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Sammanfattning 

3D-skrivning är en av de mest omtalade teknikerna vad gäller potentialen att revolutionera 

industrins tillverkningsmetoder och konsumenters ögonblickliga tillgång till produkter. 3D- 

skrivning är en alltmer använd teknik som kan tillämpas för varierande ändamål inom näringsliv 

och för konsumenter. Tekniken har bemötts av varierande åsikter om till vilken utsträckning 

den kan tillämpas. Optimeringen av produkter, individuella anpassningsförmågan och 

logistiken (tillverkning och leverans av produkter) är några intressanta. I denna rapport 

behandlas relevanta tekniska och ekonomiska aspekter  vad gäller genomförbarheten av att 

använda 3D-skrivare i olika verksamheter, med utgångspunkt i Cykelstaden AB (cykelbutik). 

Butiken försåg oss med den reservdel som skulle jämföras med en 3D-utskriven kopia 

(närmast). 

I studien tas hänsyn till en rad aspekter, inklusive val av material (avgränsat till plaster), 

utskrivningsmetoder, modelleringsverktyg och även immaterialrätter. Problemet tacklades 

genom en litteraturstudie om 3D-skrivare, användningsområden, plaster och andra berörda 

områden relevanta för frågeställningen. Därefter utfördes intervjuer på företag och akademiker 

som syftade till att få inblick och expertis från deras perspektiv, både från näringsliv och 

akademin. I laborationen testades belastningar på båda proven i ett försök att imitera den 

verkliga brottpropageringen av reservdelen. Den 3D- utskrivna reservdelen klarade av hälften 

så mycket kraft (N) som originaldelen vid brott. Däremot finns det många faktorer som kan 

ändras och sannolikt medföra ett resultat där 3D-utskrivna reservdelen blir mer hållfast än 

originaldelen. 

  



Abstract 

3D-printing is one of the most talked about technologies regarding its potential to revolutionize 

the manufacturing industry and the consumer’s immediate access to specific products. 3D- 

printing is an upcoming technique that can be implemented in a broad platform within the trade 

and industry franchise and will lead to enormous possibilities that will facilitate a number of 

different aspects of production. The technology has been met with a varying set of opinions 

with regards to if the printer could truly revolutionize the market. Optimizing existing products 

that are already produced and delivered to various parts of society. This paper will present and 

discuss the technical and financial aspects if a 3D-printer can be a feasibility asset in different 

enterprises, in our case a bicycle shop  called Cykelstaden AB. The store provided us with a 

spare part that was to be analyzed and compared to a printed part. 

The study takes into account a number of aspects, such as different plastic materials, relevant 

work methods and different aspects such as non-materialistic rights into consideration. The 

problem was tackled with a study on 3D-printers and relevant areas that were considered to be 

of importance to our scenario. Thereafter were a number of interviews performed on different 

companies and academics with the intention of gaining insight and expertise from their 

perspective, from both business and academic aspect. In the lab, mechanical strength was tested 

on both samples in an attempt to imitate the actual crash propagation of the spare part. The 

3D- printed spare part sustained half as much capacity 

(N) as the original part at break. However, there are many factors that can change and are likely 

to affect in a result that the 3D printed spare part becomes more robust than the original part. 

  



Nomenklatur 

 

Vokabulär Definition 

Mikroprogram Grundläggande programnivå hos CICS-datorer 

(complex instruction set computers) 

Honeycomb Hexagonal honungsstruktur 

Rectlinear Rätlinjig form 

G-code Programspråk för numerisk kodning. 

Slic3r Konverteringsprogram från 3D modell till 3D-skrivare. 

STL Filformat som stödjer CAD-filer. 

Brottgräns Maximala spänning ett material utsätts för i ett 

dragprov/pressprov innan brott.. 

Elasticitetsmodul En konstant som karakteriserar styvheten hos ett elastiskt 

material. 
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1. Introduktion 

Introduktionskapitlet syftar till att lista frågor som undersöks samt beskriva bakgrunden, syftet 

och genomförandet. 3D-skrivning är ett brett område, därmed avgränsas och förtydligas syftet 

och det som undersöks. 

1.1 Bakgrund 

Friformsframställning (alternativt 3D-skrivare eller additiv tillverkning) är en datorbaserad 

tillverkningsteknik för skapandet av föremål från tredimensionella digitala modeller. Tekniken 

är populär och används för varierande ändamål i näringslivet (mestadels prototyper) men också 

av entusiaster/hobbyister. Under en längre tid har det varit en omtalad teknik som i principen 

realiserar idéer (i form av objekt) med relativt små kompromisser. Tekniken har bemötts med 

motstridiga åsikter vad gäller användningsområden och tillämpligheten. Ett argument är att 3D- 

skrivare kan revolutionera hur produkter tillverkas och levereras i samhället. Motargumentet är 

att standardiserade tillverkningsprocesser är alltför robusta, i synnerhet massproduktion. 

Arbetet syftar till att undersöka tillämpligheten på marknaden med utgångspunkt i 

cykelbutiken, samt de tekniska och ekonomiska konsekvenserna. 

Cykelstaden AB (en cykelbutik i Stockholm) tillverkar egna produkter och är också 

återförsäljare (säljer andra företags produkter). En produkt som köps in är barnvagnen från 

Bugaboo. Enligt cykelbutikens ägare Gary Gäverström finns det en känslig plastdel som inte 

säljs av Bugaboo. Denna kan gå sönder om barnvagnen belastas (på styrningen) alltför mycket, 

vilket är vanligt då familjer oftas hänger upp tyngre objekt eller belastar med egna vikten. Då 

det inte finns några reservdelar att köpa är 3D-utskrifter ett alternativ. 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur 3D-skrivare kan integreras i cykelbutikens verksamhet, mer specifikt 

huruvida trasiga plastdelar kan ersättas. Helt fungerande delar med förbättrade och mer 

individuellt anpassade egenskaper är också en möjlighet och diskuteras. Cykelbutiken säljer 

barnvagnar som delvis består av plastdelar, en särskild plastdel som oftast går sönder (och inte 

förses av tillverkaren) är testobjekt i arbetet. Testobjektet och en 3D-utskriven kopia ska 

jämföras och komplikationer vid tillämpningen ska undersökas. Syftet är alltså att undersöka 

möjligheter och konsekvenser av att låta 3D-skrivare eller 3D-utskrivna  lösningar ersätta 

traditionell tillverkning/leverans av bland annat reservdelar. 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan 3D-skrivare eller 3D-utskrivna lösningar skapa värde för Cykelstaden AB och vad är 

konsekvenserna? 

