blir allt vanligare, en 
stor utveckling håller på att ske inom civilflyget. För att behålla och fortfarande kunna erbjuda 
flygmarknaden något av intresse börjar nya legeringar av bland annat aluminium att tas fram. En 
legering som utvecklats från 1950-talet fram till idag är aluminium-litium som under de senaste åren 
fått nya appliceringsmöjligheter. [1] 
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2.2.1 Aluminium-litium  
Blandningen aluminium-litium är inte ny, den har funnits inom flygindustrin sedan 50-talet [15].  
Materialet har utvecklats i omgångar, även kallat generationer. Den tredje generationen är den som 
idag är under utveckling i flygbranschen [1]. 
 
Den andra generationen aluminium-litium utvecklades på 80-talet [1]. För att få ett lättare material 
valdes det att bland annat att ha högre koncentration av litium, cirka 20 Weight Percent [15]. Något 
som gav materialet förbättringar i elasticitetsmodulen, lägre sprickbildning och en lägre densitet [11]. 
En anledning till att materialet inte använts i större utsträckning inom flygindustrin var dels på grund 
av dess låga korrosionsbeständighet [1].  
 
Tredje generationen har förbättrat de sämre egenskaperna från den andra generationen. Vilket är bättre 
korrosionsbeständighet samtidigt som den har en låg densitet. Denna generation innehåller lägre 
procent litium än den andra generationen, vilket också påverkar dess benägenhet för sprickbildning 
negativt [15]. Materialet har också blivit mer fördelaktigt mot utmattningssprickor, fått bättre 
hållfasthet och seghet samtidigt som den kan bearbetas med de traditionella tillverkningsmetoderna. 
Anledningen till materialets utveckling handlar mycket om optimering av förhållandet mellan 
grundämnena, temperaturen samt den tillsatta zinken. Vilket påverkar materialet till att bli mer 
korrosionsbeständigt. [1] 
 
Litium är en av få material som har en hög löslighet i aluminium, något som är av stor betydelse då en 
procent litium ger en treprocentig minskning av aluminiumets densitet [1, S. 866]. 
 
Inom den tredje och nyaste generationen är två material mest utmärkande, dessa heter 2060 och 2055. 
Dessa material har hög korrosionsbeständighet i jämförelse med de vanliga aluminiummaterialen 
inom flygbranschen (2024-T3 och 7075-T6). Därmed kan dessa material med fördel användas på 
flygplanskroppen och för både höga och låga vingkonstruktioner. [1] 
 
Den tredje generationen kan ge fördelar likt kompositer, som större fönster och högre kabintryck, på 
grund av deras förbättrade utmattningsbeteende. [1]  
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3. Metod 
För att komma fram till ett resultat har olika former av metoder använts. Intervjuer har gjorts för att få 
fram information kring arbetets problemformulering. En litteraturinsamling har gjorts för att få en 
grund till arbetet. För att sammanställa informationen från intervjuerna har en analys genomförts.  

3.1 Intervjuer 

Genom att ta kontakt med flera kunniga personer inom olika flygbolag har intervjuer kunnat bokas in. 
De personer som ansågs intressanta att intervjua har kontaktats via mail och per telefon, genom 
befintliga kontakter och nya sådana. Intervjuerna har genomförts per telefon och personerna som 
kontaktats är ingenjörer och tekniker. Att kontakta flera yrkeskategorier i branschen valdes för att få 
med olika perspektiv på frågorna. En tekniker arbetar direkt med flygplanet och materialen medan en 
ingenjör har mer hand om dokumentationen kring flygplanet. De flygbolag som har kontaktats är SAS 
(Scandinavian Airlines) och Norwegian.  

SAS är ett stort bolag som opererar ett större antal flygplan och det är bland annat därför intervjuer 
gjorts med olika personer därifrån [16]. Det är sagt att de ska få en ny flygplansmodell levererad inom 
något år, nämligen A350 som är tillverkad med mer än 50 procent kompositmaterial [2] [17]. Att få 
veta lite hur de tänker kring förberedelser med ankomsten av de nya flygplanen var en anledning till 
att de intervjuades.  

Norwegian opererar sedan några år tillbaka B787 som är en modell från Boeing, den är gjord i mer än 
50 procent kompositmaterial [4] [18]. Här togs kontakt med en ingenjör då det var av intresse att 
diskutera deras upplevelser och eventuella problem kring flygplansmodellen.  

För valet av intervjumetod och förberedning av intervjufrågorna har A. Lantz bok Intervjumetodik 
konsulterats [19]. Metodiken som valdes med fördel till arbetet, var en kvalitativ och öppen 
undersökning där frågorna gav ett mer analytiskt svar. Genom denna metod kom resultatet av 
intervjuerna att ge en bred grund till det fortsatta analysarbetet. Öppna intervjufrågor valdes där de 
vänder sig till de som anses vara kompetenta inom området och därmed finns en närmare dialog 
mellan alla som medverkar. För att besvara problemformuleringen har frågor kring ämnet formulerats 
till intervjun.  

Under intervjuerna har olika frågor tagits upp (se bilaga). Diskussioner om fördelar och nackdelar 
med arbetet kring kompositer, vilka utmaningar som de kan se i dagens arbete samt hur de ser på 
materialutvecklingen just nu är något av det som har tagits upp. Detta har gett en helhetsbild över 
situationen idag utifrån deras perspektiv. För att få reda på om det finns någon skillnad angående 
underhållet för flygplan med mestadels komposit respektive aluminium har kompetenta personer inom 
området konsulterats angående detta. Genom att bland annat undersöka materialutvecklingen inom 
flygbranschen har en bra grund inför framtida utmaningar givits.  

Resultatet är en analys som är starkt kopplad till det praktiska arbetet kring kompositer. Det som anses 
vara det bästa sättet att få fram information är genom att fråga dem som arbetar med det. Därför 
bedöms det att denna intervjumetod var mest effektiv för detta arbete.  
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3.2 Litteraturinsamling 

För att få en bra grund inför arbetet har en litteraturinsamling gjorts. Där har information kring 
kompositer inhämtats, bland annat har dess olika sorter samt uppbyggnad berörts. Då arbetet handlar 
om kompositer i allmänhet kan en grund om vad komposit är vara nödvändig för förståelsen av 
helheten av arbetet. Information kring aluminium har också inhämtats då det är ett material som 
används mycket på flygplan idag [1]. Aluminium är det material som jämförts med kompositer i detta 
arbete och därför är en orientering i materialet väsentlig vid analysen.  
 
För att få en inblick i vad branschen håller på med just nu har en litteraturinsamling gjorts inom 
ämnet. Information kring vad det finns för nya material som är av intresse för flygindustrin samt som 
eventuellt kan vara en konkurrent till kompositer har inhämtats och sammanställts. Även uppgifter om 
upptäckt av skador samt reparationer av kompositer har hämtats för att få en överblick över vad som 
görs inom området idag. För att förtydliga information som tagits upp under intervjuerna, där inte 
tillräcklig kunskap fanns, har upplysning om exempelvis reparations- och inspektionsmetoder gjorts.   
 
Litteraturinsamlingen har gett en bra grund men samtidigt ett djup inom området för det fortsatta 
arbetet. En bred kunskap och överblick över ämnet är viktigt för att sedan kunna göra en analys.  

