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Abstract 
Additive manufacturing is a growing manufacturing technology that has lately transcended from 
mostly being used in prototype manufacturing to be used in conventional production. The 
transition has occurred with, among other technologies, Fused Deposit Modelling (FDM), 
developed by Stratasys for plastic manufacturing. The interest in replacing conventional methods 
(which for plastic is injection moulding) is increasing in Sweden and at the same time the 
demand for a more sustainable production increases. 

We have in this thesis managed to adapt a general framework for sustainability analysis with 31 
indicators to a framework, for the analysis of the transition from injection moulding to FDM, 
with only 8 relevant indicators. This process was conduced through first establishing what 
sustainability is and mapped both production processes. Afterwards was the differences in the 
production processes analysed in regards to the general framework for sustainability analysis and 
a new framework, was created. Finally we analysed how firm management views frameworks for 
sustainability analysis, how they use them and how our framework complements the wrongful 
use that sometimes occur today. 

Keyword: Sustainability, sustainability indicators, framework, additive manufacturing, 
injection moulding, machining, Fused Deposit Modelling (FDM), greenwashing 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Adderande tillverkning är en stadigt växande tillverkningsteknik som på senare tid övergått från 
att huvudsakligen användas till prototyptillverkning till att användas för traditionell produktion. 
Övergången har bland annat skett med metoden Fused Deposit Modelling (FDM) som 
utvecklades av Stratasys och producerar i plast. Intresset för att ersätta traditionella metoder 
(vilket för plast är, bland annat, formsprutning) ökar i Sverige samtidigt som efterfrågan för en 
hållbar produktion ökar.  

Vi har i rapporten lyckats anpassa ett generellt ramverk för hållbarhetsanalys med 31 indikatorer 
till ett ramverk, för att analysera hållbarheten vid en övergång från formsprutning till FDM, med 
enbart 8 relevanta indikatorer. Denna process genomfördes genom att först etablera vad 
hållbarhet är och kartlagt de båda tillverkningsprocesserna. Därefter analyserades skillnaderna 
hos tillverkningssprocesserna utifrån de generella indikatorer för hållbarhetanalys och ett nytt 
ramverk skapades. Slutligen analyserades hur företagsledningar ser på ramverk för 
hållbarhetsanalys, hur de använder ramverken och hur vårt ramverk kompletterar det felaktiga 
användandet som ofta existerar idag. 

Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsindikatorer, ramverk, adderande tillverkning, 
formsprutning, skärande bearbetning, fused deposit modelling (FDM), greenwashing 
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1 Introduktion 

1.1 Problemställning 
Adderande tillverkning1 utvecklades 1984 i USA och presenterades för första gången i Europa på 
Hannovermässan 1988. Redan samma år köpte Elektrolux den första maskinen i Sverige. 
Intresset ökade sucessivt och andra företag gjorde liknande satsningar. Från 1990 investerade 
IVF (nuvarande Swerea IVF AB) i adderande tillverkning tillsammans med Nutek. År 2000 
uttalade sig Vinnova negativt och menade att adderande teknik inte skulle ha någon betydelse för 
svensk industri2 och utvecklingen i Sverige stannade av. Detta resulterade också i att större delen 
av den svenska kompetensen försvann utomlands och utvecklingen avstannade.  [1]  
I övriga europeiska länder används tekniken flitigt, t.ex. i Tyskland. I Regensburg, använder 
BMW den adderande tillverkningen för att producera fixturer. BMW använder sig av Fused 
Deposit Modeling (FDM) och det är också den tillverkningsprocess vi har valt att fokusera på. 
Adderande tillverkningsmetoder medför hög flexibilitet, vilket BMW utnyttjar för utveckla 
verktyg som förbättrar ergonomin vid handpåläggning [2].  
Världen över investeras det mycket i adderande tillverkning. I exempelvis USA och Singapore 
sker satsningar på $70 respektive $500 miljoner. Däremot i Sverige sker enbart en liten satsning 
på 400 000 SEK. Pengarna går till ett samarbete mellan Vinnova och Umeå universitet med mål 
att ta fram en nationell framtidsplan [3].  
Så sent som mars 2014 bildades SVEAT (SVEnsk Additiv Tillverkning), en intresseorganisation 
sett bristerna i Sverige och arbetar för att sprida kunskap och användande av adderande 
tillverkning, vilket är en positiv utveckling. Användningen av adderande tillverkning ökar i 
popularitet som tillverkningsprocess i världen. Som Ulf Qviberg från företaget 3D center, en av 
initiativtagarna bakom SVEAT, uttrycker det:  

”Alla som har produkter som produceras i mindre serier än 10 000 st bör undersöka 3D 
skrivare alternativen” [4] 

Detaljerna som produceras med FDM är, enligt Hopkins et al., lika och jämförbara med detaljer 
som produceras med den dominanta traditionella plasttillverkningsprocessenen formsprutning 
[5]. På grund av detta är det troligtvis lätt att byta tillverkningsprocess och övergå till FDM från 
formsprutning vilket gör en övergång relativt enkel. En sådan övergång drivs i stor grad av kunds 
efterfrågan, vilket på senare tid uppmärksammats av Goleman et al. (översatt från engelska):  

”Då många marknader blir mer ’transparenta’ kommer jakten på hållbarhet skifta från ett 
val företag gör till ett rent behov för överlevnad.” [6]  

Utifrån den undersökning som genomförts av Goleman et al. har vi dragit slutsatsen att företag 
kommer sträva efter att göra sin verksamhet hållbarare med ett eventuellt skifte i 
tillverkningsprocess för att möta ett kundbehov.   

  

                                                
1  Det finns idag ingen bra svensk term för detta – vi använder adderande tillverkning. Termen som KTH försöker 
etablera.  
2 Uttalandet baserades på få och dåliga forskningsansökningar – samma problem finns idag men mycket kapital finns 
att disponera [40]. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Målet med denna rapport är	  att leverera ett verktyg för företagsledare som vill skapa underlag för 
att fatta beslut kring denna övergång. Det finns flera ramverk att använda (t.ex. ISO 14001, LCA, 
WBCSD etc.) och det kan vara svårt att orientera sig utifrån vilket som bör användas och varför. 
Därför utgår rapporten från ett ramverk (se kapitel 4.1) som behandlar ett antal av de tidigare 
nämnda ramverken. Resultatet kommer stunda i ett ramverk för att tydligt leverera ett antal 
indikatorer ett företag bör undersöka. För att applicera det föreslagna ramverket bör övergången 
ske från formsprutning till FDM och i synnerhet bör fokus vara att detta ska vara hållbart.  

Mer specifikt riktar sig detta examensarbete mot steg 2 - 3 i en beslutfattningsprocess som 
används av Environmental Protection Agency (EPA) (översatt från engelska): [7] 

1. Problemdefinition, avgränsning och planering 

2. Identifiering och urval av relevanta indikatorer 

3. Specificera lämpliga skala och tillhörande mätenheter 

4. Datainsamling och kvalitetsförsäkrande procedurer 

5. Kommunikation och avrapportering 

För att identifiera och skapa ett urval av relevanta indikatorer behövs djupare kunskap kring 
indikatorer, hur hållbarhet definieras och hur dessa appliceras på de tillverkningsprocesser 
examensarbete redogör för. Detta summeras i fyra frågor:   

Fråga 1: Vad är hållbarhet, hur ser ett existerande ramverk för hållbarhet ut, vilka 
indikatorer presenterar det och hur ser de båda tillverkningsprocesserna ut? 

Fråga 2: Vilka skillnader existerar mellan tillverkningsprocesserna? 

Fråga 3: Vilka indikatorer är relevanta med avseende på dessa skillnader? 

Fråga 4: Hur bör valda indikatorer mätas? 

När vi har etablerat ett ramverk är det viktigt att gå tillbaka ett steg och analysera hur företag bör 
använda detta ramverk. Det sammanfattar till en ytterligare fråga:  

Fråga 5: Hur använder företag ramverk och hur bör de använda detta ramverk? 

Ramverket kommer presentera funktioner och mätområden som är relevanta för övergången och 
företaget kan själv införa mätdata. 

  



 3 

1.3 Avgränsningar 
För att besvara samtliga frågor och leverera ett relevant ramverk för företagsledare att basera 
beslutsfattande kring, sker ett antal avgränsningar av vad rapporten behandlar. Vi förutsätter i 
denna rapport, likt det N. Hopkins et al. påstår, att de båda tillverkningsprocesserna, 
formsprutning och FDM, producerar likvärdiga detaljer3 [5]. Därför kommer vi endast redogöra 
för vissa materialegenskaper, men dessa ligger ej till grund för resultatet. 
Tillverkningsprocesserna presenteras i form av input/output-modeller.  

Resultatet denna rapport levererar kommer baseras på ett ramverk. Det finns som tidigare nämnt 
många ramverk för miljövänlig- och hållbar utveckling. Det finns inget utrymme att presentera 
alla dessa i denna rapport, därför baserar vi resultatet på ett ramverk av Azapagic et al. som är en 
sammanslagning av flera etablerade ramverk (ISO 14001, LCA, MIPS-approach etc.). Vidare 
undersöker vi i detta ramverk endast ekonomiska- och miljöaspekter. I denna analys har vi 
utelämnat sociala aspekter definierade av Azapagic et al., såsom exempelvis förändring av kulturella 
värden m.fl. (se figur 4.1), då vi inte anser att dessa borde ändras vid övergång av 
tillverkningsprocess. 

I analysen av formsprutning har denna rapport avgränsat formproduktion till metall. Det finns 
andra tekniker för detta, men de tas inte upp i denna rapport. Vi kommer fortsättningsvis inte 
behandla implikationerna metall har på indikatorerna.  

Vidare analyserar vi samtliga indikatorer utifrån Sverige, därmed sker avgränsningar som 
transporter till Sverige. Vi bortser även från varutransporters inverkan på indikatorer i denna 
rapport.  

I fråga 4 bortses från lämpliga skalor som presenteras i punkt 3 av EPA:s fem-stegs-process. Vi 
gör detta för att indikatorer generellt sett ska ha låga värden (enligt Azapagic et al.) och kunskap 
om övergång mellan flera traditionella till adderande tillverkningsmetoder behövs för att skapa 
objektiva skalor.  

Azapagic et al. presenterar ett antal indikatorer som bygger på metoder som är under utveckling, 
dessa kommer vi bortse ifrån i rapportens resultat.   

Avslutningsvis kommer vi avgränsa hur vi genomfört examensarbete och detta kommer 
presenteras i kapitel 2.  

 

  

                                                
3 Detaljer är en vanligt använd terminologi för det objekt som produceras i en tillverkningsprocess som kommer 
användas i resten av rapporten. 
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2 Metod och struktur 
Detta kapitel kommer först behandla vår metod för att besvara de fem frågorna från kapitel 1. 
Därefter kommer en genomgång av rapportens struktur genomföras. 

För att besvara forskningsfrågor finns det traditionellt sett två olika metoder: En kvalitatitiv eller 
en kvantitativ metod. Skillnaden mellan dem är huvudsakligen att kvalitativ utgår ifrån koncept, 
definitioner, karaktärsdrag, metaforer etc. medan kvantitativ utgår ifrån enheter och mätetal. 
Eftersom fråga 4 handlar om att specificera hur indikatorerna bör mätas anser vi att en 
kvantitativ metod blir svår att genomföra objektivt eftersom det blir svårt att mäta indikatorerna 
utan att ha etablerat hur de bör mätas. Utifrån detta har vi valt att genomföra en kvalitativ 
forskningsmetod. Bruce L. Berg beskriver en modell för genomförandet av en kvantitativ metod 
med fem steg. Vissa av dessa steg har vi slagit samman och en redovisning av stegen samt i vilket 
kapitel av rapporten som berör det steget går att finna nedan (se figur 2.1): [8] 
 

Figure	  2.1:	  Modell	  för	  kvalitativ	  forskning	  som	  beskrivs	  av	  Bruce	  L.	  Berg	  och	  vilket	  kapitel	  av	  rapporten	  som	  
hörrör	  till	  vilket	  steg.	  

Vi har valt att, för datainsamlingen, enbart genomföra en litteraturstudie. Anledningen till att en 
fallstudie inte genomförs är att adderande tillverkning inte är omfattande etablerat i svensk 
industri. Detta gör att en fallstudie riskerar att blir vinklad då det existerar få, om några, 
representativa företag som genomfört övergången. Litteraturstudien kommer att genomföras 
enligt den metoden Creswell föreslår (översatta från engelska): [9] 

1. Läsa allmänt och hitta nyckelord 
2. Hitta en lämplig databas för journaler och böcker 
3. Hitta ca 50 artiklar, rapporter eller böcker 
4. Börja rensa igenom artiklar och ta ut dem som är relevanta  
5. Skissa upp en litteraturkarta över vad som finns 
6. Summera ihop det viktigaste från artiklarna 
7. Använd summeringarna och omarbeta till litteraturstudie efter tema eller koncept 

Ett detaljerat klargörande över hur litteraturstudien utvecklades hittas i appendix A.  

