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Sammanfattning

Integrerad logistiksupport (ILS) är en teknisk process som ingår inom systemtekniken. Denna
tekniska process utvecklades som svar på ett behov av integration mellan de olika tekniska
processerna som ingår i ett systems livscykel. Syftet med ILS är att skapa ett samspel mellan
de olika tekniska funktionerna som ingår i ett systems livscykel. Detta förhindrar att en
enskild åtgärd drivs bort på egen hand i ett interagerat system, oavsett funktionsområde. Målet
med ILS är även att reducera ett systems LCC, livscykelkostnad. ILS som supportprocess
vanligtvis tillämpas vid design av avioniksystem. Till avioniksystem inkluderas de
elektroniska samt elektromekaniska systemen ombord på ett luftfartyg. Dessa system har
oftast en liknande intern uppläggning men kan olika ut externt. En nyckelfaktor till
framtagningen av tillförlitliga och kostnadseffektiva avionik- och avioniksubsystem är krav
och kravhantering.

Denna studie ämnar att utforska om, och hur, ett systematisk tillvägagångsätt av ILS påverkar
design- och utformningsprocessen för avioniksystem. Den syftar även att utforska hur en
supportprocess som ILS kan påverka tillgängligheten av avioniksystem ur ett
erfarenhetsbaserat perspektiv med input från avionik- samt ILS-kunniga ingenjörer.

Resultat visar att ILS är ett väsentligt element inom systemdesign och vid framtagning av
avioniksystem. Vidare visar resultatet att ett systematiskt framförhållningssätt vid design av
avioniksystem är viktigt då det bidrar med ett helhetsperspektiv. I sin tur bistår detta med
beslutsunderlag för beslutstagande beträffande systemets design och produktion. Resultatet
visar även att framtiden för ILS ser positiv ut om lärdomar från avioniksystemen i
operativdrift idag får influera morgondagens design- och produktionsprocesser.
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Abstract

Integrated logistic support (ILS) is a technical process within systems engineering. This
technical process was developed in response to the need of integration between the different
technical processes included in a system’s life cycle. ILS aims to create an interaction
between the different technical operations included within a system’s life cycle. Its purpose is
to prevent an individual action from drifting off on its own within an integrated system. ILS
also aims to reduce a system’s LCC, life cycle cost. ILS as a support process can be applied to
the design process of avionics systems. Avionics systems include the electrical and
electromechanical systems onboard an aircraft. These systems often have a similar internal
architecture but can vary externally. Requirements engineering is a key factor to designing
and producing reliable and cost-effective avionics systems and avionics subsystems.

This study aims to research if, and how, a systematic approach of ILS can affect avionics in
regards to the design process. It also aim to research how a support process such as ILS can
affect the availability of avionics systems from an experience-based perspective with the input
from avionics and ILS knowledgeable engineers.

The results of the study show that ILS is an essential element within systems engineering in
respect to the design process of avionics systems. Furthermore the results show that a
systematic approach, when designing avionics systems, helps provide a comprehensive
picture of the systems life cycle which in turn provides valuable basis for the decision making
process. The results also indicate a positive future for ILS if feedback from today’s systems is
allowed to influence the design processes of tomorrow’s systems.
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1 Inledning
I detta inledande kapitel introduceras begreppet logistik samt hur det sammanhänger med
systemteknik. Här presenteras även studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Begreppet logistik kan definieras från många olika perspektiv. Generellt, från ett kommersiellt
perspektiv, används begreppet för att beskriva affärsrelaterade funktioner som har att göra
med anskaffning av en produkt, materialflöde, transport, förvaring, distribution eller andra
aktiviteter relaterade till SCM (supply chain management1). Oftast används termen för att
beskriva den delen av logistiken som har att göra med anskaffning och leverans av relativt
små konsumentprodukter där aktiviteter som produktdesign, underhåll, support samt
avveckling inte tas till hänsyn. I samband med detta medföljer oftast en desintegration mellan
de olika elementen med bortfall av viktiga faktorer, som t.ex. en produkt eller ett systems
totala livskostnad (Blanchard, 1998). Inom militären, där konceptet utvecklades, syftas på att
skapa ett samspel mellan de olika aspekterna som berör design, support samt underhåll. Detta
med syfte att optimera design- och supportsystem (O’Connor, Kleyner. 2011). Oftast handlar
det om stora och komplexa försvarssystem där element som har att göra med produktdesign,
underhåll, support samt avveckling/återvinning hör till de mest väsentliga. Man bygger ett
system utifrån en design som förenklar de olika processerna och systemet konfigureras så att
det effektivt kan underhållas samt ges support till genom hela dess livstid. Utöver detta, ett
system som kan evalueras vid slutet av dess livstid för att sedan kunna återvinnas eller
avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. (Blanchard, 1998).

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet bakom denna studie är att undersöka om, och hur, en supportprocess som ILS kan
påverka utformningen av avioniksystem. Denna studie ämnar även utforska vikten av ILS vid
design av avioniksystem utifrån ett erfarenhetsperspektiv.

De frågeställningar som i huvudsak har ställt för att besvara syftet:
 Hur kan en supportprocess som ILS påverka designen av avioniksystem?
 Vilka är fördelarna samt nackdelarna med att använda en systematisk metod för att ge

support åt avioniksystem?

1.3 Avgränsningar
1 Denna studie grundar sig i huvudsak inom ämnesområdet avionik, litteraturen som har

används vid litteraturstudien har i huvudsak bestått av avionik-relaterat material. Dock
är ILS ett väldigt brett ämne som omfattar många olika områden inom systemteknik.
Den litteratur kring ILS som förekommer i denna studie handlar i största omfattning
om ILS i samband med flygplanssystem generellt.

1 Systematisk och strategisk samordning av traditionella affärsfunktioner över en verksamhet i
distributionskedjan, t.ex. inom ett företag. Detta med syfte till att långsiktigt förbättra den enskilda
affärsverksamheten och i sin tur distributionskedjan som helhet. (Seunghyun Lee)



10

2 Empirin grundar sig endast i respondenternas egna erfarenheter och lärdomar kring
ILS i samband med avionik.

3 I empirin är begreppet ”system” utbytbart med begreppet ”avioniksystem” då
respondenterna har informerats om att intervjufrågorna berör avioniksystem, dock
skall punkt 1) även tas till hänsyn.
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2 Metod
Detta kapitel redogörs studiens metodik samt vetenskapliga ansats. Här beskrivs även datainsamlingen
som har genomförts i form av en litteraturstudie samt intervjuer.

2.1 Tillvägagångsätt
Arbetsprocessen för detta arbete har letts genom dessa fyra huvudsteg:

1) Insamling och bearbetning av studiematerial till litteraturstudien.
2) Förarbete till empirin.
3) Genomförande samt sammanställning av empirin.
4) Diskussion samt slutsats av den erhållna och bearbetade datan från empirin.