3.3 Analys  
En analys har gjorts av informationen som har kommit fram via intervjuerna. Underrubrikerna vilket 
resultatet redovisas i är hämtat och formulerat från frågorna i problemformuleringen som arbetet 
svarar på. Då öppna frågor kring ämnet använts kommer informationen i resultatet främst från 
korrelerade frågor som ställdes i intervjuerna men även från diskussioner i liknande frågor (se bilaga). 
Svaren från alla deltagarna har diskuterats och jämförts för att sedan kunna sammanställas. Därefter 
har paralleller dragits för att kunna få svar på arbetets problemformulering. Analysen utfördes med 
fördel till arbetet då det anses vara ett effektivt sätt att få fram ett resultat i frågan.   
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4. Etiska aspekter  
Inom detta arbete har intervjuer genomförts med frivillig medverkan. Personerna som kontaktats fick 
frågan om deras namn samt svar fick användas i rapporten. Detta för att säkerställa tryggheten för de 
medverkande. Det meddelades att informationen som kom fram under intervjuerna är grunden för 
analysen i arbetet. För att säkerställa att rätt information förmedlades skickades rapporten till de 
medverkande som därmed kunde verifiera innehållet.  
 
Ingen koppling mellan företag och de medverkandes åsikter har gjorts. Detta för att inte ge 
felaktigheter som eventuellt kan skada företagen eller de medverkande. Yrkesrollen som de 
medverkande har är information som anses vara av stor vikt i arbetet. Därför är dessa uppgifter 
nämnda men med godkännande från berörda.  
 
Detta arbete innehåller inga forskningsetiska frågor.  
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5. Teknisk beskrivning  
I arbetet diskuteras kompositer och aluminium generellt. Här följer en beskrivning av vad det finns för 
olika undergrupper och legeringar av materialen samt vilka som är vanligt förekommande på flygplan.  
 
Material till flygplan måste ha en kombination av olika egenskaper för att möta de tuffa krav som 
flygindustrin ställer. Några av dessa krav är lätthet, styvhet, hållbart, starkt och skadetåligt. Det är 
många material som missar en eller två av dessa krav som då gör att de inte är lämpliga för 
flygplansstrukturer. Materialgrupper som däremot passar in på dessa krav är bland annat kompositer 
och aluminiumlegeringar. [20]  

5.1 Kompositer  
Komposit är en blandning av olika material som tillsammans förbättrar dess enskilda specifika 
egenskaper [21]. Ett sådant exempel kan vara betong och ingjuten armering som tillsammans bildar en 
stabil konstruktion. Något varken betongen eller armeringens individuella egenskaper skulle kunna 
uppnå enskilt. [22] 
 
Det finns många olika kompositmaterial som har varierande hållfasthetsegenskaper och därav 
lämpade för olika uppgifter. Inom flygindustrin undersöks lätta material som samtidigt är slagtåliga, 
korrosionsbeständiga och starka. För många monolitiska material är styrkan proportionerlig mot dess 
densitet, en ökning av styrkan genererar i en minskning av materialets seghet. [23] 
 
Komposit kan delas in i olika kategorier, däribland partikelförstärkta kompositer, fiberförstärkta 
kompositer, strukturell komposit samt nanokompositer.  Här kommer den strukturella att beskrivas 
mer ingående. Inom den strukturella kategorin finns bland annat laminat och Sandwich Panel, vilka 
också är de vanligaste. [23] 

5.1.1 Strukturell komposit  
Egenskaperna hos dessa material beror inte bara på materialvalet utan också på dess geometriska 
strukturelement [23]. 
 

● Laminär komposit är en sammansättning av minst två fiberskikt, det vill säga minst två 
vävar eller ark som sammanfogats. Laminat är alltså ett material som har flera lager med 
fiber. [23] 

 
Hållfastheten och egenskaperna hos dessa ark, som kan liknas vid ett vävt tyg, beror på den 
valda fiberriktningen hos de olika lagren. Varje ark har en höghållfast fiberriktning som utgås 
från när dessa sammanfogas. Detta för att göra laminatet optimalt för dess användning. 
Fiberskikten binds ihop med ett matrismaterial, som exempelvis epoxilim. Dessa lager 
sammanfogas med hjälp av olika metoder där autoklav är en av flera möjliga arbetsmetoder. 
De vanligaste fibertyperna är kol, glas och aramid. Inom flygbranschen används laminat ofta 
på flygplanskroppen, roder, landställsluckor. [23] 

 
● Sandwich Panel (dubbelskalskonstruktion) är ett material som består av två yttre lager som 

skal samt ett distansmaterial som mellanskikt, likt en hamburgare. De yttre skalen är oftast i 
starka material som exempelvis aluminium. Konstruktionen utsätts för tryck- och dragkrafter. 



 16 

När den ena känner av tryckspänningar, känner den motsatta av dragspänningar. Materialet är 
vanligt förekommande på Leading och Trailing Edge, kring motorerna och Flaps. [23]  

 
Det finns olika typer av mellanskikt som kan användas. En som förekommer ofta på 
flygplanskonstruktioner är Honeycomb. Där är mellanskiktet format med ihåliga celler i form 
av hexagoner eller andra ihåliga konturer. Styrkan och styvheten i materialet beror av 
cellernas storlek, väggtjocklek och materialval. En annan fördel med Honeycomb är att det är 
ett bra ljud- och vibrationsdämpande material, därför är det vanligt förekommande vid bland 
annat motorerna. Materialvalet i en Sandwich Panel kan vara av olika material, exempelvis 
aluminium eller komposit. [23]    
  

5.1.2 Olika typer av fibermaterial 
Några av de vanligaste kompositmaterialen inom flygbranschen beskrivs nedan. 
  

● Glasfiberkomposit är ett material som vanligtvis finns på sekundära ytor på flygplanen inom 
branschen, däribland radom, vingspetsar samt aerodynamiska strukturer [21]. Kompositen är 
uppbyggd med glasfiber samt ett matrismaterial och är en av de mest producerade kompositer 
som tillverkas idag [23]. 
 
Några fördelar med glasfiber är en låg kostnad relativt andra kompositer, korrosionsresistent 
samt hög styrka. Samtidigt leder inte glasfiber elektricitet om inte någon typ av metall vävs in 
i materialet. Andra nackdelar kring glasfibern är att den generellt inte tål höga temperaturer, 
max 200 grader Celsius, samt att materialet inte är tillräckligt styvt för vissa konstruktioner. 
[21] [23] 

  
● Kolfiber är ett väldigt starkt material, ungefär tre till tio gånger starkare än glasfiber. Detta 

material är vanligt förekommande på flygplanets primära ytor såsom kropp, vingar, 
golvbalkar och stabilisator. [21] 

 
Fördelar med detta material är bland annat dess höga styrka samt korrosionsbeständighet, 
samtidigt som en av dess nackdelar är att den har en elektrisk ledningsförmåga som kan 
orsaka galvanisk korrosion i kontakt med metaller [21]. Tillverkningen av kolfiber är relativt 
komplext [23]. 