Först kommer således en datainsamling ske i kapitel 3-5 för att besvara fråga 1 (se kapitel 1.2). 
Därefter kommer en analys som mynnar ut i ett resultat presenteras i kapitel 6-7 för att besvara 
fråga 2-5 och etablera ett nytt ramverk för hållbarhetsanalys vid övergången från formsprutning 
till FDM. Slutligen kommer ramverket att diskuteras i kapitel 8 utifrån problembakgrunden och 
dess generaliserbarhet. 

Modell&för&kvalitativ&forskning Kapitel
Idé 1&Introduktion

Design 2&Metod&och&struktur

3&Hållbar&utveckling&och&hållbar&tillverkning&

4&Ramverk&för&hållbarhetsanalys

5&Berörda&tillverkningsprocesser

6&Anpassning&av&ramverket

7&Företag&och&ramverk
Analys.och.resultat

Datainsamling
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3 Hållbar utveckling och hållbar tillverkning 
För att ge läsaren förståelse över vad hållbarhet är krävs en redogörelse för de definitioner som 
finns. I en undersökning av Berns et al. där företagledningar först ombads att först beskriva 
vilken erfarenhet de har av hållbarhet och sedan definiera vad hållbarhet är. Ett flertal (40 %) av 
de som ansåg sig vara nybörjade definierade hållbarhet som "maintaning business viability" och 
64 % av de som ansåg sig vara experter använde antingen Brundtlandskommissionens definition 
eller en baserad på tre aspekter (miljö, social och ekonomi). [10]  
Hållbarhet är idag ett väl använt begrepp och det finns, likt ovan, ett flertal olika tolkningar. I 
denna rapport riktar vi oss mot företag med nybörjarsynen, men redogör för expertsynen för att 
påverka företagsledare i rätt riktning. Med nedanstående redogörelse kommer vi behandla fråga 1 
(se kapitel 1).  

FN:s Brundtlandskommission som är en vanlig definition av hållbar utveckling definierades som 
(översatt från engelska):  

”Tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov” [11]. 

Termen har anpassats inom olika områden för att appliceras effektivare. Ett sådant exempel är 
för hållbar tillverkning som av US Department of Commerce definieras som (översatt från 
engelska):  

”Skapandet av produkter som använder material och processer som minimerar negativ 
miljöpåverkan, bevarar energi och naturliga resurser, är säker för anställda, samhället och 
kunder och är ekonomiskt” [12]. 

Denna definition bygger på tre aspekter: miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekten som 
redogörs för i figur 2. 

Figure	  3.1:	  De	  tre	  delarna	  av	  hållbarhet,	  enligt	  US	  Department	  of	  Commerce.	  

Kommande kapitel redogör för det ramverk rapporten reducerar och det bygger på den 
tredeleade definitionen ovan som är lämpad för hållbar tillverkning.  
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4 Ramverk för hållbarhetsanalys 
Det verktyg rapporten avser leverera till företagsledare bygger på ett tidigare ramverk för 
hållbarhetsanalys (se avgräsningar i kapitel 1). För att reducera detta ramverk till ett greppbart 
resultat kommer rapporten först ge en övergripande beskrivning av ramverket och vad 
författarna avser med det. Därefter kommer vi att gå djupare tekniskt i vilka indikatorer som 
ramverket presenterar och vilka aktiviteter i tillverkningsprocesserna som bidrar till dessa.  

Följande ramverk är hämtat från A. Azapagics och S. Perdans artikel: Indicators of sustainable 
development for industry. [13] Azapagic et al. har baserat indikatorerna från flera andra ramverk och 
analystillvägagångssätt, såsom:  

• Life Cycle Assessment (LCA) 
• World Business Council for Sustainable Development:s (WBCSD) eco-efficiency 

approach 
• Material Input per Service Unit approach (MIPS) m.fl. ’ 

Ramverkets huvudsakliga syfte är att leverera ett generellt och lättförståeligt ramverk för 
hållbarhetsanalys som kan appliceras över flera industrier och flera analysobjekt: företag, process 
och produkt. Eftersom ramverket är brett krävs en avgränsning för specifika situationer och i 
fallet med process och produkt att de två slutprodukterna är likvärdiga.  

Författaren framhäver även förmågan att applicera ramverket modulärt och inte alla indikatorer 
vid ett och samma tillfälle. Författaren lägger även stort fokus på att ett vanligt problem med 
allmänna ramverk för hållbar tillverkning är bristen på standardiserade mätpunkter och enheter. 
För att påvisa hur svårtytt resultatet kan bli jämför Azapagic et al. diamant- och kolutvinning i ett 
exempel (översatt från engelska):  

Om utsläpp och föroreningar mäts i förhållande till kg av producerad vara är 
kolutvinningen hållbarare är diamantutvinning, men om man mäter värdet av producerad 
vara är diamant hållbarare än kol. En utmaning med ett ramverk för hållbarhet är att hitta 
gemensamma enheter som inte vinklar resultatet. 

Azapagic et al. anser att ramverket enbart kan mäta en relativitet i hållbarhet, dvs. om analys-
objektet är/blir mer eller mindre hållbart. Detta då det i dagsläget saknas en definition på absolut 
hållbarhet.  

Azapagic et al. ramverk utgår från de tre aspekter för hållbar tillverkning som beskrivs i kapitel 3 
och inkluderar följande indikatorer (se figur 4.1): 
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Figure	  4.1:	  Samtliga	  indikatorer	  från	  Azapagic	  et	  al.	  ramverk	  för	  hållbarhetsanalys	  av	  företag,	  process	  eller	  
produkt.	  

Azapagic et al. lyfter att det är viktigt att börja med så många indikatorer som möjligt vid en 
applicering. Anledningen till detta är att täcka alla områden av analysobjektet. I kommande 
kapitel redogör vi för samtliga indikatorer från ramverket i figur 4.1 utifrån de definitioner 
Azapagic et al. redogör för i artikeln och dess appendix. Där det finns utrymme och behov för 
ytterligare konkretisering kommer vi införa detta från andra källor. En del av indikatorerna har vi 
i förväg valt att utesluta då de enligt Azapagic et al. inte lämpar sig för den processanalys 
rapporten ämnar utforska. Därtill kommer vi enligt avgränsningar i kapitel 1 även bortse från de 
sociala indikatorerna i figur 4.1. Den intresserade hänvisas till den fullständiga artikeln enligt 
bibliografin. 

4.1 Indikatorer utifrån Azapagic et al:s ramverk 
Detta kapitel avser redogöra för alla de indikatorer som presenteras i figur 4.1 och som tillhör de 
avgränsningar som gjorts i kapitel 1, dvs. inte de sociala indikatorerna eller de indikatorer utan 
som inte är färdigutvecklade. Men vi har valt att redogöra för så många som möjligt för att följa 
det rådet Azapagic et al. redogör för – börja med så många indikatorer som möjligt.  

I Azapagic et al:s arbete redogörs indikatorerna på engelska. I denna rapport har vi valt att 
översätta beskrivningen av indikatorerna men behåller indikatorernas engelska benämningar för 
att undvika laddade ord och syftningsfel. Följande kapitel (4.1.1 – 4.1.3) kommer vara någorlunda 
tekniskt tugnt och repetativt, läsaren hänvisas därför till kapitel 4.2 för en sammanfattning och 
kan själv återkoppla till detta kapitel vid behov.  

Funktioner för att mäta samtliga indikatorer finns i appendix B.  

4.1.1 Environmental Impacts (EI) 
Resource Use 
(RU): 

Förbrukning av icke-förnybara resurser. Förbrukningen mäts i procent av 
totala uppskattade världsreserven. Måttet är en summa av varje förbrukad 
resurs för varje aktivitet i tillverkningsprocessen, som procentandel av 
världsreserven av denna resurs. Exempel på mätvärden är fossila bränslen 
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(råolja), metaller och mineraler.  

 

Indikatorerna GWP till PS (se nedan) kräver konvertering från förbrukat eller utsläppt ämne till 
ett normaliserat värde. Samtliga indikatorer föreslår Azapagic et al. beräknas genom en summa av 
varje ämnes mängd i varje aktivitet av tillverkningsprocessen multiplicerat med konverterings-
faktorn för varje ämne till ett normaliserat värde, t.ex. 𝑆𝑂! för Acidification Potential. I appendix B 
presenteras funktioner för att båda varje indikator (obs, alla indikatorer mäts inte kvantitativt. 
Dessa nämns ej i appendix B). 

 

Global Warming 
Potential 
(GWP): 

Ett mått på växthusgasers påverkan på global uppvärmning. Konvertering 
sker till uppvärmningspotentialen av CO2 och redogörs för i appendix C.  

 

Ozone Deple-
tion Potential 
(ODP): 

Ett mått på utsläppta gasers potential att förstöra ozon. Konvertering sker 
till ozonförstörelsepotentialen av CFC-‐114. 

 

Acidification 
Potential (AP): 

Ett mått på försurningsbidraget av en process. Konvertering sker till SO2. 

 

Euthrophication 
Potential (EP): 

Ett mått på utsläppta ämnen som orsakar övergödning. Konvertering sker 
till övergödningseffekten av 𝑃𝑂!!!. Ämnen som bidrar till övergödningen är 
t.ex. NOX, 𝑁𝐻!!, N, P och 𝑃𝑂!!!. 

 

Photochemical 
smog (PS): 

Är en indikator som mäter processens potential att bidra till fotokemisk 
smog i relation till potentialen av etylen. Dessa ämnen är bland annat 
alkaner, halogenföreningar, alkoholer, keton, estrar, etrar, etyn, aromatiska 
kolväten och aldehyder.   

 

Human Toxi-
city Potential 
(HTP): 

Metoden för viktningen (”toxicological factor”) av dessa indikatorer är 
under utveckling och bortses från i denna rapport enligt avgränsning kapitel 
1.3. 

 

Ecotoxicity 
Potential 
(ETP): 

ETP är mycket likt HTP och bortses från i denna rapport.  

 

 

  

                                                
4 Fluortriklormetan, vardagligt kallat freon 11 
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4.1.2 Environmental Efficiency (EE) 
Material 
Intensity (MI): 

MI är ett mått på total mängd material som används under tillverknings-
processen. Varje materials mängd som ingår i produkten summeras över de 
aktiviteter som utgör tillverkningsprocessen. 

 

Energy 
Intensity (EN): 

EN är ett mått på mängden energi som förbrukas under tillverknings-
processens aktiviteter. 

 

Material 
recyclability 
(MR): 

MR är ett mått på den potentiella mängd material av detaljen som går att 
återanvända.  

 

Product 
Durability 
(PD): 

PD är ett mått som Azapagic et al. uttrycker inte är generellt applicerbart då 
blandningar av detaljer med korta och långa livscykler kan finnas. Exempel på 
korta livscyklar är t.ex. mat och dryck. PD kan följaktligen mätas i dagar eller 
år.  

 

Service 
Intensity (SI): 

En ökning i SI indikerar att samhället erhåller en högre servicegrad från 
systemet till en lägre miljökostnad. Indikatorn kan mätas om det är möjligt 
för en detalj att överleva flera ”konsumentcykler”5 innan den är obruklig. En 
produkt som kan hanteras enligt ovan har en större fördel för en försäljare än 
en produkt som används av endast en kund6. SI kan mätas båda kvantitativt 
och kvalitativt.  

 

Voluntary 
actions: 

Enligt Azapagic et al. är denna indikator endast lämplig analys av företag och 
kommer därför strykas i denna rapport.  

 

Solid waste: Mängden ’solid waste’ som produceras under samtliga aktiviteter. Solid waste 
definieras inte av Azapagic et al. Enligt Rosatos et al. avser solid waste allt 
material som i slutändan behöver tas om hand om, alltså efter livscykelns slut 
[14] . 
 