2.2 Vetenskaplig ansats
Denna studie grundar sig i en empirisk-holistisk vetenskaplig ansats. Begreppet ”empirisk-
holistisk” likställs i många fall med ”kvalitativ” i samband med vetenskapliga teorier, dock
bör dessa två begrepp särskiljas då deras betydelser skiljer sig åt. Med begreppet ”kvalitativ”
syftas endast på typen av data som har insamlats och inte den kunskapsansats som har
används vid insamlingen, d.v.s. begreppet syftar endast på tillvägagångssättet som har använts
vid insamlingen (Gunnarson R. 2007). Till huvudkännetecknen i en empirisk-holistisk
kunskapsansats hör:

 Att stor vikten läggs på sammanhanget av helhetsbilden hos ämnet ifråga.
 Begränsad möjlighet att i förväg förutse eventuella slutsatser.
 Kunskapsansatsen sätter fokus på kvaliteten av insamlad data och inte kvantitet, då

man t.ex. inte söker exakta mätvärden på nöjdheten eller missnöjet hos en viss produkt
bland ett visst antal frågade individer. (Gunnarson R. 2007).

Denna studie syftar främst till att utforska ämnet ILS i samband med avioniksystem från ett
erfarenhetsperspektiv. Studiens empiriska undersökningsupplägg baserades på intervjuer av
ILS-kunniga ingenjörer som i huvudsak har stor kännedom om avioniksystem. Empirin lägger
stor vikt på att personerna som intervjuades hade kunskaper inom ämnesområdet
avioniksystem, detta för att empirin inte skall bli allt för generaliserad.

2.3 Datainsamling
Studiens empiri genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer. Frågorna i en
semistrukturerade intervju karaktäriseras av att de inte sätter fokus på exakta detaljer utan de
utgår ifrån temat eller ämnet ifråga. Oftast är formuleringen och ordföljden i frågorna i
semistrukturerade intervjuer detsamma för samtliga respondenter dock kan följdfrågorna
variera, då respondenterna kan ange olika svar på samma fråga (Eriksson Elina, 2010).

2.3.1 Intervjuer
Vid genomförandet av empirin fick respondenten i första hand själva välja framställningssätt.
Huvudanledningen till att respondenterna själv fick avgöra tillvägagångsättet som intervjun
skulle genomföras var den att frågorna som ställdes krävde noggrant genomtänkta svar, vilket
i sin tur krävde att respondenterna hade tid att i lugn och ro sätta sig ner och genomföra
intervjun. En av respondenterna fann alternativet att genomföra empirin i from av en
telefonintervju det tillvägagångssätt som lämpades bäst. En annan fann ett skriftligt
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genomförande av intervjun mest lämplig. För- och nackdelarna av tillvägagångsätten
diskuteras i diskussionen. Vid utförandet av intervjuerna hade tidsfaktorn ingen relevant
betydelse.

2.3.2 Litteraturstudie
Denna studies litteraturstudie är uppdelat i två huvuddelar. Den första berör ILS och den
andra avioniksystem. Litteraturstudien i denna studie ämnade i huvudsak att öka kunskapen
och förståelse för ILS-processen. ILS appliceras inom många olika områden och den generella
principen kring ILS-användning samt dess syfte är i många fall även applicerbar till
avioniksystem. Denna litteraturstudies generella utbredning kring ämnet ämnar ge helhetsbild
av ILS (som överlag även är applicerbar till avioniksystem). Vid litteraturstudien av
avioniksystem bearbetades bland annat tidigare kurslitteratur kring avioniksystem. Denna del
av litteraturstudien ämnade ge läsaren en förkortad bild utav avioniksystem. Empirin som
sedan genomfördes ämnade bland annat knyta samman dessa två ämnesområden.

Litteraturen som användes vid denna studie förekom främst i form av e-böcker samt
nätbaserade publikationer och artiklar. Sökning av litteraturen som har använts vid detta
arbete skedde främst genom manuellsökning samt även via databaser. Vid sökning via
databaserna användes söktermer relaterade ämnesområdena avionik samt logistiksupport.
Tabell 1 redogör antalet funna källor per söktillfälle samt antalet abstrakt som har lästs
igenom vid det söktillfället. Slutligen presenterar tabell 1 namn på källorna, i form av böcker,
artiklar, publikationer mm, som har hittats via databaserna och som använts vid denna
litteraturstudie.

Databas Söktermer Antal träffar Lästa abstrakt Valda källor
Wiley Online

Library

“logistics support”
AND “avionics”
AND “system”
AND “engineering”

281 3 1. “Practical Reliability
Engineering”
Maintainability,

Maintenance and

Availability (5th

Edition)

Wilay Online

Library

“logistics support”
AND “life cycle
cost” AND
“avionics”

173 4 1. Aerospace Series: Civil

Avionics Systems (2nd

Edition)

IEEE Xplore “avionics” AND
“logistics” AND
“support”

80 3 1. Logistics support

planning for

standardized avionics
Tabell 1
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3 Teori
Detta kapitel omfattar litteraturstudien därinom ILS beskrivs från ett historiskt samt ett
generellt perspektiv. Här presenteras även ILS-praxis samt livscykelkostnad. Slutligen
beskrivs avioniksystem i korthet.

3.1 ILS historik
Historiskt sätt var militära projekt ofta var försenade och präglades av budgetöverdrag. När de
väl anlände var det inte ovanligt att systemen inte levde upp till kundens krav. Det var även
inte ovanligt att de senare visade sig vara av dåligt kvalitet, icke underhållbara och
otillförlitliga. Problemen uppstod som följd av att produktdesignerna inte tog hänsyn till
systemens livstid bortom designstadiet samt att faktorer som tillverkningsprocess, systemdrift
och avveckling oftast bortsågs. (Kumar, Crocker, Knezevic, El-Haram. 2000).

I ett försök att lösa problemen som fanns introducerade DOD (US Department of Defense)
MIL-STD 1388. Med MIL-STD 1388 kartlade man i detalj vilka uppgifter som skulle utföras
vid framtagning av flygplanssystem, samt när i en livscykel de skulle utföras. Trots satsningen
kvarstod budget- och förseningsproblemen och den då primitiva ILS:en lyckades inte
korrigera besvären som fanns. Detta kom på att bero att man såg de olika aktiviteterna som
ingick i ett systems livstid som enskilda uppgifter och bearbetade dem som enskilda element.
När en uppgift hade utförts bockades den av och uppföljdes inte. En annan anledning till att
satsningarna inte blev framgångsrika var att det oftast inte fanns incitament till att insamla och
analysera data från verksamma system för att sedan kunna förbättra kommande projekt.
(Kumar et al. 2000)

År 1964 publicerades publikationen ”Integrated logistics support guide” av DOD och var
bland de första publikationerna berörande ILS. Skriften författades som svar på bristen av
konkreta definitioner och riktlinjer på vad logistik innefattade samt inom vilka områden ILS
berörde. DOD menade att flygindustrin riskerade att stå inför budgetöverdrag med den
växande tekniska utvecklingen om inte problemen som fanns inte återgäldades. Med
”Integrated logistics support guide” ämnades utvecklingen av en organiseringsprocess som
inte enbart samordnade de logistiska elementen utan även integrerade systemtekniken samt
produktutvecklingen. (Finkelstein, Guertin. 1989).