  
● Aramid är lätt och starkt, något som är överlägset för denna grupp av kompositer. Materialet 

är oftast mest känt som företagsnamnet Kevlar. Eftersom aramidmaterial tål slagskador bättre 
än de tidigare nämnda, används materialet därför oftast på ytor där skador lättare kan inträffa. 
Samtidigt är detta material inte lika känsligt för utmattningsskador. En nackdel är däremot att 
aramid inte klarar kompression om den absorberat vatten eller annan vätska. Det är även svårt 
att skära och borra i materialet. [21] [23] 

 
Materialet är känsligt för syror och baser då det lätt bryts ned, medan det är tåligare mot andra 
lösningsmedel och kemikalier. Därför måste aramid skyddas mot sådana yttre faktorer. 
Aramid har även en tendens att absorbera vatten, vilket innebär att det måste skyddas från 
sådana miljöer. [21] [23] 
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Yttre kompositstrukturer på ett flygplan måste kunna leda bort elektriska strömmar från bland annat 
blixtar och statisk elektricitet. Metalliska material som exempelvis aluminium är ledande, något som 
kompositen inte är. Vilket innebär att metalliska material måste vävas in i kompositens olika lager för 
att öka dess ledningsförmåga. Vid reparationer på sådana strukturer måste ledningsförmågan 
uppfyllas vilket även måste kontrolleras efter den genomförda reparationen. [21]  

5.1.3 Plast-matrismaterial 
För att binda ihop fibrerna används ett annat material som kan liknas vid lim, vanligast är epoxi, 
polyester och vinylester. De två sistnämnda är relativt billiga, dessa används framförallt till 
glasfibermaterial. Polyester avger relativt lite ångor vilket är en av anledningarna till att det ofta 
används i flygplanets interiör. Vinylester har liknande egenskaper men korrosion och hållfastheten för 
kompositer med vinylester är betydligt bättre. [21] [23] 
 
Epoxi är vanligt förekommande inom flygindustrin, däremot är det relativt dyrt. Dess fördelar är att 
den ger bättre egenskaper, god vidhäftförmåga samt god kemikalieresistens. Negativt är dess sprödhet 
samtidigt som epoxins egenskaper minskar vid kontakt med fukt. [21] [23] 
 

5.2 Aluminium  
Aluminium är ett material som på grund av dess kända egenskaper har använts inom flygindustrin i 
flera årtionden. Materialet i allmänhet har flera kända och väl etablerade procedurer kring sig, som 
exempelvis tillverknings- och designmetoderna. På grund av att det har funnits i flygindustrin ett tag 
är tekniker för inspektioner och reparationer väl testade och tillförlitliga. [1]  

Det som gör aluminiumlegeringar till ett välanvänt material i flygbranschen är bland annat för de 
egenskaper som metallen besitter. Exempelvis låg densitet, hög korrosionshärdighet, hög 
ledningsförmåga för värme och elektricitet, hög hållfasthet, god formbarhet samt att den är lämplig 
för återvinning. [24]  

En annan positiv egenskap som aluminiumlegeringar har är att den kan formas till komplexa former 
utan att spricka, om korrekta procedurer följs. Med hjälp av beräkningar och olika hjälpmedel kan 
metallen formas till aerodynamiska flygplansstrukturer. [25] 

Framställningen av nytt aluminium är en energikrävande process, därför utnyttjas aluminiumskrot 
som råvara för att spara på resurser. Detta tar endast ungefär fem procent energi jämfört med 
framställningen av nytt aluminium [24, S. 256]. [24] 

I ett flertal miljöer är aluminiumlegeringarnas korrosionsbenägenhet god. Detta är beroende på ett 
oxidskikt som metallen täcks av. Skiktet är tätt och vidhäftade men samtidigt mycket tunt. [24]  

5.2.1 Aluminiumlegeringar 

Idag används olika aluminiumlegeringar på olika delar av flygplanet, där aluminiumet är kombinerat 
med andra element för att få olika egenskaper på legeringarna [26]. Med hjälp av de olika 
sammansättningarna och olika värmebehandlingar kan egenskaperna för legeringarna förändras [20].  

Några av de vanligaste aluminiumlegeringarna beskrivs nedan.  
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● 2024 är en vanlig variant som används flitigt inom flygindustrin. I legeringen ingår en 
sammansättning av ämnena aluminium, koppar, magnesium och mangan. Denna legering 
beskrivs som tolerant för skador och är värmebehandlingsbar. Den har också bra skärbarhet 
samtidigt som den har en mindre bra korrosionshärdighet. Hållfastheten för materialet varierar 
med tjockleken av metallen. Denna legering har en hög styrka och används därför mycket i 
bärande konstruktioner. Andra områden där den nyttjas är bland annat till bultar, nitar och 
muttrar. [24] [25] [27] [28]  
 

● 6061 är en legering som har medium till hög styrka. En vanlig sammansättning för 6061 är 
aluminium, koppar, kisel, magnesium och krom. Några typiska egenskaper är att den har bra 
seghet, god resistens mot korrosion av havsatmosfäriskt förhållande och bra hållfasthet. Det är 
även en värmebehandlingsbar legering. Den används bland annat till hydraulrör eller andra 
rörkonstruktioner. Även som vingspetsar och kåpor på grund av dess formbarhet. [24] [25] 
[28] [29] 
 

● 7075 är en variant som används mycket. Denna legering består av aluminium, zink, 
magnesium, koppar och krom. Egenskaper hos legeringen är att den är hård, har hög styrka 
och en mindre bra korrosionshärdighet. 7075 är en värmebehandlingsbar legering som 
används till bärande strukturer där den höga styrkan kommer väl till pass. Detaljer som vingar 
och skalplåtar för skrovet är områden där denna metall nyttjas. [24] [25] [27] [28]  
 

● 5052 legeringen innehåller, förutom aluminium, en sammansättning av magnesium och krom. 
Detta är en legering som har bra resistens mot korrosion, detta speciellt i havsatmosfär. 
Metallen har god hållfasthet och svarar inte på värmebehandlingar. Legeringen har bra 
utmattningsegenskaper. Användningsområden för legeringen kan vara olika rörkonstruktioner 
på flygplanet. [24] [25] [28]  

 
● 3003 innehåller ämnena aluminium och mangan. Legeringen har en måttlig styrka och en bra 

resistens mot korrosion. Metallen svarar inte på värmebehandlingar. Denna legering har bra 
egenskaper för att användas till vattentankar. [25] [28] [30]   
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6. Resultat 
Resultatet från intervjuerna har sammanställts och redovisas här. 
Intervjudeltagarna består av:  

Dahlén, Anders och Eriksson, Ola, Production Engineers. Telefonintervju, 8 februari 2017.  
Boström, Hans-Erik, Material And Process Engineer. Telefonintervju, 9 februari 2017. 
Björkgren, Thomas, Senior Structural Engineer. Telefonintervju, 13 februari 2017.    
Jain, Arnav, Interface Engineer. Telefonintervju, 14 februari 2017.   

6.1 Utmaningar och problem med kompositmaterial 
Ett problem med kompositmaterial, enligt person 1, är att skador är knepiga att bedöma. Kostnaden 
för reparationer och reservdelar är även betydligt dyrare än motsvarande för aluminium. Hälsorisker 
finns för de som arbetar med materialet, bland annat tokiga arbetsställningar och exponering av 
epoximedel är bidragande orsaker.  
 
Kunskap om hur lokala strukturskador repareras finns men mer kunskap inom området behövs, enligt 
person 2. För en kompositskada krävs mer resurser och planering för att åtgärda skadan än för 
metallstrukturer.  
 