Vilka andra ändamål kan 3D-skrivare användas till förutom reservdelar?  

Vilket plastmaterial är mest lämpligt för cykelbutiken?  
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1.4 Avgränsningar 

Vad gäller implementeringen på marknaden har vi valt att fokusera på Cykelstaden AB (och 

inte cykelbutiker generellt). Anledningen är att cykelbutiker erbjuder olika sortiment och  har 

olika arbetssätt. Arbetet är inte endast begränsat till cyklar, bland produkter som säljs finns 

barnvagnar, tillbehör och andra produkter tillverkade i plast. Materialmässigt har vi valt att 

fokusera på plast, många varianter existerar (för 3D-skrivning) och de mest mekaniskt lämpliga 

jämförs. Till skillnad från metall är plast mer kostnadseffektivt, tidseffektivt och energisnålt för 

framställning, vilket är viktiga faktorer för mindre verksamheter som cykelbutiken. Den 

använda 3D-skrivaren har en arbetsyta på 10 cm3 och är en DIY (Do It Yourself) skrivare. Det 

innebär att graden av formella/standardiserade specifikationer är låg och i detta fall är nästan 

hela skrivaren 3D-utskriven. Tillverkaren är 3Dtje (http://3dtje.nl/) och är ett 

nederländskbaserat företag. 

1.5 Metod 

Arbetet inleds med en djupgående litteraturstudie om 3D-skrivare, funktioner, material, 

användningsområden och immateriella rättigheter. Därefter väljs relevant information som är i 

enlighet med arbetets syfte och avgränsningar. Empiriska studier genomfördes bland annat i 

form av intervjuer och experimentella försök. Intervjuer riktade sig mot relevanta parter för 

teoretisk och praktisk hjälp. Exempelvis reservdelar och bättre förståelse av problemet erhölls 

från cykelbutiken. Scan 3D Innovations erbjöd hjälp med skanning av reservdelar och 

information om skanningsmetoder. Wematter gav expertråd inom val av material utifrån en 

verbal och skriftlig beskrivning av problemet. Intervjuerna hade alltså varierande syften och 

intervjufrågorna var därmed anpassade och relevanta för den intervjuades yrke och bakgrund, 

därmed skapades ingen grundmall. En reservdel från cykelbutikens barnvagnar användes som 

testobjekt, denna skannades in och skrevs ut för att jämföras med originalet. Hållfastheten på 

reservdelen testades i KTHs laboratorium. Avslutningsvis presenteras och diskuteras resultaten 

från litteraturen och intervjuerna. 

  

http://3dtje.nl/
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2. 3D-skrivare 

I detta kapitel beskrivs processen från idé till produkt, 3D-skrivning/additiv tillverkning skiljer 

sig markant från traditionell formsprutning. 3D-skrivarens funktioner, hur den fungerar samt 

använda program beskrivs. Utöver det jämförs olika material, dess mekaniska egenskaper i 

teorin och olika utskrivnings-metoder nämns. 

2.1 Process 

Den använda 3D-skrivaren för reservdelen är från 3Dtje. Skrivaren är bärbar och använder sig 

av en additiv metod, där plast repetitivt smälts och kyls ned för att bygga upp  flera lager. Som 

tidigare nämnt är det en DIY (Do It Yourself) skrivare, vilket innebär att dess skal och andra 

väsentliga delar är utskrivna av en annan skrivare (se bilaga 1). Den drivs med öppna hårdvaran 

Arduino och kan köras på de flesta operativsystemen. Processen från idéer till reella föremål 

kan delas in i två eller tre omfattande steg beroende på om SD-kortet eller USB-kabeln används. 

Initialt kan “idén” skapas i CAD eller skannas in. Skanning är mer lämpligt (funktionsmässigt) 

då originaldelen redan existerar. Oavsett val av metod används programmet Slic3r, ett verktyg 

för att översätta CAD-modellen till instruktioner för skrivaren. CAD-modellen sparas eller 

exporteras i filformatet STL till Slic3r, programmet konverterar därefter filen till en G-code och 

blir därmed läsbar för skrivaren. Slic3r har inställningar för materialet, 3D-skrivaren och 3D-

skrivningen. Nämnvärda inställningar för material är bland annat diametern 

(ståndarsträngen/munstycket) och temperaturen för smältning. 3D-skrivarens inställningar 

justeras endast om arbetsytan och/eller mikroprogrammet ändras. 3D-skrivningens inställningar 

har fler funktioner, bland annat bestäms fyllnaden av material med skalan 0-100%. Den 

utskrivna reservdelen gjordes med 50% “infill” och hade Honeycomb struktur. Anledningen till 

att en högre andel fyllning inte valdes är att materialet får ett sprött beteende, vilket inte är 

optimalt då PLA plast är spröd. Det finns flera strukturer att välja mellan, dock är Honeycomb 

mer hållfast med dess hexagonala struktur (Manual.slic3r.org, 2017). Samtliga strukturer med 

varierande densitet kan ses i bilaga 2. 

SD-kort - Detta är den första metoden och samtliga skrivare som använts i arbetet (3Dtje, 

Makerbot och Ultimaker) har haft SD-ingång. Denna metod är mer effektiv och utförs i två 

steg, till skillnad från USB-kabeln som kräver tre. Modellen som antingen skannats in eller 

skapats i CAD, exporteras/sparas i form av STL. STL-filen exporteras som tidigare nämnt till 

Slic3r och konverteras till G-code. Om CAD-modellen är för stor kommer den automatiskt 

anpassa sig till plattan (förutsatt att inställningarna är korrekta). SD-kortet med filen sätts in i 

skrivaren, väljs genom att navigera sig i displayen och körs automatiskt (med förvald 

temperatur). 

