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Abstract 
 

The Swedish automotive industry has since way back been struggling with bankruptcy, abroad buy 

outs and staff cuts. Competition and pressure on prices are two factors that affect the automotive 

industry. Because of this, the companies are pressured to continuously developing their work in 

addition to be able to compete on the market. The aircraft industry has successfully managed to 

implement additive manufacturing (AM) and for motorsport has several components manufactured 

with AM been used. When AM is used as a manufacturing method, there are a number of advantages 

that follows. One of the greatest advantages is the resource efficient manufacturing, with aspect to 

material efficiency, shortened developing time and a less complex design. But, regardless of these, 

AM is still standing in front of some challenges to further replace the traditional manufacturing 

methods and gain a larger market share. 

 

Herein we will investigate which the greatest opportunities that follow AM are. But also we will 

investigate which limitations that prevent a further use of AM.  By analyzing earlier studies, using 

theory about operations management and studying empiricism from suitable companies. Our study 

indicates that opportunities and limitations do not only occur on a technical level but also at an 

operational level. The opportunities that follow with AM enable a larger market for minor 

automotive manufacturers. But some major limitations still prevent a further use of AM are the 

productivity, the investment cost and the lack of knowledge about AM.   
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Sammanfattning 
 

Den svenska fordonsindustrin har sedan flera år präglats av konkurser, utländska uppköp och 

nedskärningar. Konkurrensen och prispressen inom denna industri är väldigt stor. Detta ställer stora 

krav på tillverkarna att ständigt utveckla sin verksamhet. Inom flygplansindustrin har adderande 

tillverkning (AM) lyckosamt implementerats och inom motorsporten har flertalet AM-framställda 

motorkomponenter använts. Med AM finns det flera fördelar, en av de största är resurseffektiv 

produktion, detta med avseende på flera aspekter, som effektiv materialhantering, förkortade 

ledtider och enklare konstruktion.  Tekniken har haft starkt uppsving och utvecklats starkt de senaste 

åren och fungerar idag väl för tillverkning av funktionella komponenter. Men fortfarande står AM 

inför stora utmaningar för att kunna ersätta de traditionella tillverkningsmetoderna och utöka sina 

marknadsandelar. 

 

Syftet med rapporten är att undersöka vilka de största möjligheterna är vid en användning av AM. 

Men vi kommer även att studera vilka begränsningar som finns vid ytterligare användning av AM. 

Genom att använda tidigare studier, teorier om verksamhetsledning och studera relevanta företag 

empiriskt, indikerar vårt arbete på att möjligheterna och begränsningar inte endast uppstår på en 

teknisk nivå, utan även på en organisatorisk nivå.  Möjligheterna som följer med AM möjliggör en 

större marknad för de mindre fordonstillverkarna. Men några större begränsningar förhindrar 

fortfarande en bredare användning av AM; produktiviteten, investeringskostnaden och den bristande 

kunskapen om AM. 
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1 Introduktion 
 

Sverige är ett av de länder i världen som är mest beroende av fordonsindustrin. På det sättet är 

Sverige världsunikt, att med mindre än 10 miljoner invånare ha två världsledande producenter av 

tunga fordon, Scania och Volvo Lastbilar. Två tillverkare av personbilar, Volvo Personvagnar och 

SAAB. Utöver dessa finns det ytterligare två tillverkare en av lyxbilar, Koenigsegg och en av 

bandvagnar, BAE Hägglunds. I Europa är det bara Slovakien och Tyskland som har större andel av 

befolkningen kopplad till fordonsindustrin. [1] 

 

Nyligen har SAAB upptagit sin produktion efter att ha legat nere under några år. Volvo har sålts till 

kinesiska GEELY och Volkswagen förhandlar om ett uppköp av Scania. Eftersom Sverige är ett litet 

land med höga personalkostnader har vi i Sverige svårt att konkurrera med låglöneländerna på 

samma villkor [2]. Därför måste vi hitta nya innovativa vägar för att kunna behålla produktionen i 

Sverige. Flyttas produktionen utomlands försvinner också produktutveckling med.  

 

Flygplansindustrin som har vissa likheter med fordonsindustrin har idag börjat använda adderande 

tillverkning, hädanefter kallat AM (efter engelskans additive manufacturing), inom produktionen [3, 

4]. Samtidigt har olika motorsporter som formel 1 och lyx- och sportbilstillverkare applicerat tekniken 

och framgångsrikt producerat diverse motordelar [3].  AM har funnits sedan 1980-talet men det är 

först på senare år som tekniken har fått ett uppsving och börjat användas kommersiellt. Uppkomsten 

av AM gjordes främst för att snabba på produktutvecklingsprocessen genom ett effektivare sätt att 

tillverka prototyper i plast. Numera går det även att producera keramik, kompositer och flera olika 

metaller. AM är det som i folkmun brukar kallas 3D-tillverkning. 3D-tillverkning (3DP) är dock bara en 

produktionsprocess bland flera inom AM, där friformsframställning (fff) är ett annat vanligt namn för 

samma sak. Gemensamt för dessa olika AM-processer är att de producerar genom att lager adderas 

på varandra för att uppnå slutprodukten. Detta till skillnad mot klassiska skärande 

bearbetningsmetoder som svarvning och fräsning, där materialet istället subtraheras från ett större 

stycke. Sedan finns det även plastiska bearbetningsmetoder som t.ex. gjutning och valsning där 

materialet istället smälts eller fysiskt bearbetas för att ändra form. Jämfört med skärande 

bearbetning kan AM spara upp till 40% av materialet. Med AM är det också möjligt att minska 

maskinkostnaderna, då det är möjligt att framställa olika produkter med bara en maskin. AM är 

således resurseffektivt ur flera synpunkter då det är möjligt att minska materialanvändning, 

lagerkostnader och energianvändning. [5] 

1.1 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna rapport är att utreda hur AM fungerar för funktionella metallkomponenter, 

tillämpat inom fordonsindustrin och varför det inte används i större utsträckning. För att vidare 

utreda tillämpningarna inom fordonsindustrin krävs en analys av hur fördelarna och begränsningarna 

ter sig inom detta område.  

 

Tillväxtverket beskriver den svenska fordonsindustrin bestående av de tidigare nämnda företagen 

samt de ca 1000 underleverantörerna [2]. I denna rapport kommer inte underleverantörerna 

behandlas, utan enbart de större tillverkarna som nämnts. Detta då många av komponenterna som 

har framställts inom likartade industrier är av den egenskapen och karaktären som produceras hos 

fordonstillverkarna direkt. När det gäller material så kommer denna rapport främst studera metall då 
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detta är det som är minst utvecklat och där det torde finnas störst kumulativ höjd samt att många av 

komponenterna inom fordonsindustrin är tillverkade i metall.  

1.2 Problemformulering 
AM har flera fördelar, men i dagsläget är inte tekniken fullt utnyttjad på marknaden. Teknologin står 

inför flera utmaningar för att kunna användas ytterligare. Vi vill då specifikt undersöka hur allt detta 

uttrycker sig inom den svenska fordonsindustrin. Vi har därmed kommit fram till följande 

frågeställning: 

 

Vilka är de största möjligheterna och begränsningarna för adderande 

tillverkning, tillämpat inom svensk fordonsindustri? 

 
Vad gäller möjligheter och begränsningar kommer dessa först att studeras rent tekniskt och sedan 

från en övergripande organisatorisk nivå. Där begränsningar delas upp i tekniska hinder och 

organisatoriskt motstånd.  Frågeställningen är sedan indelad i fyra underfrågor: 

 Hur fungerar AM? 

 Hur används AM inom fordonsindustrin och inom liknande industrier idag? 

 Vilka är de största tekniska möjligheterna och hindrena vid införandet av AM? 

 Vilka är de största organisatoriska möjligheterna och motstånden vid införandet av AM? 

 

1.3 Metod 
Den teoretiska delen i detta arbete har använts för att utreda hur AM för metall fungerar rent 

tekniskt. Sedermera har den teoretiska delen använts för att förklara grundläggande teori kring 

verksamhetsledning och innovationer. Teorin har hämtats från vetenskaplig litteratur relaterat till 

den gällande frågeställningen. 

 

För detta arbete har den empiriska delen utgjorts av en fallstudie och två intervjuer, metoden är 

således kvalitativ.  De empiriska objekten har valts utifrån tre olika kategorier av företag. Ett mindre 

företag med AM i produktionen, ett större tillverkande företag inom fordonsindustrin, som är 

representativt för hela branschen, och en tillverkare av 3D-skrivare. Detta för att ha två helt olika 

tillverkande företag representerade och sedan ytterligare en dimension genom en leverantör. Dessa 

tre objekt har använts för att utreda hur AM används inom fordonsindustrin och liknande industrier 

idag. Intervjuerna har varit semi-strukturerade, se bifogade mallar. 

 

Novator får representera ett mindre företag som aktivt arbetar med AM idag. Företaget har idag 16 

anställda, merparten ingenjörer, och använder AM i konstruktionerna av sina borrar till 

flygplansindustrin. Detta objekt har valts för att studera vilka möjligheter och fördelar AM medför i 

konstruktionen samt att se vilka begränsningar de upplever att tekniken har idag. Genomförandet 

bestod av en företagspresentation och en fallstudie i deras produktutvecklingslaboratorium. 

Intervjun har genomförts med Simon Palmgren som arbetar som konstruktör och har god erfarenhet 

om hur AM fungerar för dem och ansvarig för deras implementering av AM. 
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Scania har valts som objekt för att representera ett större producerande och representerar 

fordonsindustrin på att bra sätt genom sin modullösning. Här har intervjun genomförts med Bernt 

Andersson, gruppchef för forskning och utveckling för motorblock och cylinderhuvuden. 

Komponenter som kan vara relevanta för den aktuella frågeställningen. Även en kortare rundtur 

ibland deras prototyptillverkning gjordes. Detta objekt har valts för att få en inblick i hur större 

företag hanterar nya teknologiska innovationer. 

 

Arcam är tillverkare av 3D-skrivare, här har en intervju gjorts med produktansvarig Stefan Thunblad. 

De grundades 1997 fem år senare lanserade de sin första produkt. Genom sin patenterade EBM-

teknologi (Electron Beam Melting) kan de producera lättviktsmaterial effektivt, som bl.a. används i 

flygplansindustrin och inom medicinteknik. Detta objekt har valts för att de har god kunskap om 

teknologin i synnerhet EBM samt att de har en helt annan syn än de potentiella användarna då de 

erhåller mer kunskap i området.  
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2 Adderande tillverkning 
 

AM är en ny teknologi som har vuxit snabbt de senaste åren [6]. Teknologin bygger på att lager för 

lager appliceras för att till slut skapa den önskade geometrin. Detta skiljer sig ifrån det traditionella 

sättet att tillverka, då materialet subtraheras ifrån ett större gjutgods genom t.ex. fräsning, svarvning 

eller omformas via gjutning.  I Sverige har regeringen via Vinnova satsat 400 000kr på AM medan de i 

USA har satsat 70 miljoner dollar för att upprätta ett nationellt forskningscenter för AM [7]. För att få 

en djupare förståelse för AM:s möjligheter och begränsningar för metall kommer de viktigaste 

detaljerna förklaras nedan. Först presenteras dess processer för att få en översikt av dess 

teknologiska möjligheter och begränsningar, följt av material, kvalitet, produktivitet och sedan utgår 

vi ifrån ett hållbarhetsperspektiv. För att slutligen utreda fördelarna och begränsningarna med AM. 

2.1 Processer 
Det finns flera olika tillverkningsprocesser inom AM för att få liknande geometrier men med olika 

materialegenskaper och resursanvändning. Den främsta anledningen till detta är p.g.a. patent på 

teknologin. Figur 1 illustrerar vilka grupper av processer som oftast används vid tillverkning i metall. 

Grupperna är först separerade efter till vilken temperatur pulvret värms upp till. Partial melting of 

powder innebär att pulvret värms upp till temperaturer mellan halva smälttemperaturen upp till 

smälttemperaturen. Processer som ligger under Complete Melting of Powder (CMP) värmer upp 

materialet så att det smälter fullständigt.  