 

  

                                                
5 En konsumentcykel är över då ett företag eller en kund är färdig med produkten. Flera konsumentcykler utgör en 
livscykel.  
6 Speciellt så är fallet då för produkter som kan leasas. Leasingföretaget kommer i stor sannolikhet hyra ut maskinen 
till ett nytt företag då det första kontraktet avslutats. 
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4.1.3 Economic Indicators (EC) 

                                                
7 EVA™ är en väldefinierad metod för att beräkna residualsatsen och aktieägar värde. Är EVA™ positiv har 
företaget lyckats generera en avkastning som överstiger aktiemarknadens avkastningskrav. Om den är negativ det 
omvända. Skillnaden mellan residualsatsen och EVA™ är att företag ska göra justeringar i resultatmåttet och 
kapitalbasen vid beräkningen av EVA™. Dessa förändringar är upp mot ca 160 st och några av dessa berör 
avskrivningar, leasing, goodwill och obeskattade reserver. [15] 

Value Added 
(VA): 

Följande två tillvägagångssätt redogör Azapagic et al. för i beskrivningen av 
hennes ramverk.  

Enligt konvention beskrivs VA som nettorörelseresultat för företaget dvs. 
den totala försäljningen med avdrag för materialkostnad och inköp som 
gjorts av företaget för varje involverat företag i varje aktivitet som krävts för 
att tillverka detaljen. 

 

Economic 
Value Added 
(EVA™): 

Ytterligare ett sätt att beräkna mätvärdet är att ta hänsyn till användandet av 
kapital utöver rörelseresultatet justerat efter skatt. Den metod som lyfts fram 
av författaren är Economic Value Added (EVA™)7. Kapitalet som tillfaller 
aktieägarna beräknas med EBIAT (Earnings Before Interest After Taxes, i 
andra fall NOPAT [Net Operating Profit After Tax]) minus kapitalkostnaden 
multiplicerat med sysselsatt kapital [15]. De Marzo et al. beskriver kapital-
kostnaden som den förväntade avkastningen på värdepapper med likvärdig 
risk och villkor till en specifik investering. I detta fall är den specifika 
investeringen produktion av detaljer [16]. 
Azapagic et al. Rekommenderar dessa metoder för analys av företag, men de 
går även att använda vid produkt- och processanalys. I fallet processanalys 
reduceras antalet företag f och antal aktiviteter a till 1 vardera.  

 

Contribution to 
the Gross Dom-
estic Product 
(CGDP): 

Bidraget beräknas som en procentsats av det bidragande värdet VA eller 
EVA™ som tillfaller processen i förhållande till GDP för varje involverat 
land i processen.   

 

Expenditure on 
Environmental 
Protection (EP): 

Summeringen av de investeringar varje företag gör i varje aktivitetssteg för att 
skydda natur och miljö.  

 

Environmental 
Liability (EL): 

Den potentiella kostnaden som företaget skulle stå inför om det skulle ses 
som skyldig till att förorena naturen. Det finns idag ingen konsensus kring 
hur detta mått skulle beräknas, men vissa metoder, som används av 
försäkringsbolag, baseras på sannolikheten att domen skulle falla i relation till 
kostnaden för detta.  

Ethical 
Investments 
(ETI): 

Måttet motsvarar den summa som företaget investerat i verksamhet som 
uppfattas som etisk. Det finns ingen exakt definition av vad som faller inom 
’etisk investering’ men några exempel kan enligt Azapagic et al. inkludera 
utvecklandet av alternativa energikällor eller investeringar i verksamhet som 
bidrar till utvecklandet av lokala samhällen. 
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4.2 Sammanfattning av Azapagic et al. ramverk 
Som läsaren själv märkt har vi valt att redogöra för en del indikatorer. Baserat på dessa 
indikatorer gör vi en processanalys på skillnaderna mellan de båda tillverkningsprocessern – det 
är först här som indikatorerna kommer göra en skillnad för hållbarheten. För detta behövs vidare 
kunskap kring de båda tillverkningsprocesserna och sedan en skillnadsanalys av dessa. Många av 
indikatorerna kommer inte att bli del av det slutliga rekommenderade ramverket för överången 
mellan formsprutning och FDM.  

Utifrån detta kapitel har en stor del av fråga 1 besvarats. I kommande kapitel kommer vi 
redogöra för processerna utan återkoppling till indikatorerna från 4.1.1. – 4.1.3 för att sedan göra 
denna koppling i kapitel 6. 

5 Berörda tillverkningsprocesser 
För att besvara den del av fråga 1 som inte besvarats i kapitel 3 och 4 redogör rapporten här för 
tillverkningsprocesserna. Detta bygger en grund för att svara på fråga 2 - 4 (se kapitel 1.2). För 
att kunna identifiera vilka indikatorer som är relevanta vid övergången måste skillnaderna mellan 
tillverkningsprocesserna identifieras.  

Eftersom formsprutning, som innebär att plast pressas in i en form, kräver både tillverkning av 
en form (som traditionellt görs med skärande bearbetning) och själva inskjutningen av plast har 
vi valt att bryta upp formsprutning till två separata kapitel: skärande bearbetning av form och 
formsprutning av detalj. Vi kommer även behandla återvinning av plast i kapitel 5.3, 
formsprutning av detalj, trots att detta är gemensamt för både formsprutning och FDM.  

5.1 Fused Deposit Modelling (FDM)  
För att redogöra för FDM börjar kapitlet med att beskriva generella aspekter med adderande 
tillverkning för att sedan beskriva FDM i detalj. Därefter kommer vi gå djupare in i material-, 
energi- och tidskonsumptionen 

Employment 
Contribution 
(EC): 

Ett mått över hur företaget, processen eller produkten bidrar till ett hållbart 
samhälle. I synnerhet hur stor sysselsättning analysobjektet bidrar till. Denna 
siffra ska gärna vara hög.  

 

Staff Turnover 
(ST): 

Ett förhållande mellan nyexaminerade till arbetsmarknaden som görs 
överflödiga av varje företag i varje aktivitet. Azapagic et al. lyfter fram att ST 
är mer lämpat för företagsanalyser, men går att använda för produkt- eller 
processanalyser.  

 

Expenditure on 
Health and 
Safety (EHS): 

En uppskattning av investeringen i hälsa och säkerhet per anställd.   

 

Investment in 
Staff Develop-
ment (ISD): 

Denna indikator uttrycks som investering i personal för kurser, kontinuerlig 
professionell och personlig utveckling för varje anställd. 
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5.1.1 Generellt om adderande tillverkning 
Adderande tillverkningsprocesser bygger på att detaljen byggs upp i skikt på en basplatta (se figur 
5). Detta kan ske på olika sätt beroende på specifik process men gemensamt för alla adderande 
tillverkningsprocesser är hur idé överförs till digital information. Detta sker genom att först 
modellera detaljen i ett CAD-system och därefter exporteras i ett lämpligt filformat8. [5] 

5.1.2 Generellt om FDM 
FDM är en adderande tillverkningsprocess som utvecklades av Stratasys 1991, patenterades 1992 
[17] och patentet gick ut 2009 [18]. För FDM så konverteras CAD-filen till hanterbar 
information för maskinen med mjukvara utvecklad av Stratasys (Insight eller CatalystEX).  

Under produktion matas termoplastiskt material (filament) från en behållare till ett skrivarhuvud. 
I skrivarhuvudet hettas materialet upp till ett semiflytande tillstånd. Därefter matas filamentet ut 
ur skrivarhuvud. Denna process kallas extrusion. Under extrusionen rör sig skrivarhuvudet i X- 
och Y-led och lägger ut filamentsträngar för att successivt bygga upp ett skikt av detaljen. Då 
skrivarhuvudet accelererar ändras matningshastigheten av filament så att strängarna har konstant 
tjocklek. Eftersom strängarna består av smält plast sammanfogas de direkt med de lager 
filamentet vilar mot. Efter varje lager sänks basplattan (X- och Y-planet) motsvarande en 
lagertjocklek i Z-led9 tills dess att detaljen är producerad. Storleken på detaljen är begränad av 
storleken på basplattan och hur mycket den kan sänkas. Procesen beskrivs i en figur 5. 

	  Figure	  5.1:	  Beskrivning	  av	  hur	  FDM	  bygger	  upp	  detalj	  med	  strängar	  och	  stödmaterial. [5]	  	  

 

5.1.3 Materialval inom FDM 
En FDM-maskin har två eller fler skrivarhuvuden. Det primära används för filament och bygger 
upp detaljens volym. Flera primära skrivarhuvud kan användas för att producera i flera material 
eller färger. Det sekundära bygger upp en stödkonstruktion av lättlösligt material för att 
komplexa geometrier t.ex. överhäng, håligheter eller annat som inte har någon konstruktion att 
luta sig på, ska kunna produceras. Beroende på stödmaterial frigörs detaljen med en lösning av 
rengöringsmedel och vatten, eller genom att bryta bort materialet (BASS; Break Away Support 
Structure) och återvinns som plast. [19] Lösningen av materialet med rengöringsmedel sker i ett 
slutet system med FDM-maskinen där lösningen förvaras i en separat tank. Beroende på lokala 

                                                
8 STL (Standard Triangulation Language) är det vanligaste filformatet för adderande tillverkning. 
9 Lagertjockleken varierar mellan 0.127-0.330 mm [21] 
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föreskrifter så varierar omhändertagandet av lösningen. På lösningen är basisk har den 
välkomnats av flera reningsverk i Sverige [20]. 
Med tillverkningsprocessen FDM kan detaljer produceras i de olika material som redogörs för i 
figur 5.2. Behovet av olika material finns för att åstadskomma olika materialegenskaper, färger, 
porositet, lösbarhet för stödmaterial och i vissa fall flammtålighet. Det går inte att tillverka 
detaljer med alla material i samma FDM-maskin och FDM är begränsat på detta sätt. [21] 

 
Figure	  2.2:	  Samtliga	  material	  och	  dess	  egenskaper	  som	  kan	  användas	  vid	  produktion	  av	  FDM.	  

5.1.4 Tid- och energikonsumtion 
Utav de adderande tillverkningsprocesserna så är FDM den långsammaste 10  och energi-
konsumtionen är direkt kopplat till tiden för produktion. Tiden för produktionen beror på hur 
mycket material som måste extruderas. Det går där att minska produktionstiden för FDM genom 
att orientera produktionen av detaljen så att minimal mängd volym stödkonstruktioner krävs. 
[22]  

  

                                                
10 Detta beror på att skrivarhuvudet måste röra sig över hela detaljen och för att stödmaterial måste byggas upp. 
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5.2 Skärande bearbetning av form 
För att producera detaljer med formsprutning krävs en form och en formverktyg11. Produktionen 
av denna form är väldigt relevant att studera då den saknar motsvarighet inom FDM-produktion. 
Formen tillverkas traditionellt sett med skärande bearbetning och i detta kapitel redogör för 
produktionen av denna form. Eftersom skärande bearbetning och formsprutning påverkas 
väldigt mycket av detaljens komplexitet kommer rapporten först presentera hur detaljen påverkas 
av de egenskaper formen måste ha. Därefter kommer en genomgång för hur skärande 
bearbetning sker och slutligen vilka resurser som förbrukas. 

5.2.1 Egenskaper hos formen 
Formen som användas för formsprutning är uppdelad i två halvor som pressas ihop. Hos dessa 
ska spår och hål för materialtilledning finnas samt en plats för luftavledning. Formen bör även ha 
kanaler för vattenkylning, utskjutningsmekanism m.m. Om komplexa figurer med invändiga 
håligheter ska produceras behöver ytterligare formhållare tillverkas. [14] Formen måste även 
uppfylla omfattande "designregler" för att detaljen ska gå att producera. Några av dessa regler är: 
[5] 

• Släppvinklar – så att detaljen kan skutas ut smidigt 
• Tunna väggar – så att detaljen stelnar snabbt och inte deformeras 
• Minimera fogliner – linjen där två smältor möts blir svagare 
• Enhetlig väggtjocklek – icke-enhetlig tjocklek leder till stress i väggen 

5.2.2 Processbeskrivning av skärande bearbetning 
Skärande bearbetning baseras kring subtraktion av material (från ett blockstycke, oftast i metall). 
Det blockstycket som bearbetas benämns arbetsstycke och materialet som avskiljs för spån. Det 
förekommer att det avverkade spånet utgör 90 % av arbetsstyckets initiala volym.  

Processen för att framställa en negativ form från en idé börjar med att en ritning skapas utifrån 
idén. Denna ritning måste både ta hänsyn till önskade funktioner hos den detalj som ska 
produceras och de designregler som nämndes tidigare. Detta gör att denna del av processen ofta 
itereras för allt ska tas hänsyn till. När en ritning fastslagits så överförs denna till CNC-
programspråk. Detta kan antingen göras manuellt eller genom att konvertera en digital ritning 
med hjälp av lämplig mjukvara. Inför själva bearbetningen låses arbetsstycket först fast i en fixtur 
på basplattan av CNC-maskinen. Ovanför basplattan sitter en spindel som håller i 
verktygsstycket. Spindeln har i många fall ett tillhörande revolvermagasin för andra 
verktygsstycken. I de fallen, kan verktygsmaskinen bearbeta arbetsstycket på flera sätt, t.ex. 
genom planfräsning, borrning eller gängning. Under bearbetning rör sig spindeln eller basplattan 
i X-, Y- och Z-led utifrån CNC-programkoden förprogrammerade banor och spån avverkas.  

