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Abstract 
Technological development and innovation are driving forces behind economic growth. 
Having the will and ability to innovate are also crucial factors for companies as successful 
innovation creates competitive advantage. Additive manufacturing is a new production 
process with the potential to revolutionise the way products are being manufactured. The 
technique disrupts competitive conditions by enabling cost-effective production of small lot 
sizes, production close to the decoupling point and customisation. The fashion industry is a 
complex and highly competitive industry, companies are in a constant quest for means of 
differentiation. In order to be successful, companies must create advantages over the 
competitors. Several sectors have already started using additive manufacturing and companies 
create successful competitive advantage by implementing the technology. In the fashion 
industry however, additive manufacturing has been used sparsely and not for production of 
consumer products. Our interest was awaked to further investigate whether or not it is 
appropriate to extend the use of this new technology. The purpose of this study is to immerse 
the discussion of diffusion of new technology by studying additive manufacturing’s potential 
of spreading to the fashion industry. The study was conducted with a deductive approach and 
the central theories have been Schumpeter’s theories of innovation and Rogers’ theories of 
diffusion of innovations. The study has been of a qualitative nature and semi-structured 
interviews with representatives from companies using additive manufacturing and researchers 
in the textile field were conducted to collect the empirical data. The conclusion is that additive 
manufacturing is not yet suitable for production of clothing. Nonetheless, when the empirical 
data was analysed in relation to the theories used, multiple matches between the benefits of 
additive manufacturing and the characteristics of the fashion industry were revealed. 
Consequently, implementing additive manufacturing can, in the future, pose opportunities for 
fashion companies to create competitive advantage. The thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Teknisk utveckling och innovation är drivande för samhällets ekonomiska tillväxt. Vilja och 
förmåga att innovera är också avgörande för företags överlevnad då lyckosam innovation 
skapar konkurrensfördelar. Additiv tillverkning är en ny produktionsmetod som har potential 
att revolutionera hur produkter tillverkas. Tekniken kastar om förutsättningarna för hur 
företag konkurrerar genom att möjliggöra kostnadseffektiv tillverkning av små serier, 
produktion nära kundorderpunkten och kundanpassning. Modeindustrin är en komplex och 
hårt konkurrensutsatt bransch där företag befinner sig i en konstant strävan efter 
differentiering. För att nå framgång måste företag skapa fördelar gentemot konkurrenterna. 
Flera branscher har redan börjat använda additiv tillverkning och företag skapar framgångsrikt 
konkurrensfördelar genom att implementera tekniken. Inom modebranschen har dock additiv 
tillverkning använts begränsat och inte för produktion av konsumentprodukter. Vårt intresse 
väcktes för att vidare utreda huruvida det är lämpligt att implementera additiv tillverkning på 
bredare front. Studiens syfte är att fördjupa diskussionen kring spridning av ny teknik genom 
att studera additiv tillverknings potential för spridning till modeindustrin. Studien har 
genomförts med en deduktiv ansats där teorikärnan utgjorts av Schumpeters teorier kring 
innovation och Rogers teorier om innovationsdiffusion. Studien har varit av kvalitativ 
karaktär där empiriinsamlingen skett genom semi-strukturerade intervjuer med representanter 
från företag som använder additiv tillverkning samt forskare inom det textila området. 
Studiens slutsats är att additiv tillverkning inte lämpar sig för produktion av kläder så som vi 
känner dem idag. När empirin analyseras i förhållande till studiens teorier framkommer 
aspekter som indikerar ett flertal matchningar mellan fördelarna med additiv tillverkning och 
modeindustrins karaktärsdrag framkommit. Att implementera additiv tillverkning kan, i 
framtiden, vara en möjlighet för modeföretag att i framtiden skapa konkurrensfördelar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: ny teknik, innovation, innovationsdiffusion, additiv tillverkning, 3D printing, 
modeindustrin, tillverkningsmetod, konkurrensfördel 
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1 Inledning 
 
I uppsatsens inledande kapitel ges en introduktion till ämnet ny teknik i allmänhet och additiv 
tillverkning i synnerhet. Vidare följer en problematisering och kapitlet mynnar ut i studiens 
syfte samt frågeställning. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Att utmana och ifrågasätta existerande system och paradigm med innovativa idéer och 
teknologier ligger i vår natur. Ända sedan människan, för 12 000 år sedan, tog det avgörande 
steget att gå från att vara jägare och samlare till att bygga upp jordbrukssamhällen har 
innovationer utmanat och utvecklat världen vi lever i (Mohr & Khan 2015). Teknisk 
utveckling och innovation spelar en stor roll för samhällets ekonomiska tillväxt (Korres 2012, 
s. 45) och genom att innovera ökar företag sin konkurrenskraft (Bala-Subrahmanya, 
Mathirajan & Krishnaswamy 2010) vilket är avgörande för överlevnad (Love & Roper 2015; 
Woodside & Biemans 2005). Under den industriella revolutionen som startade i 
Storbritannien under senare delen av 1700-talet (Schön 2016) spreds nya tekniska 
innovationer som fick omvälvande konsekvenser och kom till att innebära en avgörande 
vändpunkt i samhällsutvecklingen (Print me a Stradivarus 2011; Schön 2016). De 
uppfinningar som kom med revolutionen möjliggjorde massproduktion av varor och mänsklig 
arbetskraft ersattes till stor del av maskiner (Schön 2016). Då produktionen standardiserades 
kunde kostnaderna minimeras (Schön 2016), de skalfördelar som följde fick en 
revolutionerande effekt på världens konsumtionsbeteende som har följt med oss in i dagens 
tid (Print me a Stradivarus 2011; Schön 2016). 
 
Idag sker teknisk utveckling allt snabbare (Mohr & Khan 2015), utveckling av nya tekniska 
innovationer sker konstant men endast en begränsad andel slår igenom (Edquist & Henrekson 
2006; Lucas & Goh 2009). Den senaste tekniska revolutionen som lett till stora omställningar 
i samhället är information- och kommunikationsteknologin (Edquist & Henrekson 2006). Nu 
pekar mycket på att en ny revolution står framför oss, en revolution som härstammar ur 
utvecklingen av en ny produktionsteknik, additiv tillverkning (Bergman 2012; Cambell, 
Bourdel & Gibson 2012). Additiv tillverkning är ett paraplybegrepp för tillverkningstekniker 
som bygger på maskinell produktion av komponenter genom en adderande process där 
tillverkning sker lager för lager (Cambell, Bourdel & Gibson 2012). 3D printing, rapid 
manufacturing och rapid prototyping är de tre vanligaste metoder som additiv tillverkning 
innefattar (Swerea 2016). Studier gjorda av Bergman (2012) och Hahn, Jensen och Tanev 
(2014) visar att additiv tillverkning är en produktionsmetod som har potential att 
revolutionera uppbyggnaden av försörjningskedjor genom att vända upp och ner på 
produktutveckling och produkttillverkning som vi känner det idag. Additiva 
tillverkningsteknologiers genomslagskraft jämförs med revolutionerande uppfinningar som 
boktryckarkonsten och nedladdningsbar musik (Abnett 2016; Bergman 2012). 
 
Sjukvården, tandvården och bilindustrin har varit tidiga med att använda additiv tillverkning 
(Bergman 2012; Guo & Leu 2013). Även flera stora aktörer inom sportindustrin har varit 
tidiga på bollen och har börjat använda additiv tillverkning för att skapa kundanpassade 
konsumentprodukter i stor skala (Landsbaum 2015). Den additiva tillverkningsmetod som får 
mest uppmärksamhet är 3D-printing (Bergman 2012). Företag som Nike, Adidas och New 
Balance har experimenterat med 3D-printade skor, helt skräddarsydda efter var enskild fot. I 
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Japan utvecklar manikyrister 3D-printade fingernaglar och smyckesdesigners använder 
teknologin för att tillverka smycken till relativt låga priser (Landsbaum 2015). Tekniken 
utvecklas ständigt och de framsteg som görs breddar produktionsmetodens 
tillämpningsområden och ökar intresset för teknologin (Abnett 2016). 
 
Pionjärer inom modeindustrin började experimentera med additiv tillverkning för ungefär tio 
år sedan men det är först nu företag i branschen verkligen börjar intressera sig för teknologin. 
Senare i år anordnas New Yorks första 3D-vecka, med syftet att uppmärksamma de 
möjligheter som finns inom additiv tillverkning (MeklerMedia 2016). Natacha Alpert som 
anses vara en guru inom additiv tillverkning menar att modeindustrin står framför en ny era 
och aktörer i branschen behöver göra sig redo för att ta till sig den nya tekniken (Landsbaum 
2015). 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Modeindustrin är en heterogen och komplex marknad (Priest 2005; Ülgen & Forslund 2015) 
präglad av global konkurrens, korta produktlivscykler, ostabil efterfrågan och låg 
förutsägbarhet (Mehrjoo & Pasek 2016). För att nå framgång på marknaden måste företag 
hitta konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Mehrjoo & Pasek 2016; Priest 2005; 
Ülgen & Forslund 2015). En betydande faktor i hur dagens företag konkurrerar är genom 
effektiv organisering av av sina försörjningskedjor. Styrning av dessa kedjor benäms Supply 
Chain Management (SCM) (Lummus, Krumwiede & Vokurka 2001). Fokus ligger på att 
optimera företagets flöden genom att förbättra kundorienteringen och synkronisera utbud med 
efterfrågan (Kurbel 2013, s. 223). För att snabbt kunna reagera på marknadssvängningar krävs 
det att processerna är responsiva (Choi, Chiu, Govindan & Yue 2014; Didonet & Diaz 2012; 
Mehrjoo & Pasek 2016) och flexibla (Kurbel 2013, s. 223). Att hålla korta ledtider har blivit 
en nödvändighet för modeföretag (Mehrjoo & Pasek 2016; Senanayake & Little 2010; Tuck 
& Hague 2006), i det fluktuerande klimatet är det därtill en stor fördel att kunna producera 
mindre kvantiteter för att tillfredsställa ett temporärt marknadsbehov (Choi et al. 2014). 
 
Modeindustrin har i många år varit präglad av fast fashion där nyckeln till framgång är att 
erbjuda kläder med en hög trendfaktor till ett lågt pris (Senanayake & Little 2010). Nu visar 
forskning att konsumenterna blir alltmer raffinerade i sin smak. De krav som ställs på företag 
och produkter blir allt högre och efterfrågan på billigt och utbytbart mode börjar minska 
(Senanayake & Little 2010; Tuck & Hague 2006). Allt fler efterfrågar kundanpassade 
produkter och modekonsumenter kan inte längre ses som en homogen grupp med 
gemensamma preferenser och önskemål. Enbart massproducerade varor kan således inte 
längre tillgodose kundernas skiftande behov (Eyers & Dotchev 2010; Senanayake & Little 
2010). Priest (2005) menar att utmaningen för modeföretag nu ligger i att kunna återspegla 
breda trender men leverera dessa i form av individanpassade produkter. 
 
Ett område som tar allt mer plats inom modeindustrin är miljö och frågor kring hållbar 
utveckling. Kunder, regeringar och andra intressenter kräver att företag tar ansvar för den 
miljömässiga påverkan som orsakas av företagets aktiviteter (Choi, Lo, Wong & Yee 2012; 
Wang, Chan, Yee & Diaz-Rainey 2012). På bara ett par decennier har samhällets engagemang 
kring frågor rörande hållbar produktion ökat (Choi et al. 2012). Att ta ställning för hållbar 
utveckling och initiativ för att minska sin negativa miljöpåverkan har således blivit en viktig 
konkurrensfördel i modeföretagens kamp om kunderna (Caniato, Caridi, Crippa, & Moretto 
2012; Choi, et al. 2012; Wang et al. 2012). Felprognostisering och överproduktion är såväl 
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ekonomiska som miljömässiga problem i modebranschen (Bruce, Daly & Towers 2004; Tuck 
& Hauge 2006; Wee & Wu 2009). För att tackla detta strävar företag ständigt efter att 
minimera slöseri i försörjningskedjan (Tuck & Hauge 2006). SCM är ett viktigt verktyg i 
sammanhanget då effektiv styrning av försörjningskedjor kan bidra till att negativ 
miljöpåverkan från företagets aktiviteter minimeras, samtidigt som pris och ledtider hålls nere 
(Caniato et al. 2012). Vikten av en effektiv och anpassad försörjningskedja etableras 
ytterligare då företag hålls ansvarigt inte enbart för sina egna miljömässiga och sociala 
avtryck utan även för de avtryck som orsakas av leverantörer och andra affärspartners 
(Caniato et al. 2012; Wang et al. 2012). Således skall dagens modeföretag sträva efter 
transparens och kontroll av de aktiviteter som sker längs försörjningskedjan (Bruce, Daly & 
Towers 2004). Detta är en paradoxal situation då globalisering av modeföretags 
försörjningskedjor ökar (Bruce, Daly & Towers 2004) och företag i växande skala tar 
rationaliserande beslut om att förlägga sin produktion på externa parter (Caniato et al. 2012). 
Förflyttning av produktion till fjärran länder har även negativ inverkan på miljön i det 
avseende att råmaterial och färdiga varor måste transporteras långa sträckor (Bruce, Daly & 
Towers 2004).   
 
Modeindustrin är en komplex marknad (Priest 2005; Ülgen & Forslund 2015) präglad av 
extrem konkurrens (Caniato et al. 2012; Didonet & Diaz 2012; Wang et al. 2012). Företag 
pressas av krav på hög flexibilitet i produktion (Choi et al. 2014; Didonet & Diaz 2012; 
Mehrjoo & Pasek 2016), korta ledtider (Mehrjoo & Pasek 2016; Senanayake & Little 2010; 
Tuck & Hague 2006), låga priser (Senanayake & Little 2010) och hållbart ställningstagande 
Caniato et al. 2012; Choi, et al. 2012; Wang et al. 2012). För att nå framgång måste företag 
hitta konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter (Mehrjoo & Pasek 2016; Priest 2005; 
Ülgen & Forslund 2015). Tidigare forskning visar att additiv tillverkning besitter egenskaper 
som kan ge upphov till konkurrensfördelar och således öka ett företags konkurrenskraft 
(Bergman 2012; Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr & 
Khan 2015; Senanayake & Little 2010; Thomas 2015). 
 
Genom att implementera additiv tillverkning reduceras komplexitet och ledtider i 
försörjningskedjan då flera av stegen i en produktionsprocess ersätts av en enda aktivitet 
(Mohr & Khan 2015). Additiv tillverkning minskar de tillverkande enheternas betydelse till 
förmån för att kundens roll centraliseras (Bogers, Hadar & Bilberg 2016). Vidare visar 
tidigare forskning att den flexibilitet som additiv tillverkning innebär för 
produktionsprocessen tillåter skräddarsydda lösningar, interaktion med kunder och 
tillverkning direkt efter beställning (Senanayake & Little 2010).  
 
