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Abstract 

Within the industrial sector, an increased interest and usage of Additive Manufacturing (AM) 
throughout the decade has been formed. The layer-upon-layer building technology has been 
seen and recognized as one of the next industrial revolutionizing methods of production. As 
the technology is still in the trending and uprising phase it should be considered that its full 
potential has not yet been achieved, as large opportunities for implementation of AM exist 
and that new companies and markets have a growing interest in this technology.  

Through this study a market research was conducted to identify and present what 
opportunities and obstacles there are for an increased usage of AM in Sweden. A literature 
study on the Swedish market has been made to present the market as of today. Eight 
qualitative interviews have also been conducted with companies within the industrial sector to 
identify the areas of use within AM for production. The concepts and models used to analyze 
these questions was PEST, Marketing Mix and SWOT.  

The concluded results for advantages in using AM are shortened lead times, reduced costs of 
production of components and tools, reduced material waste and optimization of design 
processes with increased creativity. The concluded challenges are expensive materials and 
machine, the quality of finished components, limited printing volume due to the 3D-printers 
and reliability of printing processes. The finalized opportunities that are presented in this 
work are that AM is dependent on how much research on the subject and factors around it is 
done. How AM will be applied in the coming future revolves around the advancement in the 
technology. The obstacles that are found in this study are lack of competence and lack of 
standard for materials and processes within AM. 
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Sammanfattning 

 

Användningen och intresset för additiv tillverkning (AM) har ökat markant de senaste åren 
och det finns en teori kring att tillverkningsmetoden kan vara det nästa steget i den 
industriella revolutionen. 

Eftersom AM fortfarande befinner sig i utvecklingsstatidet går det att anta att tekniken ännu 
inte uppnått sin fulla potential och att det kan komma att finnas möjligheter att implementera 
tekniken i fler branscher och företag. Detta skulle innebära en bredare marknad för AM.  

Syftet med examensarbetet var att undersöka vilka möjligheter och hinder som finns för ökad 
användning av AM i Sverige. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med åtta olika 
verksamheter tillhörande den svenska industrin och en litteraturgenomgång för att presentera 
nuläget för AM i svensk industriell marknad. Resultatet av datainsamlingen analyserades med 
modellerna PEST, 4P och slutligen SWOT.  

De fördelar som har setts med användningen av AM har varit minskade ledtider, minskade 
kostnader för tillverkning av produkter och verktyg, minskat materialspill och en optimal 
designprocess med ökad kreativitet. De begränsningar som finns i tekniken i dagsläget är att 
priset för material och maskiner är dyrt. Vidare anses även kvalitet på slutdetalj, begränsad 
byggvolym och opålitliga processer vara problematiska. De möjligheter som finns beror 
huvudsakligen på den forskning som görs. Förutsättningarna för AM i svensk industri 
kommer att bero på hur tekniken kommer att utvecklas. De hinder som finns är kopplat till 
kompetensbrist och att det inte finns befintliga standarder för material eller process inom 
AM.  

 

Nyckelord: Additive Manufacturing, Additiv tillverkning, marknadsundersökning, 3D-
printing, Rapid Tooling, Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 

Inom industrin idag vidareutvecklas och mognar tillverkningsbranschen genom integrationer 
av nya informations- och kommunikationstekniker. Begränsningarna inom tekniska 
innovationsapplikationer och processer mellan verkligheten och det virtuella börjar försvinna. 
Denna utveckling som sker globalt betecknas som Industri 4.0, och ses som en fjärde 
industriell revolution. [1, p. 8]   

Användningen och intresset för additiv tillverkning (AM) har ökat markant de senaste åren 
och det finns en teori kring att AM kan vara det nästa steget i den industriella revolutionen. I 
dagsläget bedrivs forskning både globalt och nationellt kring nya tillverkningsmetoder och 
AM har varit ett av de stora fokusområdena. Detta är till stor del sammanhängande med att 
den industriella världen håller på att revolutioneras mot smarta fabriker. I Sverige finns en 
nationell agenda som syftar till att främja användandet av AM och målet är att Sverige ska bli 
världsledande nation inom AM. Sveriges innovationsmyndighet har finansierat projekt för att 
stödja denna utveckling. Detta demonstrerar i vilken riktning den industriella marknadsvågen 
är på väg. [2] 

1.2 Problembeskrivning 

Även om AM varit under frammarsch sedan slutet av 80-talet [3, p. 4] och att utvecklingen 
möjliggjort användning inom områden som direkttillverkning [4, p. 6] kvarstår faktum att 
tekniken fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet. Idag bedrivs omfattande forskning både 
globalt och nationellt för att utveckla och industrialisera tekniken. Svenska 
innovationsmyndigheten har investerat i forskningsprojekt och 2016 bildades The Swedish 
Arena for Additive Manufacturing of Metals. [5, p. 6] 

AM ger nya möjligheter för industrin i jämförelse med mer konventionella 
tillverkningstekniker som CNC-bearbetning och gjutning. Tekniken har implementerats i 
industrin och trenden visar att den är på väg att industrialiseras till en högre grad än i 
dagsläget. Den konstanta utvecklingen resulterar i en marknad i ständig förändring. 
Förändringarna aktualiserar behovet av en marknadsanalys för att kartlägga den befintliga 
tekniken och de branscher som använder AM. Genom detta möjliggörs en högre förståelse av 
marknaden. Oundvikligen blir då även att undersöka de begränsningar som finns i dagens 
teknik. Genom att belysa dessa möjliggörs en analys av vilka barriärer som kan finnas i 
implementeringen av tekniken, de hämmande faktorerna för marknaden i svensk industri. 
Detta tydliggör vilka områden som bör fokuseras på för att kunna öka användningen.  

Eftersom tekniken fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet går det att anta att tekniken 
ännu inte uppnått sin fulla potential och att det kan komma att finnas möjligheter att 
implementera tekniken inom fler branscher och företag. Detta skulle innebära en bredare 
marknad för AM. Det här examensarbetet görs på uppdrag av Etteplan, som uppmärksammat 
tekniken och själva ämnar beträda marknaden. Examensarbetet kommer att utgöra en grund 
för att erhålla en överblick av den befintliga tekniken och den svenska marknaden. Fokus 
riktas mot hur tekniken används, hur svensk industri ser på utvecklingen av tekniken och 
vilka fördelar och begränsningar som finns i dagsläget.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här examensarbetet är att utreda hinder och möjligheter för ökad användning 
av additiv tillverkning i Sverige.  

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Hur ser nuläget ut för AM? 

Med nuläget menas den marknadspenetration som AM har nått inom fordons- och 

flygindustrin. Nuläget beskriver även den befintliga forskning och utbildning som bedrivs 

inom AM. Vidare inkluderar nuläget den marknadsandel som Sverige har gentemot andra 

länder, vilka branscher som AM används inom och vilka tillämpningsområden som finns 

inom dessa.  

[2] Hur tillämpas AM? 

Med tillämpningsområden menas vilka typer av komponenter som i nuläget tillverkas 

med AM. Detta innefattar kategorierna prototyptillverkning, verktygstillverkning och 

direkttillverkning av komponenter.  

[3] Hur ser industrin på AM i framtiden?  

Med framtiden inom AM menas hur AM kommer att användas inom de kommande fem 
åren, med fokus på tillämpningsområden och branscher där AM kan komma att få ökad 
användning.  

[4] Vilka fördelar och begränsningar finns med användandet av AM i dagsläget? 

Med fördelar menas de positiva aspekter som finns med användandet av AM. 

Begränsningarna utgör de negativa aspekterna med som i dagsläget begränsar 

användandet av AM.  

 

1.4 Avgränsningar 

Den här studien syftar till att utreda AM i den svenska industrin. Arbetet omfattar därför 
endast företag tillhörande den svenska marknaden. Studiens arbete begränsas till att 
undersöka företag som använder, forskar eller utvecklar tekniken. De segment som studien 
avgränsas till är fordons- och flygindustrin, forskning och utveckling samt verksamheter som 
ingår i joint-venture företaget Amexci. I Amexci ingår ett flertal företag, från olika branscher, 
som tillsammans arbetar med att främja införandet av AM inom industrin.  

1.5 Disposition 

Den här rapporten är disponerad enligt följande:  

Kapitel 1 introducerar bakgrund, problembeskrivning, syfte, frågeställningar och 
begränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.  

Kapitel 2 innehåller det teoretiska ramverk som presenterar teoretiska modeller som rör 
marknadsundersökningar. Vidare redogörs även för grundläggande fakta och teorier kring 
AM.  

Kapitel 3 beskriver de metoder som använts i studien. Kapitlet avslutas med reflektioner kring 
trovärdigheten i angreppssätten.  

Kapitel 4 presenterar en nulägesbeskrivning av AM på den svenska marknaden.  

Kapitel 5 presenterar resultat från de intervjuer som genomförts i studien.  

Kapitel 6 presenterar en analys kring studiens resultat med modellerna PEST, 4P och SWOT. 
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Kapitel 7 presenterar studiens slutsatser och diskussion. Slutligen ges förslag på vidare arbete.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

Det teoretiska ramverket används för att besvara frågeställningar och därmed uppfylla syftet 
med den här studien. Teorierna är uppdelade i två huvudsakliga delar; teori kring 
marknadsundersökning och teori kring AM. I teori kring marknadsundersökning presenteras 
tre modeller som används i studiens arbete. I teori kring AM ingår förklaring av de olika 
teknikerna och användningsområdena. Vidare presenteras även teorier från tidigare studier 
kring fördelar och begränsningar som finns inom AM.  

2.2 Marknadsundersökning  
En marknadsundersökning är en marknadsinformationskälla. Marknadsundersökningen 
innehåller data som på ett systematiskt sätt har samlats in, analyserats och tolkats med 
utgångspunkt i ett befintligt marknadsföringsproblem. En marknadsundersökning kan 
fungera som ett redskap för styrning och planering. Syftet med den här typen av 
undersökning är att få en inblick och förståelse i marknaden och dess aktörer. 
Undersökningarna görs för att förstå varför marknaden ser ut som den gör. [6, pp. 10-11] 
 
En marknadsundersökning går att se som en typ av omvärldsanalys som görs med syfte att 
samla information kring demografiska och socioekonomiska faktorer, förväntningar, 
medvetenhet, kunskap, attityder, motivation, intentioner, personlighet och beteende. [6, pp. 
9-17] Ofta utreds även marknadssegment, marknadspotential, marknadspenetrering och 
marknadsandel för en produkt. [7, p. 100] I en marknadsundersökning tillämpas ofta ett antal 
verktyg och modeller för att tolka de data som insamlats. Modeller som kan tillämpas är 
marknadsföringsmixen 4P, PEST och SWOT.  

2.3 PEST  
För att identifiera externa faktorer som kan ha inverkan på en marknad, i det här fallet AM, 
kan PEST-modellen användas. PEST står för politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska 
faktorer [8, p. 6]. Denna analys är en process som identifierar aspekter som behöver vägas in 
för att skapa en heltäckande bild av en makroomgivning. För att PEST-analysen ska ge 
förståelse för omgivningen behöver rätt problemområden iakttas. Problemområden kan vara 
någon av följande punkter:  

 Lagar eller krav  

 Det politiska läget  

 Stabiliteten i marknaden  

 Ekonomiska läget  

 Teknologi och innovation  

 Sociala strukturer  

Målet med PEST-analysen är inte att sortera varje enskild faktor enligt kategorierna ovan, 
utan att identifiera så många externa faktorer, som kan ha inverkan på marknaden, som 
möjligt. [8, p. 6]. 

2.3.1 Politiska aspekter  
Den första punkten i PEST-modellen är de politiska faktorerna. En viktig punkt under de 
politiska faktorerna är att ständigt ha uppsyn över förändringar i policy. Även om den 
politiska situationen är stabil kan ändringar i policy ha stor inverkan på en verksamhets 
operationer. Detta kan som konsekvens resultera i att staten får annan syn på vad som ska 
vara prioriterat. Detta kan i sin tur leda till att nya initiativ introduceras som: 

 Konsumentskyddslagar 
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 Regler för miljö och hållbarhet 

 Restriktioner för handel och reformer 

 Skydd och hälsokrav 

[8, p. 12] 

2.3.2 Ekonomiska aspekter 
Den andra punkten i modellen är de ekonomiska faktorerna. Detta innebär ekonomiska 
faktorer som kan ha inverkan på de förutsättningar som finns på marknaden. Dessa faktorer 
tar hänsyn till det ekonomiska klimatet och kan även omfatta finansiering. [8, p. 13] 

Huvudpunkterna för de ekonomiska faktorerna tar hänsyn till förändringar inom ekonomin 
som exempelvis skatter, räntor och handelsregleringar. För verksamheters operationella 
ekonomi inkluderas även arbetslöshet, nivå på färdigheter, tillgänglighet av expertis, 
tillverkningskostnader och kostnadstrender i analysen. [8, p. 13] 

2.3.3 Sociala aspekter 
Den tredje punkten i modellen är de sociala faktorerna. De sociala faktorerna har stor 
inverkan på internationella och globala marknader. Det är viktigt att de sociala faktorerna 
undersöks noga, eftersom bristande kunskap i ämnet kan innebära svårigheter som 
exempelvis att hantera den lokala arbetskraften och problem med marknadsföring. Exempel 
på punkter som räknas till de sociala faktorerna är:  

 Kulturella och sociala strukturer  

 Utbildnings- och karriärstrender  

[8, p. 15] 

2.3.4 Teknologiska aspekter 
Den fjärde punkten i PEST-modellen är teknologiska faktorer. De teknologiska faktorerna har 
blivit nyckelfaktorer för att lista upp punkter eller frågor som potentiellt kan ha påverkan på 
en verksamhets operationer och vara kritiskt för framtida planer. Detta för att 
utvecklingstakten för teknologin har blivit snabbare, vilket medför att när oväntade händelser 
sker förändras marknaden. De teknologiska faktorerna kan i stora drag delas in i produktion 
och infrastruktur. Exempel på de punkter som kan ha inverkan är:  

 Automation  

 Ökad kvalitet av komponenter och slutprodukter  

 Kostnadsbesparingar 

 Användningsgraden av outsourcing  

 Motiv med tekniken 

[8, p. 16] 

2.4 Marknadsföringsmix - 4P 
4P är idag en av de största marknadsföringskoncepten, där en verksamhets olika 
marknadsföringsaspekter beaktas för att bemöta kundefterfrågan i en specifik marknad. 
Marknadsföringsmixen består av alla aspekter i en verksamhet som kan beröra kunder eller 
leverans till kunder. Dessa aspekter delas genom konceptet in i fyra olika variabler: produkt, 
pris, plats och påverkan. [9, p. 80] 

Produkt berör de produkter och tjänster som verksamheter levererar till den specifika 
marknaden. Pris berör de pengar som kunderna betalar för att erhålla verksamheternas 
levererade produkter och tjänster. Plats berör de aktiviteter som verksamheterna genomgår 
för att kunna göra sina produkter och tjänster tillgängliga för kunderna. Påverkan berör de 
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aktiviteter där verksamheterna gör sina produkter och tjänster synliga för att nå ut till och 
locka de eftersökta kunderna. [9, p. 80] 

2.5 SWOT  
SWOT är en analysmetod som används för att identifiera olika punkter som ska ge insyn i 
vilken nulägessituation en verksamhet eller ett objekt befinner sig i. Processen involverar 
analysering av marknaden och omvärlden för att hitta möjligheter och identifiera hot. I 
analysen ingår att identifiera marknadspositioner mot konkurrenter. Processen analyserar 
också styrkor och svagheter för att identifiera framtida möjligheter. Målet med SWOT är att 
para ihop en verksamhets eller ett objekts styrkor med de möjligheter som finns, samtidigt 
som svagheterna ska elimineras och hoten undvikas. [9, p. 81]. 
 