USB-kabeln - Med denna metod krävs ytterligare ett steg utöver det ovannämnda. För att kunna 

kontrollera 3D-skrivaren genom datorn används programmet Pronterface, denna låter en ändra 

temperaturer, hastigheter och kan förflytta munstycket i X-, Y- och Z-led. Filen i G- code 

behöver laddas upp i pronterface för att möjliggöra utskrivningen. 
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Utskrivningen av reservdelen tog 20 minuter. Temperaturen var inställd utifrån tillverkarens 

rekommendation för PLA plast, vilket var 220°C. “Support material” är en funktion som skapar 

ett stöd av material i syfte att kunna skriva ut objekt med utstickande delar från basen, 

exempelvis ett ansikte (stöd under näsa och haka då basen är halsen) eller en bro. Stödmaterialet 

avlägsnas efteråt, antingen för hand eller med tång. I detta fall behövdes inget stödmaterial då 

överhäng inte existerar. Utskrivningshastigheten ställdes också in utifrån rekommendationer, 

alltför hög hastighet riskerar att slutresultatet inte uppnår den önskade noggrannheten. 

SLA - Stereolitografi är en känd metod och apparat som utför en optisk tillverkning mha 

fotostärkning. Denna form är en 3D-teknik som används för att skapa modeller, prototyper, 

mönster och produktions komponenter i form lager. Med processen fotopolymerisation som 

innebär att ljus orsakar molekylkedjor att binda och bildar polymerer. Dessa polymerer  utgör 

sin tur sedan kroppen för tredimensionellt fast ämne byggt av polymerkedjor. Processen är känd 

inom prototyptillverkning och medicinsk modellering, denna metod ger möjligheter för en bred 

varians av designs. (Bártolo, Paulo J, Stereolithography Materials,Polytechnic Institute.., 2011) 

FDM Standard (STD) - 3D-skrivare som körs med FDM teknologi, en metod som även vi 

använder i vårt projekt, baseras på att bygga lager på lager från botten genom att värma plast 

och extrudera plastfilament, oftast ABS och PLA. En standardvariant av printing med bra 

mekaniska egenskaper, lämpas till presentationsmodeller och funktionsmodeller med lägre 

hållfasthet. Objekt som ska skapas börjar med att en CAD-fil designas som sedan konverteras 

till ett format 3D-skrivaren kan förstå, vanligtvis STL-format. FDM-printern använder 

vanligtvis två olika material, ett modelleringsmaterial som utgör den huvudsakliga grunden och 

ett stödmaterial som ska stödja objektet. 

Vid produktion värmer 3D-skrivaren upp termoplasten som lindas av från spolar och matas 

genom ett strängssprutmunstycke. Munstycket smälter plasten och extruderar det på en 

byggplattform som objektet skapas på. Sprutan styrs av ett datorprogram som applicerar 

munstycket att arbeta i X-, Y- och Z-riktningen. Samtidigt som sprutan är i drift jobbar även en 

kylare som omedelbart kyler, härdar och binder skiktet till plattformen. När ett lager är färdigt 

sänks plattformen och i sin tur börjar på nästkommande skikt. Jämfört med andra  3D- 

tryckmetoder, såsom stereolitografi (SLA) eller selektiv lasersintring (SLS), är FDM en ganska 

långsam process. 

Slutligen när föremålet är klart från FDM-skrivaren avlägsnas dess stödmaterial genom att suga 

upp det eller löses upp i vatten. Objektet kan nu slipas, målas och slutligen användas 

((Wematter, 2017) & (Micallef, 2017)). 

SLS- Är när en annan teknisk variant som baseras på lasersintring för att smälta plastpulver 

finkorniga plastpulver och plast istället för att binda materialet med vätska för att ta fram 

detaljer i objektet. Den huvudsakliga fokusen är på kvalité och hållbarhet. Används lämpligast 

vid serieproduktion med materialet polyamid (Nylon), starkt material med fin ytstruktur, samt 

hög flexibilitet på geometrierna av tillverkande objekt. Lämplig vid skapande av mekaniska 

produkter med hög kvalite ((Wematter, 2017) & (Micallef, 2017)). 
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2.2 Material 

PLA- Polylaktid är en biologiskt nedbrytningsbar termoplast och användes för testobjektet. 

Materialet består vanligtvis av majsstärkelser, vilket gör det till ett miljövänligt alternativ. 

Exempel på användningsområden är flaskor, skruvar och andra förnybara produkter. PLA 

börjar deformeras och mjukna vid ca 50 °C och blir flytande mellan 150-160°C. Materialet är 

bra för utskrivning av stora såväl som små objekt, dock är det känsligt för vatten och bör därmed 

inte exponeras för det i alltför hög grad eller långvarigt. De mekaniska egenskaperna hos PLA 

varierar beroende på molekylär vikt och kristallinitet (regelbunden och ordnad atomstruktur 

som ökar styvhet). Stereokemiskt ren PLA har hög brottgräns och elasticitetsmodul, däremot är 

slaghållfastheten låg. Materialet klarar alltså av en hög spänning innan brott. För att erhålla 

förbättrade mekaniska egenskaper (böj- och slaghållfasthet) är det vanligt att PLA blandas med 

andra polymerer som har önskvärda egenskaper. En utmaning med polymerblandningar är att 

bevara PLAs miljövänliga egenskaper i strävan att erhålla förbättrade mekaniska egenskaper 

(Sin, Rahmat and Rahman, 2013). 

ABS- ABS-plast har hög slagseghet och är mer duktilt än PLA. Dess höga slagseghet och 

hårdhet gör att vanliga tillämpningsområden är mer mekaniska, bland annat hushållsprodukter, 

tangentbord, skyddshjälmar och leksaker (LEGO). Vid 3D-utskrifter har materialet hög risk för 

krympning som uppstår vid nedkylning. Vid smältning expanderar materialet och vid 

nedkylningen kan krympningen bli alltför stor, detta resulterar i defekter (i synnerhet vid 

kanterna) och leder till att objektet felaktigt böjs. En möjlig lösning är att aktivera “raft” i Slic3r, 

detta lägger ett extra lager innan det börjar bygga på objektet för att motverka lossning från 

plattan, därmed minskar risken för böjning. För att undvika krympning och andra defekter är 

det rekommenderat att genomföra utskrivningar på mindre än 10 cm3. (3D Touch, Set Up and 

Operations Manual) (Sin, Rahmat and Rahman, 2013). 