Konventionell modeproduktion är utformad för att kunna producera mängder av varor till ett 
lågt pris (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Petrick & Simpson 2013; Senanayake & Little 
2010). Ofta ställer leverantörerna krav på höga minimikvantiteter (Petrick & Simpson 2013) 
vilket gör enstycksproduktion av kundanpassade produkter ekonomiskt ohållbart (Bogers, 
Hadar & Bilberg 2015; Senanayake & Little 2010). Additiv tillverkning skapar förutsättningar 
för att snabbt starta upp produktion (Bergman 2012). Med hög flexibilitet (Bogers, Hadar & 
Bilberg 2015; Cambell, Bourdell & Gibson 2012; Mohr & Khan 2015) och låga kostnader för 
installation (Mohr & Khan 2015; Schubert, Van Langeveld & Donoso 2014) och uppstart 
(Bergman 2012; Thomas 2014) möjliggör teknologin kostnadseffektiv tillverkning av små 
volymer (Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr & Khan 2015; 
Schubert,Van Langeveld & Donoso 2014; Thomas 2015; Tuck & Hague 2006). Genom 
additiv tillverkning kan styckkostnaden för en produkt tillverkad i en liten serie reduceras till 
samma låga nivå som produkter tillverkade genom massproduktion. Det är sålunda en 
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produktionsprocess som underminerar skalekonomins konkurrensfördel (Bogers, Hadar & 
Bilberg 2015; Senanayake & Little 2010) vilket redan utnyttjas i flera branscher (Petrick & 
Simphson 2013). Cambell, Bourdell och Gibson (2012) menar att företag inom modeindustrin 
har mycket att vinna på att göra detsamma. 
 
Mycket tyder på att additiv tillverkning är nästa tekniska innovation som kommer att förändra 
spelplanen för tillverkande företag (Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr 
& Khan 2015; Thomas 2015). Med de nya faktorer för konkurrens som tillkommit till en 
redan hårt konkurrensutsatt modebransch (Choi, Chiu, Govindan & Yue 2014; Mehrjoo & 
Pasek 2016) ser många den additiva tillverkningens potential (Landsbaum 2015; 
MeklerMedia 2016). Hög flexibilitet, snabb och kostnadseffektiv tillverkning av små volymer 
och möjligheter att producera kundanpassade produkter är några av fördelarna additiv 
tillverkning för med sig (Bergman 2012; Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Cambell, Bourdel & 
Gibson 2012; Mohr & Khan 2015; Senanayake & Little 2010; Thomas 2015). 
 Forskningsluckan uppdagas av det faktum att forskning kring additiv tillverkning fokuserar 
på produktionsmetodens appliceringsmöjligheter och revolutionerande effekt (Bergman 2012; 
Hahn, Jensen & Tanev 2014) medan forskning kring produktionsmetodens 
spridningspotential och påverkan på modeindustrin är begränsad (Bergman 2012; Guo & Leu 
2013).  
 

1.3 Syfte 
 
Studiens syfte är att fördjupa diskussionen kring spridning av ny teknik genom att studera 
additiv tillverknings potential för spridning till modeindustrin.   
 

1.4 Frågeställning 
 

• Vilka faktorer har inflytande över additiv tillverknings potential för spridning och hur 
påverkar dessa faktorer spridningen? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Tekniska aspekter av hur additiva tillverkningsmetoder fungerar hålls i denna uppsats på en 
ytlig nivå. Specifika tekniska skillnader mellan additiva produktionssätt behandlas inte.   
 
Begreppet hållbarhet innefattar tre dimensioner, miljö, etik och ekonomi (Norman & 
MacDonald 2004). I denna uppsats syftas det till miljömässiga hållbarhetsaspekter när 
begreppet hållbarhet används. 
 

1.6 Begreppsdefinitioner 
 
Försörjningskedja 
En försörjningskedja är den kedja av aktiviteter som ett företag sätter i verket för att få sin 
produkt producerad, hanterad och distribuerad till ämnad kund (Lummus, Krumwiede & 
Vokurka 2001). 
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Konkurrensfördel 
En konkurrensfördel är resultatet av de många aktiviteter som ett företag utför i arbetet med 
att designa, producera, marknadsföra, transportera och supporta sina produkter. Alla dessa 
aktiviteter kan bidra till att skapa en grund för differentiering (Porter 1985, ss. 33-39). 
 
Kundorderpunkt 
Punkten där marknadens reella efterfråga blir synlig uppströms i försörjningskedjan kallas för 
kundorderpunkt (Christopher 2000). 
 
Små och medelstora företag  
Små och medelstora företag (SMFs) definieras av Europeiska Kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG, s. 39 som företag som sysselsätter färre än 250 personer och 
har en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som inte 
överstiger 43 miljoner euro per år.   
 
Supply Chain Management 
Supply Chain Management är den integrerade, processorienterade planering och övervakning 
av varor, information och pengar som flödar genom företaget med syftet att skapa värde 
(Christopher 2011, ss. 3-4; Lummus, Krumwiede & Vokurka 2001; Kurbel 2013, s. 221). 
 

2 Metod 
 
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts. Vi redogör för vårt tillvägagångssätt 
samt reflekterar kring varför vi valt att göra på detta sätt. 
 

2.1 Informationsbehov 
 
Spridning av teknisk innovation är beroende av att den synliggörs och registreras hos andra 
(Denis, Herbert, Langley, Lozeau & Trottier 2002; Greenhalgh, Robert, MacFarlane, Bate & 
Kyriakidou 2004; Rogers 2003, s. 258). Då additiv tillverkning är en teknik som är ny och 
relativt obeprövad inom modeindustrin såg vi ett behov att samla in empiri från 
företagsrepresentanter verksamma i branscher där additiv tillverkning redan implementerats. 
Med ambitionen att tillföra studien en ytterligare dimension genomfördes en kompletterande 
datainsamling med forskare inom det textila området. Dessa två perspektiv utgör uppsatsens 
empiriska grund. 
 
För att fastställa huruvida additiv tillverkning har potential att spridas till modeindustrin har 
det varit nödvändigt att ta reda på om innovationen lever upp till dimensionerna för 
innovationsdiffusion (Rogers 2003, s. 221) som presenteras i studiens teoretiska ramverk. För 
att göra detta har motiv bakom en implementering och konsekvenser av skiftet i 
produktionsmetoder undersökts. Att konkurrera med effektiv SCM upptar en viktig del i ett 
företags totala ansträngningar för att konkurrera (Bruce, Daly & Towers 2004). Även 
hållbarhetsinitiativ är en viktig källa för att skapa konkurrensfördelar (Caniato et al. 2012; 
Choi et al. 2012; Wang et al. 2012). Med bakgrund i detta resonemang har de effekter additiv 
tillverkning ger på ett företags försörjningskedja och hållbarhetsarbete också studerats. 
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2.2 Val av metod 
 
I studien har kvalitativa datainsamlingsmetoder använts då syftet är beskrivande och 
ambitionen varit att skapa en djupare förståelse för fenomenet (Bryman & Bell 2015, s. 406; 
Fejes & Thornberg 2009, s. 19) spridning av ny teknik. Kvalitativ data lämpar sig för studier 
som har för avsikt att undersöka attityder och motiv hos de människor som studeras (Bryman 
& Bell 2015, ss. 404-405; Denscombe 2010, s. 104) vilket har varit fallet i denna studie. Vi 
har inte ämnat fastställa ett samband eller ett beteende vilket kvantitativ forskning ofta är 
menat att göra (Bryman & Bell 2015, s. 160) utan snarare varit intresserade av att tolka datan 
och gå in på djupet (Fejes & Thornberg 2009, s. 19) 
 
Studien har genomförts med en deduktiv ansats då i förväg valda teorier har legat till grund 
för studiens utförande (Bryman & Bell 2015, s. 23). Utgångspunkten har varit accepterad teori 
om innovation och innovationsdiffusion. Dessa teorier har styrt vår forskning och har inte 
reviderats under forskningsprocessen gång vilket överensstämmer med kriterierna för 
deduktiv forskning (Alvesson & Sköldberg 2005, s. 42). Under bearbetningen av studiens data 
har vi däremot haft en öppenhet för att se och inspireras av empiriska mönster. Vi har under 
forskningsprocessen alternerat mellan teori och empiri för att besvara forskningsfrågan och 
syftet. Detta implicerar ett adbuktivt förhållningssätt (Alvesson & Sköldberg 2005, s. 42). Då 
teorin har hållits frånskild från omtolkning menar vi att studien trots allt är av deduktiv 
karaktär men har vissa inslag av ett abduktivt tolkningssätt. Enligt Fejes och Thornberg (2009, 
s. 30) är det sällan som forskning strikt håller sig till en metodansats, vanligtvis dominerar en 
ansats forskningsprocessen medan alternativa ansatser inspirerar den. 
 
Vi har varit intresserade av att ta del av respondenternas subjektiva upplevelser av additiv 
tillverkning, därför har insamlingen av studiens empiri skett genom enskilda intervjuer (May 
2013, s. 159). I kvalitativa studier är det eftersträvansvärt att vara flexibel och lämna utrymme 
för utveckling i sin forskning (Bryman & Bell 2015, s. 483; Denscombe 2010, s. 109). Den 
kvalitativa forskarens förmåga att reagera på de omständigheter som utvecklas under studiens 
gång är ofta avgörande för framgång (Denscombe 2010, s. 109). Då studiens syfte ämnar 
förklara och förstå fenomenet ansågs semi-strukturerade intervjuer vara lämpliga då dessa 
skulle skapa förutsättningar för oss som intervjuare att vara flexibla under intervjuprocessen 
och öppna upp för utläggningar hos respondenten. Semi-strukturerade intervjuer skapar 
förutsättningar för forskaren att söka klargörande och fördjupande svar från respondenten och 
på så vis öka förståelsen för ämnet (May 2013, s. 162). Denna typ av intervju ger även större 
möjligheter till jämförelser än den strukturerade eller ostrukturerade intervjun (May 2013, s. 
163) vilket även det har varit viktigt för att bredda vår förståelse.   
 
Den empiri som studien baseras på är genomgående primär då vi inte har inkluderat data från 
tidigare utförda studier (Bryman & Bell 2015, s. 13). Anledningen bakom detta är främst att 
vi inte funnit tidigare studier på det vi undersökt. Då vår studie har varit tidsbegränsad hade 
det också varit svårt att hinna sätta oss in i de variabler och koder andra forskare använt för att 
organisera och presentera sin data (Bryman & Bell 2015, s. 328). 
 

2.3 Urval 
 
Urvalsprocessen har utgjort en viktig del i studiens utformande då det varit med 
respondenternas hjälp som syfte och frågeställning besvarats. Då studiens ämne krävde 
spetskompetens hos respondenterna har urvalet skett ändamålsenligt. Målet med 
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ändamålsenligt urval är att strategiskt välja ut respondenter som är relevanta för studiens syfte 
och kan bidra till att forskningsfrågorna besvaras (Bryman & Bell 2015, s. 430; Yin 2013, s. 
93). Ambitionen med urvalet har varit att inkludera de respondenter som varit bäst lämpade 
för att studiens syfte skulle besvaras. Genom att välja ett ändamålsenligt urval framför ett 
sannolikhetsurval förbättrade vi våra chanser att få tillgång till den empiri som var ämnad att 
samlas in (Bryman & Bell 2015, s. 430) för att kunna göra en meningsfull analys (May 2013, 
s. 126). Yin (2013, s. 93) menar att ett ändamålsenligt urval bör omfatta enheter som kan ge 
motstridig data. För att bredda studiens relevans och styra urvalet mindre ur bekvämlighet 
(Bryman & Bell 2015, s. 201) har företagsrepresentanter från tre olika industrier innefattats i 
urvalet. Dessa respondenter har olika erfarenheter och syn på den additiva tillverkningens för- 
och nackdelar. För att komplettera datamaterialet som gavs av företagsrepresentanterna 
gjordes även ett ändamålsenligt urval av två forskare inom textilbranschen med kunskap om 
additiv tillverkning. Studiens respondenter består av fem företagsrepresentanter från 
dentalindustrin, metallindustrin och stålindustrin, samt två forskare inom textil 
materialteknologi och textil management. 
 
Beroende på om urval gjordes till gruppen företagsrepresentanter eller forskare såg 
urvalskriterierna olika ut. Kriterierna för urval av en företagsrepresentant var att denne skulle 
arbeta på ett företag som använder additiv tillverkning i verksamheten och vara insatt i hur 
detta bidragit till förändringar inom företaget. Urvalskriterierna för de forskare som ingår i 
studien utgjordes av krav på stor kunskap inom modeindustrin samt grundläggande kunskap 
om additiv tillverkning. Genom denna uppdelning fick vi två nivåer av datainsamlingsenheter, 
en bredare bestående av företagsrepresentanter och en smalare bestående av forskare. Den 
bredare empirin har en kontextuell funktion (Yin 2013, ss. 91-92) medan empirin för ämnet, 
additiv tillverkning i modeindustrin, kommit ur datainsamlingen från forskare. 
 

2.4 Intervjuguide 
 
Då vårt urval består av två olika grupper ansåg vi det vara lämpligt att konstruera två 
intervjuguider. I Appendix 1 och 2 finns de båda intervjuguiderna i sin helhet. Frågorna till 
företagsrepresentanterna skulle besvaras utifrån personliga erfarenheter additiv tillverkning, 
motiv för implementering, vinster och hinder. Forskarna ville vi skulle bidra med information 
om hur modeindustrin använder additiv tillverkning i dagens läge samt vilka speciella 
möjligheter och begränsningar som finns med tekniken. 
 
För att vi skulle kunna förstå och analysera den insamlade empirin utformades intervjuguiden 
med förankring i tidigare forskning och den teori (May 2013, s. 44) som lyfts fram i 
uppsatsens teoretiska referensram. Under utformningen av guiden var vi angelägna om att ge 
utrymme för respondentens egna utläggningar för att på så vis bredda vår förståelse för ämnet 
(May 2013, s. 162). Introducerande, direkta, uppföljande och beskrivande frågor användes för 
att öka vår förståelse och för att bättre bidra till den kvalitativa intervjuns uttömmande 
diskussion. 
 
För att leva upp till informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som 
definieras av Vetenskapsrådet (2002, ss. 6-14) inleddes intervjuguiden med en kort 
presentation av oss själva, studiens syfte samt intervjuns förfarande. Respondenterna 
informerades om att intervjun skulle spelas in och att allt inspelat material skulle hanteras 
med försiktighet. Fowler (1988, s. 107) menar att en av intervjuarens viktigaste uppgifter är 
att skapa en trygg intervjusituation där respondenten känner en vilja att samarbeta. Efter 
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introduktionen följde därför följde ett antal bakgrundsfrågor där respondenten fick presentera 
sig själv och sin yrkesroll. Genom att starta intervjun på detta sätt ville vi få respondenten att 
känna sig trygg i situationen. 
 