Ett skäl till att använda SWOT-analysen är att modellen är applicerbar inom många områden 
samt att processen är iterativ, vilket betyder att modellen är upprepningsbar. Detta kan med 
andra ord beskrivas som att ett erhållet resultat från analysen inte är definitivt. Finns det 
uppdateringar eller ändringar av det studerade objektet kan analysen göras om på nytt för att 
erhålla en uppdaterad omvärldsanalys. SWOT genomförs i två skilda delar, en intern analys 
som omfattar styrkor och svagheter och en extern analys som omfattar möjligheter och hot. 
[10, p. 11] 
 

2.5.1 Interna faktorer 
De interna faktorerna i SWOT är exempelvis kultur, expertis, resurser och ordervinnande 
egenskaper som ett företag innehar på marknaden. Kategorin kultur inkluderar punkter som 
etik, tro, offentlig profil och verksamhetsstruktur. Resurser inkluderar bland annat position 
av finansiering, byggnader, produktionsanläggningar, maskiner och andra fysiska 
infrastrukturer. Ordervinnande egenskaper är konkurrensfördelar som exempelvis 
kundnätverk, patent, informationssystem, kapital och forskning och utveckling [10, p. 14].  

2.5.1.1 Styrkor 

Denna del av SWOT-analysen är de styrkor som en verksamhet innehar. Analysen ska omfatta 
identifierade faktorer som är värdeadderande eller ger konkurrensfördelar för det studerade 
objektet. Ett fåtal punkter som kan inkluderas är tillgängligt kapital, utrustning, etablerade 
och lojala kunder, befintliga distributionskanaler, äganderätt till material, patent, information 
och system samt andra resurser av värde. De frågor som kan ställas för att identifiera styrkor 
kan vara: 

 Vad är det som görs bra? 

 Vad är det som gör att kunder väljer objektet? 

 Vilka resurser finns? 

 Vilka anser omvärlden vara styrkorna? 

 Vilka är konkurrensfördelarna?   
 
Det viktiga för denna delen av SWOT är att frågorna som blir besvarade ska komma från 
externa referenser, utanför den grupp av medverkande som genomför analysen. [10, p. 15] 
 

2.5.1.2 Svagheter 

Denna del av SWOT behandlar de faktorer som har negativa implikationer. Det omfattar allt 
som är icke-värdeskapande eller förhindrar skapandet av konkurrensfördelar för det 
studerade objektet. De frågor som kan ställas för att identifiera svagheter kan vara: 

 Vad kan förbättras eller göras ändringar i? 

 Vad är det som görs dåligt? 

 Hur ska detta jämföras med allt annat? 

 Hur står prestationen mot vad konkurrenter presterar? 

 Vad säger kunderna? 

 Vad säger tredjeparter?  
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[10, pp. 16-17] 

2.5.2 Externa faktorer  
Den externa delen av analysen inkluderar omgivningen som det studerade objektet berör eller 
används i. Det kan exempelvis vara marknaden, ekosystemet eller tredjeparter. Marknaden 
innefattar de marknadssektorerna som det studerade objektet används eller handlas i. 
Ekosystemet är befintliga eller framtida teknologier samt befintliga eller introducerade 
affärsmodeller. Ekosystemet kan också omfatta den sociala, ekonomiska eller politiska 
omgivningen som det studerade objektet befinner sig i. För analysering av ekosystemet 
används den tidigare beskrivna PEST-analysen. Tredjeparter kan vara intressenter som berörs 
som inte är direktrelaterade kunder. Exempel på detta är leverantörer, partners, 
konkurrenter, media eller andra affärsmässiga intressenter [10, pp. 18-19].  

2.5.2.1 Möjligheter 

Denna del av SWOT behandlar de olika fenomen som uppkommer från exempelvis 
förändringar i marknaden, förändrat kundbeteende, teknologisk utveckling och nya 
produktionsmetoder. Viktigt att understryka är att en möjlighet för en marknad kan vara ett 
hot för en annan [10, p. 19].  

2.5.2.2 Hot  

Denna del av SWOT behandlar processer som involverar risker för det studerade objektet. 
Hoten kan definieras som faktorer som uppkommer från den externa makroomgivningen, 
som är bortom objektets kontroll. Ett antal punkter som kan inkluderas är att kunna förutse 
och besvara konkurrenters handlingar, prisökningar, transportkostnader, policy, förändringar 
i marknaden, ändrat kundbeteende och ekonomiska recessioner. Att identifiera hot är nyckeln 
till SWOT-analysen då det listar upp faktorer som hindrar utveckling eller förbättrad 
etablering av det studerade objektet [10, pp. 21-22].  

2.6 Additiv tillverkning  
AM är en av tre fundamentala tillverkningsprocesser [3, p. 21]. Tekniken skiljer sig från de 
mer konventionella, så som CNC-bearbetning och gjutning. Tekniken framkom under 80-talet 
och var till en början främst förknippad med Rapid Prototyping, prototypframställning [3, p. 
7] [11, p. 2527]. Allteftersom AM utvecklats har tillämpningsområdena blivit fler och idag är 
det inte längre begränsat till prototypframställning, utan används även vid direkttillverkning 
av komponenter och detaljer. Detta har kommit att förändra förutsättningarna i svensk 
industri och produktion, då tekniken medför många fördelar i jämförelse med CNC-
bearbetning och gjutning. [3, p. 21] 

Det finns ett flertal olika additiva tillverkningstekniker och möjligheterna är många. AM-
tillverkning är möjlig med solida, flytande och pulverbaserade material. De materialtyper som 
används i dagsläget är papper, polymerer, vax, metaller och keramik. [3, p. 8] Även om 
teknikerna skiljer sig åt har samtliga gemensamt att tillverkningsprocessen grundar sig i att 
addera material lagervis till en komponent. AM är enligt svensk standard SS-EN ISO/ASTM 
52 900:2017 definierat enligt:  

“Additive manufacturing is the general term for those technologies that based on a 
geometrical representation creates physical objects by successive addition of material.” [12] 

2.6.1 Tillverkningsprocessen 
Första steget i tillverkningsprocessen är att 3D-detaljen konstrueras och designas fram i ett 
CAD-system. Designprocessen innefattar både formgivning och konstruktion och gäller för 
detaljen som skall tillverkas, men inkluderar även framtagning av stödstrukturer som kan 
vara nödvändiga under uppbyggnadsprocessen. Stödstrukturerna kan vara nödvändiga för att 
undvika deformationer. I vissa fall krävs inga stödstrukturer. Detta gäller främst 
pulverbaserade polymera AM-tekniker. I dessa fall fungerar istället omkringliggande 
råmaterial som stöd under uppbyggnadsprocessen [3, p. 26]. Nästa steg är att konvertera 
CAD-filen till en STL-fil. Det här filformatet är det mest frekvent förekommande. Filen förs 
sedan vidare till en 3D-printer. Därefter görs kontroller och förberedelser av STL-filer, för att 
säkerställa att konverteringen är i sin ordning. 3D-printern skär upp filen över 3D-detaljen i 
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tvärsnitt, som är de 2D-geometrier som uppbyggandet sker efter för att slutligen skapa 3D-
detaljen. Själva uppbyggnadsprocessen är automatisk och sker i princip oberoende av 
operatörer. Uppbyggnadsfasen kan ta upp till några timmar, beroende på detaljstorlek och 
antalet detaljer som skall framställas. Slutliga steget i processen är efterbehandling. Detta kan 
bland annat innebära borttagning av stödstrukturer eller överblivet material. I vissa fall kan 
det även vara aktuellt med efterbehandling i form av härdning av detaljerna. Slutligen kan det 
även vara aktuellt med slipning och målning av detaljerna för att förbättra ytfinishen. [3, p. 
26] 

2.7 Användningsområden för AM  

Användningsområdena av AM går att dela in i tre olika kategorier: Rapid Prototyping, Rapid 
Tooling och Rapid Manufacturing. Samtliga användningsområden har sina fördelar i 
avseende på additiva tillverkningsmetoder. Rapid Prototyping växte fram under 80-talet. 
Därefter kom Rapid Tooling att tillämpas på 90-talet. Tekniken kom sedan att utvecklas till 
den grad att Rapid Manufacturing blev en möjlighet vid millenniumskiftet. [11, p. 2527] 

2.7.1 Rapid Prototyping  
Rapid Prototyping (RP) är ett begrepp som används för processer som involverar 
framställning av prototyper och modeller direkt från CAD. RP möjliggör tillverkning av 
konceptmodeller snabbare och mer kostnadseffektivt än konventionella metoder. [11, p. 2517] 

Genom att integrera AM redan under produktutvecklingsprocessen kan mängden prototyper 
och tester ökas tidigt under designcykeln. Detta reducerar i sin tur time-to-market för den 
slutgiltiga produkten. Ytterligare en fördel med ökad mängd prototyper är att den slutgiltiga 
designen kan beslutas tidigare. Även kostnaderna reduceras, då framställningen per detalj 
oftast blir billigare än med andra metoder. Detta gäller trots att 3D-printers ofta är dyra att 
införskaffa. En faktor att ta hänsyn till är att arbetskostnaderna också kan bli mindre, då 
manuellt arbete de facto minimeras eftersom 3D-printrarna sköter tillverkningsprocessen 
automatiskt. Dessutom är chansen att eventuella fel i designen och konstruktionen 
framkommer tidigare i processen, vilket i sin tur genererar en lägre felkostnad på detaljerna. 
Ytterligare en aspekt som bör vägas in är underlättandet av kreativt arbete. RP möjliggör 
experiment och nya designer och konfigurationer. Tidigare har ingenjörer och designers varit 
tvungna att begränsa antalet koncept, eftersom mängden prototyper varit begränsade. [11, p. 
2517] 
 
AM möjliggör tillverkning av konceptmodeller snabbt och billigt. Dessa modeller används 
främst i syfte att se över design och konstruktion eller att presentera ett koncept för eventuella 
kunder. [11, p. 2517] 

2.7.2 Rapid Tooling  
Tillsammans med prototyptillverkning, kan verktygsframställning vara den dyraste och mest 
tidskrävande delen i produktutvecklingsprocessen [13, p. 103]. Detta talar för att det finns 
fördelar med att använda tillverkningsprocesser som reducerar både kostnad och ledtid. 
Rapid Tooling (RT) är en tillverkningsprocess som omfattar verktygsframställning. 
Fördelarna med tekniken är att ledtiden förkortas, vilket leder till en kortare time-to-market 
för produkter. Tekniken underlättar även framställning av gjutformar med komplexa 
geometrier. Ytterligare en fördel är att tekniken kan användas i kostnadsreducerande syfte. 
Teknikens nackdelar är att verktygen har en kortare livslängd än verktyg som tillverkats på 
traditionellt vis. Verktygen kan även ha längre toleranser, vilket leder till sämre precision. [11, 
p. 2528] 

RT indelas vanligen i två olika kategorier: Soft Tooling och Hard tooling. Soft Tooling är 
framställning av verktyg till lågvolymsproduktion. Soft Tooling används främst för 
tillverkning av verktyg eller gjutformar som används vid ett enstaka tillfälle eller under 
lågvolymstillverkning. Den här typen av verktygsframställning lämpar sig vid exempelvis 
formar till prototyptillverkning. Hard Tooling är tillverkning av verktyg avsedda för 
högvolymsproduktion. Detta omfattar oftast metallformar eller kiselsandformar till gjutning. 
Dessa formar är ofta av hög kvalitet och ger upphov till en fin ytfinish på producerade detaljer. 
[11, p. 2528]  
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Tekniker som ofta används under verktygsframställningen, och allra främst under Hard 
Tooling, är SLS och SLM. Verktygen framställs i materialtyper som metaller, keramer och 
kompositer. [11, p. 2528] [14] 

 

2.7.3 Rapid Manufacturing 

Vissa AM-tekniker möjliggör direkttillverkning av funktionella detaljer och kan vara en 
slutprodukt eller användas i sammansättning till en slutprodukt. Detta benämns som Rapid 
Manufacturing (RM). Även semifunktionella detaljer är ett alternativ och i dessa fall är syftet 
primärt att testa detaljens geometri och inte materialegenskaper. De faktorer som avgör 
huruvida detaljen är lämpad för funktionella detaljer eller inte är materialegenskaperna. [11, 
p. 2530] 

 

2.8 AM-tekniker  

Nedan ges en beskrivning till några vanliga AM-tekniker som används i dagsläget. 

