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Förord
Detta examensarbete är ett avslut på ett treårigt program; Industriell ekonomi och Logistik,
vid Högskolan i Skövde. Intresset för additiv tillverkning har funnits ett bra tag och utav
tidigare studier som jag har gjort för denna tillverkningsprocess, har jag nu lärt mig en hel del
om olika AM-processer. Med denna rapport så vill jag sprida kunskapen om additiv
tillverkning för alla som har ett intresse för tillverkningsprocesser inom industribranschen.
Jag vill passa på att tacka Företag A och Rise Swecast AB för deras deltagande och bidrag
med information, för att jag ska kunna sammanställa och utföra denna studie. Utan deras
förtroende och hjälp hade jag inte kunnat utföra rapporten. Vill även ge ett stort tack min
examinator vid Högskolan i Skövde, Peter Wallström som har väglett mig och hjälpt mig
något enormt. Till följd av detta vill jag sist men inte minst tacka min handledare Tönu Köks
och Sandor Ujvari för vägledning samt idéer till denna litteraturstudie.

Sammanfattning
Bakgrund: Additiv tillverkning är en tillverkningsprocess som har på de senare åren börjat
användas avsevärt det senaste 30 åren, inom industribranschen. Genom att addera material
lager-för-lager bildas ett objekt och denna metod kallas för 3D-printing. Trots fördelen med
att kunna tillverka ett objekt komplett utan att behöva montera ihop delar som i traditionell
tillverkning, finns det många begränsningar med additiv tillverkning. Finns det fler
möjligheter än svårigheter med additiv tillverkning eller är tillverkningsprocessen för
avancerat för att ta över den traditionella tillverkningsprocessen helt?
Syfte: Rapportens syfte är att öka förståelsen för möjligheter och svårigheter med additiva
tillverkningsprocesser samt i vilken kontext det är lämpligt att använda. Vilka faktorer gör det
mer eller mindre lämpligt med additiv tillverkning.
Genomförande: I studiens teoretiska referensram har en fallstudie utförts genom att samla in
och bearbeta data från tidigare studier. Här utformas studiens teori med fokus på innebörden
av additiv tillverkning, jämförelse mellan traditionell tillverkning samt additiv tillverkning
enbart i TR, möjligheter och svårigheter med tillverkningsprocessen, logistiska aspekter som
fokuserar på den leveransserviceelement som samspelas mellan företag och kunder samt att
detta inkluderar kvalité problem som uppstår med AM, orderkvalificerare och ordervinnare
som gör företagen unika samt lämplighet av material för olika additiva tillverkningsprocesser.
I empirin hittas data och information från två berörda företag som använder sig av additiv
tillverkning inom produktionsområden och hur de går tillväga för att uppnå
konkurrensfördelar. I analysen sammanställs den teoretiska referensram som utformats med
hjälp av data från tidigare studier om additiv tillverkning, tillsammans med empirin som tagits
fram med hjälp av dessa två berörda företag. Genom ett frågeställningsformulär och en
utformad enkätstudie som gavs till respektive företag, kunde en informationsrik
litteraturstudie utföras.
Slutsats: Denna fallstudie visar likaså majoriteten av tidigare studier som berör additiv
tillverkning, samma slutsats. Slutsatsen visar att additiv tillverkning leder till faktorer såsom
kostnadsreducering gällande produktion, minskad bundet kapital, förkortade ledtider, färre
transportsträckor, mer miljövänligt, skapa komplexa geometrier som är svårt att skapa på
traditionellt vis. Det finns även skillnader mellan företagens valda AM-processer då företagen
använder sig av olika tillverkningsprocesser och olika 3D-printer samt material.
Materialutbudet är större hos Företag A som använder sig av plaster än hos Rise Swecast AB
som använder sig av kvartssand vilket används inom metalltillverkning. Lämpligheten för
additiv tillverkning passar mer vid uppbyggnad av komplexa geometrier, tillverkning av låga
produktionsvolymer. Men lämpar sig mindre vid stora produktionsvolymer, begränsning vid
materialval av olika AM-processer samt vid tillverkning av stora objekt. Det fanns även
kvalitetsproblem gällande utskrifter då det inte finns några återkopplingsverktyg, men detta
kontrolleras vid varje utskrift för att undvika variationer mellan utskrifter och processer.
Additiv tillverkning kommer i framtiden att ta alltmer plats inom industribranschen och
kommer även eventuellt att ersätta andra processer inom den traditionella tillverkningen just
för att den bidrar med både med lönsamhet för företag samt kunder genom decentralisering,
det vill säga att man inte behöver vara långt ifrån kunden samtidigt som man inte behöver
investera i en hel fabrik.
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Abstract
Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30
years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-bylayer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. Despite the advantage
of building an object without assemblage as in traditional manufacturing, there is a lot of
limitations with this additive manufacturing. Are there more opportunities than difficulties
with additive manufacturing or is this manufacturing process too advanced too take over the
traditional manufacturing process once and for all?