Vidare delades intervjuguiden upp i tre huvudområden; additiv tillverkning som innovation, 
SCM samt hållbarhet. Dessa områden valdes med förankring i studiens syfte och 
frågeställning för att säkerställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman & Bell 
2015, ss. 399-400). Under varje område formulerades ett antal guidefrågor för att ha något att 
falla tillbaka på ifall vi skulle uppleva att intervjun höll på att glida ifrån syftet. Vi 
formulerade ett lika stort antal underfrågor i varje kategori för att ha möjlighet att gå in på alla 
tre områden lika djupt. Frågorna listades i den ordning vi ansåg logisk men det var inte viktigt 
för oss att följa denna ordning till punkt och pricka under intervjun. Istället ville vi vara öppna 
för att följa upp eventuella intressanta sidospår och uppmuntra till redogörande utläggningar. 
Detta för att respondenten inte skulle känna sig begränsad av redan formulerade frågor och 
svara enbart utifrån dessa (May 2013, s. 160).  
 

2.5 Genomförande 
 
Efter att studiens syfte och frågeställning formulerats och tidigare forskning på området samt 
relevanta teorier studerats utformades intervjuguiden. För att försäkra oss om att få tillgång 
till ett brett spektrum av individer relevanta för studiens syfte (Bryman & Bell 2015, s. 428) 
togs beslut om urval och metod tidigt i processen. Genom en omfattande sökning bland 
aktuella medier identifierades de företagsrepresentanter och forskare som intervjuats i 
studiens syfte.    
 
Den introducerande kontakten med respondenterna togs via mail i vilka vi kortfattat 
förklarade studiens syfte, intervjuns upplägg, tidsomfattning och klargjorde att intervjun 
skulle spelas in med försäkran om anonymitet. Genom att från början vara tydliga med 
studiens syfte, intervjuns upplägg och omfattning ville vi ge respondenterna underlag för 
kunna ta beslut om huruvida de ville ställa upp i undersökningen. Vi upplever att denna 
tydlighet har varit värdefull då vi ej behövde följa upp den inledande kontakten med 
ytterligare information. 
 
Intervjuer har genomförts med sju respondenter, samtliga intervjuer var cirka 30 minuter 
långa. Fyra intervjuer skedde över telefon på grund av ett stort geografiskt avstånd till 
respondenterna, vår knappa tid för datainsamling och begränsade resurser. Kvale och 
Brinkman (2014, s. 190) menar att forskaren genom att inte träffa respondenten personligen 
går miste om viss icke-språklig information så som gester och ansiktsuttryck. Med studiens 
syfte i åtanke ansåg vi dock att telefonintervjuer med de mest relevanta respondenterna som 
ett bättre alternativ än personliga intervjuer med respondenter som hade en lägre förmåga att 
bidra till studiens syfte och frågeställning. Studien är ej av den karaktär att icke-språklig 
information krävs för att besvara syfte och frågeställning. Övriga tre intervjuer skedde 
personligen. Under samtliga intervjutillfällen var en intervjuare och en respondent 
närvarande, detta för att skapa en så avslappnad situation som möjligt. En forskningsintervju 
är sällan ett helt öppet och fritt samtal mellan jämlika parter, ofta rymmer intervjun en tydlig 
maktasymmetri mellan forskaren och respondenten (Kvale & Brinkmann 2014, s. 50). Att 
endast en av oss deltog under intervjuerna gjordes med ambitionen att reducera denna 
maktasymmetri och minska känslan av utsatthet hos respondenten. 
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Efter en intervju har genomförts är det till fördel att forskaren reflekterar kring dess 
förfarande (Bryman & Bell 2015 ss. 488-489). Efter varje genomförd intervju avsatte vi tid 
för reflektion kring eventuella sidospår som uppkommit och om det var något som borde 
följas upp under nästkommande intervjutillfälle. Intervjuerna transkriberades i nära anslutning 
till intervjutillfället. Även detta öppnade upp för reflektion och låg till grund för eventuella 
förändringar inför nästkommande intervju. 
 

2.5.1 Pilotstudie 
 
Denscombe (2010, s. 106) menar att det är fördelaktigt att testa sin forskningsdesign innan 
datainsamlingen påbörjas för att säkerställa att de tilltänkta intervjufrågorna fungerar så som 
det är tänkt. För att försäkra oss om att den intervjuguide och de guidefrågor vi utformat 
skulle förstås och uppfattas korrekt av respondenterna valde vi att genomföra en pilotstudie. 
Pilotstudien genomfördes på precis samma sätt som vi tänkt genomföra de följande 
intervjuerna och respondenten i pilotintervjun liknade de övriga personerna i vårt urval. Vi 
bedömde att risken med att utföra pilotstudien på “vem som helst” skulle vara att personen 
inte skulle ha tillräcklig kunskap inom området och därför inte förstå eller missuppfatta 
frågorna. 
 
Under pilotstudien framkom det att begrepp som “SCM” och “hållbara material” inte har 
någon självklar definition vilket kan skapa förvirring. Berörda frågor justerades för att 
förtydliga för respondenten vad denne förväntades svara på. Vi har dock inte velat formulera 
alltför strikta definitioner av begrepp då vi bedömt det vara intressant att ta del av 
respondentens egna tolkningar. Genomförandet av pilotstudien gav oss även möjlighet att 
bekanta oss med intervjusituationen vilket var värdefullt för empiriinsamlingen. 
 

2.6 Bearbetning och analys 
 
Efter genomförandet har samtliga intervjuer transkriberats för att kunna återge det empiriska 
materialet så korrekt som möjligt. Heritage (1984, s. 238) menar att transkribering av 
intervjuer ger en detaljerad och exakt återgivning av intervjun. Transkribering hjälper också 
med att minimera felaktigheter som kan uppstå som en följd av att intervjuaren har svårt att 
minnas hela intervjun (Heritage 1984, s. 238). Tack vare att intervjuerna har spelats in kunde 
vi under intervjutillfället fokusera på att lyssna, förstå och tolka respondentens svar. En analys 
har gjorts på den insamlade empirin med syftet att lyfta fram gemensamma och motsägande 
tendenser i materialet. Detta har sedan används i kombination med existerande teori för att 
besvara studiens forskningsfrågor.   
 
Den process där de uttalanden som görs under en intervju kategoriseras kallas kodning 
(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 143) och är den vanligaste metoden för att analysera empiri 
(Kvale & Brinkmann 2014, s. 241). Vi har under analysen av studiens datamaterial hämtat 
inspiration från grundad teori då empirin kodats substantivt och kodningen varit av öppen 
karaktär (Frejes & Thornberg 2010, s. 42). Öppen kodning är den initiala analysmetoden av 
kvalitativ data (Strauss 1987, s. 28). Den insamlade empirin analyserades rad-för-rad i 
enlighet med grundad teori (Strauss 1987, ss. 28-31) där vi noggrant gick igenom innehållet i 
de transkriberade intervjuerna rad för rad för att finna kategorier och dimensioner i vår data. I 
en rad-för-rad-analys tittar man på enheterna för att förstå helheten (Strauss 1987, s. 25). 
Genom att kategoriskt koda materialet kunde det reducerats och strukturerats (Frejes & 
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Thornberg 2010, s. 33). Detta gjorde att vi skapade oss en god överblick över de likheter och 
skillnader som framkommit ur empirin. Koderna har som inom grundad teori inte 
kvantifierats (Kvale & Brinkmann 2014, s. 241) utan analyserats utifrån relationen till andra 
koder. Vi har frångått den grundande teorin i det avseende att koderna inte enbart uppkommit 
ur empirin utan även varit härrörda ur studiens teori (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 143). 
 

2.7 Etiska överväganden 
 
Inför en vetenskaplig undersökning ska forskaren göra en avvägning mellan värdet av det 
förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare och eventuellt för tredje person (Kvale & Brinkmann 2014, s. 98; 
Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Vetenskapsrådet (2002, s. 6) definierar fyra huvudkrav för 
forskningsetik; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Samtliga aspekter har tagits hänsyn till i utförandet av studien. 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som berörs av studien om syftet 
med undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i en studie själva har rätt att 
besluta om sitt medverkande och när som helst har rätt att dra sig ur. Konfidentialitetskravet 
innebär att studiens deltagare har rätt att vara anonyma och att de personuppgifter som samlas 
in ska behandlas med största försiktighet av forskarna. Slutligen definierar nyttjandekravet att 
uppgifter som insamlade om enskilda deltagare endast får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14).  
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 97) menar att forskning genom intervjuer genomsyras av 
etiska ställningstaganden, moraliska frågor förekommer under hela intervjuundersökningen. 
Interaktionen mellan intervjuare och respondent och det samtal som uppstår under ett 
intervjutillfälle kommer alltid att påverka respondenten (Kvale & Brinkmann 2014, s. 97). 
Därför har det varit viktigt för oss att få respondenterna att känna sig väl bemötta. Redan från 
första kontakt med respondenterna var vi noggranna med att beskriva studiens syfte samt hur 
respondentens medverkan i studien skulle se ut. För att erhålla informerat samtycke förklarade 
vi hur en eventuell intervju skulle gå till och att samtalet skulle komma att spelas in. Vidare 
poängterade vi även att det inspelade materialet enbart skulle behandlas utav oss och att inget 
enskilt svar skulle kunna kopplas personligen till respondenten. De personer som tillfrågats 
om deltagande i studien har hela tiden haft rätt att avböja. 
 

2.8 Metodreflektion 
 
I uppstarten av uppsatsen tvekade vi över vilken metod som skulle fungera bäst för vår studie. 
Vi diskuterade möjligheterna med att göra en kvantitativ datainsamling bland företag som 
använder additiv tillverkning i sin verksamhet. En kvantitativ datainsamlingsmetod innefattar 
typiskt data med en stor bredd, till skillnad från den kvalitativa datas djup (Bryman & Bell 
2015, s. 402). Då en kvantitativ, strukturerad intervju ämnar minimera variationen i både hur 
frågorna ställs och hur de registreras (Bryman & Bell 2015, s. 211) hade vi varit tvungna att 
ställa samma frågor till urvalet oberoende av vilken relation de hade till additiv tillverkning. 
Anledningen till att vi valde att dela in urvalet i två grupper var att vi ville kunna fråga dessa 
olika typer av frågor. Därtill ansåg vi att kvantitativa intervjuer inte skulle ge oss lika mycket 
information ur varje respondent eftersom metoden gör det svårare att gå in på djupet (Bryman 
& Bell 2015, s. 402). 
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Med facit i hand har vi upplevt att den kvalitativa metod som valdes har varit väl lämpad för 
att besvara syftet och forskningsfrågan. Genom semi-strukturerade intervjuer har utrymme 
lämnats åt respondenten att göra utläggningar. Detta har bidragit till att vi fått upp ögonen för 
aspekter av området som annars, mest troligt, förbisetts och vi har kunnat öka vår förståelse 
för ämnet ytterligare. Vi har haft turen att direkt komma i kontakt med personer som varit 
villiga att ställa upp på en intervju. Detta har sparat oss mycket tid då det inte varit helt enkelt 
att lokalisera personer med tillräcklig kompetens för att besvara våra frågor på ett tillförlitligt 
sätt. Materialet som uppkommit ur intervjuerna har varit brett, respondenternas erfarenheter 
har i många avseenden varit samstämmiga men har också skilt sig åt inom ett par områden. På 
så vis har det ändamålsenliga urvalet levt upp till kriteriet att omfatta enheter som kan ge 
motstridig data (Yin 2013, s. 93). De delar av empirin som varit motsägande har öppnat upp 
för reflektion och varit mycket behjälpliga i att besvara studiens syfte. 
 
De problem som uppstått med den valda metoden har främst framkommit i analysarbetet. I 
och med att intervjuerna varit av semi-strukturerad karaktär har de skilt sig åt, då olika spår 
har följts upp. Att vi delade upp intervjuerna sinsemellan har också bidragit till att materialet 
skiljt sig något då vi haft lite olika intervjutekniker. Intervjuguiden har dock varit mycket 
behjälplig då den lagt grunden för att lämpliga områden berörts. Vi har också systematisk 
transkriberat varandras intervjuer, dels för att ta del av intervjun som sådan men också för att 
lära av oss av den andres intervjuteknik och koordinera oss. 
 
Formulering av syfte och frågeställning har varit en viktig del i arbetet med uppsatsen då 
dessa är vad som styr studien (Rienecker & Stray Jørgensen 2014). De tre områden som 
behandlades under intervjuerna härstammade ur studiens initiala syfte. Under 
uppsatsprocessen har syftet omformulerats och additiv tillverkning som innovation intog en 
mer central plats i studiens syfte än de övriga två områden. Inte desto mindre har vi genom 
empirin om SCM samt hållbarhet fångat in faktorer som varit av stor nytta för att bidra till 
diskussionen om additiv tillverknings potential för spridning. På grund av studiens 
tidsbegränsning har vi endast kunnat genomföra en datainsamling där den insamlade empirin 
sedan legat till grund för analys och slutsats utan att kompletteras av en ytterligare 
empiriinsamling. Därav har det varit extra viktigt att lägga ner tid på att matcha syfte och 
frågeställning med den insamlade empirin. 
 
Att ha en tidsplan över varje steg i processen är avgörande för att lyckas med ett 
forskningsprojekt (Denscombe 2010, s. 43) vilket gjorde att vi redan under uppsatsperiodens 
första dag utformade en tidsplan över studiens genomförande. Veckovisa mål ställdes upp och 
dessa fungerade under hela uppsatsskrivandet som motivatorer för att ta oss framåt. Då vissa 
moment tagit längre tid än beräknat och vissa varit mindre tidskrävande än befarat följdes inte 
tidsplanen till varje detalj men genom att vi haft en tydlig bild av var i processen vi borde 
befinna har vi sett till att varje vecka ta oss framåt. 
 