2.8.1 Stereolithograpy 

1987 introducerades Stereolithograpy (SL) på marknaden av företaget 3D Systems. Den här 
tekniken var startskottet för AM. [15, p. 1] Tekniken går ut på att detaljer byggs av 
fotopolymerer som härdas när materialet utsätts för ultravioletta laserstrålar. Processen sker 
lagervis, och varje lager skannas med laserstrålarna. Det finns olika typer av fotopolymerer 
och de flesta som används i SL är härdbara med UV-strålar. Tillverkningsprocessen bygger på 
principen fotopolymerisation, som innebär sammanfogning av molekyler i kedjeliknande 
polymerer. Fotopolymerisation är polymerisation som är initierad av fotokemiska processer, 
där startpunkten är tillförsel av energi. Fördelarna med SL är flexibilitet i uppbyggnadsvolym. 
Detaljerna tillverkas med god noggrannhet i processen. Ytfinishen på detaljerna som 
tillverkas med SL är bland de bättre i jämförelse med övriga AM-tekniker. Dessutom finns det 
ett brett utbud av material som är lämpad för SL-tillverkning. Nackdelarna med tekniken är 
att det krävs stödstrukturer under uppbyggnaden av detaljerna. Därför krävs det även 
efterbehandling för att ta bort stöd och annat oönskat material från detaljen. I vissa fall kan 
det även bli aktuellt med härdning för att färdigställa detaljen. Användningsområdena är 
konceptuella prototyper och prototyper för design, analys, verifikation och funktionella tester. 
SL är även lämpat för RT, bland annat genom framställning av mönster till 
precisionsgjutning. SL är även lämpat för att tillverka verktyg för fixturer och verktygsdesign. 
[3, pp. 43-48] 

 

2.8.2 Selective Laser Sintering  

Selective Laser Sintering (SLS) introducerades på marknaden år 1992 av DTM, som senare 
kom att köpas upp av 3D Systems. [3, p. 137] De material som används för SLS är i 
pulverform. Ett exempel på detta är polyamid, som är vanligt förekommande i SLS.  
Tillverkningsprocessen innebär att ett tunt lager pulver appliceras på detaljen i 
byggkammaren. En laserstråle riktas mot det applicerade pulverlagret och sintrar detaljen. 
Sintring är, till skillnad från smältning, att sammanföra partiklar genom upphettning till en 
temperatur som understiger materialets smältpunkt. Densiteten blir inte lika hög som i 
smältning och vid SLS uppgår densiteten i den printade detaljen till ungefär 50–62 %. 
Fördelarna med tekniken är att det inte behövs CAD-konstruerade stödstrukturer under 
uppbyggnadsprocessen. Omkringliggande pulvermaterial fungerar som ett stöd i sig. Detaljer 
som tillverkats med SLS kräver endast lite efterbehandling, vilket är kostnadsbesparande. SLS 
är även flexibelt vad gäller materialval och möjliggör tillverkning med varierande material i 
pulverform. Generellt sett går nylon, polykarbonater, metaller och keramik att användas i 
tillverkningen. [3, p. 138] 
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Nackdelarna med tekniken är att SLS-maskinerna är dyra. Energiåtgången är hög under 
tillverkningsprocessen. Vidare är ytfinishen på SLS-tillverkade detaljer förhållandevis dålig, 
då det förekommer ojämnheter och skrovligheter i detaljytan. SLS används främst för 
konceptuella och funktionella prototyper. Vidare lämpar sig tekniken även för RT. [3, p. 146] 

 

2.8.3 Selective Laser Melting 

Selective Laser Melting (SLM) introducerades på marknaden år 2000. Materialet som 
används i SLM är metallpulver. Materialvalet är flexibelt, vilket innebär att det är möjligt att 
tillverka med ett flertal olika metalltyper. SLM-systemet består av en optisk lins som i 
samverkan med en laserstråle smälter material lager för lager under tillverkningsprocessen. 
Laserstrålen smälter materialet, till skillnad från SLS-teknologin som sintrar. Genom 
smältningen kan detaljen anta en fullt solid form, med en densitet på nära 100 %, vilket 
medför högre styrka och dimensionell noggrannhet. [3, p. 150] De generella fördelarna som 
finns med användningen av SLM-tekniken är att detaljerna och verktygsinsättningarna håller 
god kvalitet. Det finns ett brett utbud av material som går att använda, därav hög flexibilitet. 
De nackdelar som återfinns med SLM är att det kräver hög energiåtgång under 
tillverkningsprocessen. Själva uppbyggnadsprocessen är även tidskrävande. De 
användningsområden som finns är RT, RP och även detaljer inom flygplans- och 
biomedicinsk industri. [3, p. 152] 

2.8.4 Fused Deposition Modeling 

Fused Deposition Modeling (FDM) utvecklades av Scott Crump 1988 och kommersialiserades 
1991. I början av 1992 introducerade Stratasys Ltd sin första printer för FDM. Materialet som 
används i FDM är filament, trådar, som är virade kring spolar. Trådarna består vanligen av 
polymerer, men kan även vara i metall. FDM-printern består av ett munstycke och en 
plattform som detaljen byggs på. Munstycket kan röra sig i x-y-led och följer ett förutbestämt 
rörelsemönster som styrs av den STL-fil som installerats. Under tillverkningsprocessen matas 
trådarna från spolarna ut genom munstycket. Munstycket är upphettat och smälter materialet 
till en semiflytande form under processen. När ett helt lager applicerats rör sig plattan som 
detaljen står på ett steg nedåt. Därefter fortsätter munstycket att applicera nästa lager på 
detaljen. [3, p. 114] 

Fördelarna med FDM är att materialspillet minimeras. Detta eftersom det bara är material 
som behövs vid uppbyggnaden av detaljen som används. Efter uppbyggnaden av detaljen är 
det enkelt att avlägsna stödstrukturer från detaljen. Detta innebär en förenklad och förkortad 
efterbehandling. Andra fördelar med FDM är flexibiliteten i materialval. Det är enkelt att byta 
materialspole, och på så vis byta material som används under tillverkningen av detaljerna. 
FDM tekniken möjliggör dessutom uppbyggnad av detaljer med större volym än många andra 
AM-tekniker. Nackdelarna med tekniken är att det blir en begränsad precision i detaljen. 
Efter uppbyggnadsprocessen förekommer även oförutsedd krympning i detaljen, som beror 
på termisk kontraktion och inducerad stress eftersom materialet svalnar fort efter 
upphettningen. Användningsområden för FDM är främst konceptuella- och funktionella 
prototyper, RP. [3, p. 116] 

2.8.5 Electron Beam Melting  

Electron Beam Melting (EBM) är en teknik som framkom 2009. EBM-printern består av en 
EBM-pistol och en plattform i vakuum. EBM-pistolen består av elektronstråle och ett 
trådmatningssystem med två trådar. Processen går ut på att ett material, pulver eller tråd, 
försätts i vakuum och sammanförs genom upphettning av en elektronstråle. Detaljen 
tillverkas genom att smälta pulver eller tråden lagervis med elektronstrålen. [3, pp. 127-128] 
Trådarna kan vara av två olika material. EBM-maskinens munstycke rör sig i y-z-led och 
plattformen som detaljen byggs utifrån rör sig i x-led.  
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Fördelar med tekniken är att materialspill minimeras. Tillverkningskostnaden är 
förhållandevis låg. EBM möjliggör även tillverkning med varierande materialkompositioner 
eftersom två olika materialtrådar av olika materialtyper går att användas samtidigt under 
uppbyggnadsprocessen. EBM-printern har även en hög uppbyggnadshastighet. Till teknikens 
nackdelar tillhör begränsningar i materialval. [3, p. 128] Användningsområden för EBM är 
RM, främst av medicinska implantat och detaljer för flygindustrin [3, p. 171]. 

2.8.6 PolyJet  

PolyJet är en teknik som, liksom FDM, är utvecklad och patenterad av Stratasys Inc. Tekniken 
går ut på att flytande fotopolymerer adderas lagervis och sammanfogas med UV-ljus. [3, p. 
55]. Fördelarna med tekniken är den höga kvaliteten och noggrannheten på detaljerna. 
Tillverkningsprocessen är snabb och ytfinishen på de tillverkade detaljerna är god. 
Nackdelarna är att det krävs efterbehandling för att skölja bort stödstrukturer från detaljerna. 
PolyJet innebär en högre andel spill eftersom materialet från de bortsköljda stödstrukturerna 
inte går att återanvända. Användningsområden för PolyJet är konceptuella prototyper och RT 
till precisionsgjutning. [3, pp. 58, 59] 

 

2.9 Teori kring fördelar och begränsningar  

Tidigare studier som gjorts inom AM nationellt har avhandlat positiva och negativa aspekter 
inom AM.  

2.9.1 Fördelar  
Som tidigare nämnt bidrar AM med andra förutsättningar än konventionella 
tillverkningstekniker. Ett urval av dessa fördelar kommer att presenteras nedan.  

2.9.1.1 Detaljkomplexitet  

En fördel är att graden av komplexitet i detaljen inte är en kostnadsfråga. Med konventionella 
tillverkningsmetoder innebär det ofta större tillverkningskostnader ju komplexare geometri 
den tillverkade detaljen innehar. Genom att använda AM blir den geometriska designen inte 
en kostnadsfråga. Genom detta möjliggörs tillverkning av komplexa geometrier. [2, p. 10] 

2.9.1.2 Reducerat materialspill  

Generellt sett leder användandet av AM till reducerat materialspill, vilket är en stor 
kostnadsfördel i tillverkning med dyra metaller. [2, p. 10] 

2.9.1.3 Ökad kundanpassning  

Graden av kundanpassningar kan öka. Med konventionella tillverkningstekniker är det ofta 
oekonomiskt att producera detaljer om de inte tillverkas i större kvantiteter eller batcher. Med 
AM blir inte kundanpassningar dyrare. Detta möjliggör kundanpassningar så att varje detalj, 
eller produkt, är avsedd att passa slutanvändare. [2, p. 10] 

2.9.1.4 Detaljkonsolidering 

Detaljkonsolidering blir en möjlighet genom användning av AM. Detta innebär att en detalj 
som tidigare bestått av ett flertal olika detaljer istället tillverkas i ett stycke som en enda 
komponent. Detta reducerar monteringskostnaden. [2, p. 10] 

2.9.1.5 Möjlighet att testa nya idéer 

Genom att använda AM är det möjligt att frångå de stora kostnaderna för 
verktygsframställning vid tillverkning av nya produkter. Dessa initiala kostnader kan fungera 
som en barriär för att testa nya idéer och AM kan underlätta detta genom att sänka dessa 
kostnader. [2, p. 10] 

2.9.1.6 Materialutbud 

Materialutbudet kan vara en fördel som tillkommer genom AM. Tillverkning av detaljer i vissa 
typer av material, som titaniumaluminid, kan vara mycket svårt med konventionella 
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tillverkningstekniker. Användning av AM kan ge andra förutsättningar att tillverka med andra 
material. [2, p. 10] 

 

2.9.2 Begränsningar   
Även om AM har en utvecklande grad av användning och tillämpning finns fortfarande många 
viktiga nyckelfaktorer som tillkommer i form av begräsningar för teknologin. Beroende på 
vilken AM-teknik som används förekommer hinder, och dessa kan indelas i följande faktorer:  

2.9.2.1 Geometrisk design för AM 

Då AM-teknikerna idag fortfarande använder STL som den vanligaste filen från CAD- och 
CAM-systemen uppkommer fortfarande konverteringsfel. Detta eftersom det kan uppstå 
numeriska fel vid databeräkning under konvertering till STL-fil. STL använder sig av 
triangulära polygoner som gränsar mot omkringliggande polygoner för att skapa täta och 
slutna ytor i filerna. [16, p. 72] Även här uppkommer problem med ojämna triangulära ytor 
från exempelvis degenererade trianglar, självbeskärande trianglar, gap mellan trianglar och 
sprickor i trianglar. Dessa problem utgör geometriska fel i slutdetaljen som kan vara svåra för 
konstruktören att förhindra och åtgärda i ett tidigt konstruktionsstadie genom CAD-
programmen. Detta kan resultera i att ledtiderna för komplexa konstruktioner blir långa. 
Skulle konstruktörerna vara förhastade med att utforma CAD- eller CAM-filer och låta 
tillverkning ske, trots konverteringsfel, skulle detta resultera i kostsamma kvalitetsavvikelser i 
slutdetaljen. [16, p. 72] 

2.9.2.2 Materialdesign för AM   

En av de mer förespråkade faktorerna för AM är hur teknologin kommer tillföra kraftfulla 
system eller verktyg för analys av materialegenskaper i kombination med geometrisk form, 
hierarkisk form och storlek. Även om AM möjliggör komplexa geometriska modeller 
förekommer också problem. Att skapa komplexa modeller leder till större 
konstruktionsmässiga krav. 

Efterfrågan ökar för material med hög styrka och hållfasthet, som är lätta i vikt och är 
förhållandevis billiga. [16, p. 76]. Att material med dessa egenskaper inte finns tillhanda i 
dagsläget sätter begränsningar för vad AM kan göra. Detta gör det svårt att optimera 
prestanda inom konstruktion. Dessutom är begränsning i materialegenskaper ännu ett 
problem. Detta skulle förhindra många idéer från prototyptillverkning. Tiden för att arbeta 
fram material med förväntade egenskaper kan också ta lång tid samtidigt som det kan bli 
kostsamt för verksamheten att bedriva forskning kring nya materialegenskaper som ska vara 
konkurrenskraftiga. [16, p. 76] 

2.9.2.3 Software & Interface 

AM skulle inte användas i dagens utsträckning om det inte vore för stor utveckling inom 3D-
modellering. Både CAD och CAM har skapat nya förhållanden mellan tillverkningsprocesser 
och materialteknik. Faktum är dock att mjukvaruprogram behöver utveckla funktioner som 
ska stödja alla dessa AM-processer. Dessutom har mjukvaruprogrammen för AM en högre 
inlärningskurva än de för konventionell tillverkning. Det krävs fulländad träning och praktisk 
användning innan dessa program kan användas effektivt. Som resultat krävs det 
konstruktörer med hög kompetens inom produktutveckling för mjukvara. Detta kan göra det 
väldigt kostsamt för en verksamhet att lära upp och behålla konstruktörer. [16, p. 77] 

2.9.2.4 Processutveckling 

Det talas om att AM-teknologin ger möjligheter att vidareutveckla open source-processer för 
produktutveckling [16, p. 78]. Med hjälp av open source för 3D-printers är det möjligt att dela 
information kring produktdesign i öppna plattformar. Detta ger möjlighet för allmänheten att 
ta del av informationen och modifiera designen för eget bruk. På så vis skapas en gemensam 
informationsdatabas, vilket bidrar med nödvändig information för allmänheten. Open source 
hardware definieras enligt organisationen OSHWA som: 
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”Design skall göras offentligt så att alla ska kunna studera, modifiera, distribuera, tillverka 
och sälja för den tänkta designen eller skapta hårdvaran.” [17] 

Detta innebär att CAD- eller CAM-filer görs offentliga för nedladdning på plattformar som 
exempelvis Thingverse och Github. Ny forskning har dock visat på att open souce hardware-
projekt inte har offentliggjorts fullt ut, vilket motstrider själva definitionen av OSHWA [16, p. 
79]. Detta medför att modifikationer av produktdesign inte uppdateras på dessa plattformar. 
Konsekvensen av detta blir att allmänheten inte kan ta del av information som innehåller 
modifikationer och förbättringar av produkten. Detta kan bland annat bero på att 
verksamheter kan erhålla stora konkurrensfördelar genom att hemlighålla information. Det 
finns signifikant data på att open source hardware kan generera hög return-on-investment för 
relevanta intressenter. [16, p. 79] 

Förmågan att simulera processer för planering och optimering är kritisk för AM-metoder för 
att säkerställa korrekta fysiska egenskaper som exempelvis: storlek på deponeringsmaterial, 
precision på detaljform i förhållande till CAD-fil, typ av materialbehandling och nödvändig 
materialtemperatur under uppbyggnadsprocess. I jämförelse med konventionella 
tillverkningsprocesser behöver AM i dagsläget fler kontrollerbara processparametrar. Detta 
medför utmaningar för utvecklingen av simulations- och optimeringsprocesser för AM. Det 
finns i nuläget inget kommersiellt simulationssystem för AM. Ytterligare forskning och 
utveckling behövs för att skapa simulationssystem, likt de som finns för tekniker som CNC-
bearbetning och gjutning. [16, p. 79] 
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3 Metod  
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar genomförs en explorativ undersökning av kvalitativ 
karaktär. Arbetet bygger på ett flertal metoder som delas upp i angreppsätt och 
analysmetoder. Under studien genomförs en litteraturstudie och intervjuer med åtta olika 
organisationer för att presentera en nulägesbild av marknaden idag. Dessa 
datainsamlingsmetoder ligger sedan till grund för vidare analys och diskussion.  