Person 3 säger att det är ett problem att kontrollera slutprodukten, att den är felfri, då delamineringar 
kan ha byggts in i kompositmaterialet och detta är svårt att upptäcka. Att besikta och 
kvalitetskontrollera kompositer är svårare och tillverkningen är mer komplicerad samt att priset är 
högre, detta är några problem. I Line-miljö är kompositstrukturer betydligt mer komplicerade att 
reparera än aluminiumstrukturer. Att reparera aluminium är ganska okritiskt då en reparationslapp 
oftast bara kan nitas fast. Då det gäller kompositer krävs det oftast någon slags värmehärdning samt 
att materialet kan vara skadat under ytterhöljet.  Kompositer drar även lättare åt sig fukt, bränsle och 
oljor vilket är negativt och reparationerna blir därmed mer komplicerade. Att genomföra Tap-Testing i 
Line-miljö innebär också utmaningar på grund av störande ljud. Det finns även problem angående 
leda undan blixtnedslag och statisk elektricitet, materialet måste kunna hantera detta. 
Aluminiumstrukturen gör detta automatiskt medan i kompositen får exempelvis ett aluminiumnät 
gjutas in eller att det flamsprutas på baksidan av strukturen. Här kan det bli problem vid reparationen 
med detta.  
 
Enligt person 4 är det stora kostnader när nya fibrer testas och matriser måste tas fram, något som 
också innebär mycket arbete. Vid reparationer krävs specialmaterial som ofta har korta lagringstider, 
exempelvis epoximatriser som måste slängas om lagringstiden går ut. Många har inte råd att göra allt 
själva och därför anlitas specialverkstäder, något som i sin tur leder till färre aktörer på marknaden. 
Specialkunskaper om materialet krävs samt kunskap om dokumenteringen. Det är även mycket 
hantverksarbete med kompositer. Arbetsmiljömässigt finns det också problem, biprodukter som 
uppstår vid bland annat slipning av materialet är inte bra att andas in.  

6.1.1 Sammanställning över utmaningarna och problemen  
Två områden som beskrivs ovan är alla överens om, vilket är den högre kostnaden för reparationen av 
kompositskador samt att det även är mer resurskrävande. Nedan finns en sammanställning av alla 
utmaningar och problem med kompositmaterial. 
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● Skador svårare att bedöma 
● Högre kostnader vid reparation 
● Hälsorisker 
● Mer kunskap om reparationer 
● Mer resurskrävande 
● Kräver mer planering  
● Svårare att besikta och kvalitetskontrollera 
● Reparationer i Line-miljö är mer komplicerat  
● Kan dra åt sig bland annat fukt och oljor 
● Ljud i Line-miljö kan störa inspektioner 
● Specialverkstäder 
● Reparation med hänsyn till blixtnedslag  

 

6.2 Fördelar med kompositmaterial 

Ur perspektivet som tekniker, som person 1 representerar, är en av de främsta fördelarna att materialet 
inte korroderar. Detta gör att det blir mindre underhållskrävande. Materialet har även den fördelen att 
då det inte uppstår några skador på strukturen är det väldigt underhållsfritt. Komposit ger även 
fördelar som lägre vikt och högre styrka. 

Person 2 svarar som ingenjör och säger att den främsta fördelen ur det perspektivet är vikten, 
komposit väger mindre. Detta gör att vikten som sparas på strukturen kan istället läggas på Payload. 
Flygplanet är till för att flytta Payload, inte för att flytta strukturen. En annan fördel är att en 
annorlunda design kan skapas. Kompositer kan hantera mer, som exempelvis större fönster i 
strukturen. Dessutom är det positivt att kompositstrukturen har ett mycket längre intervall på 
korrosionsinspektioner än aluminium.  

Person 3, som svarar ur ingenjörsperspektivet, säger att vikten är en stor fördel. Detta leder till en 
bränslebesparing som är positiv för många. Även saker som att materialet inte korroderar och inte 
spricker räknas som stora fördelar. På aluminiumflygplan efter ungefär tio år i drift, börjar korrosion 
och sprickor att förekomma. Korrosion uppstår speciellt vid lastrumsgolv och andra utrymmen där 
vätskespill kan förekomma. Sprickorna uppenbarar sig bland annat eftersom flygplanet rör sig hela 
tiden, med trycksättning och ytor som förflyttas. Det finns en gräns som heter Limit Of Validity, detta 
är en bortre gräns för hur länge flygplanet får operera. Ett exempel är B737 som har gränsen 120 000 
Flight Cycles. Efter det anser tillverkaren att det inte finns ett underhållsprogram som kan se till att 
flygplanet fortfarande är säkert, vilket betyder att tillverkaren slutar stödja flygplanet och det får gå till 
skrot. Här kan det tänkas att kompositflygplanen ligger betydligt högre än aluminium, i alla fall 
strukturmässigt.  

Enligt person 4, som är ingenjör, finns det många fördelar med att använda komposit på 
flygplansstrukturen. En stor del är att det blir mindre risk för korrosion och att materialet får en lägre 
vikt. Sen kan det skapas bättre design med kompositer. Detaljerna som skapas kan göras mer 
aerodynamiska samtidigt som de blir snyggare. Även interiört kan elegantare lösningar skapas. 
Kompositen har även en hög hållfasthet som ger många fördelar, bland annat att det inte ger några 
spänningskorrosionsbrott. 
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6.2.1 Sammanställning över fördelarna  

Som beskrivs ovan är det flera punkter som intervjudeltagarna är överens om. De två fördelarna som 
nämns mest är att materialet inte korroderar samt att det spar vikt. Nedan finns en sammanställd lista 
på alla fördelar. 

● Lägre vikt 
● Korroderar inte 
● Vikten som sparas i strukturen kan läggas på Payload 
● Större fönster 
● Då det inte uppstår några skador är det väldigt underhållsfritt 
● Mindre underhållskrävande 
● Högre styrka 
● Bättre design kan skapas 
● Göra snyggare detaljer 
● Göra mer aerodynamiska detaljer 
● Annan typ av styrka i strukturen 
● Inga spänningskorrosionsbrott 
● Bränslebesparing   
● Spricker inte 
● Limit Of Validity är högre för kompositer jämfört med aluminium 

 

6.3 Nackdelar med kompositmaterial  

Skador som uppstår är svåra att upptäcka och samtidigt svåra att reparera. Detta enligt person 1 som 
är tekniker. Även bedömningen av skadorna blir svårare jämfört med aluminiumskador. Då 
kompositskador är ganska komplexa krävs det specialkunskap för hanteringen av dem och den 
upplärningstiden är lång. Samtidigt blir de som ska reparera skadorna mycket specialiserade. 

Om det blir en mindre skada på strukturen kan den ställa till med väldigt mycket, säger person 2 som 
ingenjör. En liten skada på en aluminiumstruktur går oftast mycket snabbare att reparera än om det 
hade varit på kompositstruktur, där blir det mer omfattande. Det är också svårare att planera in om det 
behövs mer tid för reparationen. Materialet är relativt ungt idag vilket betyder att om det exempelvis 
uppstår en skada på strukturen är inte alla lika vana att hantera det som med aluminium. Det kräver 
andra kunskaper.  