Det fundamentala konceptet av ILS definierades vidare till att syfta på en sammansättning av
de element som krävdes för att tillförsäkra att en produkt/ett system hölls ekonomiskt
försvarbart genom hela dess livstid. Med denna grundprincip skulle logistiska strategier
kombineras med systemtekniska tekniker samt kostnadseffektiva studier för utveckling av
gynnsamma och kostnadseffektiva produkter/system. Studier genomfördes kring konceptet
ILS och resultaten användes bland annat till att observera förhållandet mellan hårdvarudesign
karaktäristik och logistiksupportkrav. Slutsatsen antydde att man med denna filosofi redan på
den systemtekniska nivån kunde avgöra en produkt/ett systemets behov, vilket följaktligen
kunde ge grund för beslutstagande tidigt i ett systems/produkts livscykel (Finkelstein, Guertin.
1989). Enkelt förklarat kan man säga att konceptet ILS handlar om att finna en acceptabel
balans mellan ett systems totala livskostnad, prestanda samt operativa tillgänglighet (Kumar
et al. 2000).
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3.2 Generellt
Den kommersiella definitionen av logistikspektrumet skiljer sig oftast från den militära, d.v.s.
från ett spektrum som inkluderar ett systems livscykel. På senare tid har allt flera satsningar
genomförts för att även integrera termer som ingår i det militära spektrumet inom den
kommersiella industrin, ur ett integrerat logistiksupport perspektiv (se figur 1). Ett av de mest
väsentliga elementen inom ILS som måste beaktas och uppföljas är samspelet med den
systemtekniska funktionen. Det är i huvudsak detta samspel som möjliggör att ingen enskild
åtgärd tillåts att driva bort på egen hand i ett interagerat system, oavsett funktionsområde.
Sker exempelvis en ändring i designen utan att de övriga funktionsområdena konsulteras eller
utan att effekten av ändringen, i relation till de stödjande funktionerna, tas till hänsyn kommer
alla aspekter berörande de följande stödelementen att påverkas. Problemet kommer slutligen
att hamna hos mekanikern som har ansvar för reparation av systemet. En logistiker i form av
felsökare, revisor eller koordinatör har därför stor betydelse för ILS-arbetsprocessen.
(Finkelstein, Guertin. 1989).

Figur 1. Figur 1 illustrerar hur den totala kostnaden av ett system oftast inte kan förutses
genom att enbart titta på anskaffningskostnaden. Dålig kostnadsförvaltning (båten) estimerar
oftast inte den totala bilden av ett systems (isberget) drift samt support och kan leda till
kostsamma konsekvenser.

3.3 ILS Praxis
ILS som arbetsprocess delas vanligtvis in i ett antal olika faser. Tabellen nedanför visar de
olika ILS-relaterade aktiviteterna som utförs genom ett systems livscykel.

Livscykelfasen Definitionen av huvudfasen under vilken alla
ILS-relaterade aktiviteter genomförs.
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Inför-genomförbarhetsstudiefasen Under denna fas identifieras eventuella
restriktioner för systemet i samband med
underhållskoncept, kompetens och kapacitet
samt tillgänglighet på expertis.

Genomförbarhetsstudiefasen Här sker samarbete med logistikexperter och
beräkningar för den potentiella
logistiksupporten för systemet utförs. Faktorer
som tas till hänsyn är bland annat det
potentiella behovet av arbetskraft, utbildning
samt begränsade faktorer.

Projektdefinitionsfasen Under denna fas etableras rutiner för
tillgänglighet, tillförlitlighet,
underhållsmässighet samt andra parametrar
tillhörande logistiksupport.

Design- och utvecklingsfasen Under ett systems design- och
utvecklingsfasen bearbetas verifiering av de
etablerade rutinerna för logistiksupporten. Här
uppkommer även arbetet med uppföljning av
ILS-rekommendationerna.

Produktionsfasen I denna fas behandlas validering av de olika
ILS-elementen. Kontroller utförs för att
kontrollera att de lever upp till de tillsatta
kraven. Eventuella underhållsbrister granskas
och åtgärds. Viktigt är det även att
åtgärdsprocedurerna som används har
validerats.

In-servicefasen Standarder för ILS-arbetet etableras och följs.
Under denna fas utförs analyserar av ILS-
relaterad data i syfte för att identifiera och
utveckla tillgängligheten för systemet.
Eventuella brister hos systemet evalueras och
avvägs inför eventuella modifieringar.

(Kumar et al, 2000).

ILS-processen har även som syfte att bringa fram och upprätthålla materialflödet till minimal
LCC (life cycle cost, totala livskostnaden). Processen har även till uppgift att förse en
realistisk bild av logistikbehovet samt reducera mängden onödiga resurser. (Army Regulation
700–127, 2008). Till de grundläggande verktygen inom ILS-processen hör logistiksupport
analys (LSA). LSA är ett verktyg som används för att analysera integration mellan olika
planeringsprocesserna (Allison, 2014). Verktyget använder bland annat input från underhålls-
samt tillförlitlighetsdata och prognoser, kostnadskalkyler, utbildningskrav, testutrustning mm
(O’Connor, Kleyner. 2011).

3.4 Life Cycle Cost
Enligt DODs studier står ett vapensystems eller subsystems anskaffningskostnader endast för
ca en sjätte del av dess livscykelkostnad. Underhåll, utbildning, dokumentering, utrustning för
marksupport samt andra logistiksupportrelaterade element står för de resterande delarna av ett
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systems livscykelkostnader (Brooks, Wallace, 1989). Ett systems LCC beror bland annat på
systemets inbyggda tillförlitlighet, underhåll samt supportbehov (Kumar et al, 2000).
Möjligheten till att påverka den totala kostnaden för ett system sjunker drastiskt när systemet
har passerat de konceptuella designfaserna (se figur 2). Lönsamma modifieringar eller
ändringar bör därför implementeras som senast under genomförbarhetsstudiefasen
(Ramchand, Tatikonda, Verma, Nance, 2004). Beslut som innefattar val av teknologi,
material, produktionsprocess, utformning och strukturen av underhåll samt support är några
av de beslut som har störst betydelse för ett systems LCC (Blanchard, 1998). Vid beräkning
av LCC för ett system skall även frågor berörande faktorer som komponenter och
komponentunderhåll tas till hänsyn (Kumar et al, 2000).