 

Tabell 1: Koppling mellan frågeställning och metod 

3.2 Angreppssätt  

Den här studien omfattar två olika angreppsätt. Den första och inledande metoden är en 
litteraturstudie. Den andra omfattar åtta kvalitativa intervjuer med personer från olika 
organisationer och institut. Nedan presenteras tillvägagångssätt och vidare återges detaljer för 
genomförandet.  

3.2.1 Litteraturstudie  
Som en del av examensarbetet genomförs en omfattande litteraturstudie. Syftet med en 
litteraturstudie är att samla gedigen information kring det ämne som valts att utforska. Målet 
är att erhålla kunskap kring ämnet och få en inblick i tidigare och aktuell forskning. 
Litteraturstudien i det här examensarbetet är indelad i två olika delar. Den första delen av 
litteraturstudien fokuseras på att utforma ett teoretiskt ramverk som därefter används för att 
besvara studiens frågeställningar. Det teoretiska ramverket innehåller teorier och modeller 
inom ämnet marknadsundersökning och även grundläggande teorier kring AM. Den andra 
delen av litteraturgenomgången fokuseras på att utreda nuläget på marknaden för AM. En 
nulägesanalys kring den svenska marknaden för AM presenteras i kapitel 4. Denna del ämnar 
besvara studiens första frågeställning: hur ser nuläget ut för AM?   

Litteraturstudien är baserad på facklitteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar som 
behandlar både marknadsundersökning och AM. Som en del av informationssökningen 
används PRIMO som sökmotor. Rapporter och vetenskapliga artiklar inhämtas från 
databasen Scopus. Vidare hämtas även rapporter, artiklar och e-böcker från Internet.  

3.2.2 Intervjuer  
Som en del av studien genomförs kvalitativa intervjuer. Den här delen är indelad i tre 
huvudkategorier och riktar sig mot tre olika typer av intressenter. Den första kategorin 
innehåller företag som tillämpar tekniken i sin verksamhet. Den andra kategorin innehåller 
företag som arbetar med att utveckla och tillverka 3D-printers. Den tredje kategorin är 
institut som bedriver forskning kring tekniken. Samtliga intervjuer syftar till att utreda och 
besvara studiens fyra frågeställningar.  

Frågeställningar:  Datainsamlingsmetoder:   Analysmetoder:  

Hur ser nuläget ut för AM?  Litteraturstudie  PEST, SWOT 

Hur tillämpas AM? Intervjuer  

Hur ser industrin på AM i framtiden? Intervjuer  

Vilka fördelar och begränsningar finns 
med AM? 

Intervjuer 4P, PEST, SWOT 
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Intervjuerna är djupintervjuer och kvalitativt inriktade. Intervjuerna är av semistrukturerad 
karaktär. Frågorna är individuellt utformade för varje kategori av verksamhet (se bilaga 1–3). 
Målet är att lämna utrymme för breda svar för att erhålla så bred kunskap kring ämnet som 
möjligt. Intervjuerna är standardiserade till den grad att olika intervjupunkter är 
konstruerade innan intervjuerna genomförs. Detta för att försäkra att samtliga punkter som 
anses vara aktuella och relevanta för studien tas upp under intervjuerna. Samtliga intervjuer 
genomförs på plats. Intervjupunkterna bidrar till en viss grad av standardisering och 
möjliggör på så vis jämförelser mellan de olika organisationernas svar. Bearbetning av data 
möjliggör utformning av matriser genom att jämföra samtliga svar från de deltagande 
företagen.  

Under intervjuerna deltar två intervjuare som båda intervjuar och antecknar svar. 
Anledningen till att intervjusvaren antecknas istället för att spelas in beror på två 
huvudsakliga faktorer. Första skälet är att intervjupersonerna inte ska känna obehag inför att 
spelas in. Andra skälet är att transkribering av intervjuer är tidskrävande och i den här 
studien fungerar intervjuanteckningar likvärdigt mot transkribering. Under intervjuerna tas 
anteckningar av två intervjuare. Efter intervjuerna genomgås det insamlade materialet 
omgående och en detaljerad sammanfattning skrivs. Därefter understryks de viktigaste 
nyckelvariablerna och punkterna i intervjun. Slutligen sammanställs svaren och presenteras i 
rapportens nulägesbeskrivning.  

Totalt genomförs åtta kvalitativa intervjuer med företagen Husqvarna, Volvo Cars, SKF, ABB, 
Atlas Copco, GKN Aerospace, Swerea Swecast och Arcam. Tidsåtgången för en intervju 
varierar mellan en och två timmar. Kontakt med samtliga företag görs via mejl, där tid och 
datum för intervjuerna samt en beskrivning kring studiens frågor och syfte ingår. 

3.2.2.1 Urval  

Inför intervjuerna genomförs ett urval av institut och industriella organisationer som 
kontaktas och blir tillfrågade att delta i studien. Under urvalet riktas fokus mot organisationer 
som i dagsläget arbetar med AM i antingen RP, RT eller RM. I urvalsprocessen kontaktas 
företag som är medlemmar i Amecxi, som är en joint venture-företag som arbetar med AM. 

Ytterligare en punkt som uppmärksammas under urvalet är att försöka spegla många olika 
delar av den befintliga AM-industrin i Sverige för att få in fler aspekter och synsätt på AM. 
Detta är ett viktigt skäl till att inkludera forskningsinstitut i studien. Därtill tillfrågas 
tillverkande industrier som använder någon AM-teknik, tillverkare av 3D-printers och 
leverantörer av råmaterial till tillverkningsprocesserna. Inom urvalet av tillverkande 
industrier är ambitionen att inkludera företag från olika branscher för att se hur användning 
och synsätt på AM skiljer sig åt.  

Utöver de företag som ingår i Amexci anses även branscher som fordonsindustrin och 
flygindustrin vara intressanta att undersöka. Därefter är deltagande individer i studien enligt 
tillgängligt urval. Att tillämpa urval påverkar resultatets representativitet, vilket belyses vidare 
under avsnittet diskussion. I studien finns ett externt bortfall av tillfrågade företag. 
Anledningar till bortfallet är på grund av tidsbrist eller grad av säkerhetsklassificering i 
området AM.  
 

3.2.2.2 Pilotstudie  

Som en del av förberedelserna inför intervjuerna genomförs en pilotstudie. Syftet med 
pilotstudien är att pröva instrumentet, det vill säga datainsamlingsmetoden [18, p. 60]. Den 
datainsamlingsmetod som prövas är intervjun och dess innehållande frågor. Detta innebär att 
undersökningen motsvarar de riktiga intervjuer som ska genomföras med de valda företag och 
forskningsinstitut. Pilotstudien blir en del av förberedelserna för att säkerställa att 
intervjufrågorna är utformade på ett vis som besvarar studiens frågeställningar. Frågorna 
testas också i avseende på tydlighet, för att undvika risk för misstolkning. Vidare undersöks 
också huruvida frågorna är anpassade för de individer som frågorna är avsedda för.   
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Pilotstudien genomförs med en representant från avdelningen Material och tillverkning från 
Jönköping University. Respondenten i fråga är väl insatt i AM-tekniken och är därför föremål 
för den här pilotstudien. Respondenten fungerar som en granskare av intervjufrågorna och 
gav även en uppfattning om vilka svar som erhålls genom att ställa de valda intervjufrågorna.  

 

3.2.2.3 Forskningsetiska aspekter 

Under genomförandet av studien beaktas de fyra forskningsetiska aspekterna [18, p. 63] 

 Informationskravet innebär att samtliga intervjudeltagare informeras om studiens 
syfte. 

 Samtyckeskravet beaktas genom att samtliga deltagare själva får bestämma över sin 
medverkan.  

 Konfidentialitetskravet innebär att deltagare ska kunna ges konfidentialitet. I den här 
studien återges dock företagsnamn, men detta med tillstånd från samtliga deltagare.  

 Nyttjandekravet innebär att insamlade data enbart får användas för studiens 
ändamål.  

 

3.2.3 Motivering av metoder 
Den här studien är en explorativ fallstudie. Det finns mycket samtida forskning kring AM och 
därför är litteraturgenomgången en given del som datainsamlingsmetod för 
nulägesbeskrivningen. För att kunna besvara studiens frågeställningar och därmed uppfylla 
syftet krävs information kring den svenska marknaden, med andra ord en 
marknadsundersökning. Den metod som väljs för det här ändamålet är kvalitativa intervjuer 
med olika företag som antingen tillämpar tekniken i sin verksamhet, tillverkar och utvecklar 
3D-printers eller bedriver forskning i ämnet. Eftersom den här studien syftar till att utreda 
vilka möjligheter och begränsningar som finns för ökad användning av AM på den svenska 
marknaden blir studien huvudsakligen bestående av mjuka data av kvalitativ karaktär för att 
erhålla djup kunskap inom det specifika ämnet. Detta begränsar de metoder som är möjliga 
att tillämpa i studien.  

Marknadsundersökningar kan vara både kvalitativa och kvantitativa studier. Vanliga 
datainsamlingsmetoder är att undersöka sekundärkällor, intervjuer, enkäter, observationer 
och fokus-grupper. I den här studien är varken observationer eller hypotesprövningar möjliga 
metoder att tillämpa, då den här typen av datainsamling inte har kapacitet att besvara 
studiens frågeställningar. Enkäter, eller survey-metoden som det också kallas, skulle möjligen 
kunna besvara frågeställningarna som ligger till grund för arbetet. Dock finns det många 
aspekter av survey-metoden som bör beaktas. Första punkten är det uppkommer svårigheter 
med att uppskatta svarsfrekvensen på enkäterna som skickats till företag. Det är svårt att 
uppskatta bortfallet i studien. Inte heller ger metoden någon kontroll över intervjusituationen. 
Reliabiliteten i den här metoden är svår att motivera, eftersom frågorna kan ge både mycket 
och litet utrymme för egen tolkning. Detta innebär även att det finns utrymme för 
misstolkningar av frågorna. Vidare uppstår svårigheter i att förklara otydligheter i svaren. 
Skillnaden mot intervjuer är att det inte finns möjligheter att följa upp svaren och ställa 
följdfrågor. Frågorna som är intressanta för den här studien är svåra att besvara på ett 
tillfredsställande sätt i en survey.  

Av dessa ovannämnda anledningar har datainsamlingsmetoderna för det här examensarbetet 
varit litteraturstudier och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Dessa 
datainsamlingsmetoder har ansetts vara mest lämpliga för ändamålet och de bästa redskapen 
för att kunna besvara frågeställningarna i studien. Metoden möjliggör bredast möjliga svar 
och kan bidra med olika aspekter av ämnet som utöver de variabler som varit påtänkta under 
utformandet av intervjupunkterna.  
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3.3 Analysmetoder för resultat 

3.3.1 Matriser 

Den data som utvinns ur intervjuerna kommer att översättas i variabler. Dessa variabler 
kommer därefter att användas för att utforma matriser. Matriserna i sin tur kommer att 
besvara de frågeställningar som ligger till grund för den här studien. Matrisernas variabler 
kommer att vara de olika företagen och även de olika svarsalternativen. Genom de 
semistrukturerade intervjuerna beräknas intervjusvaren från de olika företagen generera ett 
antal variabler som sedan kan jämföras och ställas mot varandra. Genom att presentera data i 
matriser blir det visuellt tydligt att spåra likheter och skillnader mellan de olika deltagande 
företagens svarsalternativ.  

Matriserna är lämpliga att använda då intervjuerna är semistrukturerade. Detta innebär att 
intervjuerna har ungefär samma struktur och bör ge svar som är möjliga att jämföra och föra 
in i matriser. Matriserna möjliggör även representation av de valda variabler som varit 
föremål för intervjuerna.  
 

3.3.2 PEST 

För att analysera de data som utvunnits ur intervjuerna används PEST-modellen. I den här 
modellen tas externa faktorer i hänsyn, i koppling till det teoretiska ramverket. Den här 
studien omfattar dock inte djupgående analyser av politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska aspekter i samhället. Därför tillämpas modellen på en nivå som lämpar sig för 
den här studien. Politiska och ekonomiska aspekter kopplas till den nationella agendan som 
finns kring AM och de finansieringar som görs för utveckling av tekniken. Inom kategorin 
sociala aspekter räknas faktorer som utbildning in. Slutligen analyseras även teknologiska 
aspekter, som i den här studien kommer att innebära AM-teknikens utveckling.  

3.3.3 4P 

För att analysera mer interna faktorer som framkommit ur intervjuerna används modellen 4P. 
Den här modellen tillämpas, liksom PEST, på en nivå som är anpassad för studiens arbete. 
Produkt kopplas till AM, och involverar både processen och kringliggande faktorer som 3D-
printers prestanda kan ha inverkan på. Pris kopplas till priset för investering av 3D-printers. 
Plats och påverkan kommer inte att analyseras i den här studien, då dessa faktorer inte har 
nämnts under intervjuerna. 

3.3.4 SWOT 

SWOT belyser fyra olika faktorer: Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. Uttryckt 
på svenska är detta styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen baseras på de 
punkter som framkommit under PEST och 4P, eftersom dessa tillsammans ger grund för en 
omvärldsanalys med interna såväl som externa faktorer.  