Nackdelar kan vara att det är svårare att reparera och svårare att inspektera. Ur ingenjörsperspektivet 
tar reparationerna längre tid, påstår person 3. Sedan krävs det mer utrustning. Vid en plåtreparation 
behövs det inte mycket; lite nitar, en nithammare med mera, medan en kompositverkstad är något helt 
annat. Här krävs bland annat vakuumugnar och värmelådor. Råmaterialen för komposit kräver också 
en helt annan förvaring och en del har bäst före datum som måste hållas. Det blir tillslut en större 
procedur med kompositer jämfört med aluminium som finns på ett ställ som kan plockas från för att 
sedan klippas till, enkelt beskrivet. Detta leder också till att det blir högre kostnader för den utrustning 
som behövs vid kompositreparationerna. En annan nackdel är att vid läckage drar kompositer gärna åt 
sig fukt eller bränsle vilket kan göra reparationerna mer komplicerade. 

Person 4, som är ingenjör, säger att en nackdel är att materialet är dyrt. Det är även svårare att 
inspektera kompositmaterial. Vid dessa inspektioner krävs det speciell kunskap och utrustning som 
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inte är det billigaste att inneha. Delamineringar är också negativt. Om det blir en påkörning på en 
aluminiumstruktur blir det ofta en buckla och den syns, till skillnad från på kompositstrukturer där 
delaminering sker i materialet och inte syns visuellt. 

6.3.1 Sammanställning över nackdelarna  

Det är flera nackdelar som intervjudeltagarna är överens om. Saker som nämns flera gånger är bland 
annat att materialet är svårare att reparera samt att det krävs specialkunskaper och specialutrustning 
vid hantering av kompositmaterialet. Nedan finns en sammanställd lista på alla nackdelar. 

● En mindre skada kan ställa till med mycket 
● Det tar längre tid att reparera en kompositskada jämfört med en aluminiumskada  
● Mer omfattande hantering 
● Svårare att planera in 
● Ungt material som inte alla är vana vid 
● Materialet kräver andra kunskaper 
● Skador är mer svårupptäckta 
● Skador är svårare att reparera 
● Svårare att bedöma skador 
● Specialkunskap krävs vid reparation 
● Lång tid till att lära upp för att kunna hantera kompositskador   
● Dyra material 
● Delamineringar som inte syns visuellt  
● Inspektionsmetoderna kräver specialkunskap och specialutrustning 
● Dyrt med denna specialutrustning 
● Svårare att inspektera 
● Mer utrustning 
● Råmaterialen kräver en annan förvaring 
● Större procedur med kompositer jämfört med aluminium 
● Drar åt sig fukt 

 

6.4 Skillnad i underhåll 
Person 1 säger att tidsåtgången för kompositskador generellt är längre än för exempelvis 
aluminiumskador. Vanligtvis när det gäller kompositskador får det räknas med ett till flera dygn, en 
plåtskada kan oftast hanteras inom ett dygn.  
 
Ur det kortsiktiga perspektivet, som efterfrågas här, finns skillnader enligt person 2. 
Kompositreparationer är mer omfattande när det gäller kunskap och det krävs en annan typ av 
material och liknande, något som kanske inte finns överallt. Det kan även vara en stor omställning för 
flygbolagen att gå över från att operera mestadels aluminium till kompositstruktur. Här är 
tidsskillnaden för reparationer av kompositskador framförallt i Line-miljö en utmaning, det som 
kanske tagit fyra timmar på en aluminiumstruktur ligger nu upp mot 24 timmars arbete för 
kompositer.  
 
Person 3 säger att det är svårare att inspektera och reparera komposit än aluminium. Framförallt när 
det gäller att göra tillfälliga reparationer på skador som sker i Line-miljö. Det är enklare att göra 
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strukturreparationer när flygplanet är på en större check då det ofta står en eller två veckor och 
därmed finns större tidsmarginaler. Tekniken för att upptäcka skador är under utveckling, ny teknik 
tas fram för att lättare upptäcka skador på kompositstrukturer. Det krävs även specifik utbildning för 
personalen som kontrollerar och reparerar kompositer.  
 
Enligt person 4 är en stor skillnad att komposit är mer komplicerad att reparera. Formar måste tas 
fram och tillverkas och verktyg som behövs måste förberedas, vilket tar tid. Detta är något som är bra 
med de centrala verkstäderna som har allt på plats. Verifieringen av hållfastheten på en 
kompositstruktur är inte lika lätt som för aluminium, där hållfasthetsböcker finns att följa. 
Tillverkningen av kompositmaterial sker på plats och för att kontrollera att det blir bra läggs det in en 
testbit med detaljen i vacuumpåsen. Efter härdningen kontrolleras testbiten för att verifiera 
hållfastheten då det inte går att se på själva reparationen om den blev bra, det kan finns luftbubblor 
inuti som inte syns. För tillverkaren är det behagligt med komposit, då de kan skapa komplicerade 
balkar och infästningar i ett stycke. Vilket om det går sönder kan uppbringa problem hos flygbolagen. 
 

6.4.1 Sammanställning över skillnaderna   
Det finns skillnader i underhållet vad gällande tidsåtgången för reparationer av komposit- respektive 
aluminiumskador. De flesta av intervjudeltagarna är överens om att tiden för att reparera en 
kompositstruktur är längre jämfört med aluminium. Nedan finns en sammanställning över olika 
skillnaderna i underhållet. 
 

● Tidsskillnad  
● Material 
● Inspektion 
● Teknikutveckling  
● Utbildning  
● Reparationsskillnader  
● Verktyg och formar  
● Verifiering av hållfastheten  

 

6.5 Framtida utmaningar  
För att få en fingervisning om vilka framtida utmaningar som finns, har det undersökts hur 
materialutvecklingen i flygbranschen ser ut. 

Person 1 menar att utvecklingen främst drivs av vikten, flygbranschen strävar efter minimal vikt på 
flygplanen. Tillverkarna vill skapa produkter som säljer. Detta samtidigt som branschen vill komma 
bort från en del äldre aluminiumlegeringar då de är mer korrosionsutsatta. För varje ny generation av 
flygplan har det kommit mer och mer kompositer på strukturen. Det är en stor process samtidigt som 
det är kostnadskrävande att ta fram nya flygmaskiner, därför går utvecklingen inte fort framåt. I ett 
längre perspektiv ger det däremot fördelar med bland annat lägre vikt och högre styrka. 

Med fokus på struktursidan syns det en tydlig trend, menar person 2. Om de nya flygplanstyperna tas i 
beaktning rör det sig mot mer och mer kompositer. Produkterna som tillverkas inom flygbranschen är 
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långlivade vilket gör att övergången inte är snabb, men den är tydlig. Ett flygplan skulle kunna vara 
igång i två till tre decennier utan problem.  

Person 3 säger att det är den militära sidan som driver utvecklingen. Men detta kan gärna flyta ihop 
med det civila då de stora företagen i flygbranschen, som Airbus och Boeing, både har civila och 
militära sidor. Materialet blir då testat av den militära sidan och sen drar den civila sidan nytta av 
detta när implementeringen sker på dessa flygplan. 