PVA- Polyvinylalkohol är en miljövänlig plast som är vattenlöslig, ett populärt 

användningsområde är därmed stödmaterial för komplexa 3D-utskrifter. Även om PLA också 

kan verka som stödmaterial kan komplikationer uppstå vid avlägsnandet av PLA från 

geometriskt avancerade strukturer med ihåligheter (se Figur 1). PVA har goda termiska 

egenskaper och är alltså miljövänlig med hög grad av nedbrytbarhet (Angjellari et al., 2017) 

(Guo J., Zhang J, 2011)  

 

 

 

 

Figur 1: Det vita är PVA och till höger är resultatet efter att föremålet placerats i vatten. (Källa: 

Ultimaker) 

Polykarbonat (PC) - Polykarbonat är en transparent, seg, slagtålig och hård polymer som 
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används i bland annat flygplansfönster och som ansiktsskydd. Materialet har liknande 

egenskaper som plexiglas, dock är det duktilt och har inte det spröda beteendet som kan 

återfinnas hos plexiglas. Även om den inte förekommer lika ofta i 3D-utskrifter som ABS och 

PLA har den bättre mekaniska egenskaper. PC är inte miljövänligt och frigör en illa  lukt samt 

orena partiklar vid utskrifter. På senare tid har det blivit vanligare för företag att skriva ut i 

polykarbonat, det klarar hög grad av utmattning och har en längre livslängd (R. Wehrmann, 

Germany. 2003. Encyclopedia of Materials) (Wematter, 2017) (Miller et al., 2017). 

2.3 CAD-verktyg 

SolidEdge - Solid Edge är ett datorbaserat program med varierande funktioner och täcker alla 

aspekter av produktutvecklingsprocessen. Programmet omfattar 3D-design, tillverkning och 

simulering av bland annat belastningar, deformationer och värmeöverföring. Solid Edge 

skapades av Siemens och har fokus på mekanisk design, dvs. att mer konstnärliga former är 

begränsade. Solid Edge tillhör samlingsnamnet CAD (Computer Aided Design) (Software, 

Siemens,2017). Detta område omfattar samtliga digitalt baserade program för design och 

framställande av tekniska ritningar som används i samhället för bla. teknik och  konstruktion. 

Som tidigare nämnt är designverktyget första fasen i processen från idé till produkt, allt från 

komponenters samverkan till produktens storlek och material kan bestämmas. Det är alltså 

omfattande visualiseringar som inte bara ger en helhetsbild, men också väl detaljerad 

information (Micallef, 2017). 

Blender- Blender är ett 3D modelleringsprogram som används för att skapa designs samt 

optimera, simulera och animera modeller. Blender tillåter mer konstnärliga former och kan 

involvera verklighetsförankrade modeller (exempelvis kontraster och ljus). Exempel på 

modeller som är svåra att förverkliga i SolidEdge är frukter, ansikten och vinglas med små 

kompromisser i detaljer. 

Blender är en öppen plattform och avancerade användare kan med Blender API (med Python) 

anpassa applikationer och verktyg efter egna behov. Till skillnad från SolidEdge som endast 

kan köras på Windows stöder Blender en rad olika operativsystem, inklusive Linux, Windows 

och Mac (Blender, 2017) 

  

http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080431529
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3. Immateriella rättigheter 

Immateriella rättigheter gällande 3D-skrivning omfattar flera olika aspekter och områden. 

Kapitlet behandlar patenter, copyright, designskydd och varumärkesskydd samt hur dessa 

påverkar cykelbutiken. En del information varierar beroende på vilket land det är och i sådant 

fall gäller informationen Sverige. 

Patent - Enligt Patent- och registreringsverket är patent en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, 

ingen annan får tillverka, sälja eller importera den utan att patentägarens tillstånd under en 

angiven tidsperiod (Prv.se). Många av dagens uppfinningar är komplexa och består av många 

komponenter. Den första kända patenten inom 3D-skrivning togs av Wyn Kelly Swainson 1971 

i USA. Patenten innebar att en bricka lades i ett fat av flytande plast och utsattes för laser. 

Lasern stelnade plasten linjärt i brickan och upprepade det, lager på lager för att slutligen skapa 

en form. Numera har mjukvaror blivit mer avancerade, skanning mer precist och 3D-skrivare 

billigare (i synnerhet för personligt bruk). Omfattande digitalisering, växande användare av 

internet och tillgängligheten av nätbaserade plattformar avsedda för 3D-modeller (t.ex. Google 

3D Warehouse och Thingiverse) öppnar upp för konkreta lösningar och konstverk, men medför 

även immaterialrättsliga konsekvenser. Thingiverse startades 2008 och i november 2012 fanns 

det 25 000 modeller uppladdade. Året därpå var det 100 000 modeller och idag (2017-05-09) 

ligger siffran på 798,470 modeller. Det har alltså skett en drastisk ökning av aktivitet som 

tillgängliggör modeller för allmänheten, redo för utskrift och för varierande ändamål (från 

praktisk användning till konst). Den populära FDM- teknikens patent gick ut 2009, det 

resulterade i ökad försäljning av 3D-skrivare för konsumenter. Sedan dess har “open-source 

communities” växt exponentiellt (Cotteleer, 2014). 

Upphovsrätten/Copyright - “Den som har upphovsrätt till ett verk kan förbjuda andra att 

framställa exemplar av det eller göra det tillgängligt för allmänheten” - Patent- och 

registreringsverket. Detta gäller fysiska och digitala verk, det inkluderar överföring (TV, radio 

och internet), spridning och visning (i offentligt framförande) av exemplar. Utöver filmer, 

musik och texter skyddar upphovsrätten även brukskonst, datorprogram och byggnadskonst. 

Då det inte krävs någon formell registrering anses upphovsrätten vara relativt svag. Detta gör 

att kopiering av upphovsrättsskyddade 3D-utskrifter är svåra att förhindra och kontrollera. Att 

skanna in ett objekt från en annan tillverkare och använda det i kommersiellt bruk strider alltså 

mot rätten, däremot är det enkelt att kringgå detta med justeringar av digitala modellen innan 

det brukas. 

Designskydd - En designregistrerad produkt ger ensamrätt till dess unika design och är viktigt 

för exempelvis konkurrenskraften, dock omfattas inte funktionen av skyddet. Till skillnad från 

upphovsrätten görs detta med en formell ansökan. 