Detta ger en tydlig inblick och översikt över de olika möjligheter och hinder som finns för 
ökad användning av AM i Sverige. I SWOT-analysen inkluderas både intervjusvaren och den 
data som insamlas genom litteraturstudien presenteras i nulägesbeskrivningen av AM. SWOT 
tar hänsyn till både interna och externa faktorer och ger en omvärldsanalys. SWOT-analysen 
kommer att behandla samtliga av frågeställningarna i studien. Fördelar och begränsningar 
blir styrkor och svagheter. Möjligheter och hot är kopplat till de resultat som framkommer 
efter att PEST-analysen genomförts.  

 

3.4 Trovärdighet  

3.4.1 Trovärdighet i litteraturstudien  
När litteraturstudier genomförs är det av vikt att beakta de fyra källkritiska aspekterna:  

 Äkthetskriteriet 

 Tidskriteriet  
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 Beroendekriteriet 

 Tendenskriteriet  

Tidskriteriet innebär att närheten i tid undersöks, för att säkerställa att informationen i fråga 
fortfarande är aktuell och inte efterträds av nyare rön. Detta är högaktuellt speciellt inom ett 
område som AM, eftersom metoden ständigt går mot utveckling och teknikerna blir alltmer 
sofistikerade. Detta kan gälla både tekniken i sig, men även användningsområden som kan 
komma att ändras. Även för- och nackdelar med tekniken kan komma att bli belysta ur olika 
synvinklar. Tendenskriteriet har också beaktats. Detta innebär att upphovsmannens tendens 
till att påverka opinionen bedöms. I de fall där upphovsman kan ha intresse av att påverka 
opinionen tas andra källor in vid bedömning av innehållet, i syfte att få en objektiv bild av 
sammanhanget. [19, p. 79] 

Under litteraturstudien används främst primärkällor. Vid användning av sekundärkällor 
eftersöks ytterligare dokument för att bekräfta informationen. Rapporter som inhämtas från 
Scopus och Web of Science är så kallade Peer Reviewed, det vill säga referentgranskade. 

3.4.2 Trovärdigheten i intervjuerna:  
Innehållsvaliditeten i det här examensarbetet är förankrat till litteraturstudien. Detta innebär 
att litteraturstudien och det teoretiska ramverket ska ha mynnat ut i olika huvudbegrepp som 
sedan översätts till variabler. Validiteten är kopplad till huruvida undersökningen ger svar på 
frågeställningar och syfte. På grund av detta utformas intervjufrågorna efter att 
litteraturstudien är genomförd. [18, p. 102] 

Reliabilitet i kvalitativa studier är ett omdiskuterat område. Enligt forskningsmetodikens 
grunder är reliabiliteten kopplad till intervjuarens intervjuarförmåga. Detta är subjektivt och 
därför fokuseras istället på interbedömarreliabilitet. Detta innebär att två intervjuare närvarar 
under intervjuerna för att säkerställa att frågorna ställs ”rätt” och att svaren tolkas på samma 
sätt. [18, p. 104] 
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4 Nulägesbeskrivning av AM 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 
Fokus är riktat mot att presentera en övergripande bild av den svenska marknaden för AM. 

4.1 Den svenska marknaden för AM 
I återkoppling till Industri 4.0 går det att konstatera att det sällan sker industriella 
revolutioner. Att AM har skapats och tagit tillverkningsindustrin ett steg framåt, inom 
konstruktion och materialutveckling, har stimulerat den globala marknaden till användningen 
av teknologin. Sverige är bland annat ett av de representativa länder när det kommer till 
tillämpning och utveckling av AM, dock i förhållandevis liten del procentuellt sett i en global 
jämförelse [2, p. 19]. 

4.1.1 Det statliga bidraget till utvecklingen av Additive Manufacturing 
2016 publicerade Sveriges näringsdepartement en strategi för att driva Sveriges industriella 
utveckling till en globalt ledande position [20]. Detta genom att bland annat skapa smarta 
fabriker med användning av AM-tekniker för att exempelvis kunna minska 
produktionskostnader för både små och stora verksamheter. Ett av Sveriges mer 
konkurrenskraftiga områden är utveckling inom hållbarhet och återvinning av råvaror. 
Användningen av AM har stor potential att förbättra resurseffektiviteten. Genom att 
exempelvis optimera konstruktionen i en detalj kan mängden av materialutnyttjandet 
minskas. Även mängden kvalitetsdefekta produkter och transporter minskas. En annan 
rapport som publicerades 2016 av Vinnova beskrev att regeringen givit institutet ett uppdrag 
om insatser för att stärka den svenska tillverkningsindustrin [21, p. 4]. 

Den nationella agendan initierades av Umeå Universitet och finansierades av svenska 
innovationsmyndigheten Vinnova. Agendan syftar till att identifiera potentiella möjligheter 
och utmaningar. Det långsiktiga målet är att Sverige ska bli en världsledande nation inom 
AM. [2, p. 6] 

4.1.2 Den svenska marknaden 
I hela den svenska marknaden inom AM är det främst materialutveckling och 
pulverproduktion som gör Sverige konkurrenskraftigt inom branschen. Sverige innehar 25% 
av den globala marknadsandelen för metallpulver tack vare intressenter som Carpenter 
Powder Products, Erasteel, Höganäs, Sandvik, Uddeholm och samarbeten med ett flertal 
svenska universitet [21, p. 5]. Av denna anledning har Sverige också en fördelaktig 
konkurrenskraft då användningen av existerande, och utvecklingen av nya material, kan 
bemöta efterfrågan i marknaden.  

Statistik kring användningen av AM för olika branscher och användningsområden finns 
tillgängligt för den globala marknaden och presenteras i bild 1 nedan.  
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Bild 1: AM för olika sektorer och användningsområden globalt. [2, p. 12] 

Sverige har i jämförelse med andra länder förhållandevis lite forskning kring AM och det har 
skett en väldigt liten adoption av AM i den svenska industrin. Fördelningen mellan antalet 
industriella AM-system för olika nationer i världen presenteras i bild 2 nedan.  

 

 

Bild 2: Procentuell andel AM-system för olika nationer världen. [2, p. 19] 

AM-marknaden kräver täta samarbeten mellan samtliga involverade intressenter. Att ha god 
kundkontakt mellan pulverleverantörer, maskintillverkare och forskningsinstitutioner kring 
AM är både önskvärt och nödvändigt. Sverige har både maskintillverkare och leverantörer av 
hjälpverktyg för den globala AM-marknaden. Dessa företag är Arcam, Quintus och Digital 
Metal, som alla är världsledande i respektive bransch [21, p. 5]. Detta skapar en 
marknadsstimulans där både OEM-verksamheter, tekniska konsultbolag och servicebyråer, 
vare sig det är i svensk marknad eller global, kan använda teknologin och hjälpa främjandet av 
AM i Sverige. Då Sverige är ett land med stort fokus på innovation har forskningen inom AM 
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och en succesivt ökad tillämpning av teknologin skapat intresse i alla stora industriella 
marknadssegment. Exempel på detta är fordons- och flygindustrin. Detta skapar nya 
affärsmöjligheter och en ny marknadsstimulans för AM i Sverige. [2, p. 11] 

Exempel där användandet av AM varit framgångsrikt i Sveriges industri är:  

 Tetra Pak har genom användandet av AM förkortat prototyptillverkningsprocessen 
med flera veckor och i vissa fall månader.  
 

 VBN Components använder tekniken för att framställa beskärningsverktyg med 
mycket hög slittålighet. Materialet som använts för dessa verktyg är så hårt att det är 
nästintill omöjligt att bearbeta med CNC. Verktygen uppskattas ha en hållbarhet som 
är 2–3 gånger längre än konventionella beskäringsverktyg. 

3D-printers avsedda för industriell tillverkning är i dagsläget kostsamma. Läget börjar dock 
förändras i och med att många patent för tekniker som exempelvis FDM och SLS har börjat 
falla ut. Detta möjliggör tillkomsten av fler aktörer på marknaden och kan medföra bredare 
och billigare utbud av maskiner och material. [2, p. 11] 

 

4.1.2.1 Fordonsindustrin  

Inom fordonsindustrin har AM-metoder använts sedan början av 1990-talet. Sverige har likt 
den globala marknaden använt tekniken med fokus på RP och konceptbilar. Materialet som 
används är oftast plast eller sand. Att använda AM för tillverkning av huvudkomponenter i 
höga serievolymer har tidigare varit och är i vissa fall fortfarande en ekonomisk förlust för 
branschen. Däremot har bilbranschen tillämpat teknologin till att producera komplexa 
verktyg som jiggar och fixturer. Exempel på företag som tillämpar AM listas nedan: 

 Koenigsegg använder AM för att producera turbokåpor i avgassystemet för den nya 
modellen – One:1.  

 Volvo investerar i 3D-printers som tillämpar Binder Jetting-tekniken. Företaget har 
ett flertal maskiner av denna sort för produktionssyfte. 
 

[5, p. 18] 

4.1.2.2 Flygindustrin  

I dagsläget använder flygindustrin AM i full skala för serieproduktion av vissa komponenter. 
Dock är det lågvolymsserier det rör sig om, eftersom flygindustrin har förhållandevis låga 
produktionsvolymer. Trenden har visat på en långsam men stadig ökning i antalet 
applikationer för AM. Företag som GE och Airbus investerar i maskiner och verktyg för att 
minska ledtiderna i produktion. Det finns också flertalet offentliga pressmeddelanden där ett 
antal verksamheter inom industrin har sagt att fler avancerade AM-komponenter kommer att 
användas i framtiden. Exempel på företag som tillämpar AM listas nedan:  

 Airbus har full serieproduktion av subkomponenter. Det genomförs i dagsläget tester 
i syfte att kunna använda AM till kritiska komponenter.  

 GE Aviation har en egen AM-fabrik där bland annat bränslemunstycket för LEAP 1A-
motorn tillverkas i serievolymer.  

 GKN använder AM till att addera bossar på gjutna titankomponenter genom olika 
DED-processer. Dessa komponenter tillverkas till flygplansmotorer. 

 Comac har samarbetat med kinesiska universitet och lyckats tillverka detaljer i titan i 
upp till fem meter.  

 
[5, p. 16] 
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4.1.3 Den svenska utbildningen och forskningen kring Additive Manufacturing 
 
För att driva AM-marknaden framåt behövs ytterligare kunskap inom området. Då AM är en 
växande trend inom industribranschen världen över, växer också intresset och efterfrågan på 
utbildning inom området. Detta har resulterat i att ett flertal kurser på både kandidat- och 
masternivå världen över har börjat inkludera AM. I och med att kommersiella 3D-printers har 
reducerats i pris har dessa börjat användas i ett flertal designkurser. [5, p. 63] 

Problematiken är dock att svenska universitet ännu inte inkluderar AM som en huvuddel av 
ingenjörsutbildningar. De svenska universiteten har dock planer på att integrera AM-
fokuserade områden i utbildningarna i nära framtid. Chalmers är ett exempel som främjar 
utbildningen av AM då de är involverade i många projekt kring AM. Under januari 2017 
startade en kurs på masternivå om AM – ”MTT120 ”Additive Manufacturing”. [5, p. 63] 

Chalmers har även integrerat AM i flertalet kurser på kandidatnivå på program som 
industriell ekonomi och produktutveckling. Universitet kommer också introducera en ny 
utbildning i AM på kandidatnivå – MTT125 ”Additive Manufacturing”. Sverige har dessutom 
utbildningar på doktorandnivå avsedd för Sveriges produktion 2030, som drivs av bland 
annat Örebro Universitet, Högskolan Väst och Mittuniversitetet. Örebro Universitet håller 
dessutom seminarier på doktorandnivå om hur AM-tillverkning i metaller påverkar Sveriges 
affärsmässiga utveckling, affärsmodeller, försörjningskedjor, produktutveckling och 
produktionssystem. Vidare håller Örebro Universitet och Lund Universitet kurser i AM avsett 
för både industriella och akademiska kunskaper. Olika yrkeshögskolor som Xenter, 
Nackademin och Eslöv har också yrkesutbildningar där det undervisas hur AM-tekniken 
används praktiskt, från CAD-modellering till maskinoperationer. [5, p. 63] 

Gällande forskning kring AM har det i Sverige skett i över 25 år. Vid millennieskiftet var 
Sverige ett av de mest lovande länderna inom forskning kring AM. Detta kom dock att 
förändras och på grund av bristande finansiering lades projekten ned. Idag finns ett flertal 
initiativ runt om i landet. [2, p. 20] 
 
Mittuniversitetet var bland de första svenska universiteten som upprättade ett center för AM. 
Centret byggdes 2008 och tillverkar idag proteser och implantat för Karolinska 
Universitetssjukhuset. De var också först med att installera första Arcam-maskinen i Sverige. I 
Karlskoga har ett tillverkningstekniskt centrum vid namn Alfred Noble Science Park byggts. 
Detta center har samverkan mellan universitet, industriella verksamheter och Nobel Science 
Park. De intressenter som ingår i samarbetet är Örebro Universitet, Karlstad Universitet, 
Atlas Copco, Saab, Siemens, Lasertech, LSH och Exova. Idag är det många svenska företag 
som gör stora investeringar i forskning kring AM, främst för metaller. 2017 beviljade Vinnova 
finansiering till Chalmers kompetenscenter för AM-metaller, så kallat CAM2. 
Finansieringskapitalet ligger på 36 miljoner SEK där samverkan sker mellan fem 
forskningsinstitutioner och 22 företag [5, p. 32]. Nedan listas de svenska universitet som 
bedriver forskning och utveckling kring AM: 

 

 Blekinges Tekniska Högskola: hållbarhet  

 Chalmers Tekniska högskola: bioprinting och utveckling av metallpulver 

 Karolinska Institutet: bioprinting 

 Lunds Universitet: design och verktygsframställning 

 Mittuniversitetet: medicinska applikationer och processutveckling 

 Kungliga Konsthögskolan: design  

 Stockholms Universitet: materialegenskaper 

 Uppsala Universitet: processutveckling  

 Umeå Universitet: design  

 Högskolan Väst: processutveckling,  

 Swerea: material- och produktionsutveckling, processutveckling  
 
[2, p. 20] 
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Det finns i dagsläget planer för investering av nya verktyg och maskiner på Karlstad 
Universitet och Lund Tekniska Högskola [5, p. 6]. 
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5 Resultat från intervjuer  
I det här kapitlet presenteras den data som framkommit ur intervjuer med företag som 
deltagit i studien. Tabellerna redogör för de intervjusvar som noterats under studiens 
genomförande.  

5.1 Resultat från intervjuer  

Nedan presenteras sammanställningar ur intervjuerna som gjorts i det här examensarbetet. 
Resultatet sammanställs i matriser för de olika punkterna som berörts under intervjuerna, se 
bilaga 1–3.  