5.2.3 Resursanvändning inom skärande bearbetning 
Materialet som används i arbetsstycket beror på syftet med formen. Material med högre hårdhet, 
så som rostfritt stål, används vid produktion av formsprutningsformar när över 100 000 detaljer 
ska produceras. Vid produktion av färre detaljer kan mjukare metall, såsom aluminium användas. 
Hårdheten av materialet påverkar hur mycket energi som förbrukas vid bearbetningen och hur 
stora krafterna mellan verktygsstycket och arbetsstycket blir. Hårdare material måste avverkas 
med lägre avverkningshastighet och sliter mer på verktygsstycket. 

                                                
11 I formverktyget monteras formen. Formverktyget är mycket stort och komplicerat och är bidragande till mycket 
av den omkostnad som associeras med att producera en nu detalj (Jarfors, Carlsson, & Nicolescu, 2000). 
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Vanliga implikationer som relaterar till det slitage som förekommer är t.ex. förslitningar, lösegg, 
dålig dimensionsnoggrannhet. Många av dessa implikationer kan undvikas, eller tidsfördröjas, 
genom applikation av skärvätska. Skärvätskans syfte är att smörja kontakten mellan 
verktygsstycket och arbetsstycket, att döda bakterier samt leda bort värme och spån.  

Det finns väldigt många olika sorters skärvätska och de flesta faller inom en av följande 
kategorier: oljor, vatten och olje-blandningar, semi-syntetiska vätskor samt syntetiska vätskor. 
Dessa appliceras som vätska, gel eller aerosol. [23] 
Effekterna av att använda skärvätskor beror huvudsakligen på vilken sorts skärvätska som 
används. Sedan 1960 har kunskapen om hälso- och miljöeffekterna ökat vilket har i sin tur gett 
en ökat förståelse om skärvätska. I flera fall är skärvätska farligt vid kontakt där vissa kan orsaka 
eksem på personalen. Det finns även stora hälsorisker med aerosol skärvätska som vid inandning 
kan orsaka allvarliga andningsproblem. Det finns i dagsläget regler och procedurer gällande 
hantering av skärvätska och förbrukad skärvätska beroende på vilka ämnen som vätskan 
innehåller.  

I dagsläget finns det även alternativ till traditionellt användande av skärvätska. En av de nya 
metoderna är Cryogenic machining som använder flytande kväve som kyler ner verktyget. Fördelen 
med den nya metoden är att kväve är en harmlös gas för naturen då det finns naturligt i 
atmosfären och bidrar inte till global uppvärmning. [24] 
Energiförbrukningen av skärande bearbetning beror mycket på hur mycket och i vilken detalj 
spån ska avskiljas. Om formen kräver hög precision måste maskinen finbearbeta yta. Detta görs 
genom att maskinen sänker avverkningshastigheten och orsakar längre tidsförbrukning och 
större energiförbrukning. Ett exempel på hur energiförbrukningen varierar under tillverkningen 
är denna studie genomförd av företaget Heidenhain: En aluminiumfigur med dimensionerna 150 
mm x 50 mm x 25 mm tillverkas i en CNC-maskin med disponibel volym 850 mm x 700 mm x 
500 mm. Effekten som förbrukas kan delas in i följande komponenter: 

• Kylning av skärvätska 
• Luftkompression 
• Eldrivna stödfunktioner till CNC-maskinen 
• CNC kontrollsystem, inklusive spindel och matningsmotorer. 

Den genomsnittliga effekten som förbrukades var 13 kW för grov avverkning och 7,4 kW för fin 
bearbetning. Under den grova bearbetningen är behovet att kyla skärvätskan mycket högre än 
under den fina bearbetningen, 5,1 kW respektive 1,5 kW. Detta illustreras i figur 5. [25] 
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Figure	  5.3:	  Exempel	  på	  skillnader	  i	  effekt	  för	  skärande	  bearbetning.	  Grov	  bearbetning	  överst,	  fin	  bearbetning	  
underst.	  Pilarnas	   tjocklek	  motsvarar	  den	  procentuella	  mängden	  av	   förbrukningen	  varje	  delsystem	  står	   för 
[25].	  

5.3 Formsprutning av detalj 
Efter att en form producerats kan den användas i formsprutningmaskin för att tillverka detaljen. 
Själva formsprutningen motsvarar adderande tillverkning väldigt väl men skiljer sig i några 
aspekter. I redogörelsen kommer formsprutningsprocessen först kartläggas och därefter en 
genomgång av materialförbrukning. 

5.3.1 Processbeskrivning av formsprutning 
Efter att formen har placerats och säkrats i formverktyget kan processen för att tillverka detaljer 
med formsprutning kan brytas ner till fem steg: [14] 
Plasticering En skruv matar in granulerad plast i en cylinder där den smälts. För 

termoplaster (Thermoplastics, TP) är detta vid smälttemperatur, för 
härdplaster (Thermosets, TS) är detta under smälttemperatur (den 
kommer senare att hettas upp i formen). 

Injektion Injicerar en kontrollerad skjutvolym i den avgränsade och uppvärmda 
fickan som formerna utgör. Skjutvolymen motsvarar endast 30 – 70 % av 
det avgränsade utrymmet för att tillåta plasten att expandera och härda. 

Efterfyllnad Efter inskjutet hålls konstant tryck kring formen, varierande mellan 1 – 8 
000 ton vikt. Detta förhindrar att smältan åter rinner ut. Det material som 
kan få plats i formen pumpas in och fyller ut innan smältan stelnar. 

Avkylning Formen kyls ned och tillåter detaljen att till viss del stelna, till dess att 
detaljen är tillräckligt robust för att matas ut ur maskinen med en 
utstötare. 

Gjutdetaljs-
lossning 

Formhalvorna separeras och detaljen stöts ut. Formen sluts återigen och 
är redo för produktionen av nästa detalj. 



 17 

5.3.2 Materialval 
Eftersom formsprutning bygger på uppvärmning och transformering av plast kan de flesta 
termoplasterna användas men det finns även vissa härdplaster. De vanligaste plastsorterna för 
formsprutning är: Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Nylon (PA), Polycarbonate (PC), 
Polypropylene (PP) och Polystyrene (GPPS) [26]. Restmaterial av termoplaster går att lokalt 
malas ner till granulat. Termoplaster klarar av ett antal iterationer av formsprutning och 
granulering. Brottgränsen och stöttåligheten minskar vid återupprepat antal återvinningar och att 
procenthalten för det återvunna materialet är starkt bidragande (se figur 5.4). 

  
Figure	   5.4:	   Reducering	   av	   materialegenskaper	   vid	   flertalet	   upphettningar	   (återanvändning)	   vid	  
formsprutning	  (Tabellinformation	  hämtad	  men	  eget	  utförande [14])	  .	  

De flesta plaster kan återvinnas väldigt effektivt, detta kan ske genom antingen mekanisk 
återvinning, råvaruutvinning och energiutvinning. [27] Ett problem med plaståtervinningen idag 
är dess lönsamhet, som huvudsakligen beror på en dyr sorteringsprocess. Detta beror på att 
plasten först måste skiljas från övrigt material, såsom metall, och därefter måste olika sorters 
plast skiljas och identifieras. [28] I Sverige återvinns totalt sett över 90 % av plastavfallet på 
något sätt [29]. 

5.4 Sammanfattning av tillverkningsprocesserna 
Samtliga tillverkningsprocesser kommer i kommande kapitel ligga till grund för en skillnadsanalys 
där eventuell påverkan på hållbarhet kommer lyftas och kopplas till vilka indikatorer som är 
relvanta. Detta ligger till stor grund för den senare analys som presenteras i kapitel 6.2 och det 
reducerade ramverket vi levererar för att underlätta utvärdering om övergång från formsprutning 
till FDM.  

 

  

25 40 60 25 40 60

1 100 100 99 1 100 100 99

2 98 96 94 2 97 95 88

3 96 94 90 3 96 92 80

4 95 92 88 4 95 90 N/A
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6 Anpassning av ramverket 
Azapagic et al:s ramverk är en generell metod för att analysera hållbarhet. Applikationen är inte 
lämplig för alla analyser och bör begränsas för att passa en specifik analys (se kapitel 4). I detta 
fall en processanalys. Kapitel 4.1.1 – 4.1.3 redogjorde för ett stort antal indikatorer som i detta 
kapitel ska reduceras utifrån den skillnadsanalys som presenteras nedan. Utifrån de fem frågor 
som ställdes i introduktionen kommer följande tre att besvaras i detta kapitel: 

Fråga 2: Vilka skillnader existerar mellan tillverkningsprocesserna? 

Fråga 3: Vilka indikatorer av ramverket är relevanta med avseende på dessa skillnader? 

Fråga 4: Hur bör valda indikatorer mätas? 

6.1 Skillnader mellan FDM och formsprutning 
För att besvara fråga 2 och systematiskt identifiera skillnader mellan metoderna har vi valt att 
separat jämföra input/output hos processerna och sedan skillnaderna i aktiviteterna. 

För att analysera input/output hos processerna har vi, utifrån artikelstudien, sammanställt 
processerna i figur 6.1: 

 
Figure	  6.1:	  Input/Output	  enligt	  den	  litteraturstudie	  som	  genomförts.	  Ovan:	  Formsprutning.	  Nedan:	  FDM.	  

Skillnaderna för processerna är huvudsakligen att FDM använder ett stödmaterial, medan 
formsprutning brukar ett metallblock och skärvätska. 

Processen att överföra idé till färdig produkt är generellt sett längre för formsprutning. Detta 
beror huvudsakligen på två anledningar: produkt-idén måste itereras för att alla formkrav (se 
kapitel 5.2) ska uppfyllas och för att överföringen från CAD till g-kod inte alltid sker automatiskt, 
utan en inmatning av tillverkaren kan krävas [30].	  	  
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Vid tillverkningen av formen för formsprutning förbrukas metall och energi. Mängden som 
förbrukas beror på hur många formar som ska tillverkas och i vilket material formen tillverkas. I 
synnerhet om ett formverktyg behöver tillverkas, pga. att föregående formverktyg inte har rätt 
monteringsyta för nya formar. 

Det finns många likheter mellan tillverkningsprocesserna som berör förbrukning av resurser, 
mängden skiljer sig dock beroende på proces. Dessa är exempelvis energiförbrukning då plast 
måste värmas upp för att formas till en detalj. Formsprutningsmaskinen värmer en stor volym 
plast och en form medan FDM värmer upp små segment filament och ibland basplattan. 
Formsprutning är relativt FDM en mycket intensiv process och tillverkningstakten är hög. 
Formsprutningsmaskinens (i förhållande till energi för producerad detalj) och CNC-maskinens 
stödsystem kräver stora mängder energi, se fig 5.3. Därför är energiförbrukningen per detalj 
högre för FDM än formsprutning. [31]  Det kan även skilja sig i mängden material som tillförs 
detaljen. Mängden kan påverkas med exempelvis interna håligheter och gitterstrukturer12. Det 
bör tilläggas att trots att båda processer använder plast är det troligt att olika plast används då 
samma alternativ inte alltid finns för de båda processerna. Gemensamt för processerna är att 
restprodukterbildas i form av: stödmaterial för FDM och ingötstappar för formsprutning. 
Återvinningen av ingötstappar, till skillnad från stödmaterial, kan ske på plats genom 
granulatorer.   

Den FDM-tillverkade detaljen kommer i teorin utformas annorlunda jämfört med formsprutning 
då inte samma designkrav ställs, detta leder framförallt till olika massor. Detta kan bidra till 
ytterligare funktionsduglighet och att utsläpp i kombination med transport, som denna uppsats 
inte behandlar, minskas.  

Ett problem med återvinning är demontering – även om alla material i detaljen kan återvinnas 
krävs demontering. Med FDM kan konstruktörer konsolidera delar för att underlätta återvinning.  

Med redogörelsen för skillnaderna mellan produktionsmetoderna har vi besvarat fråga 2 och är 
redo att behandla nästa frågeställning:  

Fråga 3: Vilka indikatorer av ramverket är relevanta med avseende på dessa skillnader? 

Denna fråga kommer vi besvara i nästa kapitel genom en diskussion kring de olika indikatorerna 
föreslagna av Azapagic et al. och skillnaderna som uppmärksammades i detta kapitel. 