 

 
 
Figur 1. Kvalificering av processer som används för metall tillverkning baserad på typ av laser och teknik [8] 

CMP delas senare upp i två ytterligare grupper, Laser Melting (LM) och Laser Metal Deposition 

(LMD). De processer som ingår i LM-gruppen breder ut pulvret lagervis, där lasern selektivt smälter 

de delar av pulvret som skall utgöra produkten. Det som skiljer LMD ifrån LM är att pulvret här matas 

ut ur ett huvud på utvalda positioner där smältprocessen sker parallellt med matningen. Nedan finns 

en djupare förklaring till de övergripande grupperna Laser Sintering (LS), LM och LMD, samt en 

beskrivning av de teknologiska processer som finns under varje grupp. Gemensamt för dessa 

processer är att de använder en laser för att smälta ihop det nya lagret med det föregående, samt att 

varje lager utgörs av ett pulvermaterial.  Utöver dessa processer finns även Three-Dimensional 

Printing (3DP) och Fused Deposition Modeling (FDM) som kommer förklaras sist. 
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2.1.1 Partial melting of powder 

LS är ett övergripande begrepp för processer som använder en fotonlaser till att värma upp pulvret 

till en temperatur mellan halva smälttemperaturen och smälttemperaturen. Fördelen med denna 

process är energibesparingen som uppnås genom att inte helt smälta materialet. Nackdelen blir 

begränsade materialegenskaperna som fås då pulverpartiklarna endast svagt har bundits med 

varandra [9]. Selective Laser Sintering (SLS) var den första LS-processen att kommersialiseras och är 

därför den process som ofta förknippas med denna grupp. SLS-processen bygger på att materialet 

matas ut lager för lager med en roller, se figur 2.  

 
Figur 2 illustration av AM processer 

Inom SLS finns två olika tillvägagångssätt för att binda pulvret. Det första tillvägagångssättet fungerar 

som tidigare beskrivits, att pulvret delvis smälts vilket gör att pulverpartiklarna binds med varandra. 

Det andra tillvägagångssättet bygger på användning av ett material med lägre smältpunkt än 

kärnmaterialet som då fungerar som bindningsmedel.  Detta material är vanligtvis en metall med låg 

smältpunkt. [3] Två andra processer som finns under denna grupp men inte används så ofta är solid-

state sintering och chemical-included sintering. Solid-state sintering har fått sitt namn efter den laser 

processen använder, en solid-state laser som vanligtvis har en livslängd på 1700 timmar. Inom 

chemical-included sintering finns det två olika processer som används. I den första processen 

används två olika metallpulver som reagerar med varandra. Den andra processen fungerar så 

metallpulvret reagerar med en gas som används i kammaren. Ett exempel på detta är användning av 

SiC pulver och som får reagera med syre som då bildar SiO2. [9]   

2.1.2 Complete melting of powder 

Under CMP finns det två huvudgrupper, LM och LMD, under LM-gruppen ligger processer som 

bygger upp varje lager genom att breda ut pulver lagervis som illustreras i figur 2. Processer i LMD-

gruppen applicerar varje nytt lager genom att ett material matas ut via ett huvud som rör sig i ett 

förprogrammerat mönster som sedan utgör produkten. De processer som ingår i gruppen LM är 

Selective Laser Melting (SLM) och Electron Beam Melting (EBM).  Processer under denna grupp har 

som tidigare nämnts gemensamt att det smälter pulvret helt, för att stärka bindningen mellan 

pulverpartiklarna. Fördelarna med dessa processerr framför LS är en slutprodukt med bättre 
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termiska och mekaniska egenskaper samt en bättre ytjämnhet.  Företaget EOS är grundare av SLM-

processen och är det företag som använder sig av denna teknologi i sina 3D-skrivare.  Processen 

bygger på att utvalda delar av pulvret smälts helt med en laser vilket gör att inget bindningsmedel 

behövs. Det pulver som inte utgör produkten kommer således att fungera som stödmaterial för 

nästkommande lager. Arcam är grundare till EBM-processen och har ensamrätt för denna process i 

sina 3D-skrivare. Det som skiljer EBM mot tidigare nämnda processer är att de använder sig av en 

elektronlaser till skillnad från de andra som använder sig av en fotonlaser. Fördelen med en 

elektronlaser är att den har högre verkningsgrad p.g.a. att en mindre andel energi ifrån lasern 

reflekteras jämfört med fotonlasern. Eftersom EBM använder elektroner måste det vara vakuum i 

kammaren där processen utförs.  

 

Den andra delen av CMP är LMD, som enbart är en processen. Det som är unikt med denna process 

är att den inte matar ut pulvret lager för lager, utan materialet matas ut via ett huvud som flyttar sig i 

det mönster som skall motsvara produkten. På huvudet sitter det även en laser som smälter pulvret 

fullständigt för att binda med det tidigare lagret. Följden av detta blir att hjälpmaterial måste 

användas för att stadga upp huvudstrukturen.  

2.1.3 Three-Dimensional Printing och Fused Deposition Modeling 

Anledningen till varför Three-Dimensional Printing (3DP) inte ligger under någon av ovan nämnda 

kategorierna är p.g.a. att den inte använder sig av någon laser för att binda ihop det nästföljande 

lagret, istället används ett bindningsmedel som sprejas på ytan på det föregående lagret. MIT är 

grundare till denna process och har licenserat den till fem företag för användning. Fused Deposition 

Modeling (FDM) matar materialet via ett huvud som rör sig i ett bestämt mönster för att placera ut 

material på de platser som skall utgöra produkten vilket är anledningen till varför den inte ligger 

under SL-gruppen. Denna process är framtagen av Stratasys och de är ensamma med att använda 

tekniken.  [9]  

 

Av de nämnda processerna är de SLM och EBM som är bäst anpassade för fordonsindustrin p.g.a. de 

goda mekaniska egenskaperna hos produkten. För tillverkning av komponenter som inte utsätts för 

krafter eller värme kan SLS vara ett alternativ då denna teknik är bättre ur ett 

resurseffektivitetsperspektiv. Därför är det dessa tre processer som kommer att ges störst hänsyn. 

2.2 Material  
Materialval är något som är centralt inom fordonsindustrin då det önskas ett material som uppfyller 

de specificerade egenskaperna vad gäller hållfastighet och andra materiella egenskaper. De direkta 

processerna, d.v.s de som smälter materialet helt kan i stort sätt använda alla material som går att 

smälta. Tabell 1 illustrerar vilka metallpulver Sandvik erbjuder för AM.  

 

Den möjlighet som uppstår med AM är att bygga upp strukturen med en bred variation av material 

för varje nytt lager av pulver som adderas. Detta ger möjlighet att skapa material med unika 

egenskaper som skiljer sig ifrån de egenskaper som fås genom traditionell tillverkning.   
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Tabell 1 tabell över de vanligaste pulvermetallerna [10] 

Rostfritt stål 316L, 15-5PH, 17-4PH (SUS630), 420 &430  

Låglegerat stål P20, P21, 4140, 100Cr6 &SCM415  

Verktygsstål 18Ni300, H13, S7 &D2 

Nickelbaserad superlegering  Inconels, Nimonics, Hastelloys & Waspaloy 

Koboltlegeringar CoCrMo, CoCrW 

Copparlegeringar Ren coppar, Bronz & Monelmetall 

Binäralegeringar Fe-Si, Fe-Co & Fe-Ni 

Speciallegeringar Kontrollerade expansions legeringar 

Titaniumlegeringar CP Ti, Ti-6Al-4V 

Aluminiumlegeringar Al-12Si, 6061 

Ädelmetaller Guld, silver 

 

 

Den mest använda och billigaste metoden för att tillverka metallpulver är water atomisation som 

bygger på att smält material långsamt hälls ur en behållare och kyls i luften av en vattenstråle, vilket 

resulterar i att materialet pulveriseras. Denna metod är dock inte lämpad för framtagning av 

metallpulver som skall användas för AM p.g.a. det relativt tjocka oxidskiktet som bildas [11]. Den 

metod som istället används för att tillverka metallpulver är gas atomisation, skillnaden är att ädelgas 

används istället för vatten. Detta gör att oxidskiktet minskar radikalt samtidigt som snedvridningar 

undviks, som i annat fall uppstår när den inre kärnan har krympt oregelbundet. Pulvret kan då packas 

med högre densitet och är bättre lämpad vid matning av pulvret. Detta är även den metod Sandvik 

använder sig av för framtagning av metallpulver för 3D-skrivare. [10] 

2.3 Kvalitet 
Kvalitet är ett begrepp som kan tolkas på många olika sätt beroende på infallsvinkel. Enligt David A. 

Garvin från MIT kan en produkts kvalitet definieras utifrån fem angreppssätt [12]. 

1. Överlägset angreppssätt 

2. Produktbaserat angreppssätt 

3. Kundbaserat angreppssätt 

4. Produktionsbaserat angreppssätt  

5. Värdeskapande angreppssätt  

Kvalitet är något som är centralt i de flesta företag på ett eller annat sätt. Vilket angreppssätt eller 

definition ett företag har valt att arbeta efter kan variera. Anledningen till detta är för att kvalitén 

idag, används utav företag som en konkurrensfördel vid marknadsföring [11]. I detta arbete kommer 

kvalitén att analyseras ifrån det produktbaserade angreppssättet. Den produktbaserade definitionen 

ser annorlunda på kvalitet i jämförelse med den överlägsna definitionen. Enligt detta angreppssätt är 

kvalitet något faktiskt som kan mätas, skillnader i kvalitet ses ofta som skillnader i mängden av en 

specifik ingrediens (t.ex. mängden kakao i en chokladkaka), eller skillnader i attribut hos en produkt 

(t.ex. antalet öglor i en trasmatta). De kvalitetsapsekter som kommer att analyseras är noggrannhet 

och ytjämnhet samt mekaniska och termiska egenskaper. 
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2.3.1 Noggrannhet 

Noggrannhet är ofta ett relativt begrepp som syftar till att detaljen eller komponenten som tillverkats 

har de dimensioner som specificerats av konstruktören. Noggrannhetskraven på en detalj varierar 

vanligtvis beroende på vilken betydelse detaljen 

har för slutprodukten och vilka egenskaper den 

skall uppfylla. De parametrar som begränsar 

noggrannheten hos en produkt producerad med 

en 3D-skrivare varierar beroende på vilken 

process som används. En parameter som 

påverkar noggrannheten som de alla processerna 

har gemensamt är volymration [13]. Volymration 

beräknas genom hur stor procent som den 

faktiska produkten utgör av det rätblock som 

dess kanter spänner upp, se figur 3 för 

illustration.    

 

De större faktorerna som påverkar noggrannheten hos det processer som använder sig av laser- och 

pulverteknologi är lagertjockleken och laserprecisionen, men även partikelstorkleken hos pulvret 

spelar roll för noggrannheten. Pulver med mindre partiklar ger en bättre noggrannhet, men är 

svårare att sprida och hantera [9]. Tomaz Brajlih (2011) visar i sin rapport hur noggrannheten varierar 

med olika skrivare och volymration. Testet är utfört i plast av en 3D-skrivare med SLS-teknologi, då 

metalltillverkningen fungerar likartat ger det ändå en bra helhetsbild. Figur 4 som är hämtad ur hans 

artikel illustrerar noggrannheten för olika mätningar i olika dimensionella riktningar. Enligt Brajlih har 

en 3D-skrivare begränsade noggrannheter kring alla axlarna.  

 

 

 
Figur 4. Noggrannhet med EOSINT P385 skrivare vid två olika volymratior [14]. 

 

2.3.2 Ytjämnhet 

Ytjämnheten hos en komponent är viktig av flera anledningar. Dels behövs det en god ytjämnhet 

relativt två komponenter som skall sammanfogas för att hålla tätt. Sedermera kan det även behövas 

en god ytjämnhet för att minimera friktion. Ytjämnheten mäts oftast med    som är 

medelytavvikelsen. 