Varumärke - Varumärken är en registrerad rätt som används oftast av företag i syfte att 

profilera sig med ett märke som identifieras med ägarens produkter/tjänster.  En överträdelse 

sker exempelvis då varumärkets logga används på andra (annans) produkter utan tillåtelse från 

ägaren (PRV). 
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Figur 2: Exempel på en kombination av immaterialrätter (Källa: www.prv.se). 

Immaterialrätter kan alltså kombineras och illustreras i figuren ovan för en hjälm. Varumärket 

är loggan, hjälmens design är design skyddat, patenten är remmarna som är fästa på ett speciellt 

sätt för ökad säkerhet och slutligen utgör dess existens ett upphovsrättsskyddat material. Många 

paralleller kan dras till 3D-skrivningens rättsliga konsekvenser på grund enkelheten i att kopiera 

CAD-filer. Det oftast snabbaste och noggrannaste alternativet till att kopiera en originaldel är 

genom skanning, dock finns det en del tekniska utmaningar som djupgående beskrivs i kapitel 

5.3. Illegal fildelning över nätet innebär oftast en identisk  kopia av originala innehållet utan 

kompromisser, detta är sällan fallet med 3D-utskrifter från dagens personliga FDM-skrivare. 

Då föremålet skannats in behöver det justeras med mesh- funktion för detaljer i kanter och andra 

former. Dessutom leder tillverkningsmetoden (3D- skrivning) till att strukturen, uppbyggnaden 

och komponenter som förhåller sig till varandra inte är densamma som originalets, vilket i detta 

fall tillverkats med formgjutning.  Det innebär att den mest sannolika överträdelsen sker av 

designskyddet, det vill säga utseendet och inte funktionen. 

Uppladdaren till Thingiverse har möjlighet att bestämma graden av öppenhet för den  avsedda 

filen. Alla CC-licensierade filer kan kopieras och användas såvida det inte är i kommersiellt 

bruk. Det vill säga att även om det görs modifieringar i CAD så har nedladdningen i sig varit i 

kommersiellt bruk om det skrivs ut och säljs (Finocchiaro, 2013).  Immaterialrätten  varierar 

alltså om det används i kommersiellt eller eget bruk och kan i båda fallen innebära ett intrång. 

Cykelbutikens fall hamnar i den senare kategorin, kommersiellt  bruk, dock är det möjligt att 

hitta inspiration och få idéer från de nämnda öppna plattformarna. Om ett företag använder sig 

av en 3D-skrivare i kommersiellt bruk utgör inte CAD-filerna det enda immaterialrättsliga 

problemet, utan skrivaren i sig används också i kommersiellt bruk och kan också vara ett 

problem. 

  

http://www.prv.se/
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Reservdelen som undersöks i arbetet tillhör en barnvagn från tillverkaren Bugaboo, då det gäller 

en reservdel (som inte säljs av Bugaboo) är det högst osannolikt att det sker någon överträdelse 

överhuvudtaget. I överlag utmärker sig produkter och immaterialrätten i graden av originalitet 

och vilket land det gäller (exempelvis Kina har milda restriktioner i immaterialrätt) (Bechtold, 

2016). Därmed kan vi göra anspråk på att det i många fall går att undvika sådana överträdelser. 

Enligt World Intellectual Property Organization (WIPO), ett FN-organ, visar flera studier  att 

enkel och billig kopiering av fysiska produkter kan komma att minska företagens investeringar 

i R&D och design. Fördelarna med öppen innovation och inkluderingen av en större massa för 

lösningar av problem kommer mötas av ett växande dilemma, där det blir svårt att motivera 

publicering av immaterialrättsligt material (Jewell, 2013). 
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4. Intervjuer 

Kapitlet behandlar genomförda intervjuer med Cykelbutiken, Wematter och Scan 3D 

Innovations. Intervjuerna har inte presenterats i form av en dialog, utan snarare innehållet från 

intervjupersonens perspektiv efter att ha förklarat arbetssyftet. En kort beskrivning av 

intervjupersonen och företaget ges för en bättre helhetsbild. 

4.1 Cykelbutiken – Behovet 

Gary Gäverström, ägare till Cykelstaden AB i Stockholm, såg potential i användningen av 3D- 

skrivare i verksamheten. Cykelbutiken säljer cyklar, träningsmaskiner, barnvagnar  och 

tillbehör. De är inte endast en återförsäljare utan tillverkar även egna cyklar och erbjuder en 

mekaniskt omfattande service. Enligt deras hemsida har de anställda utbildning i mekanik och 

klarar av det mesta inom barnvagnsservice och barnvagnsreparation, dessutom är Cykelstaden 

ett auktoriserat servicecenter för bland annat Bugaboo (Cykelstaden.se, 2017). 

Gary såg ett växande problem med det faktum att Bugaboo inte sålde en reservdel som 

regelbundet gått sönder. Reservdelen av plast sitter i ett hölje som också är gjord av plast, då 

vikt läggs på styrräcket (t.ex när man hänger på den eller belastar med tyngre föremål) belastas 

två utstickande delar (se Figur 5 och 6) som enkelt går sönder. Han anser att 3D-skrivare kan 

vara lösningen till reservdelar och kan även användas för andra innovativa lösningar. 

Reservdelar kan byggas på beställning och väntetiden kan drastiskt minska, utöver behöver han 

inte förlita sig på förutsägelser (beställa när behovet inte existerar). Cykelstaden tillämpar 

konsumentköplagen med 3 års garanti. I de flesta fallen får cykelbutiken själva åtgärda 

problemet (om problemet uppstått inom 3 år) då det är svårt att bevisa kundens fel, dessutom 

är det inte önskvärt med missnöjda kunder (Gäverström, 2017).  

4.2 Wematter - Val av material och metod 

En intervju utfördes och konsulthjälp erhölls från företaget Wematter, som tillverkar 3D- 

skrivare och erbjuder 3D-utskrifter i olika material. Dess mål går ut på att placera en 3D- 

skrivare i varje verksamhet och samtidigt bevara samma grad av hållfasthet som många 

massproducerade produkter idag. 

Ett starkt argument Wematter står för att vi konsumerar allt för mycket resurser än nödvändigt, 

i form av material energi och transporter. Wematter hävdar att genom att implementera en 3D-

skrivare i ens verksamhet kommer bara en essentiell mängd material förbrukas. Verksamheten 

baseras på att hyra ut inhouse-tillverkade och laserdrivna 3D- skrivare. Wematter erbjuder 

konsulthjälp till en stor variation av verksamheter som behöver 3D-utskrivna lösningar. 