6.2 Övergångens påverkan på indikatorerna 
I den litteraturstudie vi har genomfört har vi gjort ett antal avgränsningar som lett till att 
ramverket Azapagic et al. förslår direkt reduceras. Detta var författarens avsikt med ramverket 
och redogjordes för i kapitlet 4. I kapitlet redogörs först kort för de indikatorer som i 
jämförelsestudien inte funnits några spår av, eller motivation till varför de skulle förändras, vid 
en övergång. Därefter redogör vi på djupare nivå för de relevanta indikatorer som bör användas 
vid en hållbarhetsanalys vilket besvarar fråga 3.  

6.2.1 Indikatorer som inte påverkas 
Expenditure on Environmental Protection (EP): Vi har inte sett något tecken på att 
proaktiva initiativ att skydda naturen förändras vid övergången – Indikatorn är därför inte 
relevant vid denna jämförelse.  

  

                                                
12 Det behövs alltid ett hål för att stödmaterialet ska lösas upp. Detta fungerar alltså inte för BASS.  
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Environmental Liabilities (EL): I vår litteraturstudie har vi inte funnit något som indikerar att 
övergången varken skulle påverka sannolikheten att ett företag gör sig skyldig till att förorena 
naturen eller den utsträckningen detta sker. Om detta sker är det högst sannolikt att det är av 
andra anledningar och följaktligen är denna indikator ej relevant för övergången. 

Ethical Investments (ETI): I vår litteraturstudie har vi inte funnit några tecken på att 
övergången mellan tillverkningsmetoderna skulle bidra till etiska investeringar, som Azapagic et 
al. föreslår: utvecklandet av alternativa energikällor eller investeringar i verksamhet som bidrar till 
utvecklandet av lokala samhällen. Eftersom ingen tydlig definition av ETI finns, så är vill vi 
uppmärksamma läsaren om möjligheten att ETI sker men att detta inte uppmärksammats i 
arbetet pga. avsaknad av tydlig definition.   

Expenditure on Health and Safety (EHS): Generellt finns fler olycksrisker relaterande 
skärande bearbetning och formsprutning än för adderande tillverkning, men i vår litteraturstudie 
har vi inte funnit något tecken på hur detta reflekteras i finansiella termer och därför inkluderas 
detta inte i ramverket [32]. 
Employment Contribution (EC): Enligt vår litteraturstudie har vi inte funnit några tecken på 
att sysselsättningen bör öka eller minska till följd av övergången från formsprutning till FDM. Vi 
anser att det är möjligt att en individ kan ha koncentrerad kunskap kring hela tillverknings-
processen för FDM, men att motsvarande för formsprutningsprocessen är mindre sannolikt (på 
grund av omfattande designregler, flera maskiner i processen och fler stödsystem som kräver 
kunskap). Följaktligen skulle övergången till FDM medföra en lägre sysselsättning än för 
formsprutning och därmed ett lägre mätvärde på indikatorn. Detta är dock helt spekulativt och 
därför används inte EC i hållbarhetsanalysen.  

Staff Turnover (ST): Denna indikator kan simpelt benämnas som ett mått på hur väl ett företag 
anställer och utnyttjar nyexaminerade i arbetsmarknaden. Ett företag som i mindre utsträckning 
anställer nyexaminerade får följaktligen ett lägre mätvärde än företag som anställer fler. I stor 
grad anser vi att detta beror på företags geografiska placering och demografin som finns kring 
denna placering och således kan ingen generisk slutsats dras. 

Ozone Depletion (OD), Photochemical Smog (PS), Eutrophication Potential (EP), och 
Acidification Potential (AP): För dessa indikatorer har vi endast hittat en anknytning till 
överången: skärvätska i den skärande bearbetningsfasen i formsprutning. Påverkan på hållbarhet 
är starkt beroende av vilken skärvätska som används: det finns skärvätskor som är giftiga och 
innehåller miljövårdliga ämnen. Till följd av detta beror relevansen av dessa indikatorer på valet 
av skärvätska, eller om hälso- och miljövänliga alternativ till skärvätska används, t.ex. kryogen. 
Utifrån detta har vi valt att inte djupare analysera dessa indikatorer i samband med skärvätska. 

6.2.2 Indikatorer som inte är applicerbara vid övergången 
Ett antal indikatorer kräver en diskussion kring deras lämplighet att användas vid hållbarhets-
analys av dessa analysobjekt. Den ena är en följd av den andra – detta kapitel kommer 
följaktligen behandla VA/EVA™ först och sedan avsluta med CGDP.  

Oavsett vilket beslut som fattas är den ekonomiska aspekten av yttersta vikt för ett företag. Med 
det som grund finns det en motivation att arbeta med fördefinierade metoder för att uppskatta 
det bidrag produkten medför.  

Det viktiga här är att företag aktivt mäter en förbättring/skillnad konsekvent, inte vilken metod 
som används. Det monetära värdet kund är villig att betala för produkten spelar en central roll i 
om en övergång är hållbar, men vi väljer att inte föreslå ett generellt sätt att mäta detta utan 
påpekar endast vikten av det.  
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CGDP är ett mått på hur tillverkningsmetoden bidrar till ett hållbart samhälle och därmed hur 
dessa bidrar till brutto nationalprodukten. Azapagic et al. föreslår att denna är starkt beroende av 
VA/EVA™, se ekvation 16 Appendix B.  

Eftersom rapporten avgränsas till Sverige medför att bidrag till antalet länder minskas till Sverige, 
N=1, följer att förändringen av CGDP är identisk med förändringen i VA/EVA™. Oavsett 
användningen av VA/EVA™ kommer CGDP inte att användas vid en analys av 
hållbarhetsövergång så länge avgränsningen av tillverkning är inom en nation.  

6.2.3 Indikatorer som är relevanta 
Product Durability (PD): PD är enligt Azapagics et al. ramverk olämpligt definierat för 
analysobjektet. Den äldre definitionen var att olika produkter har olika livslängd, blanda annat 
pga. förruttnelseprocesser, (se PD i kapitel 4.1.2). Detta är inte applicerbart för tillverkade 
detaljer, men relaterat är hur många användningscykler en producerad detalj klarar av och hur 
förändringen av detta beror av övergången mellan tillverkningsprocesser. Materialegenskaperna 
hos producerade detaljer är utanför scope:t för rapporten – trots att detta är ett avgörande 
kriterie vid beslutsfattande – därför omdefiniera vi indikatorn till användningscykler och anser 
den relevant för ramverket.    

Resource Use (RU) & Material Intensity (MI): I ramverket har det tydligt framgått att dessa 
två indikatorer har en gemensam nämnare: användandet av en resurs för att producera en detalj. 
Vi föreslår här en delvis sammanslagning av de båda indikatorerna eftersom vi anser att data 
annars kommer användas vid två tillfällen och detta ger en partisk viktning på företagets 
applikation av ramverket.  

I fallet med plast som är en icke-förnybar resurs13 och används i båda tillverkningsmetoderna så 
ger inte RU ny information: RUFDM är enbart en multipel av RUFS – följaktligen är detta samma 
multipel som om MIFDM och MIFS skulle jämföras. Detta gäller självfallet endast vid produktion 
av detaljen. I förstadiet för formsprutning då en form tillverkas förbrukas ytterligare ett icke-
förnybart material, dvs. rostfritt stål eller aluminium. Vi föreslår därför att material som skiljer sig 
åt mellan tillverkningsprocesserna mäts i RU och att detta sker med ekvation 1.0 [Appendix B]. 

MI å andra sidan indikerar en av huvudanledningarna till att företag tittar närmare på adderande 
tillverkning – möjligheten att tillverka en detalj som tanken varit, inte utifrån begränsningarna 
hos tillverkningsmetoden. I detta skede finns det möjlighet att minska den totala massa av 
material som används. Ett exempel har vi själva inhämtat från Novator, ett företag som levererar 
borrteknik för sammanslagna material: kolfiberkomposit och titan. Företaget levererar till Boing, 
Bombardier och Airbus. Observera att detta företag använder produktionsmetoden Selective 
Laser Sintering (SLS) och inte FDM. 

                                                
13 Plast produceras av bland annat råolja och naturgas och är sådeles inte förnybara.  
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Borrmaskinen kräver handpåläggning och placeras i en vagga innan den fästs vid en borrjigg. 
Vaggorna visas i figur 8. Vaggan till vänster är den gamla konstruktionen och tillverkades i 
maskinbearbetad solid plast och väger 7115g. Vaggan till vänster är en ny, lättare och ihålig 
konstruktion som väger 2988g. Viktminskningen på drygt 4kg har lett till en lägre risk för 
arbetsskador.  

Figur	  6.2:	  Borrmaskinsvaggor	  från	  Novator.	  T.h.	  ursprunglig	  konstruktion	  i	  fräst	  plast.	  T.v.	  nya	  konstruktion	  
tillverkad	  med	  SLS.	  

Vidare spelar effektivisering av MI ut fördelar inom andra områden, t.ex. ekonomiska. Virgin 
Atlantic, ett flygbolag, designade sina utfällbara armar till tv-monitorer för deras 747 
ekonomiklassresande, genom applicering av adderande tillverkning. Produktionen skedde i metall 
och målet var att reducera massan hos detaljen genom att bygga upp en intern gitterstruktur som 
gav tillräckliga materialegenskaper till lägre vikt (se figur 6.3). Virgin Atlantic prognosticeras att 
spara $22k per installerad tv-monitor arm i bränsle under livslängden av deras flygplan, som 
uppskattas till 30 år. [33]  

 
Figure	  6.3:	  Intern	  gitterstruktur	  med	  adderande	  tillverkning	  i	  metall,	  ger	  upphov	  till	  lättare	  konstruktioner	  
som	   har	   liknande	   materialegenskaper	   som	   massiva	   stycken.	   Strukturen	   användes	   av	   Virgin	   Atlantic	   vid	  
produktion	  av	  tv	  monitor	  armar. [33]	  
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Vi anser att MI är en viktig indikator att ta med i hållbarhetsanalysen och att denna bör mätas 
enligt den definition Azapagic et al. Tagit fram och som redogörs i ekvation 10.0 [Appendix B]. 
Med litteraturstudien som bakgrund och de exempel vi här tagit upp anser vi fortsättningsvis att 
företag bör arbeta för att ytterligare reducera materialanvändningen vid produktion då mycket 
finns att vinna på detta.  

Global Warming Potential (GWP): Ingen av metoderna släpper explicit ut växthusgaser, men 
förbrukar elektricitet under alla aktiviteter. Det finns en tydlig koppling mellan 
elektricitetsförbrukning och CO2. I Sverige är utsläppet av CO2/kWh lågt (ca 20g CO2/kWh) 
vilket gör att utsläppen blir avsevärt lägre än produktion utomlands [34]. Andra utsläpp än CO2 
kan ske vid exempelvis återvinning och det kommer i stor grad bero på valet av material, som vi 
har valt att inte redogöra för i detta arbete. Vid utsläpp av andra växthusgaser kan dessa 
konverteras till CO2 enligt Appendix C.  

Energy Intensity (EI): Åtgången av energi är tydlig i alla aktiviteter i de båda 
tillverkningsmetoderna. Vad som i detta fall är viktigt att lägga fokus på är mängden energi som 
ett förhållande mellan de båda tillverkningsmetoderna, var restenergi tar vägen och hur denna 
kan minimeras.  

Enligt den litteraturstudie vi genomfört är elektricitet den typen av energi som förbrukas. KWh 
är ett mycket vanligt sätt att mäta elförbrukning med och vi föreslår att indikatorn kommer att 
mätas i denna, likt Azapagic et al. Före oss förslagit. Måttet beskrivs enligt ekvation 11.0 
[Appendix B], samtliga förbrukningar av energityp n i aktivitet a av tillverkningsprocessen.  

Effekten på miljön av denna energi behandlas i indikatorn GWP, Global Warming Potential. 

Material Recyclability (MR): Analysen av denna indikator kommer ske i två steg. Först 
angående definitionen av indikatorn och vad som faktiskt mäts, sedan hur tillverkningsmetoden 
kan påverka indikatorn.  