Något annat som påverkar materialutvecklingen är pengar, detta enligt person 4. Civilflyget har inte 
de svängrum som kan behövas då nya material introduceras, det är ganska konservativt. Inga 
chansningar tas, då det finns mycket på spel som kan förloras om det går snett. Inom tillvägagångssätt 
med bland annat reparationer sker det också en utveckling för konstant förbättring.   

6.5.1 Sammanställning över framtida utmaningar 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns olika drivkrafter bakom materialutvecklingen. 
Militären, som inte har samma återhållsamhet som civilflyget har, är en stor faktor. Något som den 
civila sidan drar nytta av. En annan stor faktor är vikten. Inom flygbranschen är det en tydlig trend 
mot kompositer samtidigt som denna utveckling inte är snabb. 

6.5.2 Arbetet kring framtiden  

Person 2 säger att det inom området kompositer har skett forskning under många år, men i 
operationell drift är det ett ganska ungt material. En blick på aluminium och vad som händer med det 
efter ungefär 40 år är känt. Rutinerna kring flygplanet är väl etablerade och vad som förväntas är 
välkänt, ur ett materialperspektiv. Detta till skillnad från kompositer. Vad för konsekvenser det blir 
efter tolv år i drift är oklart. Här arbetas det mycket med teoretiska modeller i förebyggande syfte. Då 
inspektioner ska ske i sex års intervallet sker undersökningar redan i tre års intervallet. Där 
inspekteras det vad som skett och vad är det som med största sannolikhet kommer att behöva extra 
uppmärksamhet i sex års intervallet. Denna procedur kommer sen att upprepas för sex och tolv års 
intervallet. Detta betyder att hela livscykeln är oviss, även avslutandet av cykeln. Återvinningen av 
kompositer är inte lika känd och enkel som med aluminiumet. Finns frågor där som bara tiden kan 
utge.  

I dagens läge tar flygbolagen hjälp av varandra då de som fick in B787 väldigt tidigt i sin flotta, delar 
med sig av långtidsdata kring strukturen som fås vid de olika intervallerna.   
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7. Diskussion  
Under denna rubrik diskuteras resultatet genom egna tankar och reflektioner.  

7.1 Reparation och skador 

Reparationen av en skada beror på dess omfattning. På ett aluminiumflygplan kan en reparation vara 
relativt enkel, materialet är välkänt och metoderna och hanteringen kring det är gamla och beprövade. 
Plåtbitar finns på ett ställ som bara behöver hämtas och klippas till. Detta gör att effektiviteten kring 
reparationerna är hög och den kan utföras lite varstans eftersom resurserna som behövs oftast är få och 
lätta att anskaffa.  

Om skadan istället sker på en kompositstruktur måste eventuellt en ny del av strukturen tillverkas och 
formas för att passa där den ska sitta. Detta är en helt annorlunda process jämfört med aluminium och 
det kräver fler och speciella verktyg. I processen ingår komplicerade metoder som exempelvis 
vakuumförpackning och värmelådor. Då det kräver mer utrustning för reparation kan det även vara en 
utmaning att utföra dem i Line-miljö. Det är inte heller det lättaste om exempelvis reparationen som 
ska göras är på en del av flygplanet som inte kan demonteras.  

Vid reparationer av komposit används färdiga material med bäst före datum. Detta gör att om 
materialet inte används i tid måste det slängas, vilket ur ett ekonomiskt perspektiv inte är hållbart. Här 
har specialverkstäder som kontinuerligt använder stora mängder en fördel, då kassering av utgånget 
material blir mindre. Något som ekonomiskt är bättre och en anledning till varför bolag med liten 
konsumtion inte utför reparationer själva.  

Även tidsmässigt är skapandet av kompositmaterialet en stor process. Allt som allt kan det konstateras 
att det tar längre tid och det i sin tur kan leda till att reparatörerna blir pressade att arbeta fortare för att 
spara tid. Under stressade förhållanden kan något missas som i sin tur kan leda till oavsiktliga 
konsekvenser. Även detta kan leda till att det tar mer tid och i sin tur pengar, något som är viktigt då 
pengar kopplas till tid.  

Samtidigt som dessa reparationer utförs måste det säkerställas att slutresultatet blir bra, att det håller 
för uppgiften och krafterna som den kommer utsättas för. Metoden som används för att testa detta, 
med en testbit i vacuumpåsen, kan tyckas vara ganska osäker. Att testbiten blir bra behöver inte 
betyda att själva reparationen blir bra, även om det är en större sannolikhet för det.  

Det finns många inspektionsmetoder för att kontrollera om en skada eller liknande har uppkommit på 
en detalj. En metod som används för att detektera delamineringar hos kompositstrukturer är Tap-
Testing, en inspektionsmetod som är enkel att använda och som samtidigt inte kräver mycket resurser. 
Däremot är denna metod svår att använda i bullriga miljöer som exempelvis på rampen och därav kan 
den vara svår att använda nära driften. Metoden kräver en indikation eller kunskap om att någon 
defekt kan finnas inom ett specifikt område på flygplanet. Det är svårt att göra Tap-Testing på hela 
flygplanet framförallt ur ett tidsperspektiv. Att komplettera denna metod med visuell kontroll kan vara 
svårt då skador på komposit i regel inte syns tydligt på ytan, däremot kan visuell kontroll med fördel 
användas på aluminiumstrukturer. Händelser kring flygplanet är viktigt att ha vetskap om för att 
kunna identifiera eventuella skadeområden. Utan vetskapen om att en eventuell skada har skett i ett 
visst område kan det bli svårt att få området inspekterat. Samtidigt finns det områden som är mer 
utsatta än andra, dörrarna är ett sådant exempel. För att kunna inspektera en skada är det viktigt att 
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veta vart skadan har inträffat, här kan inte hypoteser föreligga som bevis. Att tro att en skada inte 
finns kan innebära stora säkerhetsrisker.   

En liten skada kan också ställa till med ganska mycket besvär. Vilket betyder att varje situation inte är 
den andra lik och förväntningarna på skadans omfattning kanske är långt ifrån den verkliga. Något 
som ser ut att vara gjort på några timmar kanske efter inspektion behöver dygn för att genomföras. 
Detta gör visserligen arbetet omväxlande för dem som har hand om reparationerna men det kan också 
bli kostsamt för flygbolagen.  

När det gäller delamineringar kan i vissa fall komposit dra åt sig fukt eller andra vätskor. Utan 
kontinuerliga kontroller och vetskap om flygplanets strukturkondition kan flygplanet i värsta fall flyga 
med extra vikt. Något som är motsägelsefullt utifrån det perspektivet att komposit valts för att minska 
vikten.  

Det finns en generell tidsskillnad mellan reparationer av aluminium och kompositer. I vissa fall kan 
denna skillnad vara upp till 20 timmar. Något som inom flygbranschen kan påverka driften påtagligt 
om reparationen sker i Line-miljö. Att det tar längre tid att reparera kompositskador är inte någon 
större överraskning när det ser till vilka reparationsmetoder och resurser som krävs till respektive 
material.  

7.2 Egenskaper  

En stor fördel med att ha kompositer är att det inte lika lätt korroderar. Något som innebär längre 
tidsintervaller mellan inspektioner för att kontrollera korrosion. Förlängning av tidsintervallen kan 
medföra fördelar som minskade kostnader och högre nyttjande av flygplanen som i sin tur kan öka 
inkomsterna. Något som är positivt för flygbolagen. 