 

Figur 3 llustration av volymration [13]  



14 
 

Likt noggrannheten är ytjämnheten i högsta grad beroende av partikelstorleken hos pulvret som 

används vid tillverkningen [14]. För att bestämma ytjämnheten hos en 3D-skrivare har en rapport av 

Giovanni Strano (2013) et al, använts. I testet använde de en 3D-skrivare ifrån EOS som använde sig 

av SLM-teknologi. Materialet som användes var autentiskt stål 316L ifrån Sandvik med partikelstorlek 

20 mikrometer i diameter. Hastigheten på lasern var 900 m/s och avståndet mellan laserremsorna 

var inställd på 0,1mm. I testet analyserades huruvida vinkeln hos materialet påverkade ytjämnheten.  

Det som vill illustreras med figur 5 är att ytjämnheten minskar när vinkeln är skild ifrån 0 grader. 

Ytjämnheten är sedan konstant för vinklar mellan 5-45 grader, för att sedan öka linjärt för vinklar 

större än 50 grader [14]. Värdet på    varierar således mellan drygt 8 mikrometer upp till 16 

mikrometer beroende på vinkeln. Sedan visar de lodräta strecket hur stor standardavvikelsen var 

mellan de olika mätningarna. 

 

 
Figur 5 Ytjämnhet för olika vinklar [14]. 

2.3.3 Mekaniska och termiska egenskaper 

Kraven på mekaniska och termiska egenskaper varierar beroende på komponentens 

användningsområde. Komponenter som förväntas utsättas för stora krafter och höga temperaturer 

behöver goda mekaniska och termiska egenskaper för att ha den önskade livslängden.  Guo och Leu 

(2013) analyserade i deras rapport sträckgränsen och andra mekaniska egenskaper hos olika material 

tillverkade med olika typer av 3D-skrivare.  För materialet Ti6Al4V uppmättes en sträckgräns på 950 

MPa vid användande av EBM och ca 1000MPa vid användande av SLM. Samma material smidet hade 

en sträckgräns på 883MPa, även brottgränserna för de båda processerna var högre. I en jämförelse 

har segjärn en sträckgräns på 390 MPa [15] ,segjärn är ett slags gjutjärn som används inom 

fordonsindustrin. För nickellegeringar och rostfritt stål uppmättes även där värden som var högre 

eller i närheten av värdena för de smidda materialen. 

 

I en studie av Abhimanyu Bhat et al 2011 genomfördes en analys hur väl värmeledningsförmågan var 

hos Cu–10Sn legering blandat med CNT tillverkad med AM. Resultatet blev att de uppmätta värdena i 
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experimentet stämde nästan helt överens med de teoretiska värdena för materialet, vilket kan 

illustreras genom figur 6 [16]. Med andra ord kunde inga större skillnader gällande termiska 

egenskaper identifieras mellan AM och traditionell tillverkning. 

 

 
Figur 6 värmeledningsförmåga [16] 

2.4 Produktivitet   
Vid tillverkning genom AM är tidsåtgången för att producera en produkt ekvivalent med den tid det 

tar för 3D-skrivaren att utföra arbetet för det flesta processerna, då det ofta inte krävs någon 

efterbehandling. Detta gör att ledtiden för komplexa produkter kan minska vid tillverkning med AM. 

Tidsåtgången för att producera en produkt med AM varierar väsentligt beroende på vilken process 

som används. T.ex. är de processer som matar ut pulvret lager för lager snabbare än det processer 

som matar ut pulvret via ett huvud. Gemensamt för de olika processerna är att tillverkningstiden är 

direkt beroende av volymration och magasinration. Volymration motsvarar som tidigare beskrivits 

hur stor volym som produkten utgör i förhållande till hur stor volym den spänner upp [13]. Med 

magasinration menas hur stor yta som produkten utgör av den yta som är möjlig att tillverka på. 

 

En tidigare utförd studie analyserade hur produktiv en 3D-skrivare var genom att tillverka produkter 

med olika geometriska egenskaper. I studien jämfördes även olika typer av skrivare. Det bör tilläggas 

att denna jämförelse är gjord i plast, men den ger ändå en bra bild av hur hastigheten beror av 

skrivare och volymutnyttjande. Den faktiska produktionshastigheten blir inte direkt relevant då plast 

har lägre smältpunkt än metall. Vid användning av 3D-skrivaren EDEN330 observerades att skrivaren 

kan skriva ut i hastigheter mellan 10 och 120   /h beroende på volym- och magasinration. Den 

lägsta hastigheten uppnås då volym- och magasinration är väldigt låga och den högsta hastigheten 

fås således då båda värdena är nästintill 100 %. Vid en volymratio på 69 % blev 

produktionshastigheten vid en magasinratio på 10 % till           . När magasinration sedan 

ökades till 69 % ökade produktionshastigheten till         , dvs. en ökning med 177 %. I studien av 

3D-skrivaren EOSINT P385 observerades att denna skrivares hastigheter varierar mellan 10 och 

400   /h. Vid en volymratio på 69 % uppmättes en produktionshastighet vid en magasinratio på 

10% till ca         . När magasinration likt ovan ökades till 69 % ökade produktiviteten till ca 

         , alltså en ökning på 178 %.  
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2.5 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling eller hållbarhet som ofta används vid dagligt tal kan definieras som: ”Hållbar 

utveckling är den utveckling som uppfyller dagens behov utan att påverka framtida generationers 

förmåga att uppnå sina behov”.  De tre dimensionerna som analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv 

är ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet där hållbar utveckling förklaras 

som en balans mellan dessa dimensioner [17]. Det finns flera modeller för hållbar utveckling, men 

här kommer enbart den som illustreras i figur 7 att användas.  

 
Figur 7 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner. 

När tillverkningsindustrin analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv talas det om hållbar 

tillverkning. US Department of Commerce definierar hållbar tillverkning på följande sätt [18]: ”The 

creation of manufacturing products that use materials and processes that minimize negative 

environmental impacts, conserve energy and natural resources, are safe for employees, communities, 

and customers and are economically sound.” 

 

Utifrån detta kommer AM att analyseras ur ett hållbarhetsperspektiv. De tre dimensionerna och 

deras hållbarhet relativt traditionella tillverkningsmetoder kommer att studeras. 

2.5.1 Ekonomisk hållbarhet 

För ekonomisk hållbarhet finns det två tongivande definitioner. Dessa definitioner beror på vilken 

modell av hållbar utveckling som använts. I den ena är ekonomisk hållbarhet ekonomisk utveckling 

som inte får medföra sociala eller ekologiska konsekvenser. Alltså allt användande av naturresurser 

måste kunna ske utan att det på något sätt påverkar miljön eller omgivningen negativt. Den andra 

definitionen tar inte alls hänsyn till de sociala och ekonomiska aspekterna, utan ekonomisk 

hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt. Det enda som således tas hänsyn till är hur den totala 

mängden kapital ökar och inte hur det ökar [19].  Den senare definitionen är den som används i den 

tidigare nämnda modellen. Där målet att hamna i mitten gör att även kraven för den första 

definitionen av ekonomisk hållbarhet uppfylls. För att det totala kapitalet skall kunna öka krävs det 

att utgifterna är mindre än inkomsterna. 
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Relaterat till AM påverkas dessa aspekter av dels grundinvesteringen och dels produktiviteten och 

driftskostnaderna. Grundinvestering för AM är kostnaden för en maskin, medan driftskostnaderna är 

material-, personal-, och energikostnader. Kostnaden för en 3D-skrivare kan variera från några tusen 

upp till flera miljoner kronor. Dessa skrivare skiljer sig givetvis åt gällande tekniska specifikationer och 

lämpar sig för olika ändamål. Pulver för AM kan vara så mycket som upp till 8 gånger dyrare än 

jämförbar materialkostnad för gjutning [20]. Personalkostnaden är svår att rakt av definiera, men AM 

kräver ingen programmering och minimal bevakning.  

2.5.2 Ekologisk hållbarhet 

Målet inom ekologisk hållbarhet är att skapa en så kallad ”closed loop”, med andra ord är målet att 

varje företag skall vara självförsörjande från miljön. Detta skulle i teorin vara möjligt genom att 

återanvända alla av produktens komponenter. I praktiken är detta en evighetsmaskin vilket är ett 

omöjligt mål. Trots detta finns det flera ekologiska mätmetoder för en livscykelanalys [17]. Här 

kommer den relativa miljöpåverkan studeras, d.v.s. vilka skillnader i miljöpåverkan det finns mellan 

traditionella tillverkningsmetoder och AM.  

 

Under tillverkningsskedet kan 95 % - 98 % av det pulver som använts vid tillverkningen men inte 

byggt upp produkten återanvändas till nästa produkt. Jämför detta med traditionell tillverkning där 

så mycket som 40 % av materialet subtraheras och kan inte användas utan att genomgå hela 

återvinningsprocessen.  [5] 

 

Energianvändningen i tillverkningsskedet varierar med teknologi och skrivare. Att tillverka en 

komponent med AM ger möjligheten att minska energianvändningen jämfört med traditionella 

tillverkningssätt [5]. I tabell 2 kan energianvändning för olika maskiner urskiljas. Det syns tydligt där 

att energianvändning är kraftigt varierande beroende på material och teknologi. Tabellen är hämtad 

ur en studie gjord av Florent Le Bourhis, et al, år 2013.  
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Tabell 2 energianvändning och miljö för olika typer av 3D-skrivare [21] 

 

2 .5.3 Social hållbarhet 

Den sociala dimensionen är betydligt svårare att 

definiera och mer komplex än de övriga två. 

Dombrowski et al. skapade en modell över de sociala 

effekter som påverkar den sociala hållbarheten. Där 

olika aspekter av den sociala hållbarheten tas upp och 

hur de påverkar individen och kollektivet samt om det 

påverkar fysiskt eller psykiskt. Modellen kan ses i figur 

8. Den sociala hållbarheten syftar på hälsa och 

utbildning i samhället eller företaget. P.g.a. av den 

snabba utvecklingen det senaste åren inom AM har 

samhället inte hunnit med, och det har uppstått ett 

gap mellan teknologin och industriarbetarna. Det vill 

säga samhället har inte den utbildning som krävs för 

att förstå 3D-skrivarens fulla potential. Under tillverkningsförloppet med en 3D-skrivare sker allt 

arbete bakom stängda dörrar, vilket gör att den ergonomiska arbetsmiljön vid hantering av skrivaren 

är god. 

Figur 8 Modell över social hållbarhet [21] 
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2.6 Fördelar 
Anledningen till att denna rapport studerar AM är för att tekniken teoretiskt har väldigt många 

fördelar. Fördelar, som vid sitt fulla utnyttjande kan ha ett väldigt stort resurseffektiviserande. Två 

olika synsätt på fördelarna kommer att ställas fram här, för att ge en inblick i hur de kan ses. Petrovic 

et al. [5] uttrycker det som följande. 

 

1. Time to market reduction due to high speed of the process 

2. Product customization with complete flexibility in design and construction of a product 

3. Maximum material savings 

4. No tools, moulds or punches are needed 

5. Full-density of final parts 

6. Fabrication of free-form enclosed structures 

 

Baumers et al. beskriver det som att AM har två huvudsakliga fördelar över andra 

tillverkningsmetoder [22].  

 

1. AM allows the production of components without many of the geometric constraints that 

apply to subtractive and formative processes. 

2. AM enables the production of small quantities of potentially customized products at a 

comparatively low average cost 

 

Första punkten som Baumers et al. beskriver är det som Petrovic et al. beskriver i punkt två och sex. 

AM tvingar konstruktörerna att ändra tankesätt, med AM går det att tillverka helt andra geometrier 

och produkter. Flera olika komponenter och funktioner kan integreras i en produkt för att underlätta 

montering. Nya strukturer med håligheter och nätstruktur kan tillverkas för att minska vikten och 

materialåtgången men ändå bibehålla styrkan. [3] Principerna för Design for Manufacturing and 

Assembly (DFMA) ändras och istället har Gibson infört något han kallar Desgin for Additive 

Manufacturing (DFAM) [9]. Där han sätter upp principer för hur konstruktionerna skall göras för att 

passa AM så bra som möjligt och inte för att de ska monteras med varandra. 