I ramverket Azapagic et al. Skrivit förslår författaren att MR bör behandla den potentiella mängd 
av materialet som går att återvinna. Vi anser att denna definition bör förändras av två 
anledningar. För det första, materialet som ingår i detaljen är i de båda tillverkningsmetoderna 
plast och kan i stor utsträckning återanvändas. Processen för återvinning av plast är enkel, men 
dyr. Detta för att plast behöver sorteras och det görs i stor utsträckning för hand. [28] För det 
andra är det vid jämförelsen inte intressant att se på hur återvinningspotentialen förändras vid 
övergång mellan tillverkningsmetoder, utan hur tillverkningsmetoden kan påverka detaljens 
utformning och hur utformningen påverkar mängden som faktiskt återvinns. Många detaljer är 
delar av en större produkt och bidrar därför till en komplexitet vid återvinning om dessa 
produceras i olika ämnen. Ett exempel på hur detta motverkats med adderande tillverkning är 
Jaguar, som såg över konstruktionen av ett dörrhandtag. Produkten bestod av elva delar, i 
sammanlagt åtta olika material. Med hjälp av adderande tillverkning kunde produktens delar 
konsolideras till endast en del, i ett material. [17] 
Mot bakgrunden av litteraturstudien och eftersom plasts återvinningsbarhet är mycket hög, har vi 
valt att omdefiniera indikatorn till den mängd som faktiskt återvinns, istället för den mängd som 
har potential att återvinnas. Denna definition ger också en rättvis bild av de teknologiska 
framsteg som lett till att regler som DFMA, Design For Manufacturing and Assembly, inte längre 
behöver följas i och med framfarten av adderande tillverkning [5]. 
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MR borde enligt den nya definitionen vi föreslår mätas genom en summation av varje mängd 
material Q av typ n som produkten består av multiplicerat med den procentsats e av materialet n 
som enligt källor vanligtvis återvinns. Detta resultat som del av den totala produktens mängd Md 
ger en indikation på hur stor procent av produkten som återvinns. Komplexiteten av produkten 
är inte inräknad i denna formel, så vi föreslår en multiplikation med skalären λ  av typ i 
motsvarande antalet delar i slutmontaget som består av olika material för att väga upp för detta 
faktum. Inget system för hur denna skalär tas fram kommer redogöras för i denna uppsats, men 
storleksordningen bör, under antagandet att 𝑖 ∈ [1,∞)14, vara avtagande,  

dvs. 

 

Förslaget är som följer: 

 

Service Intensity (SI): Denna punkt behöver delas in i två områden för att bli heltäckande: den 
servicegrad som detaljen bidrar till och den servicegrad tillverkningsmetoden bidrar till.  

Valet av tillverkningsmetod bör inte påverka detaljen som produceras i den utsträckningen att ett 
montage eller en detalj överlever flera livscykler (se förtydligande fotnot i definitionen av SI), 
även om den slutprodukt detaljen ingår i har en sådan servicegrad. Följaktligen kommer denna 
delkategori att bortses från.  

Att FDM-maskinen bidrar till en större servicegrad än formsprutning sker genom en huvudsaklig 
anledning; FDM-maskiner är inte begränsade till designparametrar satta av storleken hos 
maskinen, vilket formsprutningsmaskiner är i en större utsträckning, dvs. smalt spann klämkraft, 
inskjutningsvolym, separationsavstånd och monteringsyta. Detta gör att FDM-maskinen kan 
användas vid produktion av detaljer i ett större spann storlekar15 och kan användas som stöd till 
andra produktionssystem inom företaget – följaktligen borde FDM-maskiner bidra till en högre 
servicegrad. Formsprutningsmaskinen kan teoretiskt också användas på detta sätt men begränsas 
av faktorer såsom att nya formverktyg behöver produceras och dimensionen är fixerad för 
maskinen. SI är ett mjukt värde och kan inte mätas.  

Solid Waste (SW): SW definieras som något som behöver göras av med under produktion och 
vad som är kvar av en produkt efter den livscykel är över. Det är viktigt att minimera SW av två 
anledningar: För det första för att merarbete i form av återvinning krävs – mantimmar som inte 
bidrar till värde för slutprodukten. För det andra för att ta till vara på de resurser som används ur 
en ekonomisk och ekologisk aspekt. Enligt den litteraturstudie vi genomfört finns det idag ingen 
möjlighet att under produktion ta steget från SW till återanvändbart filament för FDM, likt 
granulatorteknik som används vid formsprutning och spär ut återanvänd plast från urtappsgjöt 
                                                
14 Ett montage behöver bestå av minst en detalj, i=1, och då ingen komplexitet tillförs bör inte återvinningsbarheten 
försämras av detta, dvs. λ i = 1. Det finns i detta antagande inte heller någon övre gräns på hur många delar eller hur 
många material som kan ingå i montaget, varför infiniteten hänvisas till, men i realiteten är detta självklart mycket 
lägre. T.ex. lim!→  ! λ! = 0,𝑁 = 20 är ett mycket mer troligt scenario. Faktorn skulle även behöva beröra hur 
montaget sammanfogats – limm är svårt att separera och bidrar till sämre återvinningsbarhet.  
15 Det kan bli olönsamt att, vid större detaljvolymer, [42] producera med FDM [5]. 
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med ”virgin”-plast (detta reducerar materialegenskaperna hos detaljen, se figur x). Det SW som 
bildas vid FDM som beskrevs i delkapitlet innan detta, härleder ursprunget till det stödmaterial 
BASS som används vid produktion av detaljer med komplexa geometrier. Observera att endast 
BASS bidrar till SW, inte det lösningsbara alternativet för vissa FDM-maskiner – om denna 
metod kan användas istället (se begränsat materialval i figur 2.2) kan SW bidraget vid en 
övergång från formsprutning till FDM hållas vid en noll-nivå.  

Likt Azapagic et al. Föreslagit bör SW mätas enligt ekvation 13.0 [Appendix B], en summation av 
mängden material Q i aktivitet a som ses som SW. Detta inkluderar det slutliga skedet av 
produkten, som inte berör tillverkningsprocessen, då livscykeln16 är över.  

Investment in Staff Development (ISD): Denna indikator är tredelad, men inga tecken har 
funnits på att en ökning eller minskning av kurser för professionell eller personlig utveckling 
skulle ske vid övergången. Därför resonerar vi endast kring hur kunskapskurser influeras av 
övergången. Kunskapen som krävs för FDM är inte nödvändigtvis generisk och kodifierbar från 
formsprutning, trots vissa gemensamma metoder. Därför kan behov för kurser uppkomma vid 
en övergång. Då adderande tillverkning befinner sig i ett stadie som präglas av utveckling och där 
patent har och är på väg att expirera, kommer det sannolikt mer forskning och resultat kring hur 
detaljer bör konstrueras och hur interna gitter designas. Gemensamt för de båda processerna är 
generella kurser för designteori och parameteroptimering för att producera mer funktionsdugliga 
detaljer till lägre kostnad.  

När denna rapport skrivs kan vi endast spekulera i hur företag ska ta del av denna kunskap, det 
är därför inte omöjligt att kostnaden för kurser som relaterar konstruktionen av komplexa 
strukturer kommer finnas på marknaden och kommer öka ISD efter en övergång.  

Vi föreslår att ISD mäts enligt ekvation 22.0 [Appendix B]: en summation av investeringen i 
kurser berörande varje aktivitet a i varje företag f delat på den totala summan anställa i samtliga 
företag och aktiviteter.  

6.3 Sammanfattning av analys och resultat 
Övergången mellan tillverkningsprocesserna har ett begränsat antal skiljaktigheter och ramverket 
har applicerats på dem vilket har resulterat i att ett antal indikatorer blivit irrelevanta för 
ramverket. Resultatet av analysen med alla relevanta indikatorer och eventuell funktion funnes i 
appendix D. Detta resultat kan återkopplas till process-kartorna i figur 6.1 för att sammanfatta 
vilka aktiviteter som bidrar till indikatorerna. 

Det reducerade ramverket bör underlätta för företagsledare att skapa beslutsunderlag för en 
eventuell övergång från formsprutning till FDM. I följande kapitel behandlar vi företags syn på 
ramverk och hur det föreslagna ramverket kan och bör appliceras av företag.  

  

                                                
16 Här används livscykel som termen generellt används, dvs. livslängden fram till dess att produkten är eller ses som 
obrukbar och kasseras.  
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7 Företag och ramverk 
I kapitel 3 uppmärksammades det att det finns bl.a. två olika sätt att som aktör på marknaden se 
på hållbarhet: nybörjarsynen, att det är viktigt för affärsverksamheten och den syn experter i 
större utsträckning har, den tredelade definitionen kring ekonomiska-, sociala- och 
miljöaspekten. Till detta kapitel vill vi inledandevis påminna läsaren om vilken syn denna har på 
hållbarhet och att tänka på detta i följande stycken.  

7.1 Företagsledare och grön marknadsföring 
Konsumenter är ofta miljömedvetna, speciellt är så fallet i Sverige [35]. Mötet med 
kundefterfrågan och hållbarhet, som citeras av Goleman et al. i problemställningen, skapar 
förutsättningar för grön marknadsföring och är för företag den största fördelen med hållbarhet 
[10]. Ett sätt för företag att tydligt profilera sig som hållbara, och framförallt miljövänliga, är 
genom att använda sig av certifikat från organisationer. Det finns idag ett stort antal certifikat: 
Svanen, Bra Miljöval, Demeter, EU Ecolabel, KRAV etc. som företag marknadsför sig med. För 
grön marknadsföring används hållbarhetscertifieringar, där i vår mening, den kändaste är ISO 
14001 och som används i stor utsträckning i Sverige [35]. 

Risken finns att miljö-/hållbarhetscertifieringar och grön marknadsföring missbrukas, detta 
fenomen brukar kallas ”greenwashing” 17. Enligt Magali et al. kan företag delas in utifrån två 
beteenden: miljöprestation18 och kommunikation om miljöprestation (se figur 7.1). Företag med 
dålig miljöprestation men positiv kommunikation om miljö-prestationen kategoriseras som 
”greenwashing firm”.  

Figure	  7.1:	  Ramverk	  som	  redogör	  för	  hur	  företag	  kommunicerar	  intentioner	  och	  applikationer	  av	  hållbarhet [36].	  

 

Ett företag som utövar greenwashing gör det antingen medvetet eller omedvetet. Orsaken till 
omedveten handling kan bero på två psykologiska fenomen: hyperbolisk diskontering eller 
optimism-bias 19 . Hyperbolisk diskontering innebär att människor ofta värderar kortsiktiga 
resultat högre än långsiktiga – företagsledare kan ha för avsikt att prioritera ett långsiktigt 

                                                
17 Greenwashing definieras som: "handling för att missleda kunder gällande ett företags miljöarbete eller 
miljöfördelar med en produkt eller service" [33] 
18 Eng: Environmental Performance, se figur 8.1. 
19 Termen låter engelsk men skriver på detta sett på svenska.  
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hållbarhetsarbete, men när beslutet ska fattas så prioriteras kortsiktighet [36]. Det reducerade 
ramverket vi föreslår har för avsikt att ge resultat på kortare sikt och medför inte något certifikat 
– här identifierar vi tre punkter där vår produkt skiljer sig från andra ramverk:  

• Det är inte ett generellt ramverk utan fixerat till en situation 
• Det är svårt att använda för greenwashing då inget certifikat finns och ramverket i sig 

saknar image (som exempelvis ISO 14001 bidrar med) 
• Det riktar sig mot en publik som vill förändras och förbättras – inte nödvändigtvis 

motiverat av kundefterfrågan.  

Ovan nämna punkter anser vi motiverar en förflyttning till höger i figur 7.1, oavsett var företaget 
befann sig tidigare. I synnerhet sker detta mot ”silent green firms”, IV, där miljöprestationen är 
god, men nödvändigtvis sker ingen kommunikation om prestationen. Detta är inte en följd av att 
ramverket saknar certifikat eller varumärke, företag kan likväl marknadsföra sig med 
sänkta/höjda värden på våra föreslagna indikatorer. Detta skulle resultera i positiv 
kommunikation och förflyttar företag uppåt i matrisen mot ”vocal green firms”, II. I svensk 
marknad där kund i stor grad är miljö-orienterad finns det ingen motivation till att inte ta detta 
ytterligare steg efter en förflyttning till IV – därför uppmuntrar vi företag till att kommunicera 
sina hållbarhetsinitiativ.  

7.2 Hur kan resultatet användas och hur hanteras 
komplikationen 

I den fem-stegsprocess för beslutsfattande av EPA (se kapitel 1.2) har vi fokuserat på steg 2 och 
3:  

• Identifiering och urval av relevanta indikatorer 

• Specificera lämpliga skala och tillhörande mätenheter 

Vid applikationen måste företag ta hänsyn till steg fyra (Datainsamling och kvalitets-försäkrande 
procedurer), annars riskeras att problem uppstår om företaget saknar den data som 
rekommenderas eller har tillgång till data i annat format20. Vi anser att det finns tre möjliga 
reaktioner när företag saknar rätt data:  

• Tvinga in företagets data i ramverket 
• Förändring av företaget för att anpassa ramverket 
• Förändra ramverket för att anpassa företaget 

Ett naturligt resultat av att tvinga in ett företags data i ett ramverk är att fel värde på indikatorer 
erhålls, och som då kan ligger till grund för felaktiga beslut (exempelvis i fallet med kolgruvan 
och diamanterna [se kapitel 4]).  