Figur 2. För att reduceras kostnader kan ändringar av ett system initieras under systemets
alla stadier dock är ändringarna mest kostnadseffektiva under dess tidiga design- och
utvecklingsstadier (Blanchard, 1998). Figuren ovanför illustrerar relationen mellan
modifieringar under ett systems livstid och kostnadseffektiviteten. Ju senare under ett systems
livstid en modifiering sker desto mindre kostnadseffektivt modifieringen blir, samtidigt som
risken ökar att dess projekterade LCC stiger.
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3.5 Avionik
Ordet avionik är ett teleskopord som består av orden elektronik samt avionik och är den
sammanfattande betäckningen av de elektroniska systemen ombord ett luftfartyg (Collinson,
R.P.G, 1996). Avioniken ombord ett luftfartyg innefattar alltifrån navigerings- och
kommunikationssystemen till displayer och kontrollenheterna till olika flygplanssystem.

3.5.1 Historik
Under det andra världskrigen kom de första stora insatserna inom elektroniska
flygplanssystem, detta som svar på det ökade behovet av smidigare kommunikationsvägar och
i takt med utvecklingen av radarn. Utvecklingen av transistorer på slutet av 1950-talet bidrog
även till utvecklingen av den tidiga avioniken, detta då denna gav upphov till möjligheten att
producera kostnadseffektiv elektronik. I början implementerades avioniken analogt,
signalnivåer relaterades linjärt till en analog egenskap så som spänning eller frekvens. Dock
gav detta system risk för felkällor. De digitala datorerna som fanns tillgängliga var alldeles för
otympliga för flygplansbruk och det var först på början av 1980-talet med den teknologiska
utvecklingen som de digitala datorerna började användas i större utsträckning ombord
luftfartyg (Moir, Seabridge, & Jukes, 2013).

En stor drivkraft bakom utvecklingen av dagens avionik var förfrågan på att kunna driva
luftfartyg på ett säkert sätt med minimal besättning. Dagen civila flygplan bedrivs endast av
kaptenen och andrepiloten, detta har möjliggjorts genom automatiseringen av många av
uppgifterna som traditionellt sköttes av navigatorer och flygingenjörer. Mindre
besättningsmedlemmar ombord ett flygplan medför även ekonomiska besparingar i form av
reducerade lönekostnader, minskade utbildningstillfällen samt minskad vikt ombord
flygplanet (Collinson, R.P.G, 1996).

3.5.2 Avioniksystem
Till avioniksystem hör inte bara de system på ett flygplan vars funktion är beroende av
elektronik utan även de system som har elektromekanisk karaktäristik. Fly-by-wire är ett
exempel på ett s.k. avioniksubsystem vars funktion inte endast beror på elektroniska digitala
datorer. (Collinson, R.P.G, 1996). I ett fly-by-wire system skickas pilotens rörelser vid
kontrollenheten via en anordning av mekaniska komponenter (stavar, kablar, fjädrar mm) till
elektroniska system som i sin tur för signaler vidare till styrsystemen (Briere, Favre, Traverse,
2000).

Till avioniksystem hör bland annat:
 Navigation och kommunikationssystem: GPS (satellitnavigeringssystem), VOR

(radionavigeringssystem), ILS (landningssystem), ACARS (för kommunikation
mellan luftfartyg och markstationer), radar och transpondersystem mm.

 Styrsystem: Primära flygstyrningssystem (t.ex. för manövrars- och stabilitetsstyrning),
Sekundära flygstyrningssystem (t.ex. roder, skevroder, slats, spoilers mm)

 Glascockpiten: FMS (styrenhet för flygdata), EFIS (elektronisk
flyginformationssystem), HUD (head-up-display, siktlinjesindikator) mm.
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En avionikdator är ett inbyggt system vars syfte är att utföra en specifik funktion i realtid,
detta enligt en förinstallerad applikationsprogramvara som finns lagrad i dess minne.
Avionikdatorer kan anta ett varierat antal utformningar. Gemensamt för avioniksystem är
dock att de oftast består av liknande hårdvarukomponenter. En avionikdator består vanligtvis
av:

 Nätaggregat; strömmen på större civila flygfartyg mäts vanligtvis till 115 VAC 400
Hz som omvandlas av nätaggregat till en anpassad och stabiliserad ström till den
avsedda elektroniken.

 Huvudprocessor (CPU, central processing units) samt applikationsprogramvara och
minne; huvudprocessorn bedriver applikationsprogramvara som i sin tur utför
funktionen som erfordras.

 I/O (Input/Output) gränssnitt; för ett samspel mellan sensorernas mätdata och
huvudprocessorn som i sin tur omvandlar mätdata till digitala mätvärden.

 Databuss kommunikationsgränssnitt; kopplar samman avionikdatorerna till avionik
databussnätverket

(Moir et al, 2013).

3.5.3 Systemdesign
Nyckeln till utformning av tillförlitliga och kostnadseffektiva avioniksystem eller avionik
subsystem är krav och kravhantering (Hitt, 2000). Krav kan definieras som en nödvändig
faktor t.ex. en egenskap, en kvalitetsfaktor eller en funktion hos till specifikt system som
måste uppfyllas eller ageras inom ramen för. Detta för att systemet ifråga ska anses önskvärt
eller användbart av aktören som har ställt kravet. De olika momenten eller processerna vid
etablering samt hantering av krav definieras som kravhantering (Platzack, 2013). För att
uppfylla obligatoriska designkrav på tillfredställande sätt har flygplans- och systemtillverkare
bestämmelser och regleringar, rådgivande information samt designriktlinjer från respektive
flygsäkerhetsmyndighet till sitt förfogande (Moir et al, 2013).

Vid framtagning av funktionsduglig avioniksystem är identifieringen av korrekta och
nödvändiga systemkrav essentiellt. Kraven, som t.ex. ställs en kund till en avioniktillverkare,
styrs av säkerheten, uppdragen, kostnaden samt certifieringen utav avioniksystem. Säkerheten
är en faktor som vanligtvis inte är kompromissbar. Sannolikheten till ett katastrofalt fel hos ett
avioniksystem räknas vanligtvis till ordningen 10-9 per flygtimme. Därefter styrs kraven av
avioniksystemet uppdrag eller funktionalitet (t.ex. prestanda eller underhållsmöjligheter). Den
tredje faktorn, kostnad, är i direkt relation till LCC för olika flygplanssystemen där i även
avioniken. LCC för avionikdesign driver bland annat behovet och utvecklingen av inbyggda
tester, feltolerans samt MTBUR (medeltid mellan oplanerad borttagning) och MTFB
(medeltid mellan fel). Certifiering av avionikdesign blir allt mer omfattande desto mer
avancerade och säkerhetskritiska avioniksystemen är. Certifieringsprocesser bearbetas från
kravens begynnelsefaser till systems avveckling (Spitzer, 2000).
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4 Empiri
Detta kapitel omfattar studiens empiri. Inledningsvis presenteras respondenterna. Därefter
redovisas en sammanställning av den erhållna datan i fyra olika teman.