 

Den andra punkten som Baumers et al. nämner, betyder samma som första punkten som Petrovic et 

al. tar upp. Med AM går det att producera enskilda detaljer väldigt snabbt. Detta då inga formar 

behövs tillverkas som vid gjutning och ingen programmering behövs göras som vid 

maskinbearbetning. Endast CAD-filen behöver konverteras och överföras till en maskin som direkt 

tillverkar produkten. På så sätt kan små kvantiteter produceras till en låg enhetskostnad, då inga 

kostsamma gjutformar för bulktillverkning behövs. [3] 

 

Många nämner den effektiva materialhanteringen som den största fördelen. Adderande tillverkning 

använder upp till 40% mindre material än motsvarande subtraherande teknologier [5]. Vid sintrande 

processer kan 95-98% av det oförbrukade materialet återanvändas. Kombinerat med den 

geometriska friheten, kan produkter med viktminskade strukturer tillverkas, som minskar 

materialåtgången ytterligare.  

 

Som tidigare nämnts så behövs inga gjutformar tillverkas. Inte heller behövs några verktyg eller 

övriga maskiner.  Detta gör att produktionen och övriga kringkostnader kan minskas ytterligare. Den 



20 
 

så kallade mänskliga faktorn, minimeras också [5], då allt sker i maskinen under tidvis bevakning. Det 

går även att tillverka färdiga produkter med full densitet och fullvärdiga fysikaliska egenskaper [3]. 

Figur 9 visar hur produktframtagningscykeln kan minimeras med hjälp av AM, enligt de tidigare 

nämnda fördelarna. 

 
Figur 9: produktframtagningscykel [23] 

2.7 Begränsningar och utmaningar 
Baumers et al, nämner flera begränsningar med AM (t.v) [22], medan Petrovic et al, uttrycker vad de 

ser som utmaningar för tekniken (t.h) [5]: 

 

 Processproduktivite 

 Materialval och karaktär 

 Toleransnoggrannhet 

 Ytnoggrannhet 

 Återupprepbarhet 

 Enhetskostnad vid mellan och stora 

volymer 

 

 Ändra AM:s stigma från rapid 
prototyping 

 Validering av de mekaniska och 
fysikaliska egenskaperna 

 Utveckling och karaktärisering av nya 
material för AM 

 Ändra konstruktörernas tankesätt 

 Automatiseringsdesign och 
processplanering 

 Trappstegseffekten 

 Stödmaterial 
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Ett av de största problemen med AM är processproduktiviteten, AM kan i dagsläget inte konkurrera 

med traditionella produktionsmetoder som gjutning vad det gäller produktivitet. För gjutning är det 

kostsamt och tidskrävande att framställa formen, men därefter kan hög produktivitet uppnås [20]. 

AM får en högre enhetskostnad vid större volymer men kan uppnå fördelar vid mellanvolymer [3]. 

Men det är framförallt vid små volymer det är användbart, vid återupprepade produkter fås inga 

fördelar.  

  

Det går idag att tillverka flera olika material med AM, men det finns fortfarande många områden att 

utveckla. Framförallt måste det utredas klart och tydligt vilken karaktär materialen får vid AM-

processer, vilka skillnader det finns jämfört med traditionella metoder. Det finns många produkter 

som framställts med AM och har haft samma materialkaraktär [3]. Detta är dock något som 

fortfarande möts med skepsis ute i näringslivet. De mekaniska och termiska egenskaperna måste 

också kunna säkerställas. Materialkaraktären beror enligt Petrovic et.al (2010), på hur den har varit 

placerad i skrivaren. Den blir starkare när materialet byggs längs med än när det adderas på höjden.    

 

Trappstegseffekten är placeringen av ett lager på ett annat, beroende på hur produkten är 

orienterad inuti kammaren kommer ytjämnhet att variera [22]. Detta problem tas även upp av Lemu 

(2012), men detta går att åtgärda genom efterbehandling. Efterbehandlingen ska dock inte gå 

djupare än lagertjockleken [24]. Lagertjockleken har även en direkt påverkan på ytfinheten.  

 

Toleranser och formen jämfört med CAD-modellen kan variera något, detta är något som också beror 

på lagertjockleken [24]. Ju tunnare lagertjocklek desto bättre precision. Toleransen kan också bero på 

vilket format CAD-filen konverteras till. STL-format är inte riktigt lika bra som VRML-format i den 

undersökning som Lemu gjort.  
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3 Verksamhetsledning 
 

Rahim och Maidin har genomfört en studie om implementering av AM i den malaysiska 

fordonsindustrin. Bakgrunden till studien var att den malaysiska fordonsindustrin har halkat efter i 

produktdesign jämfört med andra tillverkare. Samtidigt så har fordonsindustrin globalt problem med 

att den måste konkurrera i pris genom massproduktion och samtidigt tillmötesgå ökade krav på 

flexibilitet för differentiering. För att kunna förstå hur dessa förändrade marknadskrav påverkar den 

svenska fordonsindustrin kommer teori om teknologiska spår och innovationer att behandlas.  AM 

har som beskrivits i tidigare kapitel klara fördelar för designaspekten. I deras studie har de tagit fram 

en modell som kan användas som beslutsunderlag vi implementering av AM, vilken visas i figur 10. 

Under organisationsaspekter kommer inverkan på supply chain att studeras, nära kopplat till supply 

chain är lean vilket gör att även den filosofin kommer att studeras. [23] 

 

 
Figur 10 Modell över nedbrytning av AM [23] 

3.1 Teknologiska spår och innovationer 
Företag tenderar till att vara tröga för förändringar [25]. De satsar på flera små inkrementella 

innovationer istället för att satsa på radikala innovationer. Dessa inkrementella innovationer sker 

längs med vad Dosi (1982) kallar teknologiska spår. Dosi karaktäriserar ett teknologiskt spårs fyra 

dimensioner som följande, teknologiska möjligheter, möjliga vinster från innovation, kumulativ höjd 

och egenskaper i kunskapsbasen [26]. De teknologiska möjligheterna är i början väldigt stora för att 

sedan snävas av och minska. När teknologier finner nya användningsområden kan nya teknologiska 

möjligheter tillkomma. Möjliga vinster från innovation innebär hur väl en innovation kan skyddas från 

imitering och bidra till vinst. Om ett teknologisk spår har hög kumulativ höjd innebär det att den hela 

tiden kan byggas vidare på och kontinuerligt förbättras. Kunskapsbasen kan vara tyst eller artikulerad 

samt generisk eller specifik. Med tyst eller artikulerad menas om den överförs från person till person 

eller om den finns nedskriven. Generisk om den är ett vedertaget forskningsområde och tillämpbar 

inom flera industrier till skillnad mot specifik som bara är användbar inom en industri. 

 



23 
 

Teknologiska och industriella innovationer äger rum när obalanser uppstår i det Dahménska 

utvecklingsblocket. Ett utvecklingsblock är faktorer i industriell utveckling som är tätt 

sammankopplade och beroende av varandra [25]. Dessa kan synas i kostnads- och prissignaler och 

påverkar hela marknaden i stort. Inom fordonsindustrin är ett exempel på en obalans kraven på 

konkurrens med pris genom massproduktion och samtidigt krav på flexibilitet.  Obalanser som denna 

skapar både möjligheter och problem, möjligheter för att skapa nya marknader och produkter. 

 

Dominant design är när en design är tydligt överlägsen på marknaden, för fordonsindustrin kan detta 

sägas gälla. Även om alla fordon, såklart inte är lika, domineras de ändå av en huvudsaklig design av 

hur ett fordon skall se ut. När denna design har etablerat sig utvecklas istället processerna [27]. En 

ändring av design sker inte gemensamt utan oftast av en first mover. En first mover är den som är 

först med att träda in på marknaden. Oftast förknippas detta med lansering av en ny produkt eller 

design, men paralleller kan också dras till processinnovationer. I detta fall får en implementering av 

AM anses vara en processinnovation. First mover advantages medför flera fördelar, men det medför 

också fler nackdelar, first mover disadvantages. Som en first mover gäller det att på något sätt 

skydda sina innovationer från followers. Detta kan göras på flera olika sätt, patent är ett sätt att 

skydda sina innovationer [27]. Det går också att försöka hemlighålla informationen, eller som Toyota 

dela med sig av informationen för att ständigt utvecklas. 

3.2 Supply Chain management  
Supply chain är ett nätverk av processer som samverkar för att på ett så snabbt och effektivt sätt 

kunna omvandla råmaterial till slutprodukt och leverera till kunden genom ett distributionssystem 

[28].  Supply chain har tre huvuddelar: 

 Leverans - fokuserar på råmaterial samt hur och när de kommer till tillverkningen och från 

vilken punkt. 

 Tillverkning -fokuserar på hur råmaterial ändras till slutprodukt. 

 Distribution - är hur slutprodukten når slutkonsumenten genom ett organiserat nätverk av 

distributörer, lager och återförsäljare. 

 

Målet med Supply chain management (SCM) är att minska buffertar som existerar mellan 

leverantörer i värdekedjan genom att ha en kontinuerlig relation till leverantörer i värdekedjan 

gällande efterfrågan och nuvarande lagernivåer. Det som SCM fokuserar på är att skapa ett 

sammarbete i värdekedjan som bygger filosofin om att det hela kan bli bättre än summan av alla 

delarna. 

 

I många industrier idag är det tillverkningstiden som är huvudfokus. Anledningen till detta är för det 

första att många större industriföretag har sin produktion igång större delen av året vilket gör att en 

ändring i produktionstid direkt påverkar vinsten. För det andra är tidsåtgången viktig då den har en 

direkt koppling till ledtid. Den största anledningen till varför det är viktigt att minska ledtiderna är för 

att undvika stora mängder bundet kapital på lager. Med långa ledtider krävs ett större lager för 

förvaring av produkter för att uppfylla kundens leveranskrav. Det är därför ofta i företagets intresse 

att minska produktionscykeln. [29] 
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Kostnadsfördelar kan inte bara fås med skalfördelar 

utan kan även uppnås genom ett väl fungerande SCM, 

t.ex. kan det uppnås genom god kommunikation i 

värdekedjan och då minska antalet produkter på 

lagret, med andra ord kan det bundna kapitalet 

minskas. Andra fördelar som kan uppnås genom ett 

välfungerande SCM är värdefördelar. Värdefördelar 

kan fås genom god service, detta kan uppnås genom 

att alla i värdekedjan sammarbetar mot ett 

gemensamt mål. I teorin illustreras detta genom en 

matris som kan finnas i figur 11. I praktiken strävar 

företag ofta efter att hamna i det översta högra 

hörnet. Det vill säga de vill uppnå både kostnads- och 

värdefördelar. Företag som befinner sig nedre i det 

vänstra hörnet bedriver ofta sin SCM dåligt eller inte 

alls.  

3.3 Lean  
Syftet med lean är att eliminera alla processer som inte skapar slutvärde för kunden. Lean har sitt 

ursprung från Toyota och syftar till deras produktionsmodell att eliminera mellanlager som buffertar 

som användes mycket i Fords modell. Trots den vida spridningen av produktionsfilosofin är det 

fortfarande långt ifrån alla som lyckas implementera den framgångsrikt [30]. Således är detta inte 

något som är alldeles enkelt, vilket gör att endast den teoretiska biten kommer att bearbetas, 

huruvida produktionstekniken AM går hand i hand med teorin om lean. 