Vidare anser vi att det är omotiverat att ett företag skulle välja att förändras för att insamlad data 
ska passa ramverket. Datainsamling kommer då att börja från start och det tar lång tid innan 
tillräcklig information är insamlad för att applicera ramverket. Speciellt så är fallet när det 
föreslagna ramverket inte medför certifikat eller ytterligare marknads-föringsmaterial, se kapitel 
5.1.  

                                                
20 Andra enheter, en konvertering kan behöva ske från lb till kg vid användningen av Material Intensity, vilket gör att 
funktionen fortfarande är applicerbar, men om företaget i detta scenario generellt använder internutbildningar och 
detta debiteras i mantimmar och inte i monetärt värde krävs en förändring av indikatorn Investment in Staff 
Development för att bli applicerbar.  
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Istället för att få företaget att passa ramverket är det viktiga i en jämförelseanalys att ramverket 
passar företaget. Vi rekommenderar aspiranter att formulera egna funktioner och mätetal – det är 
inte den exakta funktionen eller de enheter som mäts, utan vilka faktorer som observeras och att 
mätningar sker konsekvent mellan tillverknings-processerna. Anledningen till att vi, och andra 
ramverk, föreslår standardiserade enheter och formler är för att skapa objektivitet, precis som 
Azapagic et al. lyfter i sitt ramverk. Men om dessa föreslagna enheter inte är att tillgå, finns det 
två frågor som bör besvaras: finns enheterna för båda tillverkningsprocesserna och är dessa 
objektiva21. Dessa frågor behöver företag som vill förändra ramverket ta hänsyn till.  

Utöver de tre ovan nämnda punkterna finns det ytterligare en reaktion – företaget kan alltid 
förkasta ramverket för ett annat, eller inget, ramverk.  

8 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer vi först sammanfatta rapporten. Vidare behandlar vi resultatens 
generaliserbarhet, andra reflektioner och fortsatt forskning vi vill lyfta.  

I rapportens beskrevs först ett problem som ner till fem delfrågor att besvara. 

Fråga 1: Vad är hållbarhet, hur ser ett ramverk för hållbarhet ut, vilka indikatorer 
presenterar det och hur ser de båda tillverkningsprocesserna ut? 

Fråga 2: Vilka skillnader existerar mellan tillverkningsprocesserna? 

Fråga 3: Vilka indikatorer av ramverket är relevanta med avseende på dessa skillnader? 

Fråga 4: Hur bör valda indikatorer mätas? 

Fråga 5: Hur använder företag ramverk och hur bör de använda detta ramverk? 

Baserat på fråga 1 så genomfördes en litteraturstudie med fokus på tre områden: 
hållbarhetsanalys, FDM och formsprutning. Här identifierades vad som påverkar hållbarhet och 
hur produktionsprocesserna ser ut. Fråga 2 besvarades genom en analys av de båda 
produktionsprocesserna för att se vilka skillnader som skulle uppstå vid en övergång. 

För att besvara fråga 3 och 4 genomfördes en omfattande analys av skillnaderna utifrån 
ramverkets indikatorer. En kraftig reduktion av antalet indikatorer genomfördes och ett antal 
indikatorer lyftes som relevanta och bildar på så sätt ett reducerat och, för övergången, anpassat 
ramverk (se appendix D).  

Slutligen analyserades vårt ramverks applikationspotential, för företagsledare, för att besvara 
fråga 5. Här identifierades anledningar för företagsledningar att använda vårt ramverk gentemot 
andra aktuella ramverk som existerar idag. 

8.1 Kan resultaten generaliseras bortom övergången från 
formsprutning till FDM? 

Om resultatet vi levererar är generaliserbara kommer diskutera i två steg: Är resultaten i appendix 
D generaliserbara till andra tillverkningsprocesser och är metoden att jämföra två processer 
generaliserbar? 

På första frågan svarar vi nej. Resultaten i appendix D är inte generaliserbara till en jämförelse 
mellan andra tillverkningsprocesser, såvida inte jämförelsen inkluderar formsprutning/skärande 
bearbetning eller FDM. Det finns flera faktorer som skiljer sig mellan processerna, t.ex: material 
(plast, metall, keramik etc.) och bearbetningsmetod (skärande, laser etc.) som båda påverkar 

                                                
21 Se situationen om diamant- och kolutvinning i beskrivningen av ramverket, kapitel 3.1. 
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energiintensitet, hur mycket av en icke-förnybar resurs som används och vilka utsläpp som sker 
under processen. Ett exempel på sådant scenario är om analysen istället gjorts mellan SLS och 
skärande bearbetning i plast, en situation som uppstod under ett besök hos Novator (se Material 
Intensity under kapitel 6.2.3). En skillnad mellan de adderande tillverkningsmetoderna är t.ex. att 
stödmaterial explicit används i FDM, detta sker implicit i SLS. Metoden sprider ut ett lager 
pulver jämt över en yta och smälter samman detta skikt för skit. Stödmaterialet, det material i 
varje skick som inte smälts och blir en del av detaljen, kan sedan återanvändas om det späs ut 
med jungfru-plast. [5] Denna lokala återanvändning är mycket lik situationen med formsprutning 
och granulatorer, men skiljer sig helt från FDM. Detta påverkar bland annat Resource Use, Solid 
Waste och Energy Intensity – därför kan inte resultatet i appendix D generaliseras.  

På andra frågan svarar vi ja. Under arbetet har mycket tid ägnats åt att utveckla den metod vi 
använder för att driva mot resultat. En metod för kvalitativa studier har använts, se figur 2.1. Då 
vi i den kvalitativa modellen uteslutit företagsamverken för förankring har vi undvikt partiskhet i 
utvecklingen av metodval och tillvägagångssätt. Azapagic et al:s ramverk som tillämpas är baserat 
på flertalet andra analysmetoder som har fått världslig igenkänning. För att identifiera de 
aktiviteter som bidrar till indikatorerna har vi strukturerat tillverkningsprocesserna utifrån en 
input/output-modell som är generell modell för visualisering, se 6.1 Om vår metod appliceras på 
ovan nämnda exempel om Novators övergång från skärande bearbetning i plast till SLS kan 
samma metod användas och bevisligen påvisa skillnader mellan resultaten från de båda 
jämförelserna.  

Vi motiverades till denna struktur för att processerna är många och andra jämförelser behöver 
genomföras – därför krävdes en generaliserbar struktur. I den utsträckning våra avgränsningar 
har tillåtit oss har vi uppnått detta.  

8.2 Självkritiska reflektioner 
Valet av datainsamling, en litteraturstudie, var initialt en bra idé för att samla material som är 
opartiskt och generaliserbart. I vår förstudie till rapporten hittade vi inget företag som genomfört 
övergången från formsprutning till FDM. Alternativet var då att kontakta företag som arbetar 
separat med de respektive tillverkningsprocesserna och ta del av den kunskap de besitter för att 
genomföra datainsamlingen. Dessa företag tillhör dock inte målgruppen för denna rapport 
(eftersom svenska formsprutningsföretag generellt producerar stora volymer) och därmed ansågs 
detta olämpligt. 

Om vårt ramverk och dess indikatorer hade blivit förankrat i ramverk skulle det först och främst 
innebära en garanti för att alla faktiskt går att mäta. På så sätt skulle även mer data finnas att tillgå 
så att resulatet kan förändras med en kvantitativ metod också, vilket skulle ytterligare påvisa dess 
relevans. 

Avgränsningarna har varit nödvändiga för att begränsa omfånget av rapporten och för att inte 
det resulterande ramverket ska bli för diffust men medför att det inte ger en helhetsbild av alla 
övergångar utan enbart dem som utgår ifrån samma avgränsningar. Exempelvis så skulle en 
internationell studie kompletera vårt resultat och göra ramverket applicerbart utomlands.  

Ytterligare avgränsningar, såsom transport kan ha har lett till begränsningen av drivande faktorer 
för t.ex. EI, GWP och EP. Många produkter som tillverkas med formsprutning skeppas från 
utlandet [20] och all transport kräver energi som för förbränning kan bidra med CO2 och NOx-
gaser.   

Det centrala i arbetet har varit att analysera två olika tillverkningsprocesser och detta under 
förutsättningen att två detaljer som producerats av varje process har likvärdiga 
materialegenskaper och fullföljer de krav företaget ställer på dessa. Det finns flera anledningar till 
varför detta inte är enhetligt med verkligheten. Bland annat har detaljer tillverkade med FDM två 
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starka riktningar och en svag i z-led. Åtgärden till detta vore att göra en kompletterande 
produktanalys, ett av de tre möjliga analysobjekten för Azapagic et al:s ramverk. Det skulle 
eventuellt påverka kvaliteten hos vissa indikatorer som är kvar såsom PD.  

8.3 Fortsatta studier  
De indikatorer som har levererats genom denna uppsats är starkt beroende av den 
materialförbrukning som sker. Därför föreslås att framtida undersökningar fokuserar på 
utvecklingen ett standardiserat sätt för bygga stabila inre strukturer i detaljerna (såsom gjorde för 
Virgin Atlantic, se figur 6.3) för att vid lägre massa nå samma brottgräns och stöttålighet.  

Det skulle även behöva analyseras hur stor påverkan adderande tillverkning har på 
demonteringsfasen av återvinning och om en större övergång skulle få effekt på det området för 
att vidare utveckla den nya definitionen av Material Recyclability,( se ekvation12.1 i kapitel6.2.3).  

Det behövas ytterligare forskning om strukturen för kunskapsbasen så att fler företag kan ta till 
sig denna, relativt nya, tillverkningsprocess utan känna att de behöver uppfinna hjulet på nytt. 
Kunskap om kunskapen och känsla för helheten 

  



 31 

 

9 Bibliography 
[1] Monica Westman, "FFF-forskningsområdet som försvann," NetCommunity, Mar. 2011. 
[2] Stratasys. (2014, Apr.) Stratasys. [Online]. http://www.stratasys.com/resources/case-

studies/automotive/bmw  
[3] Maureen Kilkenny. (2014, Feb.) NyTeknik. [Online]. 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3802774.ece 
[4] SVEAT www.SVEAT.se. [Online]. http://www.sveat.se/pressrum/pressarkiv/artikel-från-

verkstadsforum-2014-03-07-20731281 
[5] N Hopkins, R Hague, and Phill Dickens, Eds., Rapid Manufacturing: An Indutrial Revolution for the Digital 

Age. Chichester, West Sussex, England: Joh Wiley & Sons, 2006. 
[6] Christoph Lueneburger and Daniel Goleman, "The Change Leadership Sustainability Demands," MIT 

Sloan Management Review, vol. 51, no. 4, p. 9, 2010. 
[8] Bruce L. Berg, Qualitative Research Methods, 7th ed. Boston, United States of America: Person Education, 

Inc., 2009. 
[7] Environmental Protection Agency. (2012, Oktober) www.epa.gov. [Online]. 

http://www.epa.gov/sustainability/docs/framework-for-sustainability-indicators-at-epa.pdf 
[9] John W. Creswell, Research Design: Qualitative, quantitative, & mixed methods approaches, 4th ed. Thousand 

Oaks, California, USA: SAGE Publications, Ins., 2014. 
[10] Maurice Berns, Andrew Townend, Zayna Khayat, and et al., "Sustainability and competitive advantage," 

MIT Sloan Management Review, vol. 51, no. 1, pp. 19-26, Fall 2009. 
[11] Förenta Nationerna, "Our Common Future," 1987. 
[12] US Department of Commerce. International Trade Administration. [Online]. 

http://www.trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines_SM.asp  
[13] S.Perdan A. Azapagic, "Indicators of sustainable development for industry," Trans ICheme, vol. 78, no. B, 

p. 19, juli 2000. 
[14] Dominick Rosato, Donald Rosato, and Marlene Rosato, Injection Molding Handbook, 3rd ed. New York: 

Springer Science+Business Media, LCC, 2000, vol. 1. 
[15] Christian Ax, Christer Johansson, and Håkan Kulvén, Den nya Ekonomistyrningen, 31st ed. Malmö, Sverige: 

Liber, 2005. 
[16] Jonathan Berk and Peter DeMarzo, Corporate Finance, 3rd ed. Harlow, Essex, England: Pearson Education 

Limited, 2013. 
[18] Consumer Electronics Association. (2014, Februari) Digital Dialogue. [Online]. 

http://www.ce.org/Blog/Articles/2014/February/The-History-of-3D-Printing.aspx 
[17] N. Hopkinson, Y. Gao, and D.J. McAfee, "Design for environment analyses applied to rapid 

manufacturing," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, vol. 220, no. 10, pp. 1363-1372, 2006. 
[19] Joris Peels. (2008, September) Shapeways. [Online]. http://www.shapeways.com/blog/archives/89-fdm-

and-3d-printing-support-material-explained.html 
[20] Evald Ottosson, , April 16, 2014, Interview. 
[21] Stratasys. (2014) Stratasys.com. [Online]. http://www.stratasys.com/3d-printers/technology/fdm-

technology/faqs 
[22] D. Lepicart, N. Perry P. Mognol, "Rapid prototyping: energy and enivronment in the spotlight," Rapid 

Prototyping Journal, vol. 12, no. 1, pp. 26-34, 2006. 