2.8.1 Validitet och reliabilitet 
 
Inom kvalitativ forskning finns en viss motsträvighet till att använda begreppen validitet och 
reliabilitet (Bryman & Bell 2015, ss. 399-400; Frejes & Thornberg 2010, s. 218). Vi har själva 
känt ett behov av att komplettera de i grunden kvantitativa måtten (Bryman & Bell, s. 49) för 
att säkerställa studiens kvalitet. Detta genom att diskutera den externa och interna validiteten 
respektive den externa och interna reliabiliteten. 
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En studies validitet avser huruvida den mäter det den ämnar mäta (Bryman & Bell 2015, s. 
50). Fokus har genom hela studien legat på att besvara syftet och frågeställningen. Såväl urval 
som utformning av intervjuguide har styrts utifrån vår forskningsfråga för att stärka studiens 
validitet. En pilotstudie genomfördes för att testa intervjufrågornas förmåga att besvara 
studiens syfte. Studiens urval har bidragit till att öka den externa validiteten då flera företag 
och branscher funnits representerade (Bryman & Bell 2015, s. 400; Yin 2013, s. 93). Det har 
inte varit vår ambition att generalisera, vilket nästan aldrig är fallet för kvalitativa studier då 
de tenderar att använda små urval (Bryman & Bell 2015, s. 400). Den interna validiteten har 
vi tagit hänsyn till vid analysen av studiens empiriska material genom att konsekvent matcha 
data med teori för att uppnå intern konsekvens i tolkningsmönstret (Alvesson & Sköldberg 
2008, s. 205; Bryman & Bell 2015, s. 400). 
 
Reliabilitet är studiens tillförlitlighet, det vill säga i vilken mån den insamlade datan är pålitlig 
och konstant mellan insamlingstillfällena (Bryman & Bell 2015, s. 49). Då datainsamlingen 
till stor del handlat om att ta del av respondenternas subjektiva erfarenheter har det varit svårt 
att undvika variation i materialet. Intervjuguiden har varit behjälplig då den fungerat som en 
grund för intervjuernas beröringspunkter men att fullständigt replikera intervjuerna insåg vi 
var omöjligt. Under de intervjuer som utförts personligen har vi dock strävat efter att de skulle 
hållas i liknande miljöer fria från störande moment. Vi diskuterade också hur vi skulle 
förhålla oss till respondenterna med ambitionen att uppnå extern reliabilitet så långt det var 
möjligt i vår kvalitativa studie (Bryman & Bell 2015, s. 400). Vi har varit medvetna om att 
den uppdelning av intervjuerna som gjorts oss emellan kan ha givit sämre förutsättningar för 
den icke deltagande parten att tolka resultatet. Genom att lyssna på och transkribera det 
inspelade materialet har vi dock tagit del av samtliga intervjuer. Vid de fall där oklarheter 
uppstått har vi tagit upp detta för diskussion. Att diskutera meningsskiljaktigheter har varit ett 
genomgående sätt för oss att bidra till studiens interna reliabilitet. Bryman och Bell (2015, s. 
400) menar att vara överens om vad man ser och hör är vad som definierar intern reliabilitet i 
de fall då forskningen utförs av fler forskare än en. 
 

3 Teoretisk referensram 
 
Följande kapitel presenterar studiens teoretiska ramverk som används för att analysera det 
empiriska materialet om additiv tillverkning. Teorierna är viktiga för att förstå additiv 
tillverknings potential för spridning till modeindustrin. Teorier som rör innovation förklarar 
vad innovation är och varför innovation är viktigt för företag. Teorier kring 
innovationsdiffusion redogör för hur innovationer sprids och adopteras av organisationer. 
Kapitlet avslutas med en översikt av begreppet additiv tillverkning. 
 

3.1 Innovation 
 
En innovation är införandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst, process, 
marknadsföringsmodell eller organisationsmetod (Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) & Eurostat 2005, s. 46; Rogers 2003, s. 12; Schumpeter 1996, s. 
66). Det grundläggande kravet för en innovation är att den måste upplevas som ny, eller 
drastiskt förbättrad, för den individ eller organisation som ska acceptera den (OECD & 
Eurostat 2005, s. 46; Rogers 2003, s. 12). 
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Innovationer kan kategoriseras efter i vilken utsträckning de är nya och hur stor påverkan de 
har (Schumpeter 1996, s. 66). Freeman och Soete (1997, ss. 21-22) definierar två typer av 
innovationer; inkrementella innovationer och radikala innovationer. Radikala innovationer 
innefattar genombrott som skapar fundamentala ändringar på produkter och tjänster. 
Inkrementella innovationer är små förändringar på existerande produkter (Freeman & Soete 
1997, ss. 21-22). Radikala innovationer frambringar en hög grad av osäkerhet hos företaget 
vilket kan främja motståndskänslor mot den nya teknologin. Ju mer radikal en innovation 
uppfattas desto mer osäkerhet skapar den och desto svårare är den att implementera (Rogers 
2003, s. 426). 
 
Joseph Schumpeter anses vara den första ekonomen som uppmärksammade betydelsen av 
innovation och hans forskning har i hög grad påverkat teorier kring innovation (OECD & 
Eurostat 2005, s. 29). Schumpeter (1996) hävdar att innovation, genom en dynamisk process 
där ny teknik ersätter gammal, är vad som driver den ekonomiska utvecklingen framåt. 
Lyckosam innovation skapar värde och vinst (Dodgson, Gann & Salter 2008), samt leder till 
att företagets konkurrenskraft ökar (Bala-Subrahmanya, Mathirajan & Krishnaswamy 2010; 
Brown & Eisenhardt 1995; Dodgson, Gann & Salter 2008; OEDC & Eurostat 2005, ss. 28-29; 
Stock 2002). Att innovera kan även öppna upp för tillträde till nya marknader (Brown & 
Eisenhardt 1995; OEDC & Eurostat 2005, ss. 28-29; Stock 2002). Misslyckad innovation kan 
få ödesdigra konsekvenser för företaget då både rykte och stora summor pengar kan gå 
förlorade (Dodgson, Grann & Salter 2008). Woodside och Beimans (2005) menar att 
införande av nya överlägsna produkter tillverkade genom nya tillverkningsmetoder orsakar 
dramatiska förändringar i marknadssituationen. I ett konkurrenspräglat företagsklimat är 
innovation en nödvändighet för att skapa konkurrenskraft (Brown & Eisenhardt 1995; 
Dodgson, Gann & Salter 2008; OEDC & Eurostat 2005, ss. 28-29; Stock 2002). Vilja och 
förmåga att innovera hos ett företag ger upphov till konkurrensfördelar (Bala-Subrahmanya, 
Mathirajan & Krishnaswamy 2010) och är avgörande för företags överlevnad (Love & Roper 
2015; Woodside & Biemans 2005). Innovatörer tar marknadsandelar från icke-innovatörer 
(Love & Roper 2015) och företag som inte innoverar kommer sättas ur spel (Dodgson, Gann 
& Salter 2008). 
 
Tillämpning av SCM bidrar till ett företags innovativa förmåga (Chong et al. 2011; Didonet & 
Díaz 2012). Detta sker främst genom att aktiviteter koordineras och integreras mellan de 
parter som är involverade i försörjningskedjan. Genom att stärka förhållandena med 
leverantörer samt ge förutsättningar för fortsatt utveckling genereras värde och 
konkurrensfördelar (Didonet & Díaz 2012). Även omvänt förhållande råder, Didonet och Díaz 
(2012) samt Holmström, Partanen, Tuomi och Walter (2010) menar att innovation är ett 
viktigt verktyg i arbetet med SCM. Många företag arbetar aktivt med att effektivisera och 
optimera sina försörjningskedjor för att inta en konkurrenskraftig position på marknaden 
(Didonet & Díaz 2012; Holmström et al. 2010). Ledtider i produktion, ledtider för leverans 
och höga krav på minimikvantiteter vid orderläggning begränsar möjligheterna för företag att 
skapa konkurrensfördelar (Holmström et al. 2010). Implementering av innovativa 
produktionsmetoder med korta uppstartstider och låga uppstartskostnader har potential att 
reducera de barriärer som står i vägen för att höja effektiviteten och avkastningen i företags 
försörjningskedjor samtidigt som servicenivån höjs (Didonet & Díaz 2012; Holmström et al. 
2010). När nya tekniska innovationer implementeras är det viktigt att dessa intar en naturlig 
plats i den redan existerade försörjningskedjan (Wang et al. 2012). 
 
Innovationskapaciteten i företag varierar kraftigt beroende på sektor, storlek, fokus, resurser 
och företagsklimat där de verkar (Bala-Subrahmanya, Mathirajan & Krishnaswamy 2010). I 
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SMFs är innovation ofta hämmad av brist på ekonomiska resurser och knappa möjligheter att 
rekrytera specialiserad arbetskraft (OECD & Eurostat 2005, s. 39; Van de Vrande, de Jong, 
Vanhaverbeke & de Rochemont 2009). Särskilt komplext är det i tillverkningsindustrin där 
innovation är en process som drivs fram av ett stort antal faktorer (Becheikh, Landry & 
Amara 2006). Detta ökar betydelsen av ett ha ett välutvecklat nätverk och effektiv interaktion 
med andra företag och offentliga forskningsinstitut för forskning och utveckling samt 
kunskapsutväxling (OECD & Eurostat 2005, s. 39; Van de Vrande et al. 2009). 
 

3.2 Innovationsdiffusion 
 
Det kan ta flera år för en ny innovation att införas på bred front. Detta gäller även om den nya 
innovationen är uppenbart överlägsen dess föregångare. Sådana långdragna processer är 
kostsamma både vad gäller tid och resurser, följaktligen är det nödvändigt för företag att hitta 
medel för att snabba på processen för innovationsdiffusion (Rogers 2003, s. 1). 
Diffusionsteorier inom innovation ämnar förklara hur, varför och i vilken takt nya idéer och 
teknologier sprids genom samhällssystem (Hall 2005, ss. 459-460). Rogers (2003, ss. 5-6) 
definierar innovationsdiffusion som processen där en innovation kommuniceras över tid bland 
medlemmarna av ett socialt system. 
 
Organisatoriska beslut gällande att införa en ny innovation i nuvarande praxis fattas av 
individer som befinner sig i ett organisatoriskt sammanhang. Processen för 
innovationsdiffusion sker genom en serie av steg; kunskap, övertygande, beslut, 
implementering och bekräftelse (Rogers 2003, ss. 168-169). Processen slutar med att den nya 
innovationen implementeras men potentiella adoptanter kan i varje steg av processen välja att 
förkasta innovationen (Rogers 2003, s. 177; Woodside & Biemans 2005). Individens beslut 
gällande huruvida en ny innovation ska adopteras eller ej i ett organisatoriskt sammanhang 
beror på ett antal variabler (Frambach & Schillewaert 2002). Modeller inom området 
innovationsadoption betonar vikten av individens inställning till den nya innovationen då 
individens personliga uppfattning i stor utsträckning påverkar beslutsfattandet (Davis, 
Bagozzi & Warshaw 1989; Moore & Benbasat 1991; Tornatzky & Klein 1982). 
Innovationens medfödda egenskaper påverkar i hög grad dess spridning, Rogers (2003, s. 
221) presenterar fem faktorer som är avgörande för en innovations framgång. Dessa är 
relative advantage, compatibility, complexity, trialability och observability. 
 

3.2.1 Relative Advantage 
 
Relative advantage är i vilken utsträckning en innovation uppfattas vara överlägsen dess 
föregångare, exempelvis i termer av ekonomi, social prestige eller nivå av tillfredsställelse. 
Såväl den objektiva fördelen som den upplevda fördelen måste tas beaktas. Ju större den 
upplevda relativa överlägsenheten är desto snabbare adopteras innovationen (Baptista 2001; 
Rogers 2003, ss. 229-233). Om potentiella adoptanter inte ser någon relativ fördel med den 
nya innovationen överväger de generellt sett inte en implementering. Således är relative 
advantage den viktigaste av Rogers faktorer för innovationsdiffusion (Greenhalgh et al. 2004). 
 
I processen av att undersöka eventuell implementering av en ny innovation måste de 
omställningskostnader en adoptering innebär värderas. Stordriftsfördelar och 
branschstandarder kan reducera den upplevda fördelen med den nya innovationen och 
därigenom avstyra adoptering av ny teknologi (MacVaugh & Schiavone 2010). 
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3.2.2 Compatibility 
 
Compatibility beskriver i vilken utsträckning en innovation uppfattas överensstämma med 
befintliga värderingar, erfarenheter och behov för de potentiella adoptanterna (Rogers 2003, s. 
240). En inkompatibel innovation kommer inte att adopteras och spridas lika snabbt som en 
kompatibel då den ofta kräver förändringar i adoptantens värderingar (Denis et al. 2002; 
Greenhalgh et al. 2004). Här kan man skilja på kompabilitet med befintliga metoder och 
kompabilitet med värderingar, där den sistnämnda är mer avgörande för framgångsrik 
implementering (Leonard-Barton & Sinha 1993). 
 
Flera studier visar att tekniska innovationer ofta har effekten att förändra arbetsroller, sociala 
nätverk och maktförhållanden. Därigenom främjas osäkerhet hos adoptanterna och deras 
villighet att adoptera innovationen minskar (Barley 1990; Compagni, Mele & Ravasi, 2015). 
 

3.2.3 Complexity 
 
I den utsträckning en innovation uppfattas som svår att förstå och använda definieras av 
Rogers (2003, s. 257) som complexity. Innovationsdiffusion sker långsammare för produkter 
som kräver att ny kunskap eller nya färdigheter skaffas för att innovationen ska kunna 
användas (Denis et al. 2002; Greenhalgh et al. 2004; Rogers 2003, s. 257). Således har 
innovationer som kan användas direkt större möjligheter att uppnå en snabb diffusionstakt 
(Rogers 2003, s. 257). 
 

3.2.4 Trialability 
 
Innovationens trialability anger till vilken utsträckning innovationen kan experimenteras med. 
Möjligheten att kunna testa produkten bidrar till att minska osäkerheten kring innovationen 
och ökar graden av adoptering. Om en innovation kan designas så att den enkelt kan testas av 
potentiella adoptanter kommer det ha positiva effekter på diffusionstakten (Greenhalgh et al., 
2004; Rogers 2003, s. 258). 
 

3.2.5 Observability 
 
Observability avser i vilken mån resultatet av en innovationsadoption är synlig för andra 
potentiella adoptanter. Ju synligare resultatet av en organisations adoptering av en ny 
innovation är desto snabbare kommer innovationen adopteras av andra och således spridas 
vidare (Denis et. al 2002; Greenhalgh et al. 2004; Rogers 2003, s. 258). 
 

3.3 Additiv tillverkning 
 
Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod för direkt produktion av tredimensionella 
produkter med digitalt utvecklade programvaror. Additiv tillverkning skapar produkter genom 
att addera material vilket är vad som skiljer tekniken från konventionella subtraktiva 
produktionsmetoder (Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Leigh, Bradley, Purssell, Billson & 
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Hutchins 2012). I jämförelse med konventionell produktion, där mänsklig arbetskraft utgör en 
stor del av den totala produktionskostnaden, är materialkostnader den stora kostnadsposten i 
additiv tillverkning (Thomas 2015). Dagens teknik har vissa begränsningar vad gäller 
materialval då materialen måste besitta särskilda egenskaper (Bergman 2012) och att skriva ut 
mjuka material frambringar svårigheter (Thomas 2015). 
 