 

För att hjälpa företagen att upprätthålla lean-filosofin finns det elva principer och verktyg som kan 

användas. De vanligaste verktygen är Pull, 5s och six sigma. Pull syftar till hur en order initieras, dess 

motsats är push. Med pull är det kundordern som initierar produktionen. Meningen är att minska 

produkter i arbete (PIA), eliminera potentiellt avfall ifrån skadade produkter och minska 

golvanvändningen i fabriken. Det som vill uppnås med 5s är t.ex. att minska belysningsanvändningen 

på grund av rena fönster, eliminera läckor omedelbart och minska förbrukning av material och 

kemikalier. Det 5s oftast brukar förklaras som är sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt 

om. Six sigma är en princip för förbättringsarbete och dess huvudfokus är att minska processers 

variation. De hållbara fördelarna med six sigma är, färre fel vilket därmed resulterar i mindre avfall, 

förbättrad produkthållbarhet och tillförlitlighet vilket därmed ökar produktens kvalitet och livslängd. 

Dessa verktyg och principer är ofta bra att använda i kombination med varandra samt de övriga åtta. 

Resultatet av dessa verktyg blir att ställtiderna minimeras och de processer som inte skapar 

kundvärde elimineras i så stor grad som möjligt. [31] 

 

En stor del i användningen av lean är att eliminera all typ av slöseri. Slöseri kan uppstå i fyra olika 

former. 

1. Produkttid 

2. Arbetstid 

3. Material 

4. Energi  

               Figur 11: Konkurrensfördelar [29] 
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Med produkttid syftas det på att produktionscykeln är längre än nödvändigt p.g.a att en eller flera 

processer inte skapar mervärde för slutkunden, alla dessa processer bör elimineras, ett exempel är 

lager. När det uppstår slöseri i arbetstiden beror detta på att delar av det utförda arbetet inte skapar 

värde för produkten, exempelvis att arbetarens verktyg inte ligger nära till hands. Material- och 

energislöseri kan uppstå i flera olika former, men återigen handlar det om att den energi eller det 

material som använts inte skapat något ytterligare värde. [32] 
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4 Fallstudie och intervjuer 
 

Nedan presenteras de intervjuer och fallstudier som genomförts.  På Novator genomfördes en 

fallstudie, medan det med Scania och Arcam har genomförts intervjuer. 

4.1 Novator 
Novator är ett litet industriföretag som tillverkar borrmaskiner för flygplansindustrin. De är unika 

genom sitt patent för orbitalborrning. Borrmaskinerna är i stort sett individualiserade för varje 

flygplansmodell och beroende på vart de ska borra. Det är viktigt att de är precisa och har hög 

kvalité. Detta gör att de måste arbeta med avancerade konstruktioner för att tillgodose alla dessa 

krav. Företaget valde att använda AM då ett specifikt problem dök upp som var tvunget att åtgärdas 

snabbt och med en komplicerad konstruktion. 

 

Deras AM-tillverkade delar beställer de från prototypbyråer dit de bara behöver skicka en 3D CAD- 

ritning för att några dagar senare få en färdig prototyp. En följd av den snabba ledtiden är att de inte 

behöver något lager av komponenter. Det behövs heller inte läggas någon tid på att måttsätta eller 

vyplacera ritningen. 3D-skrivare öppnar helt nya möjligheter för dem. De kan komma på nya 

lösningar de inte tänkt på förut och integrera flera funktioner i en produkt på ett helt annat sätt. Det 

gäller att tänka helt nytt och glömma traditionella begränsningar, detta är det som de har upplevt 

som den största utmaningen med att använda tekniken. De har även delar tillverkade i aluminium 

som har gjutits med hjälp av en AM-tillverkad prototyp för gjutformen. Nackdelarna med AM som de 

ser det är, att det är svårt att få exakta mått och toleranser. Ytfinheten blir inte alltid så exakt samt 

formen och funktion blir inte alltid som i CAD-modellen.  

 

De köper de mesta av sina produkter från GTP som till största del använder SLS. Kostnaden blir 

beroende på höjden och den tillverkade volymen. Därför gäller det att täcka så stor bottenyta som 

möjligt och få med så många produkter som möjligt i en skrivning. De har ingen egen skrivare då det i 

dagsläget är mera gynnsamt att beställa prototyper. I dagsläget använder de inga 

metallkomponenter tillverkade via AM, då de är svårt och kostsamt att analysera huruvida det är 

lönsamt eller inte. Men det är troligt att de i framtiden kan behöva 3D-tillverka de detaljer de idag 

har i plast i metall istället för att tillmötesgå krav på även hållfasthet och temperaturkänslighet. [33] 

4.2 Scania 
Scania producerar idag ca 70 000 lastbilar per år. De komponenter som de tillverkar själva är 

antingen gjorda i plast, aluminium eller gjutjärn, och den vanligaste tillverkningsmetoden är gjutning. 

Formarna som används vid gjutningen tar upp till sex månader att tillverka. Formarna blir således 

väldigt dyra att tillverka, men har en livslängd på ca 300 000 enheter bl.a beroende på material. I 

gjuteriet tar det ca sju timmar för smältan att anta en tillräckligt låg temperatur för att på ett säkert 

sätt kunna öppna formen och förbereda den för nästa cykel. I princip alla lastbilar som de tillverkar är 

unika, detta är möjligt genom deras modularisering. Även om alla lastbilar innehåller likadana 

cylinderhuvuden så kan de kombineras med flera olika delar. De har filialer på flera olika platser runt 

om i världen, ibland är det enklare att frakta delarna och montera på plats istället för att frakta en hel 

lastbil. 
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Scania använder sig idag av AM inom utvecklingsprojekten och för framtagning av gjutpluggar. De 

började använda sig av AM i utvecklingsprojekten för framtagning av prototyper redan på 90-talet. 

Projektutvecklingsfasen hos Scania är väldigt tidskrävande och där fick AM för prototyper en stor 

betydelse istället för prototyper i trä som det var innan. Fördelarna som följde med den 

implementeringen var att ledtiden ifrån koncept till prototyp minskade radikalt. Detta underlättade 

beslutsfattandet och medförde en direkt ekonomisk vinst. Efter att en prototyp framställts skall en 

funktionell prototyp i metall framställas för testning, detta görs idag med engångsformar för 

gjutning. Där nämns AM som ett potentiellt användningsområde. 

 

I vilken utsträckning AM används till gjutpluggar varierar från plugg till plugg, ofta används den för 

små detaljer på ett större objekt där detaljen då är tillverkad i plast. Scania har som plan att i 

framtiden även använda AM vid framtagningen av de sandverktyg som används för att skapa kanaler 

och liknande hos gjutgodset. Det kan tilläggas att Scania har investerat i två 3D-skrivare ifrån EOSINT 

och installerat på FoU-avdelningen. Dessa arbetar i stort sett dygnet runt med tillverkning av 

komponenter i plast för de nämnda ändamålen.  

 

Jämfört med bilindustrin har en lastbil betydligt högre krav gällande livslängd och 

bränsleförbrukning, en lastbil förväntas gå 200 000 mil jämfört med 50 000 för en bil och förväntas 

förbruka knappt 2,5 liter bensin/mil trots dess vikt på ca 40 ton när den är lastad. På Scania arbetar 

de därför mycket med energioptimering och det är därför intressant för dem att kunna minska vikten 

på lastbilarna. På så sätt skulle de kunna resurseffektivisera väldigt mycket, antingen mindre 

bränsleförbrukning eller mera last. Det kan dock poängteras att Scania idag inte har möjlighet att 

minska produktionen för att skapa resurseffektiviserade lastbilar på grund av den stora efterfrågan, 

vilket gör att de idag inte har analyserat huruvida AM kan användas direkt i produktion. Men om 

utvecklingen av AM fortsätter och produktiviteten hos en 3D-skrivare ökar nämner Andersson att 

Scania självkart skulle vara intresserade av att använda sig av teknologin även för direkttillverkning. 

[34] 

4.3 Arcam 
Arcam är ett svenskt företag som tillverkar och säljer 3D-skrivare med EBM-teknologi. Idag används 

Arcams 3D-skrivare inom flera användningsområden, främst inom medicinteknik samt flyg- och 

rymdindustrin. En av anledningarna till detta är för att de i dessa industrier använder sig utav ämnet 

titan som är väldigt lämpat för deras skrivare. För det andra är det i dessa branscher ofta små eller 

medelstora serier utav produkter vilket gör att AM som tillverkningsmetod blir det resurseffektivaste 

alternativet. Med traditionella tillverkningsmetoder var det inte ovanligt att 95 % av materialet 

bearbetades bort på komponenter inom flygindustrin. Medan vid användning av AM kan 

materialspillet reduceras till nästan obefintligt.  

 

Med AM görs det möjligt att tillverka detaljer med geometrier som förut inte var tekniskt möjligt. För 

användning av AM inom fordonsindustrin finns det enligt Arcam inga tekniska hinder. Ytfinheten blir 

aldrig den samma som vid tillverkning med traditionell tillverkning, men detta kan ordnas med 

efterbehandlingar. Även noggrannheten och de mekaniska och termiska egenskaperna har tillräckligt 

hög kvalitet för att användas, beroende på komponent och specifikationer krävs dock olika mycket 

maskinbearbetning efteråt. Anledningen till att fordonsindustrin inte använder sig av AM enligt 

Arcam, är på grund av dess traditionella tillverkningssätt och seriestorlekar. Arcam bekräftade att 
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även de har observerat att en ytterligare anledning till att fordonsindustrin inte använder sig av 3D-

skrivare är på grund av bristande kunskap inom området. Deras EBM-teknologi har fördelen av att få 

bättre materialegenskaper samt bättre effektivitet och produktivitet än övriga AM-teknologier. 

Nackdelen med deras teknologi är att den inte får ut sin fulla potential vid en mindre volymratio. [35] 
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5 Användningsområden 
 

Adderande tillverkning uppkom inom prototyptillverkningen där dess egenskaper kommer till allra 

störst nytta. Idag har det växt fram en bransch med prototypbyråer, dit företag kan skicka sina CAD-

ritningar för att några dagar senare få hem en prototyp. Denna bransch är främst inriktad på 

prototyper i plast till småföretag, men vissa byråer tillverkar även prototyper i metall. Dessa 

prototyper kan sedan om de har den tilltänkta funktionen och passformen användas funktionellt i 

produkten [33]. På så sätt har prototypbyråerna fått en funktion som underleverantörer. Därifrån har 

det sedan utvecklats till att kunna användas inom flera branscher med flera olika material. Här nedan 

kommer det att redogöras för hur de idag används inom industrin för att kunna få en övergripande 

blick över vilka fördelar dessa industrier har identifierat med AM samt se om det går att dra några 

paralleller från dessa industrier till fordonsindustrin.  

5.1 Flygindustrin 
Flygplanskomponenter har ofta komplex geometri och är gjorda av avancerade material som nickel- 

och titanlegeringar eller specialstål. Dessa är ofta dyra, komplicerade och tidskärvande att tillverka, 

vilket gör att AM är ett bra alternativ vid tillverkning av dessa komponenter. Företagen i 

flygplansindustrin är ofta relativt begränsade vad gäller volym och seriestorlek, vilket är ytterligare en 

anledning till varför AM är lämpad för denna industri. Några andra dimensioner för användningen av 

AM är att tillverkningen gör det möjligt att reparera delar [3] eller ändra geometrin för att minska 

vikten på komponenterna och på så sätt minska drivmedelskostnaderna [36]. Geometrin kan ändras 

på flera olika sätt, genom FEM-analys [20]är det möjligt att urskilja var de största krafterna påverkar 

och utifrån det ändra geometrin, med håligheter, skåror eller nätstruktur. Utöver de tidigare nämnda 

fördelarna finns det även möjlighet att använda AM för att minska lagerhållningen för reservdelar 

[20, 37, 28]. Istället för att ha en stor uppsättning reservdelar, skulle då bara råmaterial och skrivare 

behöva lagerhållas. AM ändrar förutsättningarna i logistikkedjan då lagerhållning och 

centraldistribuering inte längre krävs [28, 37] . Atzeni och Salmi (2012) gör sina beräkningar för ett 

landningsställ för ett mindre flygplan, där de jämför med pressgjutning. De kommer fram till att för 

den specifika delen är det möjligt att nyproducera den på 57 h med AM till en kostnad som klart 

understiger den för pressgjutning. Pressgjutningen är i deras fall gynnsam först vid en volym om 42 

stycken. Nu är detta en ganska specifik del, men AM har även använts för tillverkningen av 

gasturbinmotorer och olika delar till dessa, tillverkade av olika material med olika AM-processer.  