4.1 Respondenterna
Respondent A, Raymond Bassude, arbetar som ILS-chef på SAAB Electronic Defense
systems. Respondentens enhet arbetar i huvudsak med elektronisk stödverksamhet i samband
med utveckling av markbaserad radars-, signalspanings- samt självskyddssystem. Deras
största kund är Gripen men företaget har även kunder inom helikopterindustrin samt mindre
flygplanstillverkare. Raymonds team arbetar i huvudsak med ILS i dess tidiga stadier. De
arbetar även med olika utbildningar i samband med ILS och förser utbildningar till sina
kunder världen över. Projekten och uppdragen som de arbetar med varierar i omfattning.

Respondent B, Stuart Allison, arbetar på Syntell med företagets ledningsgrupp samt som
mentor och manager. Utöver respondentens långa erfarenhet inom försvars- och flygindustri
har respondenten även arbetat under en lång tid med ILS, LSA samt systemteknik. Stuarts
enhet arbetat i huvudsak med större försvars-relaterade projekt och behandlar projekt i
samarbete med både leverantörer samt inköpare. Vanligtvis rör det sig om tekniskt komplexa
projekt som inkluderar många olika typer av regler och föreskrifter. Syntells arbete omfattar
en stor variation olika projekt, man behandlar alltifrån system till skepp och bilfordon till
komplexa subsystem för flygfartyg. Till bolagets kunder och samarbetspartner hör bland
annat FMV, SAAB, NDLO samt trafikförvaltningen (SL).

4.2 Vikten av integrerad logistiksupport
Enligt Respondent A är ILS-processen en avgörande komponent inom systemdesign. En
komponent som blir allt mer avgörande, inte enbart gällande avionik utan för hela
luftfartygsindustrin. Detta då den bland annat är avgörande för förståelsen av interaktionen
mellan olika de olika processerna som ingår i ett system samt dess livscykel. Detta även
gällande kraven, dvs. förväntan som ställs, och som kommer att ställas på systemet i ett
integrerat sammanhang. Ett exempel på ett tillfälle där ILS, om tillämpad vid ett tidigt skede,
kan spela stor roll är vid beräkningen av ett systems prestanda. Informationen som framtas
kan användas för optimera systemet efter dess driftförhållande.

Att systematiskt använda sig av en supportprocess som ILS vid design och framtagning av
avioniksystem har många olika fördelar. Detta innebär att ILS-arbetet för avioniksystem kan
alltså se väldigt olika ut, att supportprocessen hos en tillverkare kan se väldigt annorlunda ut
från en annans. Respondent A förklarar att en nackdel som kan uppstå vid användning av
systematiska metoder vid designprocessen är den att man istället kan försvåra arbetet. Det
gäller därför inte bara att välja rätt metoder vid ILS-arbetet utan även att inte gå till överdrift
med antal processer som används. Vidare lägger detta även tyngd på vikten av ILS-kunniga
ingenjörer samt utbildning av personal vid arbetet med ILS. Respondent A nämner att det
finns stora frihetsgrader gällande hur pass mycket en ILS-process kan påverkar designen av
ett avioniksystem.

Respondent B menar att ILS överlag är ett kritiskt element inom ingenjörskonsten. Det är
främst vid framtagning och bearbetning av komplexa system som systemtekniker och ILS-
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ingenjörer samarbetar. Det är i huvudsak ILS-ingenjörernas uppgift att behandla och bearbeta
supportrelaterade faktorer som i många fall försummas av systemteknikerna. Dessa faktorer
kan väldigt ofta bidra med betydelsefull input beträffande ett systems tillförlitlighet och
underhållsmässighet samt vid eventuella modifieringar av systemet. ILS påverkar även
avvägningen mellan hur pass kostnadseffektivt ett system/en produkt är i förhållande till dess
tillförlitlighet.

I en del organisationer är R&M (tillförlitlighet och underhållsmässighet) en del av
systemtekniken men i vissa fall är R&M en separat enhet, vilket som råder har ingen
betydelse anser Respondenten. Det avgörande är att R&M-analyserna får influera designen.
Det är en viktigt med en ILS-ledning då denna koordinerar de olika supportelementen.
Ledningens ultimata syfte är att påverka designen på ett sätt som reducerar behovet av externa
supporthjälpmedel samt ge fördelaktiga beslutsunderlag gällande support.

Vanligtvis är det ILS-teamet som beskriver behovet av supportkontrakt
med leverantörer. Om t.ex. en viss komponent föråldras behöver man
ett kontrakt som antingen kommer att förse systemet med en
substitutkomponent eller anordna ett livstidskontrakt för
komponenten.2 (Respondent B)

4.3 Systematisk användning av supportprocesser vid support av avioniksystem
Respondent A uttrycker att en viktig fördel med ett systematiskt tillvägagångssätt vid support
av avioniksystem är att man genom det får grund för säkra beslutsunderlag. Om
supportprocessen är välutvecklad samt att den har tagits fram tidigt nog kan man ta ställning
till många av de beslut som kommer att fattas gällande systemets utveckling och produktion.
Genom att använda sig av en systematisk metod får man grundförståelse hur systemet
kommer att upplevas från ett driftperspektiv menar Respondent A. Man får även förståelse för
för- och nackdelar till de olika besluten som fattas under systemets utvecklingsfaser3. En
nackdel som i sin tur kan uppstå vid ett systematiskt tillvägagångsätt är den att man istället
kan använda sig av en metodik som inte ger den eftersträvade effekten. Att metodiken då
istället skapar mer arbete och försvårar arbetsprocessen. Vid feleffektsanalysen (FMEA,
failure mode and effects analsys), då man kartlägger möjliga fel med sannolikhetsberäkningar,
kan en nackdel vara att man skapar en supportprocess som är väldigt detaljerad och som inte
fullständigt kan återmatas till designen. Ett ineffektivt tillvägagångssätt kan även leda till att
man hamnar i en komplicerad byråkratiskt cykel som även kan försvåra och förlänga
arbetsprocessen. Det krävs stor disciplin för att hantera ett systematiskt tillvägagångsätt på ett
kreativt sätt som dessutom optimerar systemet.