 32 

[23] Md. Mizanur Rahman, M. Hassan, and Md. Abdullah-Al Bari, "An optimize system of using cutting fluid 
in machining operation for light work machine shop," International Journal of Engineering and Applied Sciences, 
vol. 4, no. 1, pp. 1-8, 2012. 

[24] Manufacturing Engineeriing Media. (2011, Jan.) Tech Front. [Online]. 
https://www.sme.org/MEMagazine/Article.aspx?id=68219&taxid=1443 

[25] Heidenhain. (2010, november) www.heidenhain.com. [Online]. 
http://www.heidenhain.com/de_EN/php/documentation-
information/brochures/popup/media/media/file/view/file-0218/file.pdf#page= 

[26] Plastipedia. Injection Moulding. [Online]. 
http://www.bpf.co.uk/plastipedia/processes/injection_moulding.aspx#TypicalMaterialUsed  

[28] Amelia S.F. Santos Sati Manrich, Plastic Recycling. New York, NY, USA: Nova Science Publishers Inc., Jan. 
2009. 

[27] Innovations- och kemiinudstrierna i Sverige. Plaståtervinning. [Online]. www.ikem.se/vi-arbetar-
med_1/plastfragor/plastatervinning 

[29] Association of Plastics Manufacturers, "Plastics – the Facts 2012," 2012. 
[30] Anders E W Jarfors, Torgny Carlsson, and Cornel-Mihai Nicolescu, Tillverkningsteknologi, 2nd ed. Lund, 

Sweden: Studentlitteratur, 2000. 
[31] Nanond Nopparat and Babak Kianian. (2012) www.bth.se. [Online]. 

http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all/09bd365d3f870eb2c1257a1b0024d352/$file/bth2012babak.pdf 
[32] S. Huang, P. Liu, A. Mokasdar, and L. Hou, "Additive manufacturing and its societal impact: a literature 

review," The international Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. 67, no. 5, pp. 1191-1203, 2013. 
[33] Phill Dickens, "Developments of Additive Manufacturing and Its Future," Loughborough University, 

2012. 
[34] Svensk Energi. (2013, Juli) Svenskenergi.se. [Online]. 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Fokusblad/Fokus-130724-Elens%20nyckelroll.pdf 
[35] Magali A. Delmas and Vanessa Cuerel Burbano, "The Drivers of Greenwashing," California Management 

Review, vol. 54, no. 1, pp. 64-87, Fall 2011. 
[36] Susan Summers Raines, "Implementing ISO 14001—An International Survey Assessing the Benefits of 

Certification ," Corporate Environmental Strategy, vol. 9, no. 4, 2002. 
[38] Yasuniro Monden, Toyota Production System.: Institute of Industrial Engineers, 1994. 
[37] 3dsystems. (2014, Jan.) 3dsystems.com. [Online]. http://www.3dsystems.com/30-years-innovation  
[39] Royal Academy of Engineering, "Additive manufacturing: opportunities and constrants," , 2013. 
[40] Stockholm Stad. (2012, Nov.) Stockholms klimatpakt. [Online]. www.stockholmsklimatpakt.se/nya-iso-

14001-ska-hindra-greenwashing/ 
[41] Ulf Holmsgren, Seminarie om Additiv tillverkning - en ny industriell revolution, maj 6, 2014, Arrangerat 

av Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademin. 
 

 

  



 33 

 

Appendix A 
Litteraturstudien har vi valt att lägga upp på metoden Creswell, J (2013) föreslår. Följande är en 

beskrivning över hur vi genomförde de första fyra punkterna: 

1. Läsa allmänt och hitta nyckelord 

Efter en snabb sökning efter "3D printing" visar det sig att den fackliga termen på engelska är 

"additive manufacturing". På svenska blir termen antingen "additiv tillverkning" eller "adderande 

tillverkning". En term vi fann gällande produktion var "rapid manufacturing" som var myntat av 

R. Hague som betyder tillverkning av produkter till skillnad från "rapid prototyping". 

När det kommer till formsprutning är den engelska termen "injection molding" eller "injection 

moulding" 

2. Hitta en lämplig databas för journaler och böcker 

Sökningen skedde huvudsakligen i KTH:s bibliotekssökfunktion PRIMO men generella 

sökningar gjordes även generellt på internet. 

3. Hitta ca 50 artiklar, rapporter eller böcker 

Vi valde att enbart välja artiklar från peer-reviewed artiklar, statliga källor, tidskrifter och större 

organisationer. De senare har vi enbart valt i de fall där vi inte funnit någon peer-reviewed artikel. 

Utifrån artiklarna vi fann märkte vi att de flesta böcker på området om tillverkning med 

adderande metoder var skriva, eller hänvisade till R. Hague.   

4. Börja rensa igenom artiklar och ta ut dem som är relevanta  

Vi valde att enbart ta med de artiklar där syftet med artikeln var relevant för vårt arbete.  

Denna process itererades under examensarbetet gång när nya termer uppstod för att tydligt 

kunna förklara alla termer ordentligt ge en heltäckande bild. 
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Appendix B 
Detta appendix behandlar de formler som av Azapagic et al. redogör för i ramverket detta arbete 
grundar i.  

Environmental Impacts (EI) 
Resource Use (RU): 

Där Qa,n är kvantiteten av resursen n som används i aktivitet a. en är den totala uppskattade 
världsreserven. 

Global Warming Potential (GWP): 

Där egwp,n är de olika växthusgasernas påverkan på global uppvärmning uttryckt i förhållande till 
CO2 (se appendix C) och Qa,n är kvantiteten av resursen n som används i aktivitet a. 

Ozone Depletion Potential (ODP): 

Där Qa,n är utsläppet av ozonförstörande gas n i processteg p. eodp,n motsvarar gasens 
förstörelsepotential i jämförelse med potentialen för CFC-11.  

Acidification Potential (AP): 

Där eop,n motsvarar försurningspotentialen av ämnet n i relation till försurningspotentialen för 
SO2. Qa,n är mängden utsläpp från aktivitet a per funktionsenhet.  
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Euthrophication Potential (EP): 

Där Qa,n är utsläpp av ämnen som orsakar övergödning och eep,n representerar deras 
övergödningspotential utryckts i 𝑃𝑂!!!. 

Photochemical Smog (PS): 

Där Qa,n är mängden utsläppt ämnet som orsakar fotokemisk smog och eps,n representerar deras 
bidragande faktor normaliserad till etylen.  

Human Toxicity Potential (HTP):  

Där ehtp,mJ är ’toxicological factor’ av ämne n för jord (J). ehtp,mL är ’toxicological factor’ för ämne n i 
luft (L). ehtp,mV är ’toxicological factor’ för ämne n i vatten (V). Qa,nJ, Qa,nL och Qa,nV representerar 
mängden av ämnet som släpps ut i respektive medium. Samtliga utsläpp summeras över alla 
aktiviteter a i tillverkningsprocessen.  

Ecotoxicity Potential (ETP):  

Där 𝐸𝐼!"#! är effekten på ekosystem i vatten (V) och 𝐸𝐼!"#!respektive för ekosystem i jord (J). 
𝑒!"#,!"är ’ecotoxicity factor’ för vatten och 𝑒!"#,!"för jord. Q är motsvarande. Detta summeras 
upp för varje ämne som bidrar till förgiftningen i varje aktivitet a i tillverkningsprocessen.  
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Environmental Efficiency (EE) 
Material Intensity (MI):  

Där Mp,n är materialet av typ n som förbrukas i aktivitet a.  

Energy Intensity (EN): 

Måttet är mängden energi ENa,n av typ n som förbrukats i aktivitet a. 

Material Recyclability (MR): 

Där Qn är den mängd av material n som detaljen består av som går att återvinna. Mn är den 
fullständiga mängd material detaljen består av. 

Solid Waste (SW):  

Där Qa är mängden material som i aktivitet a ses som ’solid waste’.  

Economic Indicators 
Value Added (VA):  

Där Sf,a representerar den totala försäljningen, RMf,a kostnaden för råmaterialet och OKf,a det 
inköpet som görs av företag f under aktivitet a.  
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Economic Value Added (EVA™): 

Där EBIATf,p är Earnings Before Interest After Taxes22, Rf,p är kapitalkostnad och SKf,a sysselsatt 
kapital. 

Contribution to the Gross Domestic Product (CGDP): 

VAf,a beräknas med metoden för VA eller EVA™ och GDPn, Gross Domestic Product, för 
varje inblandat land n. 

Expenditure on Environmental Protection (EP):  

Där EPf,a representerar investeringar i skyddande av natur och miljö av företag f i aktivitet a.  

Ethical Investment (ETI): 

Där ETIf,p är den etiska investeringen av företag f i aktivitet a.  

Employment Contribution (EC): 

Där PEf,p beskriver hur många anställda som behövs, eller är aktiva, under varje aktivitet a. 

 

  

                                                
22Eftersom EVA är ett mått på aktieägarvärde krävs att beräkningar genomförs med vad som tillfaller aktieägare, 
alltså efter skatt.  
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Staff Turnover (ST):  

Där NAf,a beskriver antalet nyanställda i marknaden som görs överflödiga ÖFf,a av företaget f i 
aktivitet a.  

Expenditure on Health and Safety (EHS): 

Där HSf,a är totala investeringen och Ef,a totala antalet anställda.  

Investment in Staff Development (ISD): 

Där IPf,a är totala investeringen i personal och Ef,a totala antalet anställda. 
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Appendix C 
Global	  Warming	  Potential	   referenced	   to	   the	  updated	  decay	   response	   for	   the	  Bern	   carbon	  
cycle	  model	  and	  future	  CO2	  atmospheric	  concentrations	  held	  constant	  at	  current	  levels	  

Källa:	  Climate	  Change	  1995,	  The	  Science	  of	  Climate	  Change:	  Summary	  for	  Policymakers	  and	  
Technical	  Summary	  of	  the	  Working	  Group	  I	  Report,	  page	  22,	  

 
Tabellen är villkorligt formaterad internt i varje kolumn för att grafiskt redogörs för vilja ämnen 
som i större utsträckning bidrar till GWP under de olika tidshorisonterna. Skalan är från ljust 
vilket motsvarar låga värden till mörkt som motsvarar höga värden relativt koldioxid. Ämnen 
som är mörka påverkar GWP mer drastiskt än ämnen som är ljusa.  

  

Species
Chemical,
Formula

Lifetime,
(years)

20,years 100,years 500,years
CO2 ,CO2 ,variable,§ 1 1 1
Methane ,CH4 ,12±3 56 21 6,5
Nitrous,oxide ,N2O 120 280 310 170
HFCL23 ,CHF3 264 9100 11700 9800
HFCL32 ,CH2F2 5,6 2100 650 200
HFCL41 ,CH3F 3,7 490 150 45
HFCL43L10mee ,C5H2F10 17,1 3000 1300 400
HFCL125 ,C2HF5 32,6 4600 2800 920
HFCL134 ,C2H2F4 10,6 2900 1000 310
HFCL134a ,CH2FCF3 14,6 3400 1300 420
HFCL152a ,C2H4F2 1,5 460 140 42
HFCL143 ,C2H3F3 3,8 1000 300 94
HFCL143a ,C2H3F3 48,3 5000 3800 1400
HFCL227ea ,C3HF7 36,5 4300 2900 950
HFCL236fa ,C3H2F6 209 5100 6300 4700
HFCL245ca ,C3H3F5 6,6 1800 560 170
Sulphur,hexafluoride ,SF6 3200 16300 23900 34900
Perfluoromethane ,CF4 50000 4400 6500 10000
Perfluoroethane ,C2F6 10000 6200 9200 14000
Perfluoropropane ,C3F8 2600 4800 7000 10100
Perfluorobutane ,C4F10 2600 4800 7000 10100
Perfluorocyclobutane ,cLC4F8 3200 6000 8700 12700
Perfluoropentane ,C5F12 4100 5100 7500 11000
Perfluorohexane ,C6F14 3200 5000 7400 10700

Global,Warming,Potential,(Time,
Horizon)
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Appendix D 
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