5.2. Fordonsindustrin 
Produktutveckling inom fordonsindustrin är ofta dyrt och tidskrävande. AM har då kunnat användas 

för att korta ner produktframtagningscykeln och minska tillverknings- och produktkostnaderna [3]. 

AM kan användas antingen för att tillverka metallkomponenter direkt eller indirekt genom t.e.x 

gjutpluggar. 

5.2.1 Direkttillverkning 

AM används redan till viss del inom fordonsindustrin för direkttillverkning, som tidigare nämnt 

framförallt till specialdelar inom motorsporten vid tillverkning av små volymer för strukturella och 

funktionella delar till lyxbilar och sportbilar [3]. Inom formel 1 används det redan nu till flertalet 

delar, då bilarna i sig är väldigt unika och reglerna kan variera från år till år vilket gör det svårt att 

serietillverka alla delar. För formel 1-bilar är det även fördelaktigt att kunna minska vikten på vissa 

delar. Detta kan liksom inom flygindustrin göras genom att ändra geometrin genom håligheter och 
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gallerstruktur, geometrier som är 

svåra att skapa med traditionella 

tillverkningsmetoder [5], se figur 12. 

En motordel skapad med denna 

struktur kan minska vikten men ändå 

öka styvheten [3]. Genom att 

omkonstruera delar på detta sätt kan 

då dubbel resurseffektivisering ske. 

Största fördelen finns inom 

flygindustrin där förbrukningen av 

råmaterial kan minskas drastiskt och 

även produktionskostnaderna. Vikt-

minskningen på flygplansdelar får 

även följdeffekten att bränsle-

åtgången kan minimeras kraftigt [5].  

 

Empiriska studier visar att genom att 

använda SLS istället för traditionella 

tillverkningsmetoder på delar för 

flygplans- och fordonsindustrin, kan materialåtgången minskas med 40 %, men fortfarande ha 

samma mekaniska egenskaper [5]. Samma studie visade även att genom att spara material så 

minskar den totalaenergiåtgången drastiskt. Om en viktminskning på 100 kg åstadkoms på detta sätt 

så kan 4.3miljoner euro sparas för ett flygplanslivscykel och 770 euro för en bil. De har här tagit 

hänsyn till både ett billigare pris och en minskat bränslekostnad under hela den beräknade livscykeln.  

 

Leu och Guo (2013) nämner flertalet komponenter som framställts genom AM-processer och sedan 

används inom motorsport. Ett intressant exempel är motorblock, där AM kan skapa nya möjligheter. 

Dels genom att motorblocket kan konstrueras med gallerstruktur för att minska vikten, eller att det 

kan tillverkas med inbyggda kylkanaler och inbyggd oljecirkulation. 

 

Utöver detta har även det svenska sportbilsföretaget Koenigsegg tillverkat både avgasrör och turbo 

genom AM. Avgasröret är idag det hittills största tillverkade föremålet i titan med AM-teknologi och 

tog tre dagar att tillverka. Anledningen till att denna detalj tillverkades med AM var att den kunde 

göras 400 gram lättare genom att tillverkas i titan än om den hade tillverkats traditionellt i aluminium 

samt att tillverkningskostnaderna minskade. Genom att tillverka turbon med AM ökade dess 

reaktionsförmåga och vridmoment vid låga varvtal, något som inte var möjligt annars. Genom att 

tillverka dessa komponenter genom AM underlättades även styrningen av flödet och värdekedjan. 

[38, 39, 40] 

5.2.2 Indirekt tillverkning 

Ett annat användningsområde för AM inom bilindustrin är för produktion av gjutformar. Detta gör att 

komplicerade formar kan tillverkas relativt enkelt och snabbt med rätt fysikaliska egenskaper [41]. 

Formar som skulle varit väldigt tidskrävande kan enkelt tillverkas genom att enbart skriva ut en 

gjutplugg via CAD-filen och sedan skapa formen [33]. På så sätt kan skalfördelarna ändå behållas då 

gjutning är betydligt mera produktivt vid större volymer. 

Figur 12 Motordel med gallerstruktur tillverkad av Arcam [3] 
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Sedan finns det även underleverantörer som använder sig av adderande tillverkning, men inom våra 

avgränsningar koncentrerar vi oss på direkttillverkning inom fordonsindustrin. Det är ändå värt att 

nämna på vilka övriga sätt det kan användas indirekt inom fordonsindustrin. Ett tidigare nämnt 

exempel är kugghjulsfräsen på Volvo.  

5.3 Övriga användningsområden 
Då detta arbete i huvudsak fokuserar på fordonsindustrin kommer vi inte att gå in allt för djupt på 

alla övriga användningsområden utan bara nämna hur det används. Inom sjukvården finns det 

möjlighet att utnyttja AM till att tillverkar implantat av olika sorter. Detta då implantaten antingen är 

av komplex geometri eller helt personliga. Bland annat kan höftimplantat och tandbryggor tillverkas i 

AM [3]. Den geometriska friheten tillåter även att ändra ytstrukturen, detta kan i implantat göras så 

att de enklare fäster i benen [37]. Ett annat medicinskt användningsområde är hörapparater som är 

helt individualiserade vilket gör AM extra lämpligt.  

 

AM ger möjlighet att på ett annat sätt kombinera material och på så sätt uppnå andra termiska och 

mekaniska egenskaper. Detta har bland annat gjorts på Volvo där en kugghjulsfräsfräs har tagits fram 

med hjälp av AM [42]. AM har där gjort det möjligt att skapa ett mera höglegerat stål och på så sätt 

blir fräsen mera slitstark. När den vanliga fräsen behövdes slipas om hade den tillverkad med AM inte 

någon märkbar slitning alls.  

 

Reeves (2008) uttrycker sina jämförelser som ”mass customisation” och ”mass personalisation” två 

nya sätt att se på tillverkning och logistik. Med AM ges då möjligheten att anpassa produkten efter 

kunden eller för kunden att anpassa produkten efter sina önskemål. Den tidigare används idag 

mycket inom medicinteknik medan den senare är mera en hobbygrej och ett sätt att nå ut till kunden 

[37].  

5.4 Modularisering vs individualisering 
Kunderna inom fordonsindustrin vill ha sina fordon utformade efter sina egna önskemål. Detta ställer 

krav på industrin att kunna ha en flexibel produktion. Idag löses detta genom modularisering, det vill 

säga produkter delas upp för att kunna komponeras på olika sätt. På så sätt kan en individuell 

slutprodukt uppnås och ändå kan skalfördelarna bibehållas. Detta är på ett vis motsatsen till AM, där 

komponenter och funktioner kan integreras i en produkt istället och monteringen kan genom detta 

då betydligt förenklas. En av de större skillnaderna mellan modularisering och AM på 

organisationsnivå är enligt Barry Berman (2012) behovet av att integrera hela värdekedjan. För att 

minimera storleken och antalet lager vid modularisering krävs en god kommunikation med hela 

värdekedjan. AM använder mera lättillgängliga komponenter tillgängliga ifrån flera leverantörer 

vilket ger en god kommunikation och det är möjligt att tillverka komponenter efter behov [43].   
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6 Diskussion 
 

Idag är användningen av AM för metall i fordonsindustrin i Sverige begränsad. Scania som nämnts 

tidigare använder den främst för prototyptillverkning, där prototyperna är tillverkade i plast 

mestadels men även i sand. De använder även AM för tillverkning av komplexa detaljer på solida 

gjutpluggar. Ett ytterligare användningsområde som de har observerat och överväger att 

implementera AM för, är tillverkningen av verktyg som framställer kanaler och liknande inuti 

gjutgodset. Koenigsegg har tillverkat flera detaljer till deras nya modell One:1 genom AM med goda 

resultat. Utöver detta har Volvo personbilar framställt en kugghjulsfräs genom AM, resultatet blev att 

när förbrukningstiden för det traditionellt tillverkade verktyget hade passerat, hade den nya 

kugghjulsfräsen inga markanta defekter.  

6.1 Teknologiska spår och innovationer 
Utifrån Dosis modell kan de olika teknologiska spåren, AM och gjutning jämföras. Gjutning används 

idag till många fler industrier än bara fordonsindustrin, vilket även gäller för AM. De olika spårens 

teknologiska möjligheter skiljer sig åt. AM har stora möjligheter vad det gäller formgivning och 

flexibilitet, medan gjutningen har bättre möjligheter gällande skalfördelar. 

 

Gjutning är en sedan länge etablerad tillverkningsmetod inom många industrier. En innovation inom 

gjutning skulle ge väldigt stort genomslag, men kan samtidigt vara svår att skydda då den är så 

världsomspännande. Som nämnts tidigare finns det flera olika patentskyddade tekniker inom AM. 

Detta gör att möjliga innovationer kan skyddas, men detta gagnar bara tillverkarna och inte 

användarna. Innovationerna som fordonsindustrin kan dra nytta av hamnar på en organisatorisk nivå 

istället för en rent teknisk nivå. D.v.s. konstruktion av komponenter, ändringar i SCM och befästande 

med lean-principer, dessa innovationer är svårare att skydda men inte omöjliga. 

 

AM har vissa uppenbara brister, då främst vad gäller produktiviteten. Även små förändringar i 

produktiviteten kan ge stort utslag på dess potential. Detta gör att det kan förutspås att AM har en 

hög kumulativ höjd, men den faktiska kumulativa höjden är svår att identifiera för alla teknologiska 

spår i ett tidigt stadie, utan märks ofta i efterhand. Vad gäller gjutning är dessa processer idag 

beprövade i många generationer och har sannolikt kommit nära om inte nått den kumulativa höjden 

för detta teknologiska spår. 

 

AM är i större grad automatiserad än gjutning, vilket gör att det för att hantera processen krävs 

mindre kunskap än gjutning. Kunskapsbasen för gjutning är generisk p.g.a. den vida användningen av 

metoden idag. Även här hamnar skillnaderna istället på en organisatorisk nivå, idag har gjutning och 

andra traditionella tillverkningsmetoder betydligt högre fokus under utbildningen än AM, vilket 

medför problem vid implementering och beslutstagande av AM. Konstruktionsfördelarna är svåra att 

ta tillvara på eftersom det saknas kunskap om hur komponenterna skall utformas för bästa möjliga 

funktion och hur processen skall ske för anpassning till produktens specifikationer, t.ex. hastighet och 

lagertjocklek. Det saknas även kunskap i industrin om de olika AM-processernas 

användningsområden, vilket gör att beslutsunderlaget kan bli felaktigt.  

 

Dahmén säger att strukturella obalanser leder till radikala innovationer. Globalt sett är användningen 

av fossila bränslen ett stort problem, vilket påverkar fordonsindustrin väldigt mycket. Men samtidigt 
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präglas fordonsindustrin fortsatt av prispress och en ökad efterfrågan på fordon i utvecklingsländer. 

Till detta tillkommer sedan den ökade efterfrågan på individualiserade fordon. Detta är som tidigare 

nämnts vad som är obalanser i Dahméns utvecklingsblock. Då alla dessa krav är oförenliga med 

nuvarande tillverkningsmetoder, leder detta till att radikala innovationer uppkommer. Eftersom 

dessa krav inte är omedelbara utan framväxande, kommer de radikala innovationerna inte att ske 

omedelbart utan de kommer att växa fram på sikt. Därför ser vi större möjligheter för AM på sikt, i 

samband med förändringar inom fordonsindustrin. 