Flygplanets strukturella livslängd kan ökas med användningen av kompositer, framförallt på grund av 
minskningen av korrosion samt sprickor i strukturen. Detta är något som inte är säkert då kunskapen 
om hur materialet på längre sikt påverkas är okänt. Med avseende på materialets fördelar, känns ändå 
en längre livslängd för kompositflygplan som en trolig effekt av materialvalet. 

När icke ledande, yttre strukturmaterial på flygplanet ska repareras är det viktigt att säkerställa dess 
ledningsförmåga. Något som är väldigt viktigt då flygplanet opererar i en miljö där statisk elektricitet 
samt blixtnedslag är vanligt. Tester som bör göras för icke ledande material, behövs inte göras för 
exempelvis aluminium då dess ledningsförmåga redan är garanterad. Här kan tidsbesparingen bli 
större med ledande material. Om det ledande materialet i kompositen av någon anledning inte ger 
fullständig ledningsförmåga, kan eventuellt skador i strukturen uppkomma. Något som kan bli både 
kostsamt och i värsta fall hota säkerheten. När ledande material vävs in i komposit kan det vara svårt 
att veta hur skyddet påverkas av tiden om inga tester kontinuerligt genomförs. Något som kanske kan 
bli ett problem i framtiden.  

Genom att använda komposit kan bättre aerodynamiska former skapas. Något som kan minska bland 
annat luftmotståndet och därmed minska bränsleförbrukningen. Detta leder till positiva effekter ur 
flera perspektiv. Passagerarna kan få det bekvämare med större fönster och högre kabintryck samtidigt 
som minskningen av bränsleåtgången ger lägre kostnader, ökad Payload samt positiv miljöpåverkan.  
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7.3 Kring kompositer  

Arbetsmiljön för de som regelbundet befinner sig i närheten av kompositmaterial vid exempelvis 
reparationer måste tas i beaktning. Vid hanteringen av kompositmaterial förekommer bland annat 
giftiga ångor och damm som kan innebära hälsorisker. Om företagen ser till att skydda dem som 
arbetar i denna miljö och kunskapen om problemet är känt, minskar riskerna. Det kan funderas på om 
arbetet med dessa material i det långa loppet kan innebära några skadliga risker för den enskilde. 
Utifrån perspektivet att det inte finns något hundraprocentigt skydd.  

Det kan också bli en omställning att gå från aluminium till komposit för flygbolagen. Kunskap och 
erfarenhet kring kompositer kommer med tiden att anskaffas. För att kunna jämföra kunskapen som 
finns om olika material i drift på ett likvärdigt sätt måste kunskapen ha inhämtats under lika lång tid. 
Något som inte är fallet med komposit och aluminium. Att planera för underhållet samt veta hur olika 
problem ska lösas kring skador på kompositer är något som blir bättre med mer erfarenhet och 
kunskap. Här tror sig vikten av samarbetet inom flygindustrin vara en stor och viktig del i denna 
process. Alla flygbolag opererar sina flygplan på många olika sätt, något som kan tänkas påverka 
strukturmaterialen olika.  

7.4 Tillverkarna  

I dagens samhälle är det oftast tillverkarna av en viss produkt som bestämmer materialet som ska 
användas. Undersökningar förekommer för att kunna matcha vilka behov som finns på marknaden. 
Därefter väljs bland annat material som kan tillfredsställa kundernas behov. Alla material har fördelar 
och nackdelar, något som tillverkarna tar i beaktning. Flygplanstillverkarna går även efter 
kostnadseffektiva material medan eventuella svårigheter i underhållet är något som kan ses som en 
bieffekt. Det kan reflekteras hur mycket tillverkarna tänker på vilka effekter som kommer under 
driften.  Det är de som måste ta fram alla manualer och procedurer kring flygplanen samt konsultera 
vid förfrågningar från flygbolagen. Men prioriteringarna för tillverkaren respektive flygbolagen kan 
tänkas vara lite olika, båda vill tjäna pengar men tillvägagångssättet är olika. Tillverkarna vill sälja 
många flygplan medan flygbolagen vill ha hög användning av flygplanen för att tjäna pengar på den 
betalande lasten. Det kan reflekteras hur mycket Boeing funderade kring reparationstiderna för B787 
vid framtagningen av modellen.  

7.5 Framtiden 

Aluminium-litium kan tänkas ta över mer av kompositens marknad i framtiden då den har liknande 
egenskaper, om inte bättre i vissa avseenden. Exempelvis att den är lättare att reparera, då samma 
metoder skulle kunna användas som till aluminiumflygplan. En kombination skulle kunna vara att 
använda sig av både komposit och aluminium-litium. Då skulle de delar av strukturen som bedöms 
som mer utsatta för exempelvis påkörningar av truckar kunna vara gjorda av aluminium-litium. Sådan 
kombination skulle vara positiv ur många perspektiv. En annan fördel är att liknande lösningar som 
större fönster till passagerarna är möjligt, något som tidigare ansetts vara en möjlighet starkt kopplad 
till komposit.  

Det finns många utmaningar idag med att ha kompositer på flygplan samtidigt som det är en tydlig 
trend mot att det går mot mer kompositer på fler strukturella komponenter. Detta kan leda till fler 
problem i framtiden. Underhållet kan haka upp sig och bli mer komplicerat om det kommer in fler 
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kompositflygplan i drift. Människan kan fela, speciellt under tidspress. Detta kan leda till stora 
förseningar som i sin tur kan leda till ekonomiska förluster. Ändå satsas det på komposit, fast det finns 
risker för bakslag. En liten skada kan leda till något stort problem som kostar mycket.  

Idag arbetas det mycket med teoretiska modeller kring underhållet av kompositmaterial för att försöka 
förbereda och få förvarningar om vad framtiden kommer inbringa. Men allt kan inte förutbestämmas, 
en del saker kan bara tiden svara på. Då det finns många okända faktorer vad det gäller framtiden kan 
det vara svårt att förutse även med de teoretiska modellerna, samtidigt kan det undras om det finns 
något annat sätt. Materialet är nytt någon gång, allt kan inte vara känt från början.  

Fördelarna med att ha komposit anses väga upp de nackdelar som finns. Om det inte blir någon skada 
på kompositstrukturen är det relativt underhållsfritt, vilket ger vinster i det långa loppet. För att 
fortsätta vinna på kompositer är en tanke att procedurerna kring flygplanet på marken ska bli bättre, 
då en stor mängd skador sker där. Då reparationen för skadorna tar lång tid måste tillfällena för skador 
att uppstå elimineras helt, frågan är om det går. Istället kanske tillfällena måste minskas för att 
försäkra sig om flygplanets kondition. Världen går mot mer automation vilket även kan vara en 
lösning på detta problem. En av den största boven i skadornas skapelse är människan och om då hon 
försvinner ur ekvationen borde skadorna minska drastiskt. Tänk att flygplanet kör in vid Gaten och 
parkerar, därefter tar tekniken över och sköter hanteringen av flygplanet med tankning och 
bagagehantering med mera. Skulle detta bli bättre? Tekniken är aldrig hundraprocentig, men det är 
samtidigt inte människan heller.  