Respondent B anser att genom att ta tillväga ett systematiskt tillvägagångssätt vid ILS-
processen för varje element som ingår i ILS-processen kan kostsamma misstag från
systemteknikerna sida undkommas. Aktörerna kan lättare se helheten av systemets
sammanhang om man exempelvis förhåller sig till ett systematiskt underhållskoncept i
begynnelsefasen vid framtagning av systemet. Bland de element som behandlas i en ILS-
process hör anskaffningssupport, support och testutrustning, anläggningar, utbildning,

2 Original citat: “It is normally the ILS team that describe the need for support contracts with suppliers, for
example if a type of component becomes obsolete you need a contract to either get a substitute part or to arrange
for a life time buy of parts.”

3 Se avsnitt 3.1.3 ILS-praxis
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förvarning och transport, personal, mm. Till de systematiska metoderna som används vid en
ILS-process hör verktyg som checklistor, workshops, olika beräkningsanalyser (t.ex. FMEA/
FMECA, MTBF. MTBUR, LCC), konfiguration av standardvärden genom uppbyggandet av
information om systemet, mm.

Enligt Respondent A styrs den operativa tillgängligheten av de tre kriterierna
underhållsmässighet (maintainability), funktionssäkerhet (reliability), samt testbarhet
(testability). Det finns stora frihetsgrader gällande hur pass mycket en supportprocess som
ILS kan påverka designen hos avioniksystem. En supportprocess som ILS kan förse ett
avioniksystem med ett optimerat underhållsmässighet, d.v.s. att det optimerar
underhållsmetoderna, komponentunderhållet samt materialflödet i systemets livscykel. Det
kan även förse avioniksystem med optimerad driftsäkerhet, d.v.s. att det optimerar de olika
elementen hos ett system utifrån dess driftmiljö, påfrestningsfaktorer samt sannolikhet för fel.
Vid optimering av ett avioniksystems testbarhet kan exempelvis graden som fel upptäcks
optimeras med systemets egna inbyggda testelement. Optimering av testbarheten kan även
höja graden som man, med hjälp av olika testelement, kan felsöka och reparera avioniksystem
på ett kostnadseffektivt sätt, vilket i sin tur kan underlätta underhållsarbetet.

”Vi kan upptäcka fel på det här systemet med det inbyggda testet och
till vilken grad kan vi med hjälp av det sen reparera, dvs. felsöka utan
att köpa på oss massa dyr och onödig testutrustning. Så att man bygger
in testförmågan i produkten så att du har en inbyggd intelligens.”
(Resp. A)

Respondent B anser att en supportprocess som ILS mycket väl kan influera avionikdesign,
bland annat i samband med funktionssäkerhet, underhållsmässighet samt testbarhet. Vid
arbete med funktionssäkerheten påverkar ILS-processen avionikdesign genom att besvara
väsentliga frågor som vilka potentiella risker det kan finnas för att systemet felar. Detta samt
vilka effekter dessa fel kommer att ha på systemet eller slutprodukten. ILS i samband med
underhållsmässighet hjälper besvara frågor som berör tid- och kostnadseffektiviteten hos ett
systems underhåll samt valet av eventuella verktyg och testutrustning som kommer att
användas i samband med underhållsprocessen. Här påverkar supportprocessen även systemets
testbarhet gällande faktorer som berör tillträdet av systemets olika delar. Detta genom att
inkludera diagnostikprogram som exempelvis kan eliminera onödiga demonteringar av
systemet för att finna felande komponenter.

4.4 Att uppnå hög tillgänglighet
För att nå hög tillgänglighet bör man ta hänsyn till tillgängligheten av olika komponenterna
menar Respondent A. Deras tillgänglighet beräknas utifrån olika beräkningsmodeller och
statistik. Man bör även ta hänsyn till underhållsmässighet, som mäter på hur snabbt en
komponent kan återställas den när ett fel har inträffats. Därinom tittar man även vilka typer av
resurser som finns, i form av personal och utbildning, verktyg, testutrustningar samt systemets
möjligheter till att monteras och demonteras på korrekt sätt. God testbarhet är även en faktor
som kan öka tillgängligheten hos ett system. Har man goda möjligheter till att testa ett system
och upptäcka fel med hjälp av själva systemet samt konstatera vilken del av systemet det är
felande kan den delen bytas ut på kortast möjliga tid.
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Det finns många olika verktyg som kan användas för att uppnå hög tillgänglighet uttrycker
Respondent B. Respondenten listar upp följande verktyg som exempel:

 Ta till nytta standardiserade gränssnitt för att enklare kunna reparare, byta ut eller
uppgradera komponenter.

 Använda sig av standardpraxis för hårdvaru- och mjukvaruproduktion.
 Tillverkning av modulära designer, som bland annat avser att kunden lättare kan

plocka isär moduler och reperara eventuella fel hos systemet utan att behöva returnera
hela systemet till tillverkaren.

 Utbytbarheten hos olika komponenter samt visuella/fysiska felindikationer som kan
underlätta och påskynda möjligheten att upptäcka fel.

Bland de största utmaningarna med ILS-arbetet i samband med att uppnå hög tillgänglighet är
den faktorn att man hela tiden arbetar mot att uppnå något som ger ett mervärde i produkten
uttrycker Respondent A. Detta samtidigt som arbetsprocessen är väldigt regelstyrd och måste
ske under formella tillvägagångssätt. Balansgången mellan de två faktorerna skapar stora
utmaningar. Andra faktorer, så som kostnader, kan även framställa utmaningar dock kan man
oftast utan större svårigheter ta ställning till många av dessa faktorer med riktiga
beslutsunderlag och resonemang som grund.

Jag ser grundproblemet återigen som att du ska ha ett arbetssätt där
du hela tiden har beslutsunderlag där du kan ta ställning till ’vad
kostar det i förhållande till vad får jag tillbaka?´. (Resp. A)

Det finns många olika faktorer som försvårar arbetet med att uppnå hög tillgänglighet menar
Respondent B. Exempelvis kan faktorer som medför mänskliga restriktionerna, där specifik
kompetens eller utbildning av personal är väsentlig, kan minska tillgängligheten hos ett
system. Kostnadsrestriktioner kan även de försvåra arbetet med att nå hög tillgänglighet hos
ett system. Detta t.ex. i samband med användningen av 3D-modelleringar för att
simuleratillgänglighetens hos ett system i dess begynnelse stadium.

Mer stimulering reducerar riskerna för dålig systemdesign, men för
att kunna ta del av fördelarna innebär detta en större
förhandsinvestering för investerarna. Det gäller även att involvera
fler resurser som inser påverkan av högre tillgänglighet, inte enbart
för produktionen eller verifikationen men även för supporten och de
operativa elementen. 4.(Resp. B)

4.5 Framtidsutsikter
Det kommer att vara fortsatt viktigt att hantera drift och underhåll tidigt i
utvecklingsprogrammet. Ännu hårdare krav kommer att ställas på det integrerade
utvecklingsarbetet. Respondent A menar även att det kommer att ställas enorma krav på aktivt
arbete med driftåtermatning, att man bearbetar fram kloka analyser från de systemen i

4 Originalcitat: “More simulation reduces risks of poor system design but it means investing more in order to
achieve the benefits. Involving more resources that understand the impact of greater access not just for
production or verification but also for operation and support”
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operativdrift idag. Att med dessa analyser då få grund för kloka beslutsanlag till nästa
generations utvecklingsprogram.