 

Fordonsindustrin är dock inlåst i nuvarande tankemönster och teknologier, företag är obenägna att 

förändras om det inte absolut behövs. Inlåsningarna är dels fysiska i form av nuvarande maskiner och 

system, men även kunskapsmässiga i form av de tidigare nämnda kunskapsbristerna. Detta medför 

att fordonsindustrin får en tröghet som därmed tenderar till att bara utvecklas längst med nuvarande 

teknologiska spår. Att vara först (first mover) att införa en ny teknik kan innebära fler risker än de 

möjliga vinsterna, dessutom kan det vara väldigt lätt att kopiera. Men det är samtidigt viktigt att vara 

snabb vid omställningar och inte tappa p.g.a teknikskiften. Det är ofta vanligt att en följare (follower) 

är den som sedan tar de största vinsterna. För att kunna agera som en följare, krävs det att 

kunskapen inte ignoreras utan att den hela tiden bearbetas för att kunna vara snabb och flexibel vid 

teknologiska skiften. Det finns många företag som låst fast sig vid sin metod och sedan gått under när 

det har kommit omställningar. Oavsett hur omställningar kommer att ske inom fordonsindustrin är 

det viktigt att ständigt vara på sin vakt. 

6.2 Möjligheter 
I tillväxtverkets rapport nämns individualisering som en stor framtid inom bilindustrin. Att fordon 

kommer att vara väldigt mera ändamålsspecifika, och ingå i en större bilpool. Detta är något som 

torde vara till fördel för AM. I samma rapport nämns även den kostsamma och långa 

produktframtagningsprocessen samt innovationsdrivkraften inom fordonsindustrin. Även Andersson 

bekräftar att produktframtagningsprocessen är väldigt krävande, prototyptillverkningen har 

underlättats av AM, men för produkttestning skulle även AM för metall kunna användas istället för 

en engångsform för gjutning. En funktionell prototyp skulle då kunna framställas snabbare och 

billigare än tidigare.  

6.2.1 Hållbar utveckling 

När det gäller resurseffektivitet finns det stora fördelar med AM. Gällande den ekonomiska 

hållbarheten går det inte att säga något generellt, då detta påverkas av många faktorer, bl.a. 

produktionsvolymer och produktdesign. Däremot går det att säga att den kan vara ekonomisk hållbar 

för vissa specifika nischtillverkare. För den sociala hållbarheten medför AM några tydliga fördelar, 

bl.a. krävs ingen operatör eller slitsam manuell hantering. Det enda som behövs utföras är 

förberedande av maskinen och uttagning, där exponeringen av pulvret inte har tydligt klarlagda 

effekter jämfört med traditionella metoder. Mest ingående har den ekologiska hållbarheten 

studerats, det är även där som AM har sina största fördelar. Störst fördel är minimering av 

materialanvändning. Detta är något som inom fordonsindustrin ytterligare kan utnyttjas genom att 

ändra konstruktioner till nät- och gallerstruktur samt lättviktsmaterial, vilket även ger minskad 

energiförbrukning. 
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6.2.2 Verksamhetsledning 

För verksamhetsledningen finns det möjliga vinster att utnyttja av AM. Lean är från början anpassat 

för stora volymer, medan AM idag har sina största fördelar vid lägre volymer. Enligt teorin finns det 

fyra typer av slöseri som lean syftar till att minimera; produkttid, arbetstid, material och energi. 

Produktionen med AM är väldigt flexibel det behövs inga onödiga buffertar i form av lager vilket gör 

att enbart råmaterial behövs lagerhållas. Flera komponenter kan integreras i en produkt vilket 

ytterligare minskar behovet av lager. Produktionsprocessen är självgående vilket gör att arbetstiden 

effektivt används, enbart förberedelser och avslut behövs göras manuellt. Materialslöseriet är 

minimalt med AM, då i princip allt material används eller återanvänds. Däremot är energislöseriet 

rätt stort, då stor del av energi går åt till förberedelser och nedkylning, samt att själva 

uppvärmningen är ineffektiv. Ur ett lean-perspektiv kan vi således säga att AM har klara fördelar 

gällande produkttid, arbetstid och material medan det för energi finns klara problem och 

förbättringsmöjligheter.  

 

För de tre huvuddelarna från SCM, leverans, tillverkning och distribution, kan vinning nås i alla delar, 

vid införande av AM. Här har vi identifierat två olika strategier som kan användas, antingen 

traditionell fabriksproduktion eller global utplacering. Det är den första som används idag inom 

liknande industrier, d.v.s. enbart de berörda tillverkningsmetoderna byts ut mot AM. Detta påverkar 

dock inte distributionen men ger fördelar i leverans och tillverkning. För leverans påverkar det, på så 

sätt att det enbart krävs leverans av råmaterial. Medan det i tillverkningen tillkommer fördelar 

genom att flera moment försvinner.  En flaskhals kan dock uppstå, då produktiviteten i en 3D-

skrivare är begränsad. Dessa problem kan delvis lösas genom flera maskiner och kombinering av 

produkter i en skrivning. Det första kräver stora finansiella resurser, medan det andra kräver 

planering. Den andra SCM-strategin planeras att användas inom flygplansindustrin och är i dagsläget 

svår att applicera på fordonsindustrin. Med den så placeras AM-maskiner ut globalt för att tillverka 

delarna där de behövs. Scania kan idag leverera sina lastbilar i paket för montering på plats, med 

globala underleverantörer skulle SCM kunna förbättras och transportkostnader minskas med denna 

strategi. Men i dagsläget finns det tekniska hinder för produktion av alla bildelar p.g.a begränsning i 

storlek och material.  

6.2.3 Nya marknader 

För AM inom fordonsindustrin är det stor skillnad på lastbilar och personbilar. Fördelarna med AM 

kan utnyttjas även hos lastbilar, men marknaderna skiljer sig väldigt och kraven är olika. Framförallt 

så är det kundbasen som skiljer sig åt. Lastbilar präglas i större utsträckning av prispress än bilar. 

Därför är det främst för personbilar som det finns möjligheter att utveckla nya segment som tar 

tillvara på fördelarna med AM. Idag är segmenten klart differentierade när det gäller pris. De som 

producerar låga volymer är klart dyrare, AM gör det möjligt att producera mindre volymer till lägre 

priser. Vi ser därmed en möjlighet för nya biltillverkare att etablera sig och tillverka mera 

individualiserade bilar till ett större kundsegment. 

6.3 Begränsningar 
I denna rapport har många olika AM-processer studerats och generella slutsatser har försökt att 

göras. Det finns många aktuella rapporter och studier på området, men de är oftast gjorda på 

specifika maskiner som ger specifika resultat. Detta gör att det blir svårt att dra generella slutsatser. 

Ett område där detta gör sig extra uppenbart är ytjämnhet och toleranser. Dessa tenderar till att 

variera väldigt mycket beroende på, material, skrivare, geometri och placering i kammaren. Även 
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Arcam bekräftar detta, men tillägger även att det går att lösa med efterbehandling. Att ge en generell 

slutsats på hur mycket efterbehandling som krävs är inte relevant då de beror av många faktorer. 

Dels beror det på vilken 3D teknologi som har används vid tillverkningen och även vilka andra 

tekniska specifikationer produkten kräver. Baserat på detta kan vi konstatera att det inte finns några 

tekniska hinder för implementering av AM för metall inom fordonsindustrin, men att komponenter 

som kräver god noggrannhet och ytjämnhet inte alltid kan hämtas ur 3D-skrivaren och användas 

direkt i monteringen. Osäkerheten om komponenten kommer att erhålla de förväntade 

specifikationerna bidrar till en klar begränsning för användandet av AM för direkttillverkning av 

metallkomponenter idag. Således skulle det behövas tydligare standardiseringar kring AM. 

 

Inom flygplansindustrin har AM framgångrikt implementerats, men där är det klart lägre 

produktionsvolymer, vilket är en begränsning inom fordonsindustrin. Användandet av AM begränsas 

även av de höga investeringskostnaderna. För att kunna klara större volymer behövs flera maskiner 

vilket skulle vara oerhört kostsamt och svårt, då det idag finns stort kapital bundet i maskiner. Även 

materialkostnaden är dyrare, trots att materialåtgången kan minskas blir inte den totala 

materialkostnaden billigare än gjutning. Detta gör att de är för de mindre tillverkarna som AM lämpar 

sig bäst. Sedermera begränsas användandet även av att maskinerna idag har en begränsad storlek, 

vilket eliminerar vissa möjliga komponenter. 

 

Som tidigare nämnts är kunskapsbasen bristfällig, framförallt när det gäller metall. 

Sportbilstillverkare har börjat använda tekniken, främst då den effektivt kan producera 

lättviktsmaterial. Det visar ändå att tekniken har överbyggt ett visst glapp, men från 

sportbillstillverkare till traditionella storskaliga tillverkare är det ändå en lång bit. Medan 

sportbillstillverkarna går från aluminium till titan går de traditionella biltillverkarna från rostfritt stål 

till aluminium. De brister vi har urskilt i detta arbete är dels i form av teknisk kompetens, kunskapen 

brister om vilka tekniska specifikationer AM kan uppfylla och vilka övriga fördelar det medför. 

Antingen fastnar kunskapssökandet vid en felaktig föreställning om de tekniska specifikationerna 

eller så avslås kunskapssökandet p.g.a den begränsade produktiviteten och dyra investeringen. Om 

tekniken fortsätter att utvecklas snabbt och marknaden ändras kan det resultera i att den svenska 

fordonsindustrin tappar i konkurrenskraft. Vi kan inte med säkerhet säga att kunskapsbristen enbart 

är lokaliserad till Sverige, men de ekonomiska satsningarna i Sverige är klart lägre vilket har lett till att 

kompetensen har försvunnit utomlands och att det på sikt kan drabba inte bara fordonsindustrin. 

6.4 Framtida forskning 
AM är ett område som har utvecklats mycket de senaste åren men fortfarande finns mycket kvar att 

utveckla och forska kring, i synnerhet dess potentiella användningsområden inom industrin. Övriga 

bristande områden vi har identifierat och kräver vidare forskning är livscykelanalys, pulverhantering 

och undersöka paralleller till elbilen.  Inom livscykelanalysen skulle det vara intressant att få en 

detaljerad bild av vilka fördelar och nackdelar AM medför jämfört med traditionell tillverkning. I 

synnerhet analysera hur återvinningen påverkas och göra en jämförelse av den totala 

energianvändningen, inte enbart vid tillverkningen. Även en 3D-skrivares livslängd behöver 

analyseras för att se hur många serier den klarare under sin livslängd och om den klarar av att hålla 

jämn kvalitetsnivå under denna. För att få en mer detaljerad bild av hur AM påverkar den sociala 

hållbarheten borde även hur pulverhanteringen påverkar anställdas hälsa studeras. I denna rapport 

har vi endast studerat hur AM kan användas vid tillverkningen av fordon med en förbränningsmotor, 
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en studie som syftar på att jämföra och undersöka användningen av AM för elbilar. Rapporten som 

helhet tar bara upp ett övergripande perspektiv och går inte ner på detaljerad nivå för varje detalj. 

För att få ett säkrare beslutsunderlag behövs en detaljerad kostnadsanalys.  

  



37 
 

7 Slutsats 
 

Frågeställningen som skall besvaras är: 

Vilka är de största möjligheterna och begränsningarna för adderande tillverkning, tillämpat inom 

svensk fordonsindustri? 

  

Fordonsindustrin globalt står inför stora utmaningar vad gäller att anpassa sig till ökade klimatmål 

och ändrad efterfrågan på fordon men samtidigt en efterfrågan om prispressade fordon. Denna 

obalans ger i enlighet med Dahméns teori möjligheter för AM att på sikt få en större betydelse i 

fordonsindustrin både internationellt och nationellt. AM bidrar med möjlighet att på ett effektivt sätt 

producera lättviktsmaterial, samtidigt som det ger möjlighet att omkonstruera designen för att 

minska antalet komponenter och även för att minska vikten utan att minska styrkan. En annan stor 

fördel det medför är den effektiva materialhanteringen. Koenigsegg som är en av de få mindre 

aktörerna i Sverige har på ett framgångsrikt sätt direkttillverkat ett fåtal komponenter med AM. Med 

detta sagt tror vi att det finns ytterligare möjligheter för nya företag att etablera sig och bedriva en 

lönsam verksamhet med låga volymer, på en nischad marknad, genom att utnyttja de stora 

fördelarna det kan ge med avseende på materialåtgång, konstruktion och även SCM. 