7.6 Arbetsmetod  

Intervjuerna gav en subjektiv bild utifrån personernas bakgrund, något som direkt påverkar resultatet. 
Här anses att rätt personer kontaktats för att få en rättvis bild över problemen. Däremot kan en bättre 
och bredare bild fås om fler intervjuas. Sverige som land är relativt litet i förhållande till andra länder 
med större flygindustrier. Här fås ett perspektiv präglat av hur branschen ser ut med SAS i 
framkanten.  

Genom att använda öppna kvalitativa frågor har djupare och personligare svar kunnat erfordras. I 
detta fall skulle kvantitativa intervjuer inte kunnat ge de bredare svar som efterfrågades. Att lägga upp 
intervjuerna på det valda sättet har gjorts med hjälp av A. Lantz bok Intervjumetodik och detta har 
påverkat arbetet positivt. Olika källor har använts som artiklar, internethemsidor, kurslitteratur samt 
handböcker från flygbranschen som har varit till stor hjälp under arbetets gång. Det har gett en bred 
kunskapsgrund kopplat till ämnet komposit och aluminium.  

Under arbetets gång framkom allt mer en insikt över att ingenjörerna och teknikerna får ta hand om 
det som personer högre upp flygbolagen bestämmer. Vilket innebär att de inte kan påverka i lika stor 
utsträckning och får därmed lösa de problem och utmaningar som kommer oavsett.   

7.7 Relaterad forskning  
Forskningen visar att kompositmaterialets marknad växer i en stadig takt. Samtidigt måste teknologin 
utvecklas i en liknande takt, mot hållbarhet. Men detta ligger efter för tillfället. Då det inte finns fullt 
utvecklade regler, tillverkningsprocesser och teknologier för kompositmaterial beror säkerheten på 
underhållet samt strukturella reparationer av kompositflygplan. Därför spelar forskning och nya 
innovationer kring strukturreparationer och dess tekniker en viktig roll kring underhållsarbetet för 
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kompositflygplan. Detta speciellt vid reparationer på primära strukturdelar. Det finns bra 
reparationsmetoder idag men det behövs bättre. Tillförlitliga och robusta tekniker som är certifierbara 
och kostnadseffektiva för flygplansreparationer. [3] 

Det finns problem inom olika områden vad det gäller kompositer, dels kring tillverkningen men även 
kring underhållet och metoderna som används. Kompositer på framförallt primära strukturdelar blir 
allt vanligare vid tillverkning av nya flygplan. Om det ses till hur länge aluminium har använts på 
flygplansstrukturer och kunskaper om materialet utvecklats, är det fortfarande en lång väg att vandra 
för kompositer innan likvärdig kunskapsnivå nås. Även om komposit har funnits länge, har det inte 
tidigare använts under de specifika förhållandena som ett flygplan opererar i vilket är en stor 
utmaning. För att underlätta och göra det möjligt att operera kompositflygplan är utvecklingen av 
hjälpmedel för exempelvis detektering av eventuella skador en viktig och stor del, något som 
framkom i resultatet.  
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8. Slutsatser 
Här nedan redovisas kortfattat vad som framkommit under arbetets gång, strukturerat efter 
problemformuleringen.  

● Det finns utmaningar med komposit i enlighet med resultatet i denna rapport. Några 
framstående utmaningar är svårare att bedöma skador, högre kostnader för reparation, mer 
resurskrävande samt hälsorisker.  
 

● Fördelar med att använda komposit på flygplanstrukturen är lägre vikt, ingen korrosion, 
mindre underhållskrävande samt ingen sprickbildning. Nackdelar med komposit är svårare 
reparationer av skador, det krävs specialkunskaper och anpassade verktyg samtidigt som 
komposit kan dra åt sig fukt. 

 
● I underhållet av flygplan med större delar komposit respektive mer aluminium är den största 

skillnaden tidsåtgången och planeringen. Det kan skilja upp till 20 timmar vid reparation av 
en skada, något som i sin tur kan påverka underhållsarbetet. 

 
● Det finns problem med underhållet av kompositer, främst reparationer, i dagens operation av 

flygplan med mestadels komposit. Detta samtidigt som det finns en tydlig trend på att det går 
mot mer och mer kompositer i branschen. Samtidigt sker en stor utveckling inom tekniken 
runt kompositanvändningen, något som med stor sannolikhet kommer underlätta hanteringen 
av komposit i framtiden.  

 
Det är svårt att säga om det är mer fördelaktigt att ha mestadels komposit på flygplan. Om 
teknikutvecklingen fortsätter samt ny kunskap inhämtas kommer det sannolikt bli lättare att hantera 
komposit. I framtiden kommer kanske både nya aluminiumlegeringar och komposit i kombination att 
användas.  

8.1 Framtida arbeten  
Inom detta arbete har inriktningen varit att se problem och utmaningar utifrån flygbolagens synvinkel 
och då mer specifikt ingenjörernas och teknikernas perspektiv. Däremot har inte tillverkarnas eller 
beslutsfattare högre upp inom flygbolagen kontaktats. Några perspektiv som skulle kunna ge en 
djupare insikt i de val av material som görs idag och varför utvecklingen ser ut som den gör inom 
flygbranschen. En stor utmaning är reparationer av kompositstrukturer och vid byte av perspektiv kan 
det uppmärksammas hur tankarna går vid val och investeringar i nya flygplan.   
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Bilaga  
Intervjufrågor 

 
(Uppskattningsvis tar intervjun 40 min att genomföra) 

● Bakgrundsinformation: 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur kompositutvecklingen och eventuella utmaningar 
i arbetet med kompositer uppmärksammas inom flygbranschen. Detta är något som är av stort 
intresse då det antagligen kommer påverka vårt framtida arbete. 
        

● Personinformation: 
❖ Namn: 
❖ Yrkestitel: 
❖ Erfarenhet inom yrket (år): 
❖ Utbildning: 
❖ Företag: 
❖ Mailadress: 

  
● Det etiska perspektivet: 

Är det okej att ditt namn och svar publiceras i rapporten? 
Arbetet kommer att skickas till er som medverkat för godkännande innan det publiceras. 
Rapporten kommer att publiceras genom Mälardalens högskola. Informationen som samlas in 
under intervjuerna kommer vara grunden för analysen i arbetet. 
 

● Frågor: 
❖ Hur anser ni att materialutvecklingen ser ut inom flygbranschen? 
❖ Finns det några problem/ utmaningar inom utvecklingen av kompositer tycker ni? 
❖  I det arbete som ni gör idag, finns det några vanligt förekommande problem relaterat 

till kompositer? 
❖ Vad finns det för skillnader mellan underhåll av kompositer respektive aluminium? 
❖ Vilka fördelar kan ni se med att ha kompositer på flygplanen ur ert perspektiv (som 

tekniker eller ingenjör)? 
❖ Vilka nackdelar kan ni se med att ha kompositer på flygplanen ur ert perspektiv (som 

tekniker eller ingenjör)? 
❖ (SAS): Hur förbereder ni er inför ankomsten av A350 (ur ett materialperspektiv)? 
❖ (Norwegian): Hur har B787 påverkat er, ur ett materialperspektiv? 
❖ (Norwegian): Ser ni någon skillnad vid hantering av skador för era olika modeller 

(mellan ex B787 och B737)? Detta främst med tanke på att flygplanen är gjorda av 
olika material. 

❖ Är det något mer ni skulle vilja tillägga? 