Additiv tillverkning skapar goda förutsättningar för att snabbt starta upp produktion, det enda 
som krävs är ett CAD-Program (Bergman 2012), det vill säga en programvara för digital 
utveckling av design (Groover & Zimmers 1985), och en 3D-skrivare (Bergman 2012). 
Genom att produkter skrivs ut direkt på plats kan mycket tid sparas i design- och 
produktutvecklingsprocessen (Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012), istället för 
att det tar flera veckor att få ett nytt prov skickat från fabrik kan 3D-skrivaren skriva ut en 
prototyp på bara ett par timmar (Bergman 2012). Den faktiska produktionshastigheten för 
additiv tillverkning är dock långsam jämfört med konventionella metoder men redan under 
det första decenniet av tillverkningsmetodens existens reducerades maskintiderna med 90 % 
(Cambell, Bourdel & Gibson 2012). Fortsatt forskning och teknisk utveckling kommer att 
korta ner produktionstiderna ytterligare (Cambell, Bourdel & Gibson 2012) och på sikt 
kommer det bli möjligt att tillverka produkter på ett par minuter (Cambell, Bourdel & Gibson 
2012; Tumbleston et al. 2015). 
 
Höga kostnader för maskiner och verktyg är de mest begränsande faktorerna för 
produktutveckling och tillverkning (Tuck & Hague 2006). Såväl design, materialval och 
produktkomplexitet hämmas då varje förändring i produktionen medför stora 
omställningskostnader. Massproduktion implementeras för att reducera effekterna av dessa 
kostnader då stordriftsfördelar kan erhållas och fasta kostnader kan fördelas över ett stort antal 
produkter (Petrick & Simpson 2013; Tuck & Hague 2006). Petrick och Simpson (2013) 
menar dock att massproduktion är en olönsam tillverkningsmetod för många företag. Mindre 
företag som saknar behov och resurser för att lägga stora ordrar får betala höga priser för sina 
produkter (Petrick & Simpson 2013). Additiv tillverkning är en produktionsmetod med hög 
flexibilitet (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Cambell, Bourdell & Gibson 2012; Mohr & Khan 
2015) och låga kostnader för installation (Mohr & Khan 2015; Schubert, Van Langeveld & 
Donoso 2014), verktyg (Tuck & Hague 2006) och uppstart (Bergman 2012; Thomas 2014). 
Med dessa egenskaper möjliggör teknologin kostnadseffektiv tillverkning av små volymer 
(Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr & Khan 2015; Schubert, Van 
Langeveld & Donoso 2014; Thomas 2015; Tuck & Hague 2006). Det faktum att additiv 
tillverkning reducerar styckkostnader för produkter som tillverkas i små kvantiteter till samma 
låga nivå som produkter tillverkade genom massproduktion, underminerar den 
konkurrensfördel skalekonomi innebär (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Senanayake & Little 
2010). 
 
Genom additiv tillverkning öppnas nya möjligheter för kundanpassning upp (Bogers, Hadar & 
Bilberg 2015; Senanayake & Little 2010). Dagens modeproduktion är utformad för att kunna 
producera mängder av varor till ett lågt pris (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Petrick & 
Simpson 2013; Senanayake & Little 2010). Ofta ställer leverantörerna krav på höga 
minimikvantiteter (Petrick & Simpson 2013) vilket gör enstycksproduktion av kundanpassade 
produkter ekonomiskt ohållbart (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Senanayake & Little 2010). 
De additiva metodernas flexibilitet tillåter skräddarsydda lösningar, interaktion med kunder 
och tillverkning direkt efter beställning (Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Senanayake & Little 
2010). Begränsningarna kring vilka former som kan skrivas ut av en 3D-skrivare är nästintill 
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obefintliga vilket gör produktionsmetoden lämplig för produktion av säregna produkter 
(Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Senanayake & Little 2010). 
 
Implementering av additiv tillverkning får stora konsekvenser på ett företag i sin helhet, 
särskilt stora är effekterna på företagets försörjningskedja. Implementering av additiv 
tillverkning medför inte bara innovation i produkter utan även innovation i den tillverkande 
processen. Additiv tillverkning ersätter flera av stegen i en produktionsprocess med en enda 
aktivitet och reducerar således komplexitet i försörjningskedjan (Mohr & Khan 2015).  Vidare 
bidrar additiv tillverkning till större decentralisering samt att de tillverkande enheternas 
betydelse till viss del minskar till förmån för att kundens roll centraliseras (Bogers, Hadar & 
Bilberg 2016). 
 

4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Empirin har tematiserats under rubrikerna additiv 
tillverkning kontra konventionell tillverkning, additiv tillverkning som konkurrensmedel, 
användarvänlighet, möjligheter med additiv tillverkning och begränsningar med additiv 
tillverkning. 
 

4.1 Additiv tillverkning kontra konventionell tillverkning 
 
När det kommer till tillverkning av små serier och tillverkning av komplexa produkter anses 
additiv tillverkning vara överlägsen konventionella metoder. Studiens respondenter menar att 
det finns ett behov av att kunna producera små serier och enskilda produkter med speciella 
egenskaper. Oavsett branschtillhörighet berättar respondenterna att konventionella 
tillverkningsmetoder är skapade för att producera stora volymer av standardiserade produkter 
med målet att uppnå skalfördelar. Således är småskalig tillverkning mycket dyr. 
 

Om man ska tillverka en uppsättning skidpjäxor från storlek 39 till 47 
då kostar det 1,5 miljoner euro, alltså 150 miljoner kronor bara att 
göra gjutformarna. Då måste man sälja jäkligt många dojor för att det 
ska gå ihop sig. 
 

(Forskare 1) 
 
Samtliga respondenter menar att de ekonomiska förutsättningar som additiv tillverkning 
skapar öppnar upp helt nya möjligheter för småskalig produktion. Additiv tillverkning är i 
regel en dyrare tillverkningsmetod än konventionell subtraktiv tillverkning, mycket på grund 
av att tekniken fortfarande är långsam och att de krav som ställs på materialen som kan 
användas är mycket specifika. Additiva tillverkningsmetoder har dock flera fördelar som 
sammantaget gör att kostnaderna för additivt tillverkade produkter kan konkurrera med 
konventionellt tillverkade. Ett exempel är att additiv tillverkning förenklar produktion av 
komplexa produkter. En företagsrepresentant från metallindustrin förklarar att produkter som 
tidigare tillverkats av 20 stycken separata delar som krävt montering kan tillverkas i ett enda 
steg genom att 3D-skrivas. En forskare från textilbranschen instämmer och menar att 
automatiseringsgraden för additiv tillverkning är hög. Således krävs färre mänskliga insatser i 
produktionen och stora kostnadsbesparingar kan göras. Additiv tillverkning besitter även 
andra egenskaper, utöver de rent kostnadsmässiga, som kan motivera en dyrare produktion. 
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Samtliga företagsrepresentanter berättar att de genom att använda additiv tillverkning har fått 
högre funktionalitet i sina produkter. Kundnyttan har ökat och de respondenter som uppgav 
att de har högre kostnader för produkter tillverkade genom additiva metoder i jämförelse med 
konventionellt tillverkade menar att detta vägs upp av produktens högre verkningsgrad. 
Därtill uppgav två respondenter att additivt tillverkade produkter har längre hållbarhet än 
motsvarande produkter tillverkade på konventionellt sätt. 
 

Men även om det skulle vara så att man ligger på ungefär samma 
kostnad, eller till och med lite mer, så får man ju överväga det, vad bli 
vinsten? Aa, vinsten är att du får en bättre funktionalitet och en mer 
hållbar produkt. Då kan det ju vara värt att lägga ner både den extra 
tiden och kostnaden som det tar att 3D-tillverka. 
 

(Företagsrepresentant 2) 
 
I vissa fall är omöjligt att tillverka de produkter som efterfrågas av kunderna genom 
konventionella metoder. Flera respondenter berättar att konventionella tillverkningsmetoder 
saknar den flexibilitet och precision som krävs för att få önskad funktion i produkterna. 
Additiv tillverkning är mycket exakt vilket upplevs vara en stor fördel vid tillverkning av 
produkter med komplexa geometrier. En företagsrepresentant från metallindustrin beskriver 
att additiva processer öppnar dörrar för att skapa produkter med intelligentare design och ökad 
kvalitet. 
 

Vi ser det här som ett nytt verktyg för oss för att kunna designa saker 
som var svårt eller omöjligt förut. 
 

(Företagsrepresentant 4) 
 

Respondenterna upplever att additiv tillverkning är fördelaktigt vid tillverkning av produkter i 
dyra material. Nyttjandegraden av material är mycket hög och samtliga respondenter är eniga 
om att additiv tillverkning minimerar spill i produktionen. Av det lilla spill som ändå blir går 
en stor del att ta till vara och återanvända. Många av företagsrepresentanterna beskriver att de 
fått upp ögonen för möjligheten att spara vikt i produkten genom att tillverka additivt. En 
representant från metallindustrin förklarar att de kan tillverka lättare strukturer i material med 
samma egenskaper som tidigare vilket leder till att materialförbrukningen minskar drastiskt. 
Vid tillverkning i dyra material som titan eller ädelmetaller leder spillreducering till stora 
kostnadsbesparingar. 
 

Man minskar ju materialanvändandet i och med att man bara lägger på 
material där man faktiskt vill ha det. Det är ju därför man har börjat 
med exotiska och dyra material som titan och nickel. 
 

(Företagsrepresentant 2) 
 

Additiv tillverkning kommer att ha en självklar roll i framtidens tillverkning av såväl 
produkter avsedda för industrin som konsumentprodukter, det är alla respondenterna överens 
om. Även om additiv tillverkning revolutionerar samtliga branscher som våra respondenter är 
verksamma inom ser de flesta additiv tillverkning som ett komplement till konventionella 
metoder snarare än att tekniken kommer ta över helt och hållet. En av representanterna från 
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stålindustrin liknar införandet av additiv tillverkning vid att köpa ett nytt verktyg till 
företagets verktygslåda. 
 

3D printing kommer vara ett av de viktigaste verktygen i 
verktygslådan. Det kommer att vara ett vi använder allt oftare men 
kanske måste vi ha med en hammare ändå. Även om jag har med en 
elektrisk skruvdragare så har jag med hammaren ändå. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 

4.2 Additiv tillverkning som konkurrensmedel 
 
En respondent nämner image som en av de huvudsakliga orsakerna till att företaget började 
intressera sig för additiv tillverkning. Att gå i bräschen för den nya teknologin har stärkt 
företagets image som innovatörer och experter inom sitt område. Samtliga 
företagsrepresentanter anser att implementeringen av additiv tillverkning har ökat företagets 
kompetens och därmed bidragit till att företagets ställning på marknaden har blivit starkare. 
Det går inte att ta miste på företagsrepresentanten från dentalindustrins övertygelse att 
tillägget av additiva metoder i tillverkningen har ökat företagets konkurrenskraft. 
 

[...] inte minst den här wow-faktorn har ju betytt mycket för oss då för 
vi är ganska först med det. Man får lov att vara lite såhär häftig 
liksom, vi har ju alltid något att prata om med alla. 
 

(Företagsrepresentant 5) 
 
Även en av forskarna är av åsikten att spetskompetens och expertis stärker ett företags image 
och bidrar till ökad konkurrensförmåga. Forskaren hävdar att de svenska modeföretag som 
lyckas konkurrera i den hårt konkurrensutsatta branschen är de som specialiserar sig inom en 
viss nisch. Detta är speciellt viktigt för SMFs som saknar resurser för att konkurrera på bred 
front. Additiv tillverkning skapar nya möjligheter för design och tillverkning av säregna 
produkter, därigenom öppnas nya möjligheter för specialisering upp. 
 
Samtliga respondenter upplever att det finns miljömässiga vinster att hämta genom att 
tillverka additivt. En företagsrepresentant berättar att hållbarhetsargument blir alltmer 
drivande bakom utveckling av nya produkter och tekniker. De positiva hållbarhetsaspekter 
som additiva tillverkningstekniker innefattar är en av de främsta anledningarna till varför våra 
respondenter tror på dessa tekniker. Additiv tillverkning medför att företag oftare kan hitta 
hållbara lösningar. 
 

3D printing kommer vara självklart i ett hållbart tänk. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 
Då produkttillverkning sker additivt och inte subtraktivt reduceras materialspill i processerna. 
Vidare sker produktionen på en plats och vid ett tillfälle, vilket minskar behovet av att 
transportera råmaterial och komponenter fram och tillbaka över jordklotet. Inom 
modeindustrin är överproduktion ett stort problem, både ekonomiskt och miljömässigt. Att 
tillverka produkter genom additiv tillverkning kan vara ett sätt att minska överproduktion och 
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istället tillverka precis det kunden vill ha. Detta illustreras av en av forskarna som hävdar att 
additiv tillverkning rationaliserar bort “dumheter” i produktion. 
 

[...] fabriker som ägnar sig åt för mycket överproduktion kommer 
försvinna för det kommer inte finnas så mycket material i framtiden så 
att man kan ägna sig åt det. 

 
(Forskare 1) 

 
Även förändrad struktur i försörjningskedjan ses som en följd av implementering av additiv 
tillverkning. Tekniken tillåter att antalet underleverantörer minskas, därigenom generaras en 
kortare försörjningskedja med högre grad av kontroll. En respondent menar att teknologin ger 
upphov till automatisk transparens i försörjningskedjan. Då additiv tillverkning inte är 
beroende av mänsklig arbetskraft på samma sätt som konventionell tillverkning minskar 
fördelarna med att ha produktion förlagd i låglöneländer. Additiv tillverkning öppnar således 
upp för företag att börja tillverka lokalt igen.   
 

Om man tillverkar någonting lokalt, då har man ju som kund närmare 
till den som gör det och då är man automatiskt mer brydd om hur den 
personen har det. 
 

(Forskare 1) 
 

4.3 Användarvänlighet 
 
Forskarna och en av företagsrepresentanterna anser att en vanlig missuppfattning kring additiv 
tillverkning är att det bara är att ställa fram en 3D-skrivare, koppla in den i uttaget och börja 
skriva ut. I praktiken är det mer avancerat än så, utöver skrivaren i sig krävs ett väl 
distribuerat nätverk av skrivare och bakomliggande system som ser till att produktionen löper 
som den ska. Än så länge är tekniken inte helt användarvänlig, det krävs att företaget har stor 
kunskap i hur tekniken fungerar för att kunna använda den. En stor del av arbetet ligger i 
förberedelserna av CAD-filen som måste prepareras och orienteras på rätt sätt. 
 