 

Det har observerats att AM inte har några tekniska hinder vid en direkttillverkning av komponenter 

för metall inom svensk fordonsindustri. Trots detta används idag AM främst för prototyptillverking i 

plast och för mindre detaljer på gjutpluggar. Den främsta anledningen till detta är att den svenska 

fordonsindustrin idag består av få aktörer med stora volymer, något AM inte är lämpad för p.g.a. 

dess brister i produktivitet. Detta kombinerat med de bristande kunskaperna om dess tekniska 

specifikationer och möjligheter till resurseffektivisering, är de främsta orsakerna till varför bl.a. 

Scania inte har investerat i detta forskningsområde. Vi ser här tydliga briser i kunskapsbasen, vilket 

dels beror på dess frånvaro i utbildningen, men även den relativt låga investeringsbudgeten ifrån 

regeringsnivå som i Sverige endast är en bråkdel av den i USA.   



38 
 

Referenser 
 

[1]  Y. H. Mårtensson, ”Den globala fordonsindustrin,” Tillväxtverket, Stockholm, 2010. 

[2]  Tillväxtverket, ”Tillväxtverket,” Tillväxtverket, 9 10 2013. [Online]. Available: 

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/leverantors

programforfordonsindustrin20132014/omfordonsindustrin.4.e8f46b8140a162b4fe1504.html . 

[Använd 25 03 2014]. 

[3]  N. Guo och M. C.Leu, ”Additive manufacturing: technology, applications and,” Springe, Berlin, 

2013. 

[4]  M. Alpman, ”Nyteknik,” Nyteknik, 12 12 2013. [Online]. Available: 

http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/verkstadsautomation/article3793685.ece . 

[Använd 25 03 2014]. 

[5]  V. Petrovic, J. V. H. Gonzalez och O. J. Ferrando, ”Additive layered manufacturing: sectors of 

industrial application shown,” Taylor & Francis, Valencia, 2010. 

[6]  R. Bogue, ”3D printing: the dawn of a new era in manufacturing?,” Assembly Automation, 2013. 

[7]  M. Kilkenny, ”Nyteknik,” Nyteknik, 04 02 2014. [Online]. Available: 

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3802774.ece. [Använd 07 05 2014]. 

[8]  International trade administration, [Online]. Available: 

http://www.trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines_SM.asp. 

[Använd 20 03 2014]. 

[9]  I. Gibson, D. W. Rosen och B. Stucker, Additive Manufacturing Technologies, New York: Springer, 

2010.  

[10]  M. Dr Kearns och A. Dr Coleman, ”Gas atomised metal powders tailored for additive 

manufacturing processes,” Sandvik Osprey Ltd., Neath, Unknown. 

[11]  S. Lagutkin, L. Achelis och S. Sheikhaliev, ”Atomization process for metal powder,” Elsevier B.V., 

2004. 

[12]  D. A. Garwin, ”What does "Product Quality" Really Mean?,” Sloan, 1984. 

[13]  T. Brajlih, B. Valentan, J. Balic och I. Drstvensek, ”Speed and accuracy evaluation of additive 

manufacturing machines,” Emerald, 2011. 

[14]  G. Strano, L. Hao, R. M. Everson och K. E. Evans, ”Surface roughness analysis, modelling and 

prediction in selective laser melting,” Elsevier, 2013. 

[15]  B. Lindström och E. Bonde-Wiiburg, Karlebo Handbok, Stockholm: Liber, 2000.  

[16]  A. Bhat, V. K. Balla, S. Bysakh, D. Basu, S. Bose och A. Bandyopadhyay, ”Carbon nanotube 

reinforced Cu–10Sn alloy composites: Mechanical and thermal properties,” Elsevier B.V, 2011. 

[17]  G. Seliger, ”Sustainable Manufacturing,” Springer, Hampstead, 2012. 

[18]  ”US department of commerce,” US department of commerce, 2014. [Online]. Available: 

http://www.trade.gov/competitiveness/sustainablemanufacturing/how_doc_defines_SM.asp. 

[Använd 17 04 2014]. 

[19]  sustainability@kth.se, ”KTH,” KTH, 10 11 2013. [Online]. Available: 

http://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-hallbarhet-1.431976. [Använd 07 



39 
 

05 2014]. 

[20]  E. Atzeni och A. Salmi, ”Economics of additive manufacturing for end-usable metal parts,” 

Springer, London, 2012. 

[21]  F. Le Bourhis, O. Kerbrat, J.-Y. Hascoet och P. Mognol, ”Sustainable manufacturing: evaluation 

and modeling of environmental impacts in additive manufacturing,” Springer-Verlag, London, 

2013. 

[22]  M. Baumers, C. Tuck, D. L. Bourell, R. Sreenivasan och R. Hague, ”Sustainability of additive 

manufacturing: measuring the energy consumption of the laser sintering process,” Sage, 2011. 

[23]  S. L. Rahim och S. Maidin, ”Feasibility Study of Additive Manufacturing Technology 

Implementation,” Trans Tech, 2013. 

[24]  H. Lemu, ”Study of Capabilities and Limitations of 3D,” AIP, 2012. 

[25]  E. Dahmén, ”Swedish industrial and entrepreneurial activities,” Stockholm Business Stockholm, 

1970. 

[26]  G. Dosi, ”Technological paradigms and technological trajectories. A suggested interpretation of 

the determinants and directions of technical change,” Research Policy, 1982. 

[27]  M. Schilling, ”Strategic management and technological innovation,” McGraw-Hill, 2013. 

[28]  P. Liu, S. H. Huang, M. Abhiram, H. Zhou och L. Hou, ”The impact of additive manufacturing in 

the aircraft spare parts supply chain: supply chain operation reference (scor) model based 

analysis,” Taylor & Francis, 2013. 

[29]  R. Chiu, ”Sustainability,” Elsivier, 2012. 

[30]  B. Halling, ”Lean,” 2012. 

[31]  S. Vinodh, K. Arvind och M. Somanaathan, ”Tools and techniques for enabling sustainability 

through lean initiatives,” springer, 2011. 

[32]  W. A. Levinson, Lean Management System LMS, Boca Raton: CRC press, 2012.  

[33]  S. Palmgren, Interviewee, Novator. [Intervju]. 04 04 2014. 

[34]  B. Andersson, Interviewee, Scania. [Intervju]. 16 04 2014. 

[35]  S. Thundal, Interviewee, Arcam. [Intervju]. 06 04 2014. 

[36]  Höganäs, ”Digital Metal,” Höganäs, 2014. [Online]. Available: 

http://www.hoganas.com/en/Segments/Digital-Metal/. [Använd 05 04 2014]. 

[37]  P. Dr Reeves, ”Additive Manufacturing – A supply chain wide response to economic uncertainty 

and environmental sustainability,” Econolyst, 2008. 

[38]  T. Bengtson, ”3dprint,” 01 03 2014. [Online]. Available: http://3dprint.com/1357/worlds-fastest-

car-koenigsegg-one1-to-feature-3d-printed-exhaust-tips/. [Använd 05 05 2014]. 

[39]  A. Davies, ”Business Insider,” 28 02 2014. [Online]. Available: 

http://www.businessinsider.com/koenigsegg-one1-comes-with-3d-printed-parts-2014-

2#!IOx19. [Använd 05 05 2014]. 

[40]  S. J. Grunewald, ”3Dprinting Industry,” 12 03 2014. [Online]. Available: 

http://3dprintingindustry.com/2014/03/12/koenigsegg-striving-make-worlds-fastest-car-3d-

printing/. [Använd 05 05 2014]. 

[41]  D. DIMITROV, N. DE BEER och T. CENTNER, ”PRODUCT AND PROCESS INNOVATIONS BY MEANS 



40 
 

OF RAPID TECHNOLOGIES,” 2006. 

[42]  M. Alpman, ”Nyteknik,” Nyteknik, 15 10 2013. [Online]. Available: 

http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/verkstadsautomation/article3778502.ece. 

[Använd 16 04 2014]. 

[43]  B. Berman, ”3-D printing: The new industrial revolution,” Kelley School of Business, Hempstead, 

2012. 

[44]  D. D. Gu, M. W, K. Wissenbach och R. Poprawe, Maney for the Institute and ASM International, 

2012. [Online]. Available: 

http://www.maneyonline.com/action/showImage?doi=10.1179%2F1743280411Y.0000000014

&iName=master.img-000.jpg&type=master. [Använd 23 03 2014]. 

[45]  U. Dombrowski, T. Mielke och S. Schulze, ”Lean Production Systems as a Framework for 

Sustainable Manufacturing,” i Sustainable Manufacturing, New York, Springer, 2012, pp. 17-22. 

[46]  B. P. Wilson, N. P. Lavery, D. J. Jarvis, T. Anttila, J. Rantanen, S. G.R. Browne och N. J. Adkins, 

”Life cycle assessment of gas atomised sponge nickel for use in alkaline,” Elsevier, 2013. 

[47]  ”3ders.org,” 28 02 2014. [Online]. Available: http://www.3ders.org/articles/20140228-swedish-

automaker-koenigsegg-uses-3d-printing-to-make-the-world-fastest-car.html. [Använd 05 05 

2014]. 

 

 

 

 

  



41 
 

Bilagor 
 

Förkortningar 
 

3DP – Three dimensional printing, specifik process 

AM – Additive Manufacturing – Adderande tillverkning  

CMP – Complete melting of powder 

DFAM – Design for additive manufacturing  

DFMA – Design for manufacturing and assembly 

EBM – Electron beam melting 

FDM – fused depostion modeling 

LM – Laser Melting 

LMD – Laser metal deposition 

LS – Laser Sintering 

SCM – Supply Chain Management  

SLM – Selective laser melting 

SLS – Selective laser sintering 
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Intervjumallar 

Novator intervjumall 

1. Hur använder ni er av adderande tillverkning idag? 

a. Hur såg er produktion ut innan ni började använda adderande tillverkning för 

direktproduktion? 

b. Varför började ni kolla på adderande tillverkning? 

2. Vilka krav har ni på era produkter? 

3. I vilken seriestorlek producerades era produkter? 

4. Hur genomförde ni projektet och hur lång tid tog det? 

a. Vilka aspekter tog ni hänsyn till? 

b. Identifierade ni några hinder? 

i. För stort kunskapsglapp? 

ii. Svårt med standarder och kvalité? 

5. Vad var kostnaden för investeringen? 

Scania intervjumall 

1. Hur använder ni er av adderande tillverkning idag? 

a. Hur gjorde ni förut? 

b. Vilka fördelar medförde implementeringen? 

c. Fanns det några hinder vid implementeringen? 

2. Hur ser produktionen ut idag?  

a. Hur stora volymer har ni? 

b. Vilken är den vanligaste processen?  

c. Vilket är det vanligaste materialet? 

i. Vilka hållfastighets och noggrannhets krav har dessa komponenter? 

3. Har ni funderat på att använda er av adderande tillverkning i produktionen? 

a. Varför? 

4. Jobbar ni med att försöka integrera funktioner i en komponent, underlätta monteringen? 

5. Hur arbetar ni med Modularisering kontra individualisering? 

6. Vad skulle det innebära om man minskade vikten hos en lastbil? 

a. Hur påverkas lasten? 

b. Mindre bränsleförbrukning? 

Arcam intervjumall 

1. Hur uppfattar du att adderande tillverkning används idag?  

2. Vilka är era kunder, är det service byråer eller industriföretag?  

3. Anser du att det finns ytterligare användningsområden än det nämnda?  

4. Kan metallprodukter som tillverkas genom adderande tillverkning användas inom 

fordonsindustrin? 

5.  Vad är fördelarna med EBM jämfört med andra metoder? 

a. Vad är nackdelarna? 

 

 