5.1.1 Tidpunkt för implementering  

I tabell 2 nedan visas ett diagram över startpunkten för implementeringen av AM till dagens 
datum.  

 

Tabell 2: Startpunkt för implementering av AM.  

5.1.2 Tekniker  
 
I tabell 3 visas vilka AM-tekniker som intervjuade företag använder. Kryss innebär att AM-
teknikerna används internt. Cirklar innebär att detaljer tillverkade med dessa tekniker köps in 
utifrån. 

 
 
Tabell 3: Använda AM-tekniker.  

 

 

1989 1994 1999 2005 2010 2016 2021

ABB

Arcam

Atlas Copco

GKN

Husqvarna

SKF

Swerea Swecast

Volvo Cars

Tekniker SLS SLM EBM FDM PolyJet Binder Jetting LMD Sandprinting SLA

ABB X X X

Arcam X

Atlas Copco

GKN Aerospace X

Husqvarna X ○ ○

SKF ○ ○ X

Swerea Swecast X

Volvo Cars X X X
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5.1.3 Material  
En sammanställning av de intervjuade företagen och vilka material som används visas i tabell 
4. De material som används av intervjuade företag tillhör kategorierna metall, plast och sand. 
Vanliga plaster, eller polymerer, är nylon, PET, PEEK, ABS, PLA och Polyamid. De metaller 
som används är olika typer av stållegeringar, aluminium, titan och nickel.  

 
 
Tabell 4: Använda material för AM.  

 

5.1.4 Användningsområden  
Användningsområden delas in tre olika kategorier; Rapid Prototyping (RP), Rapid Tooling 
(RT) och Rapid Manufacturing (RM), vilket förklaras i studiens teoretiska ramverk. Ur 
intervjusvaren framgår vilka användningsområden som respektive företag tillämpar. 
Intervjusvaren presenteras i tabell 5 nedan.  

I intervjuerna framgår även på detaljnivå vad som tillverkas. I kategorin RP ingår 
konceptuella och funktionella prototyper som används för att verifiera design eller kontroll av 
passform för montering. I RT ingår verktyg, fixturer och jiggar. Exempel på verktyg som givits 
under intervjuerna är insättningar till maskiner med kylkanaler och robotgripare. I tabell 5 
framgår att RP och RT är de vanligaste tillämpningsområdena bland intervjuade företag. 
Endast på ett av företagen används AM för RM. Exempel på direkttillverkade komponenter 
som tillverkas är så kallade bossar till borroskåphål i flygplansmotorer. Dessa används för 
underhåll och service. Ett annat exempel är infästningar till andra komponenter i 
flygmotorerna.  

Utmärkande är små serier och mindre batcher. Det är generellt inga löpande detaljer som 
produceras, utan det rör sig om enstaka detaljer. Bara på GKN Aerospace används AM för 
kontinuerlig tillverkning av detaljer. Resterande är av engångskaraktär.  

 
 
Tabell 5: Användningsområden för AM. 

 

Material Metall Plast Sand 

ABB X X

Arcam X

Atlas Copco X X

GKN Aerospace X

Husqvarna X

SKF X

Swerea Swecast X

Volvo Cars X

Användningsområde RP RT RM

ABB X

Arcam

Atlas Copco X

GKN Aerospace X

Husqvarna X X

SKF X X

Swerea Swecast X

Volvo Cars X X
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5.1.5 Fördelar med AM  
De fördelar som nämnts med användningen av AM presenteras i tabell 6 nedan. De fördelar 
som finns med AM indelade i kategorierna ledtid, kostnad, minskat materialspill och design. 

Ledtiden är en positiv aspekt då det har påvisats att användandet av AM har förkortat 
produktutvecklingscyklerna och designprocessen i och med möjligheterna att snabbt kunna 
framställa konceptuella och funktionella prototyper. Ledtiden är även en positiv faktor vid 
framtagning av verktyg, då i jämförelse med konventionella tillverkningsmetoder. 
Jämförelsen har dragits mellan att det ett visst antal timmar att printa ett verktyg i plast, men 
att det skulle kunna ta uppemot två veckor att beställa verktyg från en verktygsmakare och få 
det levererat till produktion. Ledtider ses även som positivt i direkttillverkning av 
komponenter, eftersom detta möjliggör sena korrigeringar på en utvecklingshårdvara. Det 
skulle ta markant längre tid att göra ändringar i själva gjutgodset genom att beställa nya 
detaljer.  

Fördelar i kategorin kostnader är i avseende på vinster som görs i förkortade ledtider i 
produktutvecklingsfasen, vilket medför lägre kostnader. Minskade kostnader har även 
omnämnts gällande verktygsframställning, då det i intervjuerna har nämnts att det är möjligt 
att uppnå en kostnadsreduktion på mellan 80–90 % genom att printa verktyg istället för att 
beställa från en verktygsmakare. Exempel på detta har varit att det är möjligt att tillverka 
robotgripare för omkring 200 kronor med hjälp av AM. Likadana robotgripare skulle kosta 
omkring 20 000 kronor att beställa från verktygsmakare.  

Minskat materialspill har framkommit som en positiv konsekvens av användning av AM. 
Fördelen är att det enbart är materialet som behövs för uppbyggandet av detaljen som 
används. Materialet som används i processer som SLS går att återanvända. Ett annat exempel 
på minskat materialspill är att det är möjligt att använda AM för att bygga på features på 
detaljer, istället för att använda smiden och bearbeta bort 80 % av materialet.  

En annan fördel som nämns i intervjuerna är design och konstruktion. I tabell 6 återfinns 
kategorin ”design”, där både formgivning och konstruktion ingår. I intervjuerna nämns att 
AM ger helt nya frihetsgrader för båda delarna. AM möjliggör tillverkning av komplexa 
geometrier som inte skulle kunnat tillverkas med konventionella tillverkningsmetoder. 
Exempel på detta är att AM möjliggör design och tillverkning av proteser som höftledskulor 
med ihåligheter för att vävnader skall kunna växa samman med protesen. Dessutom är det 
möjligt att designa konstruera och tillverka detaljer bestående av olika material. Utöver detta 
framgår det ur intervjuerna att det även vara positivt ur ett kreativt perspektiv att möjliggöra 
och underlätta prototypframställning av ett flertal olika koncept under designprocessen.  

 
 

 

Tabell 6: Fördelar med AM. 

 

 

Fördelar Ledtid Kostad Materialspill Design 

ABB X

Arcam X X X

Atlas Copco X X

GKN Aerospace X X X X

Husqvarna X X X

SKF X X X

Swerea Swecast X X X

Volvo Cars X X
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5.1.6 Begränsningar 

Ur intervjuerna omnämns även begränsningar i användandet av AM, som presenteras i tabell 
7 och 8 nedan.  

Kostnaden för material, speciellt metallpulver, och kostnaden för inköp av 3D-printer är 
nämns i intervjuerna som en begränsande faktor. I dagsläget upplevs dessa kostnader för 
höga. Bland de företag som beställer AM-detaljer upplevs även priset från servicebyråer som 
väldigt högt. Ur en av intervjuerna nämns att offerter från servicebyråer kan variera väldigt 
markant. 

Vidare kan material vara en begränsning. På Swerea Swecast nämndes att det enbart finns 
omkring 300 legeringar som går att använda i AM, medan det finns tusentals för gjuten och 
smiden. Ytterligare ett problem är materialegenskaperna, där företag ansett att det inte går att 
jämföra med materialegenskaperna i konventionellt tillverkade detaljer. Under intervjun med 
Swerea Swecast förklaras att materialegenskaperna försämras i AM, eftersom materiallagren 
värms upp ett flertal gånger under uppbyggnadsprocessen.  

Bristen på standarder är en punkt som tre företag tagit upp. Swerea Swecast berättar att en 
Arcam-maskin kan ha omkring 400 parametrar som är möjliga att ställa in. I dagsläget finns 
varken standarder för process eller material. Idag får varje enskilt företag testa parametrar 
och försöka verifiera på egen hand. Detta medför problematik med kvalitetssäkring av 
detaljer. Dessutom går det inte att ta sina parametrar till en annan maskin och förvänta sig 
samma utfall.  

Kompetensbrist omnämns som negativt på fem av de tillfrågade företagen. Detta gäller både i 
hur operatörerna kör maskiner men också i processerna omkring. Här gäller främst design- 
och konstruktionsprocessen. Konstruktörer är inte vana vid den frihet som AM medför och 
ser inte alla vinstområden med Design for AM.  

Byggvolymen framkommer som en begränsande faktor. 3D-printers har en begränsad 
förmåga att tillverka stora detaljer volymmässigt.  

Kvalitet gäller både materialegenskaper, men ett flertal företag anser att det är negativt att 
ytfinishen på AM-detaljer inte får den yta som önskas. Dessutom är det sämre toleranser med 
AM. 

Även mjukvaran upplevs vara en begränsning på ett av företagen. Detta eftersom 
konverteringsprocessen anses vara tidskrävande. Vidare kan det även uppstå fel under 
processen. 

Sista negativa punkten som omnämnts i två av intervjuerna är byggprocessen. Dels är 
processerna opålitliga och det kan uppstå komplikationer i 3D-printers. Vidare tillkommer 
även efterbehandling i vissa fall. Denna del är tidskrävande och något som företagen vill bort 
ifrån.  

 

 

Tabell 7: Begränsningar med AM.  
 
 
 

Begränsningar Byggvolym Kvalitet Mjukvara Byggprocess

ABB X

Arcam X

Atlas Copco

GKN Aerospace

Husqvarna X

SKF X X

Swerea Swecast X X X X

Volvo Cars X X
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Tabell 8: Begränsningar med AM. 

5.1.7 Framtiden inom AM  

Ur intervjuerna diskuteras hur de olika företagen ser på framtiden inom AM. Nedan återges 
kommentarer kring framtiden från respektive företag.  

SKF: Ser på möjligheterna att börja använda AM inom RM. Detta gäller främst detaljer med 
låga volymer. Ett exempel är lager till flygindustrin där detaljerna har högt förädlingsvärde 
eller där det finns vinstfördelar i att göra detaljerna lättare viktmässigt.  

Swerea Swecast: AM växer snabbast inom flyg och energi. Det kommer att fortsätta att vara 
dominerande i de branscher där det finns fördelar med AM som reducering av vikt på 
komponenter. AM kommer att användas som ett komplement till konventionella 
tillverkningsmetoder, inte konkurrera ut.  

Atlas Copco: AM kommer att fortsätta vara viktigt inom prototyp- och verktygstillverkning. 
Tekniken kommer att användas för mindre batcher och lågvolymsartiklar som inte är 
återkommande. AM kommer att bli intressant ur ett hållbarhetsperspektiv i och med minskat 
materialspill.  

Husqvarna: Framtiden beror på hur maskinerna utvecklas. Det finns användningspotential 
till RT och småserier av prototyper. AM kommer att fortsätta vara användbart för att tidigt 
verifiera funktion och passform.  Ett framtidsscenario skulle kunna vara att använda AM till 
reservdelsproduktion istället för att ha reservdelar på lager.  

Volvo: De höga volymerna talar mot användning av AM i direktproduktion. 
Applikationsområdena kommer att finnas inom lågvolymsdetaljer. AM kan komma att vara 
intressant för verktyg till gjutning och formsprutning.  

GKN: AM kommer att spela en stor roll inom flygindustrin. Man ser en ökad användning av 
både pulverbädd och direktdeponering. Reparationer är ett område som har en stor potential.  

Arcam: Maskinerna kommer att bli snabbare och mer automatiserade. AM kommer att utökas 
till fler segment och gå mot volymproduktion.  

ABB: I dagsläget undersöks nya applikationsområden. Verktygsframställning skulle kunna 
vara ett intressant område. I framtiden kan AM vara intressant inom ortopedtekniska 
branschen.  

 

 

Begränsningar Kostnad Material Standard Kompetens

ABB X X

Arcam X

Atlas Copco X X

GKN Aerospace X X

Husqvarna X

SKF X

Swerea Swecast X X X X

Volvo Cars X X X
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6 Analys  
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

6.1 Koppling mellan frågeställningar 
De frågeställningar som behandlas i analyskapitlet är: 

 Hur tillämpas AM? 

 Hur ser industrin på AM i framtiden?  

 Vilka fördelar och begränsningar finns med användandet av AM i dagsläget? 

Den första och andra punkten kommer att analyseras under egna rubriker i slutet av 
analyskapitlet. Den tredje punkten kommer att analyseras med tre olika modeller, som 
presenteras i studiens teoretiska ramverk och vidare i metodkapitlet. Modellerna är PEST, 4P 
och SWOT. PEST-analysen kommer att byggas studiens nulägesbeskrivning och även 
intervjuresultat. 4P kommer enbart att analysera de intervjusvar som behandlar fördelar och 
begränsningar med AM. Genom de resultat som framkommer ur PEST och 4P sammanställs 
samtliga punkter i en SWOT-analys.  

6.2 PEST 
PEST är en analys som bygger på de externa faktorer som påverkar AM. I PEST analyseras 
den data som hämtats ur intervjun med Swerea Swecast och den nulägesbeskrivning som 
presenteras i kapitel 4. 

6.2.1 Politiska aspekter 

Ur intervjun med Swerea Swecast förklaras att 2002 påbörjades forskning inom AM på 
Swerea IVF i Mölndal. Projektet lades ned 2004 på grund av bristande finansieringar. 
Projektet ansågs befinna sig på grundforskningsnivå och därför blev det ingen vidare 
forskning. 2012 lyftes diskussionen kring AM för att undersöka hur Sveriges utveckling inom 
AM låg till i jämförelse med andra länder. Det konstaterades att Sverige låg omkring 10 år 
efter. Därefter skapades en ambition att återuppta forskning kring AM. 

Ur nulägesbeskrivningen och intervjun med Swerea Swecast framkommer att det i Sverige 
finns ett beslut på statlig nivå, en nationell agenda, om att utveckla AM-tekniken. Målet med 
den nationella agendan är att återuppliva den svenska industrin och arbetsmarknaden och att 
öka exporten av AM-relaterade produkter och tjänster [2, p. 34]. Det finns även ett mål om att 
integrera AM i utbildningar. Vidare finns även beslut om att starta projekt för att främja 
forskning och innovation inom AM både inom industrin och den akademiska världen [2, p. 
34]. 

Det finns en agenda om att kommersialisera tekniken till en högre grad. Den nationella 
agendan har initierat uppstart av olika forskningscentra som fokuserar på att främja 
tillverkningstekniker. Som resultat av detta har organisationer som SVEAT [22] och svensk 
AM Arena bildats [21, p. 6]. Allt eftersom diskussionen lyfts upp som en punkt på nationell 
nivå har förutsättningar för AM-utvecklingen skapats. 
  