Wematter rekommenderar inte bara typ av skrivare och material utifrån ett beskrivet/givet fall, 

utan säljer utskrifter (lösningar) och hyr ut skrivare. 

Intervjupersonen var Jonas Andersson, “Chief of Process Matter”, på sintringsavdelningen. 

Teamet består av en materialfysiker som doktorerar inom materialkunskap och han själv med 

bakgrund inom test of verifiering i fordonsindustrin. 
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Kundfokusen ligger hos mekaniska-verksamheter såsom inhouse-utveckling med komplexa 

mekaniska produkter och innefattar en bred grad av plast omfattning. Wematter erbjuder även 

även konsulthjälp där kunder kan skicka sina problem som skall konsulteras och rekommendera 

kring material och utskrivningsmetod. I sin tur rekommenderar de även det mest lämpade 

materialet och metod för tillverkning av objekt, vanligaste metoden är FDM enligt deras Cheif 

in Process Jonas Andersson. 

Både verbalt (över telefon) och skriftligt (mejl) beskrev vi vårt fall med barnvagnen och 

reservdelarna och fick rekommendationer kring vilket material som bör användas. På liknande 

sätt som vi tog hjälp av KTHs egna laborationssal skickar Wematter sina prover till 

ackrediterade labb för testning. I vårt fall presenterade vi vårt objekt och rekommenderades till 

att använda Polykarbonat (PC), på grund av dess goda mekaniska egenskaper som seghet, 

slagtålighet och hårda polymerer som gör materialet duktilt. Chef in Process kompletterade 

även med säga att beroende på vilket lastfall produkten utsätts för avgjorde vilket material som 

anses mest lämpad. Jonas poängterade även att PC ansågs vara en etablerad variant med hög 

utmattningsgrad och lång livslängd och var väldigt lämpligt för vår utskrift (Larsson, 2017). 

4.3 Scan 3D Innovations - inskanning av 3D-objekt 

Artec AB är ett 3D-skanningsföretag som fokuserar på 3D-skanners med hög kvalite och 

avancerad teknik. De erbjuder en rad olika varianter av 3D-skanners i olika prisklasser för olika 

ändamål. Artec Eva är den vanligaste 3D-skannern och det perfekta valet för att göra en snabb, 

detaljerad och exakt 3D-modell av medelstora föremål som en mänsklig byst. Eva är baserat på 

en ljusskaninngsteknik som kan fånga föremål av nästan alla slag, dock behövs en 

förbehandling för t.ex. svarta och glänsande ytor. De erbjuder även Artec Eva Lite som anses 

vara deras budgetversion av det huvudsakliga Eva sortimentet, de erbjuder även andra modeller 

som Space Spider, Leo och RoboticScan som har liknande specifikationer men förbättrad som 

bättre räckvidd vid inskanning. Däremot rekommenderas vi att använda Artec Eva för dess 

användarvänlighet, snabbhet och precision och kan tillämpas till en bred plattform i industrin. 

En intervju utfördes på Teddy Larsson som är VD på företaget Scan 3D Innovations som är en 

återförsäljare till Artec3D. Teddy Larsson är en tidigare tandtekniker som såg framtiden inom 

skannings teknologin. Han introduceras till företaget Artec3D vid en dentalmässa. Artec3D 

produkter kunde vara en potentiell lösning till Teddy Larsson och andra tandläkares vardagliga 

problem, när det kom till att avbilda tänder. 

Scan 3D Innovations hjälpte med allt som berörde inskanning av objektet till mesh- justeringar 

av den digitala modellen. Teddy påpekade att det krävdes extra arbete för att skanna svarta (och 

blanka) objekt då reflektionen brister, ett tillfälligt vitt belägg applicerades för att erhålla en 

detaljerad modell. Även polerad krom, stål och transparenta material behöver liknande 

behandling. Skannsprejen tillägger alltså en matt vit beläggning som gör den synlig för 

skanning-verktyget. 
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5. Experimentella utförandet 

Det experimentella utförandet syftade till att imitera belastningar reservdelarna utsätts för, 

baserat på cykelspecialisternas beskrivning. Detta gjordes huvudsakligen för att jämföra 

hållfastheten/beteenden hos delarna. 

Cykelbutiken försedde oss med en originaldel i gott skick. Originaldelen skannades av företaget 

Scan 3D Innovations och i ett första försök blev den digitala modellen inte framgångsrik, detta 

berodde på objektets svarta, blanka och därmed reflekterande yta. Detta undveks genom att 

behandla objektet med ett tillfälligt vitt spraybelägg. Den digitala modellen behövde endast en 

mindre retuschering (i ett enklare modelleringsprogram anpassat för skanningsverktyget) för 

att detaljerat efterlikna originaldelen. CAD-filen exporterades i STL och öppnades därefter i 

Slic3r. SD-metoden tillämpades på grund av enkelheten, dock var det viktigt att ta hänsyn till 

förinställningarna i Slic3r (med USB- metoden kan t.ex. temperatur och hastighet kontrolleras 

manuellt genom Pronterface). Samtliga inställningar anpassades till objektet, däribland 

Honeycomb struktur med dess goda mekaniska egenskaper (se Figur 3) och 3Dtjes 

grundinställningar (som munstyckets diameter). Det använda materialet var PLA och dess 

rekommenderade utskrivningstemperatur var 220̊ C. 

Notera att när STL filen öppnas i Slic3r anpassas storleken automatiskt till den inställda 

arbetsytan (mycket proportionerligt). Det finns även möjlighet att procentuellt öka och minska 

storleken. I (Figur 3) visas alternativen för insidans struktur, den valda honungsstrukturen 

ställdes in på 50 % ifyllnad och visas i första raden. 

Hos Clas Ohlsson kostar en spole PLA-plast 149 SEK och väger 600 gram. 1 gram kostar 0,248 

SEK och PLA-utskriften väger 4,031 gram, vilket innebär att den utskrivna reservdelens direkta 

tillverkningskostnad kan antas till ca 1 SEK/styck. 3D- skrivaren kostar 

€371.90, vilket motsvarar ungefär 3 619,00 SEK (Valuta.se, 2017-05-27). 