Det är ju liksom bara inte att skaffa en printer och ladda in sin datafil 
och trycka på print. 
 

(Företagsrepresentant 2) 
 
Denna syn delas inte av övriga företagsrepresentanter som upplever att additiv tillverkning 
innefattar processer som är enkla att använda. Företagsrepresentanten från stålindustrin 
berättar att branschen på många sätt är förberedd för additiv tillverkning då mycket av 
modelleringen redan sker tredimensionellt i olika CAD-program. En annan av 
företagsrepresentanterna som är operativ chef för ett av Sveriges största additiva 
tillverkningscentrum berättar att hen själv, till en början, var obekant med additiva 
tillverkningsmetoder men att tekniken i grunden är relativt okomplicerad och enkel att lära 
sig. Den stora problematiken ligger snarare i att förändra sedan länge invanda tankemönster. 
Industrin är så van vid subtraktiva tillverkningsmetoder att man redan i idéstadiet utgår ifrån 
ett block av material och vad som kan göras med det. På så sätt låter man sig begränsas av vad 
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som är möjligt att göra med konventionella metoder och förbiser de utökade möjligheter som 
additiv tillverkning frambringar. 
  

Ett problem som finns, det är att våra designers och konstruktörer inte 
tänker tillräckligt additivt. 
 

(Företagsrepresentant 4) 
 

Additiva metoder anses vara enkla att experimentera med. Nyckeln till att starta upp 
produktion med additiv tillverkning ligger i att ta steget och börja testa teknologin. Genom att 
våga testa utvecklas en förståelse för hur tekniken fungerar och möjligheter samt 
begränsningar upptäcks. Tekniken utvecklas snabbt och flera företagsrepresentanter berättar 
att de befinner sig i en konstant lärandeprocess vad gäller användningen av dessa 
tillverkningsmetoder. 
 

Jag tror att man måste börja, man måste lirka lite ärligt talat. Man 
måste komma med sin design, med sin idé och testa att göra den. Och 
våga misslyckas också för att komma tillbaka till det där att nu har vi 
tänkt till och vet hur vi ska lösa det för att få en ännu bättre produkt. 
 

(Företagsrepresentant 4) 
 
Respondenterna indikerar att många företag känner sig skrämda av de hinder som finns med 
att styra om delar av produktionen till additiva metoder. Ett sätt för företag att komma runt de 
svårigheter som associeras med introduktionsfasen är att kontakta en tredje part för att få 
assistans. Servicebyråer tillhandahåller endast produktion utan att involvera företaget i hur 
detta går till. Ligger intresset i att på sikt hålla produktion med additiva metoder i egen regi 
kan företaget söka upp ett forskningscenter som specialiserat sig på additiv tillverkning. 
Tanken med dessa center är att hjälpa företag med de initiala steg som krävs för att komma 
igång med additiv tillverkning men också att lära ut vilka steg som utförs och varför. 
 

Det handlar som sagt om att skaffa sig kunskap och förståelse för 
teknikerna, hur de fungerar så att man kan utnyttja de på rätt sätt. 
 

(Företagsrepresentant 2) 
 
Det finns ett stort intresse för additiva tillverkningstekniker, respondenterna berättar att flera 
mässor och inspirationsdagar hålls varje år och lockar mängder av besökare. Antalet företag 
som använder sig av additiv tillverkning ökar explosionsartat, 3D-branschen växer med 
mellan 30 och 50 procent årligen. Inom stålindustrin arbetas det med att samla kompetens 
inom området för additiv tillverkning och främja samarbete inom branschen. Flera av 
representanterna nämner flygindustrin som en inspirationskälla vad gäller additiva 
tillverkningstekniker. Inom flygindustrin finns det flera leverantörer som producerar fullt 
funktionella komponenter och flygplansdelar genom additiva metoder. Respondenterna menar 
att företag som intresserar sig för additiv tillverkning eller redan har implementerat teknologin 
i sin produktion har mycket att vinna på att lära av varandra. 
 

Vi måste lära oss de här processerna för att se hur vi kan förbättras. 
 

(Företagsrepresentant 4) 
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4.4 Möjligheter med additiv tillverkning 
 
Många av studiens respondenter ger uttryck för att additiv tillverkning gör det möjligt att 
komma närmare kunden genom en omförläggning av produktionen. Den geografiska platsen 
för produktion med additiv tillverkning är mer flexibel än vid konventionell produktion som 
ofta, på grund av kostnadsskäl eller krav på expertkompetens, är förlagd långt ifrån 
säljmarknaden. Med additiv tillverkning kan produktion ske var som helst i världen oberoende 
av lokala omständigheter. Således kan produkten tillverkas där kunden finns. 
 

Miljön du skapar runt din printer kan du återskapa var som helst. Då 
behöver du inte fundera över vad personalen kan och hur varmt det är 
ute och sådana saker. Du kan återskapa din cell precis identisk och på 
fyra olika ställen i världen och så kan du sitta på ett ställe och skicka 
dina data. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 
I teorin möjliggör additiv tillverkning att produktion sker i direkt anslutning till 
kundorderpunkt. I och med att utbud matchas exakt med efterfrågan flyttas risken uppströms i 
försörjningskedjan och behovet av lager minimeras. Istället för lager av färdiga produkter som 
inte har någon köpare utgörs lagret av pulver som omvandlas till produkter när de efterfrågas. 
 

Det är en väldigt stor fördel för det vita pulvret kan man göra vad som 
helst med. Och sälja det vidare till någon annan som vill ha vitt 
pulver. 

 
(Forskare 1) 

 
Additiv tillverkning kortar ner produktionsprocessen och det som tidigare har skett i flera steg 
kan ske i ett. Respondenterna berättar att mycket forskning och utveckling av nya maskiner 
bedrivs för att jobba upp hastigheten i produktionsprocessen. Att infoga fler lasermunstycken 
som printar på samma punkt är ett steg i rätt riktning för att göra tekniken mer intressant för 
att serietillverka produkter. 
 

Ju snabbare maskinerna blir ju snabbare kan vi bygga och ju mer 
konkurrenskraftiga kan vi vara. 
 

(Företagsrepresentant 4) 
 

För SMFs är möjligheterna med additiv tillverkning speciellt påtagliga. Att chanserna ökar för 
SMFs att ekonomiskt konkurrera med större företag nämns av samtliga respondenter. Additiv 
tillverkning underminerar skalfördelar vilket bidrar till en mer jämlik konkurrenssituation. 
Även snabbhet och flexibilitet nämns som positiva aspekter av att implementera additiv 
tillverkning i produktionen. SMFs har möjlighet att snabba upp sin produktutvecklingsprocess 
genom att använda additiv tillverkning för prov- och prototypframtagning och på så sätt 
snabbare komma ut på marknaden. 
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Ett stort företag kan köpa 100 printrar men du har fortfarande samma 
kostnad för samma maskin. [...] Ett stort företag blir bara många små 
företag i samma lokal. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 
En av forskarna berättar att inom modeindustrin används additiv tillverkning idag främst till 
prototypframtagning. Produktutvecklingsprocessen är ofta komplex och det är inte ovanligt att 
flera justeringar i design och konstruktion görs. Då fabrikerna ofta finns i fjärran världsdelar 
tar det flera veckor att få ett nytt prov levererat. Additiv tillverkning skapar större designfrihet 
och gör det lättare att göra ändringar då hela produktdesignen skapas digitalt och 
produktionen sker direkt utefter den digitala ritningen. Inga nya verktyg eller 
maskinomställningar krävs vid förändring av designen. Således blir det enklare att utveckla 
produkter, det går snabbare och kostar mindre att göra ändringar.   
 
Ytterligare effekter som vår studies respondenter kan se av implementering av additiv 
tillverkning är att det skapas fler jobb i form av operatörer och konstruktörer, jobb med höga 
krav på teknisk kunnighet. Dock var respondenterna osäkra på huruvida additiv tillverkning i 
framtiden kommer att ge upphov till fler jobb än vad som rationaliseras bort som en följd av 
att en del manuellt arbete ersätts av maskinellt arbete. 
 

Såhär, tekniken skapar nya arbetstillfällen. Kommer den att skapa fler 
än vad den tar bort, det är svår att säga men det är klart att den skapar 
nya arbetstillfällen. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 

4.5 Begränsningar med additiv tillverkning 
 
Respondenterna var alla mycket positivt inställda till att additiv tillverkning kommer att växa 
och inta en viktigare och mer tydlig position inom den tillverkande företagssektorn. Dock 
finns det fortfarande en del begränsningar som hindrar företag från att använda tekniken fullt 
ut. Studiens respondenter nämner materialbegränsningar som den mest hämmande faktorn. De 
material som lämpar sig för additiv tillverkning är fortfarande förhållandevis få. Speciellt 
svårt är det med material som är följsamma utan att vara bräckliga. De plaster som används 
för additiv tillverkning idag har, i jämförelse med andra plastprodukter, kort livslängd innan 
de förlorar sina egenskaper, stelnar och blir spröda. Metallprinting är det område som 
utvecklas snabbast, många av de material som används vid konventionell tillverkning inom 
metallindustrin kan användas även vid additiv tillverkning. Den enda skillnaden är att 
storleken på kornen i metallpulvret måste hållas inom ett visst storleksintervall för att kunna 
användas i 3D-skrivaren. Inom medicintekniken har titan- och nickellegeringar utvecklats och 
är nu fullt funktionella för att användas vid serietillverkning av produkter. 
 

Det finns inte så jättemycket idag, det finns ett intresse och ett ökat 
behov för flera material. 
 

(Företagsrepresentant 2) 
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Att tillverka produkter med additiva metoder är i de allra flesta fall dyrare än konventionell 
tillverkning. Höga kostnader nämns av företagsrepresentanten från stålindustrin som den 
främsta anledningen bakom att inte fler företag börjat använda teknologin. Materialen är dyra 
och även investeringskostnader omnämns av en forskare som en begränsande faktor för 
implementering av additiv tillverkning. Detta gäller speciellt för SMFs som ofta saknar 
resurser för att binda upp kapital i en maskin. Här får hen dock mothåll från 
företagsrepresentanterna som upplever att investeringskostnaderna är relativt låga. 
 

Det är inte jättestora investeringar som krävs så tröskeln är ganska låg 
eftersom maskinkostnaden är inte jättehög. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 
Produktionshastigheten är ytterligare en begränsande faktor. Vad gäller produktion av 
standardiserade produkter i stora volymer är additiva tillverkningstekniker, i dagsläget, inte 
lämpliga. Alla respondenter håller med om att i de fall enkla produkter ska tillverkas finns det 
andra tillverkningstekniker som lämpar sig bättre. Särskilt standardiserade produkter i stora 
kvantiteter anses vara olämpliga att tillverka genom additiva metoder. En av studiens forskare 
menar att additiv tillverkning i dagsläget inte lämpar sig alls för produktion av stora volymer. 
 

Det är långsamt, det tar lång tid att bygga en komponent i 3D så det 
blir kostsamt [...] man måste ha ett ganska så stort behov av de 
fördelarna för att betala för det. 
 

(Företagsrepresentant 1) 
 
Då produktion med additiv tillverkning sker genom att det ingående materialet värms upp och 
stegvis adderas till den redan utskrivna delen är tekniken begränsande i hur stora produkterna 
kan vara. Om produktens massa blir för stor riskerar produkten att kollapsa under printing-
processen. 
 

5 Analys 
 
I analyskapitlet tolkas studiens empiri i förhållande till tidigare forskning och teorier från 
uppsatsens teoretiska referensram. Analysen presenteras under fyra rubriker som alla 
härstammar ur Rogers teorier kring innovationsdiffusion. 
 

5.1 Additiv tillverknings överlägsenhet 
 
Vilja och förmåga att innovera ger upphov till konkurrensfördelar då lyckosam innovation 
skapar värde och vinst (Bala-Subrahmanya, Mathirajan & Krishnaswamy 2010; Brown, 
Eisenhardt 1995; Dodgson, Gann & Salter 2008; OEDC & Eurostat 2005, ss. 28-29;  Stock 
2002) och är avgörande för företags överlevnad (Love & Roper 2015; Woodside & Biemans 
2005). Rogers (2003, s. 221) menar att en innovations potential för spridning till stor del beror 
på innovationens medfödda egenskaper. För att en innovation ska ta fäste och spridas mellan 
aktörer i samhället måste den upplevas som överlägsen den föregående metoden (Rogers 
2003, s. 1). Även om innovationen ska adopteras i en organisatorisk kontext är individens 
inställning till den nya innovationen mycket viktig då individens personliga uppfattning i stor 
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utsträckning påverkar beslutsfattandet (Davis, Bagozzi & Warshaw 1989; Frambach & 
Schillewaert 2002; Moore & Benbasat 1991; Tornatzky & Klein 1982). Såväl tidigare 
forskning som studiens empiri påvisar att additiv tillverkning, i många fall, upplevs vara 
överlägsen konventionell tillverkning. Additiv tillverkning innefattar produktionsmetoder 
med stor flexibilitet (Cambell, Bourdell & Gibson 2012; Mohr & Khan 2015), låga 
uppstartskostnader (Bergman 2012; Thomas 2014) och minimalt behov av verktyg (Tuck & 
Hague 2006) vilket gör dessa tekniker framgångsrika för tillverkning av små kvantiteter 
(Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr & Khan 2015; Schubert,Van 
Langeveld & Donoso 2014; Thomas 2015; Tuck & Hague 2006). Förhöjd funktionalitet i 
produkter, ökad kundnytta, flexibilitet i produktion och nya möjligheter för småskalig 
produktion är effekter som produktion med additiv tillverkning medfört hos de företag som 
studiens respondenter arbetar på. 
 
När en ny innovation undersöks och eventuell implementering utvärderas måste de 
omställningskostnader som en adoptering innebär värderas och vägas in i beslutsfattandet. I 
de fall tidigare metoder medför stordriftsfördelar löper nya innovationer en ökad risk för att 
avvisas (MacVaugh & Schiavone 2010). Inom modeindustrin är massproduktion för att uppnå 
skalfördelar ett faktum. För många modeföretag är nyckeln till framgång att erbjuda de 
senaste trenderna till lägsta möjliga pris (Mehrjoo & Pasek 2016; Senanayake & Little 2010; 
Tuck & Hague 2006). Empirin visar att additiva tillverkningstekniker lämpar sig dåligt för 
storskalig produktion av standardiserade varor. Tekniken är både långsammare och dyrare än 
konventionella metoder vid tillverkning av denna typ av produkter. 
 