6.2.2 Ekonomiska aspekter 
Ur det ekonomiska perspektivet går det att dra paralleller till de politiska beslut som tagits av 
svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Den uttalade nationella agendan har bidragit till 
ett bättre ekonomiskt klimat för utvecklingen av AM. Det går att se en positiv trend inom 
benägenheten att investera i teknikens utveckling. 2012 påbörjades ett projekt för att 
undersöka hur långt Sverige har kommit i utvecklingen av AM. Vinnova finansierar projekt för 
att öka kunskapen eller ta fram förbättrade metoder för AM. Mellan 2017 och 2022 satsas 36 
miljoner kronor på projektet CAM2 [23]. Centralt för satsningen är att utveckla nya 
förbättrade material. Dessa insatser kopplas till utveckling av produktdesign och metoder för 
efterbehandling. [2, p. 34] 
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Från samtliga intervjuer har det poängterats att 3D-printers och material innebär stora 
investeringar för företag. I dagsläget finns fortfarande ett flertal patent som förhindrar nya 
aktörer på marknaden. Ett exempel är Arcam som i dagsläget har patent på EBM-tekniken. 
Detta innebär att det inte finns några direkta konkurrenter, vilket innebär svårigheter för 
kunder att pressa priser. Vidare finns det även krav på att använda maskintillverkarnas egna 
material i tillverkningsprocessen. 

6.2.3 Sociala aspekter 
Bristen på utbildning kan räknas som en social aspekt. Under intervjuerna har det i flera fall, 
framförallt med Swerea Swecast, betonats vikten av att kunna erhålla utbildning inom AM. I 
dagsläget upplevs att det finns en brist på utbildningar. Vid två lärosäten i Sverige erbjuds 
kurser i AM. Dock finns i dagsläget inget masterprogram. Ur intervjuerna framkommer att det 
finns en uttalad brist på kompetens inom AM, inte minst inom Design för AM. Eftersom 
tekniken skiljer sig från konventionella tillverkningstekniker medför detta helt skilda 
förutsättningar för design- och konstruktionsprocessen. Kompetensutveckling inom området 
skulle gynna den svenska AM-marknaden. En av de viktigaste faktorerna för ökad användning 
av AM är en smartare produktion och smartare konstruktion. Många av vinstområdena ligger 
i att utnyttja de fördelar som tekniken har gentemot konventionella tillverkningstekniker.  

6.2.4 Teknologiska aspekter 
Den tekniska utvecklingen har gått långt. Swerea Swecast beskrev under intervjun att under 
början av 2000-talet talades det inte om tekniken. I och med de satsningar som gjorts för 
forskning och utveckling har AM kommit att utvecklas. Detta har skett genom flera tekniker, 
snabbare maskiner och bredare materialutbud.  

Även om AM har kommit långt i utvecklingen och teknikerna och materialen har utvecklats 
saknas fortfarande en annan viktig aspekt som rör den teknologiska utvecklingen. Bristen på 
standarder för både material och process har nämnts i intervjuer med företagen Swerea 
Swecast, GKN Aerospace och Volvo. I dagsläget finns det inga standarder, vilket medför 
svårigheter att verifiera de detaljer som tillverkas med AM.  

 

6.3 Marknadsföringsmix  
I marknadsföringsmixen 4P analyseras de interna faktorerna som framkommit ur samtliga 
intervjuer. 

6.3.1 Produkt  
I kategorin produkt ingår kärnprodukten, 3D-printern, och övriga aspekter som rör 
användningen av produkten. De positiva aspekterna som finns med AM som produkt är 
indelade i kategorierna: ledtid, kostnad, materialspill och design.  

Ledtiderna är en fördel som de flesta företag anser att AM har. Fördelarna med användningen 
av AM har varit att produktutvecklingsprojekten förkortas genom att ledtiderna för själva 
protyptillverkningen minskat. Detta eftersom protyper tidigare modellerats i lera eller 
framställts med konventionella tekniker. Exempel ur en intervju är att ledtiderna för 
konventionell teknik kan variera mellan tre till fyra dagar. Detta ställs mot att ett 30-tal 
prototyper går att framställa över en helg.  

Med AM möjliggörs direkt framställning av prototyperna med den CAD-fil som 
konstruktörerna arbetat fram under designprocessen. Dessutom går det att verifiera design 
och funktion med hjälp av prototyperna, vilket också reducerar produktutvecklingsfasen. 
Genom att integrera prototyperna i ett tidigt skede möjliggörs upptäckten av defekter i 
konstruktionen i ett tidigare skede. Genom att upptäcka fel tidigt sparas tid genom minskad 
ombearbetning.  

AM kan även användas för att komplettera upp en detalj i ett senare skede i utvecklingsfasen 
för att kunna möta kundkraven. Ett exempel är produktion av gjutna detaljer. Dessa detaljer 
tillverkas enligt en befintlig gjutform. Vid ändringar i kravspecifikation av kunder i ett sent 
skede av tillverkningsprocessen kan detta åtgärdas med AM. Fördelen är möjligheten att 
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addera detaljer i ett senare skede. Detta förkortar ledtiden markant i jämförelse med ledtiden 
för att ta fram en ny gjutform och tillverka nytt gjutgods.  

Reparationer genom AM är också något som kan minska ledtiderna. Ledtiden för reparationer 
kan ofta minskas gentemot ledtiden för att producera en ny detalj. Ett exempel på detta är 
brännarmunstycken som går att reparera med AM. Ledtiden för reparationerna blir fyra 
veckor, mot 16 veckor för att producera nya. Även i framställning av verktyg går det att 
reducera ledtiden. Här görs jämförelser mellan att beställa verktyg i metall från 
verktygsmakare och att istället printa verktyget internt på företaget.  

Materialspill går att reducera eftersom materialet i många fall går att återanvända. Dessutom 
finns det en fördel med att bygga features på en detalj med AM i jämförelse med att köpa ett 
block och bearbeta. Exempel som har getts ur en av intervjuerna är att det bearbetas bort 
uppemot 80–90 % av materialet. Alla features har varit med i gjutgodset och man har behövt 
bearbeta ned betydligt mer material. AM processerna har möjligheten att kunna göra 
grundmaterialet med rätt form. 
 
Kostnad kan reduceras som resultat av att ledtiderna förkortas, vilket beskrivits ovan. 
Kostnader kan även vara lägre för att tillverka verktyg internt mot att beställa från 
verktygsmakare. Ett exempel som gavs ur intervjuerna är att robotgripare kan kosta omkring 
20 000 kronor att beställa, mot 200 kronor att printa med AM. Kostnaderna kan även bli 
lägre för materialet, eftersom det enbart är det material som används för detaljen som 
förbrukas. Detta gäller trots att material för AM är dyrare än för gjutning. Övrigt material 
återanvänds. Kostnaden kan dock bero på hur detaljerna tillverkas. Vid pulverbaserade AM-
tekniker går det att reducera styckkostnad för detaljerna genom att samköra flera detaljer 
under tillverkningsprocessen.  

En av de största fördelarna med användningen av AM är designprocessen. AM medför andra 
förutsättningar vad gäller konstruktion och formgivning, eftersom de begränsande faktorerna 
som finns med konventionella tillverkningstekniker inte längre behöver iakttas. Detta för att 
det finns fler frihetsgrader med AM som möjliggör uppbyggandet av komplexa strukturer. 
Exempel på detta är att det går att designa och tillverka höftledskulor med en porös struktur. 
Detta för att vävnader som muskler och skelett ska kunna växa in i protesen. Andra aspekter 
som räknas in i designprocessen är möjligheten att tillverka lättare detaljer, vilket är viktigt 
inom flygindustrin. Vidare går det även att designa detaljer med olika material. Om en 
komponent tillverkas i ett stycke med konventionella tekniker måste samma material 
användas. Med AM kan olika sektioner byggas i olika material. Ett exempel är att en detalj 
kan ha olika krav på värmetålighet i olika sektioner. Skulle detaljen tillverkas i ett stycke 
måste hela detaljen klara av det högsta kravet. Slutligen bidrar AM till ökad kreativitet och 
skulle kunna bidra till en större konceptgenerering i och med att det är lättare att designa och 
testa koncept genom prototyperna.  

De negativa aspekterna är indelade i kategorierna material, kompetens, byggvolym, kvalitet, 
mjukvara, byggprocess. Detta framkommer ur resultatet från intervjuerna. 

 
Byggvolym anses vara en negativ aspekt med AM, eftersom det finns volymmässiga 
begränsningar i 3D-printrarna. På två företag upplevs även tillverkningsprocessen vara 
opålitlig eftersom det under uppbyggnadsfasen kan uppstå problem i maskinerna. Vidare kan 
även mjukvaran upplevas som bristfällig. I konverteringsprocessen från CAD-fil till STL-fil 
och slutligen till 3D-printer finns två problem. Dels är det tidskrävande att konvertera filerna. 
Utöver detta sker det även fel under konverteringsprocessen. Vissa data kan gå förlorad från 
CAD-fil till STL-fil, vilket kan resultera i att slutdetaljen blir felaktig.  

Kvalitet är en aspekt som framkommit frekvent under intervjuerna. En del är att ytfinishen på 
detaljerna anses vara bristande då det förekommer ojämnheter. Ytfinishen är sämre än på 
detaljer som tillverkats med konventionella tekniker. Kvalitet kan även kopplas till att det i 
dagsläget inte finns några standarder för material och process.  

Även bristen på kompetens kan vara en negativ aspekt på hur AM tillämpas internt i 
verksamheterna. Detta gäller främst design och men också kompetens bland operatörer.  
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6.3.2 Pris  
Ur intervjuerna framkommer att priset för 3D-printers och material är högt. Speciellt 
metallpulver har ansetts vara en mycket stor utgift. Företag som använder servicebyråer 
poängterar även här att det medför höga kostnader.  

Synen på priserna skiljer sig mellan företagen. För företag som köper in AM-detaljer från 
servicebyråer upplevs priset som oerhört högt. Priserna kan variera kraftigt mellan olika 
servicebyråer. På ett av företagen har beslut tagits om att investera i egna 3D-printers då det 
anses vara lönsamt i och med de höga priserna från servicebyråer.  

Investering i maskiner är olika stora beroende på vilken teknik det är som köps in. En FDM-
printer är förhållandevis billig i jämförelse med exempelvis SLS. Hur materialpriset upplevs 
beror också på vilket material som används. Polymerer är ett billigare alternativ än metaller 
som titan, nickel och aluminium.  
 

6.3.3 Plats och Påverkan  
De två sista punkterna i marknadsföringsmixen, plats och påverkan, analyseras inte i studien. 
Dessa faktorer har inte ansetts inneha någon större vikt vad gäller möjligheter och hinder för 
ökad användning av AM. En orsak till detta kan vara att AM i den här studien inte har 
omfattat konsumentprodukter. De företag som har intervjuats har inte nämnt 
distributionskanaler eller marknadsföring som en möjlighet eller hinder för användning av 
AM.  

 

6.4 SWOT 

I SWOT-analysen sammanställs de olika interna och externa faktorer som undersökts i PEST 
och 4P. En sammanställning av SWOT-analysen visas i bild 3 nedan.  

De styrkor som finns med användandet av tekniken är minskade ledtider, minskade kostnader 
för tillverkning av produkter och verktyg. AM kan även bidra till minskat materialspill. En 
annan styrka är att AM kan bidra till en mer kreativ designprocess. Dessutom tillåter AM även 
konstruktion och formgivning som är optimal för ändamålet och begränsas inte på grund av 
tillverkningstekniker. Dessa resultat styrks av studiens teoretiska ramverk, där dessa faktorer 
redan omnämnts som fördelar med användandet av AM.  

Svagheter som återfinns med AM-tekniken är att det i dagsläget är dyrt att köpa in material 
och maskiner för AM. Den bristande kvaliteten på slutdetaljen och den begränsade 
byggvolmen är också svagheter som är kopplade till den befintliga AM-tekniken. Vidare anses 
också processen vara opålitlig. Även detta går att koppla till studiens teoretiska ramverk, där 
både process och filformat har omnämnts som problematiska aspekter med AM.  

De möjligheter som framkommer ur PEST-analysen, är kopplade till finansiering av 
utveckling och forskning som sker i Sverige. Detta innebär möjligheter att utveckla processen 
så att maskinernas prestanda blir bättre. Detta kan leda till en snabbare uppbyggnadsprocess. 
Detta skulle kunna vara en möjlighet att tillämpa AM till annat än prototyp- och 
verktygsframställning. Detta skulle kunna vara direktproduktion eller möjligheten att 
använda AM i reparationssyfte.  

De hot som återfinns är kompetensbrist, som är kopplat till bristen på utbildningar inom AM. 
Slutligen är avsaknaden av standard för material och process ett stort hot. Avsaknaden av 
standarder kan bidra till svårigheter att använda AM i direkttillverkning, eftersom det finns 
svårigheter att validera och kvalitetssäkra detaljer som är tillverkade med AM.  
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Bild 3: SWOT-analys  

 

6.5 Framtiden inom AM  
Den sammanställda synen på hur AM kommer att verka i framtiden visar att det är 
prototyptillverkning och reservdelar som är de mest lämpliga användningsområdena. De höga 
volymerna talar mot AM och därför är storskalig produktion inget som kommer att slå 
igenom. De branscher som anses vara intressanta i framtiden för AM är flygindustrin och den 
medicintekniska branschen. Detta beror på att det finns, och kommer fortsätta att finnas, 
fördelar med användningen av AM och dels på att branscherna har förhållandevis små 
tillverkningsvolymer, i jämförelse med fordonsindustrin. Vidare finns det även fördelar i 
konstruktion och formgivning med AM, som inte andra tekniker kan tillhandahålla. Exempel 
är tillverkning av detaljer med lägre vikt, vilket sparar flygbränsle. Ett annat exempel, som 
nämnts tidigare, är möjligheten att göra många kundanpassningar för proteser.  

Framtiden är dock beroende av hur tekniken kommer att utvecklas. För att det ska bli 
attraktivt att använda AM i större omfattning behöver maskiner och processer bli bättre än i 
dagsläget. Dock finns det ingen ambition att byta ut konventionella tillverkningstekniker mot 
AM. Tillverkningsmetoden kommer snarare att fungera som ett komplement. Med en mer 
utvecklad teknik och material skulle tekniken kunna nyttjas till lågvolymsproduktion.  
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6.6 Tillämpningsområden för AM 
AM används till RP, RT och RM på de företag som intervjuats. Vanligaste 
tillämpningsområdena har varit prototyptillverkning och verktygstillverkning. Prototyperna 
har varit både konceptuella och funktionella. Verktygstillverkningen har omfattat jiggar och 
fixturer men även robotgripare. Endast ett företag använder AM i direktproduktion. 
Skillnaden mellan företagen som använder RP, RT och RM är typen av produktion som 
verksamheten har. Här syns tydliga skillnader i produktion på Husqvarna och Volvo Cars mot 
GKN Aerospace. Största skillnaden är volymerna som produceras.  