Det kommer ställas större krav på att förstå hela den loopen för att
kunna snabbt hitta det som är ute i operativdrift, återkoppla det
snabbt in i utvecklingsarbete för att kunna ta hävstång på det. (Resp.
A)

I framtiden kommer vi se ett fortsatt samarbete mellan ILS-ingenjörer och systemtekniker,
anser Respondent B. Utvecklingen av modellbaserad systemteknik kommer att ge ökad
möjligheter till modellstimuleringar. Detta kommer i sin tur att ge ILS-aktörer rum att kunna
bidra ännu mer till utvecklingen av ingenjörsmässiga lösningar. Vidare kommer detta att bidra
till en systemtekniskutveckling där systemsammanhanget integrerar alla de olika elementen
som ingår i ett systems livscykel. Utvecklingen av ILS kommer även att förenkla
systemtekniken teoretiska framförhållning, detta som resultat av erfarenhetsåterföring och
genom återföring av rätta åtgärder vid rätt tidpunkt under ett systems livscykel. Respondent B
uttrycker att framtiden för ILS ser:

Bra ut, så länge flyg- och försvarsorganisationer fortsätter att stödja
standarder för tillvägagångssätt så som ILS kommer samarbete
mellan systemtekniken och ILS kommer att bli oundvikligt.5 (Resp. B)

5 Originalcitat: “Good as long as Aerospace and Defence organisations continue to support standards for
methods such as ILS, then it will be inevitable that SE and ILS will work closely.”
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5. Diskussion
Detta kapitel omfattar diskussionen av empirin. Frågeställningarna som har styrt denna studie
grundades i huvudsak kring den roll ILS som supportprocess har beträffande avioniksystem.
Detta ur ett perspektiv som behandlar avioniksystem, i relation till ILS, under hela dess
livscykel. Empirin som genomfördes har i huvudsak besvarat denna studies frågeställningar.
Den teoretiska litteraturstudien har syftat till att bidra med djupare förståelse kring ILS som
supportprocess.

5.1 Vikten av integrerad logistiksupport
Den enhälliga åsikten kring integrerad logistiksupport, både från respondenterna samt
litteraturstudien, menar att ILS har en väsentlig betydelse inom systemtekniken. ILS, likt
många olika tekniska processer, utvecklades som ett svar på en allvarligt bristande funktion
inom systemtekniken och fortsätter att utvecklas desto mer systemtekniken utvecklas. Ju mer
komplexa avioniksystemen blir desto större krav ställs på integrationen mellan de olika
elementen som ingår i systemen.

En intressant infallsvinkel kring vikten av ILS enligt respondenternas beskrivningar är den att
man oftast talar om ILS i samband med faktorer som påverkar prestanda,
underhållseffektiviteten, kostnadseffektivitet, men dock inte den direkta driftsäkerheten. Detta
ger en föreställning av att ILS som teknisk process inte fullt ut berör driftsäkerheten (även om
driftsäkerheten alltid är i fokus överlag) och att man rent teoretiskt skulle kunna designa och
producera ett dugligt avioniksystem utan en integrerad supportprocess. Detta föreslår även att
ILS som teknisk process inte är livsnödvändigt för ett systems direkta drift även om ILS-
processen är extremt fördelaktig. Vidare vore det intressant att efterforska graden som olika
avioniktillverkare använder sig av supportprocesser som ILS samt skillnaderna mellan olika
avioniktillverkares ILS-engagemang och ILS-sluteffekt.

Respondent Bs kommentar kring vikten av ILS ger ett exempel som grundligt visar hur pass
fördelaktig ILS kan vara. Utan skyddsnät som supportkontrakt för t.ex. enskilda komponenter
är det inte helt osannolikt att man vid driftavbrott kan stå inför dyra ersättnings- samt
reparationskostnader.

5.2 Systematisk användning
De tre huvudelementen som främst ämnas optimeras av ett systematiskt tillvägagångssätt vid
support av avioniksystem är funktionssäkerhet, underhållsmässighet och testbarhet. Dessa
faktorer nämns av bägge respondenter i den bemärkelsen att ju större hänsyn som tas till dessa
faktorer desto större möjligheter har man till att producera gynnsamma och kostnadseffektiva
avioniksystem. En märkbar drivkraft bakom ILS-arbetet i samband med funktionssäkerhet,
underhållsmässighet och testbarhet syftar på att eliminera ”den dagen, den sorgen” tänket som
verkade råda i systemteknikens vagga. Att det finns stora frihetsgrader kring hur pass mycket
en ILS-process kan influera designen ger även här rum för en potentiell vidareforskning kring
förhållandet mellan olika avioniktillverkares ILS-engagemang och ILS-sluteffekt.

Att det finns många olika fördelar med att systematisk använda supportprocesser vid support
av avioniksystem är en självklarhet. En viktig faktor som påverkas av säkra beslutsunderlag
tidigt i utvecklingsfaserna är tid. Genom att tidigt fatta grundliga beslut kring olika verktyg
och procedurer som t.ex. ingår inom produktion kan man reducera tidsåtgången som annars
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hade ägnats åt att ta fram beslutsunderlag för enskild åtgärd allteftersom. Investering är en
annan faktor positivt som kan påverkas av säkra beslutsunderlag tidigt i designstadierna. Att
grundligt kunna presentera en översikt för ett system och sakligt argument för olika verktyg
eller procedurer som bör ingå inom dess livscykel kan förenkla beslutstagandet för olika
aktörer och investerare. Att det även finns nackdelar med ett systematiskt tillvägagångsätt är
även det en självklarhet. Som respondent A nämner kan man skapa en metod som inte fullt ut
kan återmatas till designen. Att man t.ex. beslutar om att använda extremt specifika verktyg
eller material som senare vid produktionstillfället kan komma att bli svårtillgängliga.
Exempelvis då det tillkommer politiska beslut som innebär att strängare miljökrav ställs på
användningen av ett visst material och som resulterar att materialet förbjuds. Har man då
skapat en väldigt detaljerad och oflexibel metod kan detta skapa svårigheter.

En viktig funktion som ILS har, som tidigare nämnt, är att påverka de tekniska processerna
som efterföljer designfasen. Respondent As påstående ger insikt om hur supportprocesser som
ILS kan underlätta och påskynda underhållsarbetet. Vid felande kan man med den inbygga
intelligensen snabbare upptäcka fel och snabbare åtgärda felen. Utvecklingen av inbyggd
intelligensens innebär även utveckling av de olika ILS-processerna samt integrationen mellan
de olika tekniska processerna. I framtiden är det därför inte helt osannolikt att vi får se system
som kan utveckla individuella ILS-processer utifrån sina egna förutsättningar och
användningskrav, d.v.s. att de intelligenta systemen inte enbart arbetar avhjälpande utan även
förebyggande.