Fast fashion är fortfarande en påtaglig del av modeindustrin men flera forskare menar att en 
alternativ trend börjar växa fram. Allt fler kunder efterfrågar mode som tillåter kunden att 
uttrycka sin personlighet och intresset för kundanpassade produkter växer (Bogers, Hadar & 
Bilberg 2015; Eyers & Dotchev 2010; Priest 2005; Senanayake & Little 2010). 
Massproduktion kan inte längre helt och hållet tillfredsställa kundernas skiftande behov 
(Eyers & Dotchev 2010; Senanayake & Little 2010). Samtliga respondenter är överens om att 
additiv tillverkning är ekonomiskt överlägsen konventionell tillverkning för produktion av 
säregna produkter. Detta överensstämmer med tidigare forskning som förklarar att de additiva 
metodernas låga uppstartskostnader gör det ekonomisk möjligt att producera kundunika 
lösningar (Bergman: 2012; Bogers, Hadar & Bilberg 2015; Mohr & Khan 2015; Schubert,Van 
Langeveld & Donoso 2014; Senanayake & Little 2010). Vad gäller uppstartskostnader går 
våra respondenters uppfattningar i sär, en av forskarna menar att tekniken kräver höga 
investeringskostnader och att detta är en av anledningarna till varför det fortfarande bara är ett 
fåtal företag inom modeindustrin som börjat experimentera med additiv tillverkning. Två av 
företagsrepresentanterna håller med om att additiv tillverkning kräver stora investeringar men 
att dessa vägs upp av ökad kvalitet i de produkter som tillverkas. Övriga 
företagsrepresentanter hävdar att investeringskostnader och uppstartskostnader för att styra 
om delar av produktionen till additiv tillverkning är relativt låga. 
 
Bortsett från den ekonomiska aspekten är även en hög grad av tillfredsställelse med 
innovationen viktigt för att innovationsdiffusion ska uppstå (Baptista 2001; Rogers 2003, ss. 
229-233). Samtliga av studiens respondenter har positiva erfarenheter av additiv tillverkning 
men fortfarande finns flera begränsningar med tekniken. Tidigare forskning visar att 
produktionshastigheten för additiv tillverkning är långsam jämfört med konventionella 
metoder (Cambell, Bourdel & Gibson 2012). Även studiens respondenter nämner 
produktionsastigheten som en av de mest hämmande faktorerna. Forskning på området visar 
att produktionstiden på sikt kommer att kortas ner till en konkurrenskraftig nivå (Cambell, 
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Bourdel & Gibson 2012; Tumbleston et al. 2015). Denna aspekt av tekniken har redan 
förbättrats avsevärt i jämförelse med den initiala produktionshasigheten (Cambell, Bourdel & 
Gibson 2012) vilket även en av studiens respondenter nämnde då hen talade om teknikens 
utveckling. Materialbegränsningar nämns som den andra hämmande faktorn. De följsamma 
material som kan användas i additiva processer är i nuläget få och ofta alltför bräckliga. Den 
främsta anledningen till det begränsade utbudet är att det ställs höga krav på materialets 
egenskaper (Bergman 2012; Thomas 2015) vilket empirin vidare definierat som att 
pulverkornen måste hållas inom ett visst storleksspann. Studiens respondenter ser emellertid 
ljust på framtiden och menar att utvecklingen av tekniken sker snabbt. 
 
Trots de begränsningar som finns med tekniken upplever respondenterna att additiv 
tillverkning uppfyller ett behov hos företaget. Flera respondenter berättade att additiv 
tillverkning har möjliggjort produktion av produkter som tidigare varit omöjliga att tillverka. 
Konventionella tillverkningsmetoder saknar i många fall den precision som krävs för att 
uppnå önskad funktion i produkten. Additiv tillverkning besitter egenskaper som förenklar 
tillverkning av produkter med komplexa och säregna geometrier. En företagsrepresentant från 
metallindustrin förklarade att produkter som tidigare tillverkats av 20 stycken separata delar 
som kräver montering kan tillverkas i ett steg genom att 3D-skrivas. Samtliga 
företagsrepresentanter berättade att de genom att använda additiv tillverkning har fått högre 
funktionalitet i sina produkter. Kundnyttan har ökat och de som hade fått förhöjda kostnader 
av additiv tillverkning menade att det var värt att betala mer för en högre verkningsgrad i 
produkterna. Därtill uppgav två respondenter att additivt tillverkade produkter har längre 
hållbarhet än motsvarande produkter tillverkade på konventionellt sätt. Bergman (2012) 
hävdar att additiv tillverkning vänder upp och ner på produktutveckling och tillverkning och 
således kastar om förutsättningarna för företag i modeindustrin. Att additiv tillverkning 
besitter egenskaper som medför att tekniken kommer att ha en självklar roll i framtidens 
tillverkning är alla respondenter överens om. 
 

5.2 Kompabilitet med modeindustrins förutsättningar 
 
För att en innovation ska uppnå hög takt i sin spridning krävs att den är kompatibel med 
potentiella adoptanters befintliga värderingar och behov (Rogers 2003, s. 240). Kräver 
innovationen förändring av värderingar löper innovationen stor risk för en långsam eller 
utebliven spridning (Denis et al. 2002; Greenhalgh et al. 2004). Den mer avgörande 
kompabilitetsfaktorn för en innovations framgångsrika implementering är kompabilitet med 
rådande värderingar (Leonard-Barton & Sinha 1993). 
 
Inom den hårt konkurrensutsatta modeindustrin letar företag ständigt efter nya sätt att skapa 
konkurrensfördelar och differentiera sig gentemot konkurrenterna (Priest 2005; Ülgen & 
Forslund 2015). Både externa krav på modeföretag att ta ansvar för hållbar utveckling och 
internt branschintresse för miljöfrågor ökar. Initiativ som syftar till att minska verksamhetens 
negativa miljöpåverkan skapar idag konkurrensfördelar för företag (Caniato et al. 2012; Choi 
et al. 2012; Wang et al. 2012). Vår insamlade empiri talar tydligt för att det finns flera 
positiva miljöaspekter med additiv tillverkning. En respondent hävdar att additiv tillverkning 
kommer vara en självklarhet i ett hållbart tänk. I datamaterialet har de materialbesparande och 
spillreducerande egenskaper som additiv tillverkning besitter framgått tydligt. Additiv 
tillverkning tillåter också återanvändning av det lilla spill som ändå uppstår. Ytterligare en 
miljömässig fördel är att hela produktionen av en produkt förläggs på en plats och ett tillfälle 
vilket minskar behovet av att transportera råmaterial och komponenter till olika platser i 
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världen. Bruce, Daly och Towers (2004) menar att ökade transporter är en negativ konsekvens 
som den ökade globaliseringen i modeindustrin fört med sig. 
  
Flera intresseorganisationer och företag från branschen arbetar aktivt för att skapa en mer 
rättvis och transparent modebransch (Choi et al. 2012). Miljömässigt ansvarstagande gäller 
inte enbart företagets egna aktiviteter, företaget hålls även ansvarigt för de avtryck som 
orsakas av företagets leverantörer (Caniato et al. 2012; Wang et al. 2012). Studiens 
respondenter upplever att additiv tillverkning tillåter att företaget minskar antalet 
underleverantörer, försörjningskedjan kortas och företagets möjligheter att kontrollera hela 
flödet ökar.  För att skapa kostnadsmässiga konkurrensfördelar är majoriteten av produktionen 
i modeindustrin förlagd i låglöneländer (Senanayake & Little 2010; Tuck & Hague 2006). 
Studiens respondenter uppger att ju längre bort produktionen sker desto svårare är den att 
kontrollera. Additiv tillverkning har en hög automatiseringsgrad och behovet av mänsklig 
involvering i produktionsprocessen relativt lågt. Teknikens möjligheter för lokal produktion 
betonas av såväl empiri som tidigare forskning. En respondent menar att additiv tillverkning 
ger upphov till automatisk transparens i försörjningskedjan. 
 
Inom modeindustrin är överproduktion och felprognostisering ett påtagligt problem, både 
ekonomiskt och miljömässigt (Bruce, Daly & Towers 2004; Tuck & Hauge 2006; Wee & Wu 
2009). Modeföretag strävar ständigt efter att minimera slöseri under produktion (Tuck & 
Hauge 2006). Enligt våra respondenter är additiv tillverkning ett sätt att minska 
överproduktion. I och med att tillverkning kan ske nära kundorderpunkten minskar risken för 
felprognostisering med överproduktion som följd. Risken med att ha färdigproducerade varor 
i lager minskar då lagret istället utgörs av råmaterial. 
  
På modemarknaden ses ett förändrat konsumtionsmönster och ökande individuella 
modepreferenser (Eyers & Dotchev 2010; Priest 2005; Senanayake & Little 2010). Additiv 
tillverkning gör tillverkning av små volymer kostnadseffektiv tack vare låga kostnader för 
installation och verktyg (Bergman 2012; Cambell, Bourdel & Gibson 2012; Mohr & Khan 
2015; Schubert,Van Langeveld & Donoso 2014; Thomas 2015). Tidigare forskning visar att 
flera branscher framgångsrikt använt additiv tillverkning för småskalig produktion av 
produkter (Petrick & Simpson 2013) och att företag inom modeindustrin har mycket att vinna 
på att göra detsamma (Cambell, Bourdel & Gibson 2012). Särskilt med tanke på att 
modevaror är mycket trendkänsliga och efterfrågan fluktuerar (Choi et al. 2014). Även vår 
studies empiri styrker den additiva tillverkningens lämplighet för produktion av små volymer. 
 
Då SCM är en av de största konkurrensmedlen i dagens företagsvärld (Bruce, Daly & Towers 
2004) är integration av logistiska aktiviteter och mellan kunder, leverantörer och företag en 
viktig del i att göra skapa goda förutsättningar för konkurrens (Bruce, Daly & Towers 2004; 
Christopher 2000; Kurbel 2013, s. 223). Ur studiens datamaterial har en samstämmighet med 
teorin om integrerade försörjningskedjor från tidigare forskning framkommit. Empirin 
framhåller att de logistiska aktiviteterna förenklas samtidigt som kundens integration i kedjan 
ökar när additiv tillverkning implementeras. Enligt tidigare forskning bidrar additiv 
tillverkning till en ökad decentralisering och gör att kunden får en mer centraliserad roll 
(Bogers, Hadar & Bilberg 2016). Ju högre grad av integration i en försörjningskedja, desto 
svårare blir den att kopiera och större konkurrensfördel utgör den (Bruce, Daly & Towers 
2004).    
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5.3 Störande egenskaper 
 
Additiv tillverkning benämns av flera forskare som en innovation med revolutionära 
egenskaper (Bergman 2012; Hahn, Jensen & Tanev 2014). Även studiens respondenter 
berättar att additiv tillverkning skiljer sig i grunden från de tillverkningstekniker som 
traditionellt använts. Additiv tillverkning kan således kategoriseras som en radikal innovation 
(Freeman & Soete 1997, s. 21). Rogers (2003, s. 426) menar att radikala innovationer 
frambringar en hög grad av osäkerhet och främjar motståndskänslor mot den nya teknologin. 
 
Om en innovation förändrar arbetsroller, sociala nätverk och maktförhållanden inom företaget 
eller mellan företaget och dess relationer med externa parter främjas osäkerhet hos företaget. 
Denna osäkerhet leder till att företagets benägenhet att adoptera innovationen minskar (Barley 
1990; Compagni, Mele & Ravasi 2015). Av empirin framkommer att flera av studiens 
respondenter ser att additiv tillverkning skapar nya arbetstillfällen inom företaget i form av 
operatörer, konstruktörer och andra jobb med krav på högt tekniskt kunnande. Samtidigt är 
automatiseringsgraden i additiv tillverkning hög och tillverkningen är inte beroende av 
mänsklig arbetskraft på samma sätt som vid konventionell tillverkning. Några respondenter 
uttrycker en osäkerhet kring i vilken utsträckning jobb rationaliseras bort. Tydligt är att 
rollerna inom en försörjningskedja förändras när additiv tillverkning implementeras. I dagens 
företagsklimat är nätverk och samordning av företagets flöden avgörande faktorer som gör 
företag konkurrenskraftiga (Bruce, Daly & Towers 2004; Christopher 2000). Additiv 
tillverkning tillåter att antalet underleverantörer minskas, även montering och lagerhållning är 
funktioner som förändras eller rationaliseras bort. Maktbalansen i kedjan förändras då risken 
förflyttas uppströms. 
 

5.4 Användarvänlighet och synlighet 
 
Takten en innovation gör genomslag är beroende av innovationens uppfattade komplexitet 
(Rogers 2003, s. 257). Innovationer som är enkla att använda har större möjligheter att uppnå 
en snabb diffusionstakt än innovationer som kräver att ny kunskap eller nya färdigheter 
anskaffas (Denis et al. 2002; Greenhalgh et al. 2004; Rogers 2003, s. 257). Forskare och 
företagsrepresentanter betonar vikten av att företag samlar kunskap innan additiv tillverkning 
startas upp. Speciellt forskarna påpekar att en vanlig missuppfattning kring additiv 
tillverkning är att produktion kan startas upp bara genom att införskaffa en skrivare, koppla in 
den och börja skriva ut. Synen på additiv tillverkning som en komplex och svåranvänd 
teknologi delas inte av alla respondenter. Fyra av fem företagsrepresentanter upplever att 
additiva tillverkningstekniker har användarvänliga egenskaper. En av respondenterna 
förklarade att hen själv, till en början, var en nybörjare på additiva tillverkningstekniker men 
att hen relativt snabbt kunde bilda sig en uppfattning om hur dessa fungerar och kan 
användas. Idag arbetar hen som operativ chef för Sveriges största additiva 
tillverkningscentrum. 
 
Innovation i tillverkningsindustrin är en mycket komplex process (Becheikh, Landry & 
Amara 2006), trots detta sker innovation i SMFs främst i företagets produktiva processer 
(Didonet & Diaz 2012). Det empiriska materialet föreslår att företag kan ta hjälp av 
servicecenter eller forskningsinstitutioner för att få sina produkter producerade med additiva 
tekniker. Samarbete med forskningsinstitut och andra företag är extra viktigt för SMFs vars 
innovation ofta hämmas av bristande resurser (OECD & Eurostat 2005, s. 39; Van de Vrande 
et al. 2009). Även om additiv tillverkning har grundläggande skillnader gentemot 
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konventionell tillverkning är arbetssätten som tillämpas idag på många sätt kompatibla och 
förberedda för produktion genom additiva metoder. Den modellering och förberedning som 
görs digitalt i ett CAD-program innan produktion (Sachs et al. 1992; Leigh et al. 2012) 
används redan i flera branscher för att designa och skissa upp produkter.   
 