I nulägesbeskrivningen av AM, bild 1, visas att de mest förekommande tillämpningsområdena 
är RT och RP. Detta stämmer överens med den bild som skildras ur intervjuerna som 
genomförts i den här studien. Eftersom tekniken i dagsläget är lämplig för små batcher och 
inte löpande detaljer, är det vanligaste tillämpningsområdet för företag prototyper och 
verktyg. Inom flygindustrin är det markant lägre volymer som produceras jämfört med 
exempelvis den kommersiella branschen och fordonsindustrin, exempel Husqvarna och Volvo 
Cars. GKN Aerospace har funnit ett tillämpningsområde för AM, som är gynnsamt både i 
kostnad och ledtid. Inom den här branschen finns dessutom andra finansieringsmöjligheter, 
vilket är en nödvändighet för att verifiera detaljer som är tillverkade med AM. Att samla 
materialdata är en mycket kostsam men nödvändig process för att kunna tillverka 
högkvalitativa detaljer med AM. Vidare är det även en tidskrävande process att verifiera 
slutdetaljer som är tillverkade med AM. Inom flygindustrin finns det kapacitet och möjlighet 
att göra detta, i och med den interna forskning och utveckling som bedrivs, vilket har gjort 
användningen av AM möjligt trots de höga krav som ställs på komponenter inom 
flygindustrin.  
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7 Slutsatser och diskussion  
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser.  Kapitlet avslutas med 
förslag på vidare arbete. 

7.1 Slutsatser  

Syftet med det här examensarbetet är att utreda hinder och möjligheter för ökad användning 
av AM i Sverige. Fokus riktas mot hur tekniken används, hur svensk industri ser på 
utvecklingen av tekniken och vilka begränsningar som finns i dagsläget. Detta görs för att 
kunna göra en analys av vilka förbättringar som behöver göras inom området för att stimulera 
en ökad tillväxt av AM i svensk industri. 

Frågeställningarna för examensarbetet blev därmed:  

[1] Hur ser nuläget ut för AM? 
[2] Hur tillämpas AM? 
[3] Hur ser industrin på AM i framtiden?  
[4] Vilka fördelar och begränsningar finns med användandet av AM i dagsläget? 

Ur resultaten från intervjuerna framkom att RP och RT är de vanligaste 
användningsområdena inom AM. AM är även möjligt att använda för RM, direkttillverkning 
av komponenter.  
 
Svensk industri ser positivt på den utvecklingstrend som sker inom tekniken. Ur studiens 
nulägesbeskrivning visas det i dagsläget att det bedrivs omfattande forskning inom AM. Ur 
intervjuerna framkommer att framtiden inom AM kommer att bero till stor del på 
kostnaderna för material och maskiner, då detta är den faktor som spelar störst roll för de 
industriföretag som har intervjuats. Vidare är synen på AM att tekniken kommer att användas 
som ett komplement för konventionella tillverkningstekniker, dock inte att konkurrera ut 
dessa.  

De fördelar som har setts med användningen av AM har varit:  

 Minskade ledtider  

 Minskade kostnader för produkter & verktyg  

 Minskat materialspill  

 Kreativ och optimal designprocess 

De begränsningar som finns i tekniken i dagsläget är:  

 Pris för material och maskiner  

 Kvalitet på slutdetalj  

 Begränsad byggvolym  

 Opålitlig process 

De möjligheter som finns inom tekniken beror huvudsakligen på den forskning som görs. 
Förutsättningarna för AM i svensk industri kommer att bero på hur tekniken kommer att 
utvecklas. De hinder som finns är kopplat till kompetensbrist och att det inte finns befintliga 
standarder för material och process inom AM. Därmed anses frågeställningarna i studien vara 
besvarade och syftet uppfyllt.  
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7.2 Diskussion 
Nedan presenteras en diskussion kring validitet och reliabilitet i studien.  

7.2.1 Validitet 
I den här studien har tillgängligt urval av intervjuföretag tillämpats. Detta har gjorts i det här 
fallet på grund av tidsmässiga ramar som har begränsat studiens metod. Dessutom är antalet 
deltagande företag i undersökningen begränsat. Eftersom populationen i den här studien har 
valts genom tillfälligt urval går det inte att hävda att studien är generaliserbar för hela den 
svenska industriella marknaden. För att försöka göra studien generaliserbar hade dels en mer 
omfattande studie behövt genomföras med en större population. Det här examensarbetet 
omfattar endast åtta kvalitativa intervjuer. Dessutom hade urvalet behövt ske på ett annat 
sätt. Ett förslag hade kunnat vara att göra ett statistiskt eller slumpmässigt urval. Genom att 
tillämpa andra urvalsmetoder hade studien kunnat anta en högre grad av validitet och 
generaliserbarhet.  

Baserat på studiens empiri, resultatet från intervjuerna, går det dock att se indikationer på att 
studien innehar en viss grad av generaliserbarhet. Genom att kategorisera företagen i tre 
kategorier: prototyp och verktyg, direkttillverkning och forskning och utveckling går det att 
generalisera kring de fördelar och begränsningar som kan finnas för respektive område. De 
största fördelarna med att använda AM inom RP och RT är förmågan att tillverka detaljer 
med kort ledtid och till låga kostnader. Detta beror på att det är mer tidskrävande att 
framställa prototyper med konventionella tillverkningsmetoder. Detta hör ihop med den 
förenklade designprocess som AM möjliggör. Dessutom är det väsentligt dyrare och mer 
tidskrävande att beställa verktyg från verktygsmakare än att tillverka dessa på plats med AM. 
De begränsningar som upplevs bland är kvalitet. Detta beror på att ytfinishen på AM-
tillverkade detaljer inte upplevs som tillräckligt god. En god ytfinish är speciellt viktigt på de 
konceptuella prototyper som framställs, eftersom det visuella har en stor betydelse. Bland 
företag som bedriver forskning och utveckling läggs en större tyngd på bristen på standarder 
och kompetens när begränsningar diskuteras. För företag som använder AM för 
direkttillverkning av komponenter räknas aspekter som minskad ledtid, minskat materialspill, 
fördelar med design och konstruktion in och bristen på standarder in. Att bristen på 
standarder upplevs som en begränsning för direkttillverkade komponenter beror på att dessa 
detaljer behöver verifieras. Samma krav ställs inte på AM-tillverkade prototyper.  

Innehållsvaliditeten åstadkommes genom en logisk analys av innehållet i intervjufrågorna. 
Detta går att koppla till det teoretiska ramverket, där viktiga variabler för AM har återfunnits 
för att kunna ställa relevanta frågor för studien. Det kan också vara bra att säkerställa 
innehållsvaliditeten genom att låta någon som är väl insatt i området granska instrumentet. 
Detta gjordes genom en pilotstudie som nämns i metodkapitlet. I den här studien har 
innehållsvaliditeten ansetts vara god eftersom studien har innehållit en god täckning över det 
teoretiska fältet, både kring marknadsundersökningar men också kring AM.  

Studien har varit av marknadsundersökningskaraktär och har haft som mål att utreda 
möjligheter och hinder för ökad användning av AM i svensk industri. Genom att tillämpa 
marknadsföringsmodeller som PEST, 4P och SWOT har frågor utformats på ett sätt som 
täcker in viktiga aspekter som kan vara fördelar och hinder. Analysen besvarar 
frågeställningarna och därför konstateras att validiteten varit god.  

7.2.2 Reliablitet  

Reliabilitet är kopplat till hur tillförlitlig datainsamlingsmetoden är. Eftersom studien är en 
kvalitativ studie är det därför svårt att erhålla ett mått på reliabiliteten. Istället tas andra 
faktorer i beaktning. Rörande intervjuerna är det viktigt att intervjuerna är tränade och 
medvetna om intervjuteknik.  

Triangulering validerar genom användning av flera olika datakällor i litteraturstudien. I den 
här studien har huvudsakligen två metoder använts. Som en introducerande del har en 
litteraturstudie genomförts och därefter intervjuer. Detta innebär två olika 
datainsamlingsmetoder som har målet att ge en nulägesbeskrivning. För att kunna nå en 
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högre grad av reliabilitet i studien hade ytterligare metoder kunnat användas. Exempel på 
detta är enkäter. Detta genomfördes inte av två skäl. Den första anledningen är svårigheter att 
utforma enkäter på ett sätt som skulle besvarat studiens frågeställningar. Vidare skulle inte 
enkäter ingå i examensarbetet med tanke på den begränsade tidsram som funnits att tillgå.  

7.3 Källkritik  

Under hela litteraturgenomgången har de fyra källkritiska aspekterna tagits i beaktning. 
Dessa aspekter tas upp i studiens metodkapitel och har beskrivit hur litteraturgenomgången 
för studien genomförts. Den information som insamlats har bland annat varit litteratur som 
bedöms som godkända källor. Detta gäller både facklitteratur som använts i studiens 
teoretiska ramverk och som använts i nulägesbeskrivningen. De rapporter som har använts i 
studien är hämtade från Scopus, som är en databas där publicerade rapporter är Peer 
Reviewed, som innebär referentgranskning. Därav bedöms studien inneha god källkritik och 
den information som återges anses vara trovärdig. Genom att granska all litteratur källkritiskt 
kan det antas att litteraturstudien i det här examensarbetet uppfyller en god nivå av 
reliabilitet. 

I de fall där övriga rapporter har använts har dessa hämtats från forskningsinstitutet Swerea 
Swecast och SVEAT. Även här anses källorna ha hög trovärdighet. I det teoretiska ramverket 
används litteratur skriven av Kotler och Armstrong, som båda är professorer inom ekonomi 
och marknadsföring. Beskrivning av AM och de olika teknikerna görs med litteratur skriven 
av Chua och Leong som båda är forskare inom AM.  

7.4 Vidare arbete  
Vidare forskning skulle kunna syfta till att göra en mer omfattade marknadsundersökning 
kring möjligheterna och hindren för ökad användning i Sverige. Studien skulle främst kunna 
involvera fler respondenter. Dessutom skulle urvalet ske enligt en metod som inkluderar ett 
flertal olika företag som ingår i olika branscher. Den här studien har omfattat åtta företag. 
Majoriteten av dessa har använt AM till prototyp- och verktygsframställning. Endast ett 
företag har använt AM för direkttillverkning av komponenter. Vidare arbete skulle kunna 
syfta till att utreda företag som ingår i kategorin för användningsområdet RM, för att styrka 
den här studiens resultat kring de fördelar och begränsningar som finns i dagsläget.  

Eftersom den här studien ger en teoretisk grund till vilka variabler som kan vara intressanta 
att undersöka, ges också möjligheten att utforma en survey-studie och på så vis inkludera en 
större population. Detta möjliggörs eftersom den här studien kan ligga till grund för att ställa 
mer specifika frågor och därmed genomföra en mer kvantitativt inriktad studie, som på ett 
mer generaliserbart sätt kan spegla den svenska industrin.  

Ytterligare ett fält som är av intresse att undersöka är möjligheten att använda AM till 
reservdelstillverkning av produktionsutrustning. I den här studien har reservdelstillverkning 
omnämnts, men då varit reservdelstillverkning av komponenter till produkter. Därför skulle 
vidare studier kunna undersöka vilka möjligheter och potentiella fördelar, i form av minskade 
kostnader och ledtider, som finns med att printa reservdelar istället för att beställa reservdelar 
till produktionsutrustning. 
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9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 

Bilaga 1 intervjufrågor till producerande företag  

 

 Vilken/vilka sorters AM-teknik 

 Vilka material 

 Vilka tillämpningsområden 

Rapid Prototyping/Tooling/Manufacturing?  

 Stora/små batcher?  

Många/ få kundanpassningar? 

 Hur länge har ni använt tekniken?  

 Vad använde ni för teknik innan?  

 Varför började ni använda AM?  

 Vilka fördelar/positiva aspekter ser ni med användandet?  

 Vilka begränsningar upplever ni att det finns i tekniken?  

 Framtiden inom AM  

 Hur ser ni på vidare användning av tekniken?  
- implementera på fler ställen/användningsområden? 

- implementera fler tekniker och investera i nya maskiner?  

- kompetensutveckla inom AM?  

 Vad är enligt er uppfattning mest lämpligt användningsområde för AM?  

- Många eller få kundanpassningar 

- Stora eller små volymer  

- Grad av detaljkomplexitet?  

- I produktion som kräver dyra verktyg  

- Reservdelsproduktion?  
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Bilaga 2 Intervjufrågor Swerea Swecast 

 

 

 Hur länge har ni bedrivit forskning kring AM?  

 Vad rör er forskning primärt?  

 Vilka tekniker fokuserar ni mest på? Plast/metall? 

 Hur ser ni att tekniken har förändrats de senaste 5 åren?  

 Hur har ni sett att industriföretag arbetar med tekniken?  

 Vad ser ni som de största fördelarna med tekniken? 

 Vilka begräsningar finns i dagsläget?  

 Vad är den hämmande faktorn för implementering i fler industriverksamheter/ 

branscher?  

 Hur tror ni att tekniken kommer att utvecklas inom de närmsta 5–10 åren?  

 Vad tror ni är viktigast att förändra gällande AM om graden av användning ska öka?  

 Inom vilka branscher tror ni att AM är vanligast för tillfället?  

 Inom vilka branscher kan AM komma att användas i högre utsträckning?  

 Vilka användningsområden är bäst lämpade för AM?  
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Bilaga 3 intervjufrågor Arcam 
 

 Till vilken AM-teknologi tillverkar ni era maskiner till?  
- Material 
- Tillämpningsområden 

 Hur länge har ni utvecklat maskinerna?  

 Vilka fördelar/positiva aspekter ser ni med 3D-printers jämfört med traditionella 
tillverkningsmetoder?  

 Vad finns det för fördelar med er AM-teknik?  

 Hur ser designprocessen för maskinerna ut?  

 Vilka identifierade och tänkbara begräsningar finns det i era maskiner?  

 Hur ser marknaden ut både globalt och i den svenska?  

 Inom vilka branscher finns era kunder i? Hur ser fördelningen ut?  

 Hur tror ni att era maskiner används i industrin de kommande 5 åren?  

 Vidare användning och utveckling av maskinerna?  
- Ytterligare användningsområden?  
- Utökade tekniker? 
- Kompetensutveckling hos kunder? 
 

 