 

Figur 3: Strukturer med ökande densitet från vänster till höger - 20 %, 40 %, 60 %, 80 %. Strukturernas 

namn ovanifrån ned: Honeycomb, Concentric, Line, Rectilinear, Hilbert Curve, Archimedean Chords, 

Octagram Spiral. 
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3D-skrivar metoden som användes i vårt fall var FDM som går ut på att värma upp termoplasten 

som sedan matas ut i ett munstycke som går i X, Y, Z-riktningen. Munstycket smälter och 

extruderar plasten på plattformen, som styrs av ett datorprogram. Samtidigt denna process 

utförs jobbar en kylare som kyler och härdar plasten till dess slutförda form. Detta är en repetitiv 

process, då ett lager är färdigt sänks plattformen och påbörjar nästa. 

En lösning till att undvika defekter (så kallad warping som uppkommer vid ojämn nedkylning 

av materialet), kan vara att ha en uppvärmbar arbetsyta/platta. Då denna typ av defekt oftast 

uppkommer vid utskrifter större än 10𝑐𝑚3 var det inte behövligt i detta fall. 

Från att utskrivningen påbörjade tills slutförandet tog det 20 minuter. Efterbehandlingen 

innefattade endast slipning för att få en finare yta (bättre ytfinhet innebär en bättre egenskap 

mot utmattning), detta tog ungefär fem minuter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: 3D-skrivaren av 3Dtje som användes i arbetet. 
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Original- och 3D-utskrivna delen utsattes för ett tryckprov i en servohydraulisk provmaskin, i 

laboratoriet vid Institutionen för Hållfasthetslära (KTH). Detta gjordes i ett försök att imitera 

belastningarna i barnvagnen och erhålla värden i kraft och förskjutning samt jämföra resultaten. 

Placeringen kan ses i Figur 9/Figur 10, maskinen har nollställts vid placeringen där den står i 

kontakt med objektet. Det appliceras en gradvis ökande kraft i låg hastighet och i samband med 

detta förflyttar maskinen sig lodrätt nedåt (med fortsatt kontakt med föremålet), denna 

förflyttning och kraften som appliceras (Figur 5 och Figur 6) mäts. Kraften anges i Newton och 

illustreras längs Y-axeln, hur mycket positionen förändrades i tryckprovet anges i millimeter 

och kan ses längs X-axeln. För originaldelen kan det ses att vid lite mindre än 5mm förflyttning 

når kraften sin högsta punkt på 400N, det är där brottet sker och det kan ses att maskinen 

omedelbart tappar kontakten med föremålet då kraften går från ca 400N till ca 20N. På liknande 

sätt kan det ses för utskrivna delen, som når brott redan vid ca 200N.   
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6. Diskussion och slutsats 

Om cykelbutiken väljer att köpa in en 3D-skrivare är det en relativt låg engångskostnad samt 

plastmaterial som behöver fyllas på vid behov. Cykelbutiken kommer behöva CAD- kunskaper 

vilket är en omfattande och tidskrävande kompetens, avvikelsen från huvudsakliga arbetet i 

vardagen är för stor. Om butiken inte vill investera tid och pengar för ett CAD-system är 

skanningsverktyg ett alternativ. Skanningsverktygen undersökta i arbetet har minst en fyrfaldig 

engångskostnad av 3Dtje-skrivaren. Processen är inte tidskrävande och kan läras/integreras 

snabbt i verksamheten. Nackdelen med skanning är att man måste hålla koll på designskyddade 

objekt då det används i kommersiellt bruk. Det är möjligt att köpa modeller (on-demand) från 

konsultverksamheter eller andra företag med inriktning  mot CAD- lösningar. Ett annat 

alternativ är molnlagrade modeller som kan laddas ned och användas i kommersiellt bruk, 

exempelvis en del modeller från Thingiverse. Fördelen med CAD är möjligheten att fullt ut 

utnyttja kreativitet och konstruera innovativa, anpassade lösningar till kunden. Om ett CAD-

verktyg nu ska användas rekommenderas SolidEdge istället för Blender. Detta på grund av att 

Blender är mer lämpligt för mer konstnärliga ändamål, SolidEdge är mer anpassat för 

komponenter och är därmed att föredra för Cykelbutiken. 

Företaget Shapeways grundades för att dra bort fokus från logistik och expertis och låta 

designers fokusera på design. Det är möjligt att köpa och lägga upp produkter på deras hemsida, 

som även kan säljas till en tredje part. Det är alltså möjligt att sälja produkterna till en tredje 

part via Shapeways. Där finns en ”community” av designers som skulle kunna  hitta innovativa 

lösningar för cykelbutiken (för differentiering). Shapeways tillverkar produkterna i avancerade 

3D-skrivare med hög precision och sköter leverans (Finocchiaro. C, (2013). Med andra ord är 

det ett system som kan bespara cykelbutiken mycket tid och därmed låta fokus ligga på 

”kärnkompetenserna”. 

3D-skrivaren i sig har en ytterst låg kostnad och driftunderhåll, även eventuella fel har 

kostnadseffektiva reparationer, det vill säga eventuella byten av delar. Kostnaden för material 

är naturligtvis svårare att bedöma då det beror på hur mycket som används, dock kan det 

jämföras med det faktum att en reservdel hade en direkt tillverkningskostnad på 1 SEK. Det 

kan antas att fraktkostnaden och produktkostnaden tillsammans för en sådan reservdel är högre 

än 3D-utskriften, förutsatt att det importeras från lågkostnadsland (exempelvis Kina (Qiling)). 

Tidsmässigt är det fördelaktigt att tillverka produkten i Cykelbutiken än att vänta på frakt, 

oavsett om det avser ett annat land eller stad. Exempel  på innovativa lösningar kan vara 

anpassade vattenflaskhållare, GPS-hållare på styret eller anpassade handtag för cyklar. Med 

barnvagnens många olika reservdelar är det möjliga 3D- utskrifter. 

Reservdelen skrevs ut i PLA plast med anledning av att det är ett miljövänligt alternativ, även 

om det fanns mekaniskt starkare alternativ (ABS och PC) finns det ett allmänt intresse  i att 

undersöka miljövänliga alternativ. Det är nämligen så att stora forskningsinitiativ bedrivs  för  

att  lyckas  framställa  PLA-blandning  av  plast  för  att  få  med  de mekaniska egenskaperna, 

utan förlust av miljövänliga egenskaper såsom biologisk nedbrytbarhet. PLA har mekaniskt 

sämre egenskaper och var därmed inte det optimala valet i de nämnda materialen. 