Även graden som en teknisk innovation går att experimentera med påverkar förutsättningarna 
för innovationsdiffusion. Finns det stora möjligheter för de potentiella adoptanterna att testa 
innovationen ökar diffusionstakten då detta minskar osäkerhet kring innovationen 
(Greenhalgh et al., 2004; Rogers, 2003, s. 258). Så gott som samtliga respondenter har gett 
uttryck för att de själva har utvecklat sin höga kompetensnivå genom att experimentera med 
tekniken. Inom modeindustrin är additiv tillverkning fortfarande relativ obeprövad (Bergman 
2012; Guo & Leu 2013) men studiens respondenter menar att företag genom att testa och våga 
experimentera med teknologin snabbt kan skapa sig en förståelse för de möjligheter och 
begränsningar som finns. En av företagsrepresentanterna hävdar att nyckeln till framgång är 
att våga misslyckas för att komma framåt i förståelsen kring tillverkningstekniken. Ett sätt att 
bekanta sig med teknologin är att ta kontakt med ett forskningscenter som bedriver forskning 
kring utvecklandet av additiv tillverkning. Hos dessa kan företag genom ett samarbete lära sig 
att arbeta med teknikerna. 
 
I vilken mån resultatet av en innovationsadoption är synlig för andra potentiella adoptanter 
påverkar innovationens spridning. Hög synlighet innebär snabbare spridning (Denis et. al 
2002; Greenhalgh et al. 2004; Rogers 2003, s. 258). Flera industrier har kommit långt i 
användandet av additiv tillverkning och producerar redan fullt funktionella komponenter 
genom additiva tillverkningstekniker (Bergman 2012). Flertalet av studiens respondenter 
nämner att de kikar på flygindustrin och hur additiv tillverkning framgångsrikt används där. 
Flera mässor hålls varje år där företag från olika branscher ges tillfälle att lära av varandra. I 
år går New Yorks första 3D print-vecka av stapeln där syftet är att uppmärksamma additiv 
tillverkning och de möjligheter som kommer med tekniken (MecklerMedia 2016). Såväl 
tidigare forskning som vår insamlade empiri visar att den ständiga utvecklingen av teknologin 
och de snabba framsteg som görs ökar intresset för additiv tillverkning. 
 

6 Slutsats 
 
Studiens syfte har varit att fördjupa diskussionen kring spridning av ny teknik genom att 
studera additiv tillverknings potential för spridning till modeindustrin. I detta avslutande 
kapitel knyts uppsatsen samman och forskningsfrågan besvaras. Kapitlet avslutas med kritik 
mot den egna studien och förslag på framtida forskning. 
 
Vilka faktorer har inflytande över additiv tillverknings potential för spridning och hur 
påverkar dessa faktorer spridningen? 
 
Slutsatsen som kan dras från genomförd studie är att spridning av ny teknik i stor utsträckning 
beror på innovationens medfödda egenskaper. Även den kontext i vilken innovationen sprids 
har stor påverkan på spridningspotential. Aspekter som har negativ påverkan på additiv 
tillverknings potential för innovationsdiffusion är att additiv tillverkning en radikal innovation 
som medför stora omställningar i försörjningskedjan där maktbalansen mellan företaget och 
dess affärspartners rubbas. Detta främjar osäkerhet som minskar benägenheten att adoptera 
teknologin. Vidare står tekniken ännu under utveckling, de klädesplagg som efterfrågas och 
bärs idag är i nuläget inte möjliga att tillverka genom additiv tillverkning. Både 
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produktionshastighet och materialutbud måste utvecklas för att additiv tillverkning ska få 
praktisk relevans för modeindustrin. Med den utveckling av tekniken som har skett de senaste 
åren i beaktning är det ändå rimligt att anta att bärbara kläder kommer att kunna tillverkas 
genom additiva metoder. När detta sker visar vår insamlade empiri, i relation till teori och 
tidigare forskning, att det finns flera möjligheter för modeföretag att skapa konkurrensfördelar 
genom att implementera additiv tillverkning i sina produktionsprocesser.  
 
I den hårt konkurrensutsatta modeindustrin är tid, pris, produktion efter efterfrågan och 
hållbarhetsinitiativ avgörande faktorer för företags konkurrenskraft och överlevnad. Genom 
att implementera additiv tillverkning kan modeföretag reducera sina ledtider, minska behovet 
av lagerhållning, reducera antalet leverantörer och effektivisera försörjningskedjan. 
Materialförbrukningen optimeras och möjligheter att erbjuda kundanpassade lösningar som 
produceras efter efterfrågan skapas. På så sätt genereras tidsrelaterade och kostnadsrelaterade 
konkurrensfördelar. Trots att additiv tillverkning har grundläggande skillnader gentemot 
konventionell tillverkning är arbetssätten som tillämpas inom modeföretag kompatibla med 
produktion genom additiva metoder. CAD-program används redan i stor utsträckning i 
design- och produktutvecklingsprocesser samt för att förebereda produktion. Vidare har 
additiv tillverkning flertalet miljömässiga fördelar. Additiv tillverkning möjliggör 
spillreducering, återvinning av material, lokal produktion och minimering av transporter samt 
ökad kontroll och transparens i försörjningskedjan. Det ses också att tekniken får mer och mer 
uppmärksamhet både utanför och inom modeindustrin och intresset ökar i takt med 
teknologins snabba utveckling. Alla dessa faktorer har positiv inverkan på additiv 
tillverknings potential för spridning till modeindustrin. Med de konkurrensmässiga krav som 
ställs på modeföretag idag i relation till den additiva tillverkningens fördelar ser vi att 
spridning av additiv tillverkning är kontextuellt befogat.    
 
Tydligt är att intresset för additiv tillverkning är stort och såväl tidigare forskning som de 
respondenter vi intervjuat ser additiv tillverkning som en självklarhet i framtidens industrier. 
Att innovera är avgörande för modeföretags överlevnad och konkurrenskraft. Vi tvivlar inte 
på att additiv tillverkning kommer att spridas och inta en naturlig plats i framtidens 
modeproduktion. Företag verksamma inom modebranschen kommer då att bli påverkade. 
Frågan som kvarstår är om teknikens utveckling ska väntas in eller bidras till. 
 

6.1 Kritik mot den egna studien 
 
De företagsrepresentanter som innefattats i studiens urval arbetar på företag som är ledande 
inom additiv tillverkning i sina respektive branscher. Deras engagemang och entusiasm kan 
ha fått oss som forskare att bli influerade till att se mer av de positiva aspekterna än de 
negativa. Vi menar inte att respondenterna glorifierat additiv tillverkning på något sätt men att 
deras positiva inställning gjort att vi också vill se additiv tillverkning som en del av 
framtidens modeindustri. Då vi varit medvetna om detta under uppsatsens gång har vi arbetat 
aktivt med att inte låta det påverka uppsatsen utan att låta teori, tidigare forskning och empiri 
tala för sig själva. 
 

6.2 Framtida forskning 
 
Under studiens gång har många tankar och idéer om vidare forskning uppkommit. Denna 
studie har enbart berört huruvida additiv tillverkning har potential att spridas till 
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modeindustrin, för vidare forskning vore det intressant att gå ett steg längre och titta på 
implementering av additiv tillverkning i ett modeföretag. Med modebranschens komplexa 
försörjningskedja i åtanke ser vi att implementering av additiv tillverkning medför en stor 
omställning för företaget. Därav vore det intressant att undersöka strategier för framgångsrik 
implementering av tekniken. Vidare har studien berört hållbarhetsmässiga effekter av additiv 
tillverkning och visat på de spillreducerande och materialbesparande egenskaper tekniken 
besitter. För framtida forskning kan det därför vara av intresse att titta på huruvida additiv 
tillverkning kan fungera som ett verktyg i ett företags hållbarhetsarbete. 
 
När vi diskuterat additiv tillverknings effekt på modeindustrin i det långa loppet har vi hamnat 
i tankebanor där 3D-skrivare finns tillgängliga för konsumentbruk och produktion av 
modeprodukter kan ske i konsumenters hem. Likheter kan ses med vad som skett i 
musikindustrin, då musik har gått från att säljas fysiskt till att i första hand laddas ner och 
lyssnas på digitalt. Här ser vi att frågor rörande upphovsrätt och modeföretagens roll kommer 
att skapa debatt. Dessa aspekter är inte de mest akuta att belysa i vidare forskning men allt 
eftersom additiv tillverkning sprids och utvecklas är det sannolikt att frågor rörande 
varumärkesskydd och upphovsrätt kommer uppta allt större del av diskussionen. 
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Appendix 1: Intervjuguide företagsrepresentanter 
 
Information/presentation 
Presentation av oss själva och studiens syfte, informera om hur intervjun går till, inspelning, 
anonymitet, det som framkommer under intervjun kommer endast behandlas av oss. 
Initiala frågor? 
 
Bakgrundsfrågor 
Namn, bransch, befattning. 
 
Additiv tillverkning som innovation 

• Kan du beskriva hur ditt företag använder sig av additiv tillverkning idag? 
• Vilka material används för additiv tillverkning? 
• Hur skiljer sig additiv tillverkning från konventionell tillverkning? 
• Varför implementerades additiv tillverkning? 
• Hur startades tillverkning med additiv tillverkning upp? 
• Studerade ni andra företag/branscher som tidigare implementerat additiv tillverkning? 
• Hur bestämdes inom vilka områden additiv tillverkning skulle implementeras? 
• Initiala problem? 
• Vilka anser du vara de största fördelarna med additiv tillverkning? 
• Vilka är, i din mening, de största begränsningarna med teknologin? 
• Ser du några speciella möjligheter för små och medelstora företag att använda sig av 

additiv tillverkning? 
• Begränsningar för små och medelstora företag?       
• Vad ser du för möjligheter med additiv tillverkning i framtiden? 

 
Supply Chain Management 

• Hur ser modellen över er försörjningskedja ut? 
• Hur långt bak kan ni spåra aktiviteterna i er försörjningskedja? 
• Anser du att effektivisering av er försörjningskedja ökar er konkurrenskraft? 
• Hur har implementering av additiv tillverkning förändrat er försörjningskedja? 
• Vilka har varit de största fördelarna med implementering av additiv tillverkning sett ur 

ett försörjningskedjeperspektiv? 
• Vilka har varit de största nackdelarna med implementering av additiv tillverkning sett 

ur ett försörjningskedjeperspektiv? 
• Har implementering av additiv tillverkning lett till ett närmare samarbete inom 

företagets försörjning? Närmare samarbete med externa parter? 
• Hur har ledtiderna förändrats sedan ni implementerat additiv tillverkning? 
• Ser du additiv tillverkning vara ett självklart inslag i framtidens modeller över hur 

producerande företag strukturerar sina försörjningskedjor?    
 
Hållbarhet 

• Utgör hållbarhetsarbete en bestående del av er verksamhet? 
• Har ni vidtagit särskilda åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan från 

aktiviteter i er försörjningskedja? Vilka är dessa i så fall? 
• Försöker ni reducera spill i försörjningskedjan? Hur? 
• Har ni upplevt att additiv tillverkning lett till spillreducering? 
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• Ger additiv tillverkning er verksamhet nya möjligheter att använda mer miljömässigt 
hållbara material? 

• Ger additiv tillverkning er verksamhet nya möjligheter för återvinning av resurser? 
• Kan produktionen av era produkter ske närmare orderläggningspunkten efter ni 

implementerade additiv tillverkning i verksamheten? 
• Har additiv tillverkning gett upphov till nya arbetstillfällen inom er egen verksamhet? 
• Har implementeringen av additiv tillverkning lett till att ni kunnat flytta det området 

geografiskt närmare er egen verksamhet? Fördelar/nackdelar med det? 
 
Avslutning 
Följ upp eventuella oklarheter. Tacka respondenten för att denne tog sig tid och kolla av ifall 
respondenten har några frågor eller övrigt att tillägga. 
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Appendix 2: Intervjuguide forskare 
 
Information/presentation 
Presentation av oss själva och studiens syfte, informera om hur intervjun går till, inspelning, 
anonymitet, det som framkommer under intervjun kommer endast behandlas av oss. 
Initiala frågor? 
 
Bakgrundsfrågor 
Namn, bransch, befattning. 
 
Additiv tillverkning som innovation 

• Inom modebranschen, hur används additiv tillverkning idag? 
• Vilka material används för additiv tillverkning? 
• Hur skiljer sig additiv tillverkning från konventionell tillverkning? 
• Motiv till att forska på additiv tillverkning inom det textila området? 
• Hur kan additiv tillverkning startas upp av företag inom modebranschen? 
• Kan modebranschen ta lärdom av andra företag/branscher som implementerat additiv 

tillverkning? 
• Vilka anser du vara de största fördelarna med additiv tillverkning? 
• Vilka är, i din mening, de största begränsningarna med teknologin? (material, 

tillgänglighet, design, tekniska, kunskap, ekonomiska, placering, 
användningsområden, komplexa produkter, inga defekta produkter, tid, 
serietillverkning, kundanpassning, flexibilitet, quick response etc.) 

• Ser du några speciella möjligheter för små och medelstora företag att använda sig av 
additiv tillverkning? 

• Begränsningar för små och medelstora företag? 
• Vad ser du för möjligheter med additiv tillverkning i framtiden? 

 
Supply chain management 

• Anser du att effektivisering av försörjningskedjan ökar ett modeföretags 
konkurrenskraft? 

• Vilka effekter på försörjningskedjan kan ses vid implementering av additiv 
tillverkning? 

• Vilka är de största fördelarna med implementering av additiv tillverkning sett ur ett 
försörjningskedjeperspektiv? 

• Vilka är de största nackdelarna med implementering av additiv tillverkning sett ur ett 
försörjningskedjeperspektiv? 

• Leder en implementering av additiv tillverkning till ett närmare sammarbete inom 
företagets försörjning? Närmare sammarbete med externa parter? 

• Additiv tillverknings effekt på ledtider? 
• Ser du additiv tillverkning vara ett självklart inslag i framtidens modeller över hur 

producerande företag strukturerar sina försörjningskedjor?    
 
Hållbarhet 

• Leder additiv tillverkning inom produktion till spillreducering? 
• Ger additiv tillverkning nya möjligheter att använda mer miljömässigt hållbara 

material? 
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• Ger additiv tillverkning nya möjligheter för återvinning av resurser? 
• Gör implementering av additiv tillverkning att produktion kan ske närmare 

orderläggningspunkten? 
• Vilka nya arbetstillfällen ger additiv tillverkning upphov till inom modebranschen? 

Vilka arbetstillfällen rationaliseras bort? 
• Vilka möjligheter finns det för att flytta produktion som sker med additiv tillverkning 

närmare den egna verksamheten? 
 
Avslutning 
Följ upp eventuella oklarheter. Tacka respondenten för att denne tog sig tid och kolla av ifall 
respondenter har några frågor eller övrigt att tillägga. 
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