5.3 Tillgänglighet
ILS i samband med att uppnå hög tillgänglighet handlar till stor grad om att arbeta omvänt
enligt Murphys lag6, d.v.s. att man bearbetar fram lösningar till eventuella missöden och
problem som eventuellt kommer att drabba ett system under dess livscykel. Enligt
respondenterna påverkas tillgängligheten, i samband med ILS, av optimeringen av de tre
faktorerna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och testbarhet. Ju mer utvecklade ILS-
processen är kring dessa tre faktorer desto större möjligheter har man till att uppnå hög
tillgänglighet. Problemet blir, som Respondent A beskriver, att man hela tiden måste arbeta
för att uppnå ett mervärde i produkten och detta dessutom under hårt regelstyrda praxis. Detta
innebär troligvist att man måste göra avvägningar mellan vilka ILS-processer som ska
förverkligas då det inte är realistiskt att försöka förutspå och lösa alla möjliga eventuella
problem. Detta ställer i sin tur höga krav på kravhantering och prioritering av kraven ställs. I
detta avseende stärks vikten av en väl integrerad supportlogistik vid design av avioniksystem.

Bägge respondenters påstående bestryker på vikten av att ha sakligt utbildade ILS-
ingenjörer vid ILS-arbetet. Detta då deras roll vid framtagning av de verktyg som
kommer att ingå i det eventuella ILS-arbetet spelar stor roll ekonomiskt.
Beslutsunderlagen som man måste ta ställning till är i direkt relation till resurserna
som måste investeras och då man omöjligen kan ge klartecken till alla eventuella
ILS-verktyg är det viktigt att de mest relevanta läggs fram.

5.4 Framtidsutsikter
Den innovativa framtidsutvecklingen för systemtekniken går hand i hand med
framtidsutvecklingen för ILS. Nya tekniker, material och komponenter ställer nya krav på

6 Ett tänkespråk som menar ”allt som kan gå fel kommer förr eller senare att gå fel”.
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funktionssäkerheten, underhållet samt testbarheten och därav arbetet med supportprocesser
som ILS. Respondenternas positiva vy kring framtiden för ILS är därför förståelig. Vidare blir
arbetet med att lära från dagens system i operativdrift fortsatt viktigt. Det är genom att ta
lärdomar både från dagens misstag och lyckanden och som vi kan vidareutveckla
morgondagens systems.

5.5 Metoddiskussion
Den empirisk-holistiska metoden som användes för denna studie gav ett tillfredsställande
resultat. Den kvalitativa datan som erhölls genom de semi-strukturerade intervjuerna gav
riktiga och konkreta svar som besvarade studiens frågeställningar. Metoden som används gav
respondenterna rum till att besvara de ställda frågorna på ett fritt dock ämnesfokuserat sätt,
vilket gav studien en erfarenhetsbaserad infallsvinkel. Även om respondenterna vid empirin
var färre än önskat gav svaren som erhölls insikt kring de olika områdena som empirin
omfattade på ett tillfredsställande sätt. Detta dels därför att respondenterna som valdes har
kunskaper inom både avionik samt ILS.

En av respondenterna valde att genomföra sin intervju skriftigt genom mejl vilket medgav en
svaghet hos metoden då detta begränsade möjligheten för eventuella följdfrågor. Vidare gav
den strikta preciseringen av lämpliga intervjuobjekt en begränsad målgrupp av respondenter.
Ett större antal respondenter hade gett en större bild av ILS-användningen i samband med
avionik och möjligtvis en annorlunda diskussion kring de resultat och frågeställningar som
har diskuterats. Vidare hade fler respondenter i samma kategori som respondent A, vars arbete
omfattar både ILS och avionik, kunnat ge insikt kring relationen mellan graden som ILS
tillämpas gentemot ILS-slutpåverkan.
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6 Slutsats
Integrerad logistiksupport är ett väsentligt element inom systemtekniken. Många av de
processerna som innefattas inom systemtekniken i avseende på systemdesign beror på den
samlade kunskapen och inputen ifrån denna tekniska process. Att systematiskt använda sig av
supportprocesser som ILS vid design av avioniksystem har många olika fördelar, bland annat
att man med hjälp av detta kan fatta säkra beslutsunderlag. En systematisk metodik kan dock
medföra nackdelar om den t.ex. är alltför detaljerna och svårhantering men om behandlats på
korrekt sätt kan ILS vara en mycket gynnsam teknisk process. Det är bland annat genom ILS
som avioniksystem kan optimeras och hållas kostnadseffektiva under hela livscykeln på ett
sätt som inte hade varit möjligt utan supportprocessen. Det är därför gynnsamt att fortsätta
föra satsningar kring supportprocesser som ILS då att de i slutändan lönar sig.

6.1 Rekommendationer
För framtida forskningar kring systematisk användning av ILS i samband med avioniksystem
rekommenderas vidareforskning kring olika avioniktillverkare eller avionikaktörers
engagemang kring ILS i samband design och framtagning av avioniksystem. Vidare
rekommenderas en djupare studie kring ämnet från ett underhållsperspektiv, specifikt gällande
flygingenjörs uppfattning av ILS i samband med underhållsarbetet och hur vida återmatningen
och feedback loopen fungerar i praktiken.
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Bilaga 1 – Intervjufrågor

1. Introduce yourself shortly and provide us with a briefing of your corporation and your
position.

2. Who are you major clients and for which systems/subsystems do they usually require
your services? What types of projects do you normally work on?

3. What are your views on the subject of integrated logistics support and its importance
within system engineering?

4. What are advantages of the using a systematic approach when supporting complex
systems? Do you considering there to be any disadvantages?

5. To what extent does/can a supportprocess such as ILS affect the design of avionics
systems from a functional as well as a non-functional design perspective?

6. To achieve high accessibility, which are the most essential non-functional
requirements to take into consideration when designing complex aircraft systems?

7. What challenges do you face when working on achieving high accessibility?

8. What are the future prospects for system engineering in regards to supportprocesses
such as ILS?
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Bilaga 2 - Intervjuerna

Intervjun med Respondent A finns som ljudfil:
https://www.dropbox.com/s/h6nvwx1dzcrmtyp/CALL_08-580%20852%2066_0.3gp?dl=0
Observera, början på inspelningen saknas som resultat av ett tekniskt fel.

Interjuven med Respondent B finns i text form:
https://www.dropbox.com/s/tkzk4feb3mfn4zd/ILS%20interview.docx?dl=0