Strukturmässigt (Honeycomb) var det inte möjligt att öka ”infill” till 100 % då det inte längre 
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hade varit Honeycomb (Slic3r tillåter ej), 90 % var möjligt och 50 % var rekommenderat, detta 

för en precis struktur som medför mekaniska egenskaperna. 

I labbtestet visade det sig att 3D-utskriften gick sönder (brottgränsen) av ca hälften så mycket 

kraft som originaldelen. PLA var alltför sprött och den utstickande delen gick sönder relativt 

hastigt, det kan ses i grafen (Figur 4) i form av ett ”hack” vid ca 200N. Grafen för originaldelen 

(Figur 3) påvisar ett duktilt beteende med en mjuk övergång innan brott, med andra ord klarade 

originaldelen testet med stor marginal jämfört med 3D-utskriften. ABS hade varit ett mekaniskt 

lämpligare alternativ för utskrift och PC hade varit optimalt, med stor chans att vara mer hållfast 

än originaldelen i det fall som beskrivits.  

Per Johansson, universitetsadjunkt vid KTH (Industriell Produktion) har nämnt att en möjlig 

lösning för att reservdelen ska tåla högre belastningar, är att fästa de utstickande delarna i 

efterhand. Komponenterna kan separat skapas i CAD-verktyget SolidEdge och exempelvis 

limmas i efterhand, detta resulterar i att reservdelen kan klara av större belastning innan brott i 

det experimentella försöket. 

I sin helhet är det högst sannolikt att hitta mer kostnads- och tidseffektiva lösningar med hjälp 

av 3D-utskrifter. Vad gäller materialhållfastheten är PC det mest lämpliga valet för 

Cykelbutiken, detta trots att PC släpper ifrån sig illa lukt vid smältning och inte är ett 

miljövänligt alternativ. Cykelbutiken är nämligen i större behov av goda mekaniska egenskaper 

än biologisk nedbrytbara material. Om PLA-utskriften hade klarat av minst lika stora 

påfrestningar som originaldelen, hade det varit ett incitament till att välja det som mest lämpliga 

alternativet. Även om det inte har lika goda mekaniska egenskaper som PC så väger den 

miljövänliga aspekten tillräckligt för antagandet om dess lämplighet. Om det  finns ett intresse 

för CAD-verktyg bland personalen/ägaren rekommenderas det att utnyttja fördelarna med att 

köpa in en 3D-skrivare. Notera även att en av de största fördelarna, är att en sparad CAD-modell 

kommer existera för användning i framtiden, den behöver inte designas på nytt. Med ett ökande 

lager av modeller kan den slutligen uppnås en punkt där det finns mindre behov av CAD. Om 

det istället riktar sig mot 3D-utskrivna lösningar rekommenderas det att använda sig av tjänster 

(exempelvis konsulttjänster) där 3D- utskrifter erbjuds. 

Metodreflektion - Då cykelbutiken inte hade möjlighet att köpa reservdelar av den sorten var 

det inte möjligt att sätta ett pris på originaldelen, eventuellt kan arbetskostnaden vara väsentlig, 

däremot är det samma arbetskostnad för den utskrivna delen (som hade ett väldigt lågt 

styckpris) och därmed behövde det inte undersökas. Ytterligare faktorer som måste tas hänsyn 

till är bland annat experimentella försöket, vilket baserade sig på beskrivningar av 

cykelbutikens ägare (cykelspecialist) och hjälp från Wematter. Flera experiment som även 

testar utmattning, olika placeringar och olika material hade resulterat i en mer kompletterande 

bedömning. Med tanke på att originaldelen visat sig ha bristfällig kvalité och därmed varit 

incitamentet till undersökningen, rekommenderas det att PLA-plasten (som klarade av hälften 

så mycket kraft) inte används för det ändamålet. Ribban för kvalitetskrav bör åtminstone sättas 

till det originaldelen klarar av, detta eftersom varumärket Bugaboo kan skadas av alltför 

bristfällig kvalité. Av denna anledning rekommenderas tester med andra material. I slutändan 

används barnvagnar för barn, vilket ställer ännu högre krav på säkerhet. För att bygga en stark 
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tillit till en relativt ny teknik som inte tillämpats på marknaden i full utsträckning, kan det även 

vara bra att ha en säkerhetsfaktor på utskrivna komponenter.   
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1: Värden erhållna från labbet plottades i för den originala reservdelen. 

y = [37.665061950683 38.7609024047852 43.137092590332 

49.5106430053711 53.5384521484375 54.0801811218262 

76.2311553955078 102.615211486816 129.60334777832 

156.891693115234 184.644378662109 210.259979248047 

232.778411865234 254.220718383789 274.873046875 

292.908416748047 309.217926025391 323.070098876953 

337.155700683594 347.483032226563 357.597778320313 

366.710174560547 374.660186767578 381.749755859375 

387.435943603516 393.752807617188 398.223388671875 

403.223571777344 406.608367919922 409.518798828125 

411.718444824219 413.816802978516 414.001922607422 
414.923095703125 412.382141113281 410.118743896484 

23.0289764404297 22.5007762908936 23.2216186523438] 

 

 

x = [1.65921077132225 1.66085362434387 1.68602645862848 
1.72194605693221 1.74043339211494 1.7465460114181 

 

1.84365827590227 1.94378825835884 2.04379204660654 

2.14486476033926 2.24515795707703 2.34564184211195 

2.44446494616568 2.54468386992812 2.64515797607601 

2.74497969076037 2.84519698470831 2.94513162225485 

3.04610771127045 3.14621208235621 3.24526219628751 

3.3469966147095 3.44585510902107 3.54592129588127 

3.64671763963997 3.7465263158083 3.84640321135521 

3.94767569378018 4.05724532902241 4.15811315178871 

4.25719795748591 4.35796845704317 4.45727445185184 
4.55751083791256 4.65688854455948 4.74865827709436 

4.84782783314586 4.94806934148073 5.02329925075173] 

 

plot (x,y, 'r') 

xlabel ('Förskjutning [mm]') 

ylabel ('Kraft [N]') 

title ('Originaldelen') 
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Bilaga 2: Matlabkoden (värden erhållna från labbtestet) för den 3D-utskrivna 

 

 