Purpose: The purpose with this study is to increase understanding for promises and
challenges with additive manufacturing and in which context it is adequate to use. Which
elements makes it more appropriate and which are less, with additive manufacturing.
Implementation: In the theoretical frame of reference, an integrative review study has been
formed, by collecting and working with data from precious studies. The focus applies on the
content of additive manufacturing, differences between traditional manufacturing and additive
manufacturing only in theoretical frame of reference, promises and challenge with AMprocesses, logistical aspects that focuses on the service elements that interact between
organizations and customers but also the quality issues that concern additive manufacturing,
order qualifiers and order winners that makes the establishment unique also adequacy of
materials for different AM-processes. The empirics contain data and information from two
concerned organizations that utilize additive manufacturing, but also how they go about to
achieve competitive advantages. The analysis compiles the theoretical frame of reference that
is formed by the data from previous additive manufacturing studies. Together with the
empirics that has been brought by the concerned companies. Through the question
formulation and a designed survey study that was given to the two companies, an information
rich integrative review was embodied.
Conclusion: This case study shows, as well as other studies that concern additive
manufacturing, the conclusion is the same. The conclusion shows that additive manufacturing
leads to elements such as cost reduction regarding manufacturing, reduced tied capital, to
shorten the lead time, less haul, more environmentally friendly and to make complex
geometric objects that are hard to design through traditional manufacturing. There are
differences between the companies chosen AM-processes, because each AM-process uses
different material. Material offering is more considerable to Company A that uses plastics
than to Rise Swecast AB that uses powder within metal production. Adequacy for additive
manufacturing applies more to build geometric complex objects, manufacturing of lower
production volumes. It applies less to larger production volumes, limit of material supplies of
different AM-processes and also for building larger objects. There are also quality issues that
concern the printout, thus there is no feedback equipment, but this controls after each printout
to avoid variations between printouts and between AM-processes.
Additive manufacturing will take more place in the industry branch, in the future, and
eventually replace processes within the traditional production. There are great opportunities
for additive manufacturing that will lead to profitability for companies and customers through
decentralization, meaning that organizations do not need to invest in a whole factory.
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Terminologi
Additive manufacturing (AM) = En relativt nytillkommen teknologi för att skapa objekt
genom att addera material lager på lager från botten till toppen. (Ivanova, Williams &
Campbell, 2013)
Subtractive manufacturing = Är en traditionell tillverkningsmetod för en process där man tar
bort material från ett större material genom standardiserade bearbetningsprocesser så som
fräsning, borrning eller vridning till en hel detalj skapas. (Langnau, 2011)
Funktionell integration = Innebär att man implementerar så många tekniska funktioner som
möjligt, i så få delar som möjligt (EOS, 2019)
Proprietär polymerer = Omfattar material som är baserade på proprietär härdningsteknik eller
kemikalier men som också kan vara konstruerade för specialiserade applikationer. Exempel
på dessa är speciella gummi, speciella kompositer, speciella termoplaster och speciella
termosetter. (Engineering 360, 2019)
Anistropin = Fysikalisk term som omfattar att materialet har olika fysikaliska egenskaper i
varierande riktningar. (Wikipedia, 2017)
Stereolithography (SLA) = Är en form av 3D printings teknologi, som används för att skapa
modeller, prototyper och mönster genom att skapa delar av ett objekt, genom lager-på-lager
uppbyggnad. (Wikipedia, 2019)
Fused Deposition Modeling (FDM) = Är en additiv tillverkningsteknik som används för
protoypframställning. Genom att hetta upp ett plastfilament, som sedan kommer ut ur ett
munstycke, så kan man tillverka objekt genom att bygga lager-på-lager. (3DP, 2013)
Selective Laser Sintering (SLS) = Är en additiv tillverkningstekning, där man använder en
laser med högeffekt för att smälta material som ska användas för tillverkning av ett objekt,
genom lager-på-lager uppbyggnad. (3DP, 2017)
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1. Inledning
Med additiv tillverkning tillkommer det en hel del begränsningar. För att lättare förstå
innebörden av denna tillverkningsprocess samt dess möjligheter och svårigheter kommer
detta avsnitt att presentera vad som berör additiv tillverkning och hur det används ur ett
logistikperspektiv. Här tas skillnader upp mellan den traditionella tillverkningsprocessen
samt additiv tillverkning. Avsnittet kommer även att beröra syftet med rapporten samt dess
problemformuleringar.

1.1 Vad är additiv tillverkning?
Additive manufacturing (AM) som betyder additiv tillverkning har under 30 år börjat
tillämpas alltmer och som innebär att man skapar objekt genom att addera material lager på
lager från botten till toppen. De senaste tre årtionde har forskare och ingenjörer fokuserat på
att förbättra gamla tekniker samt hitta nya. Additiv tillverkning erbjuder fler fördelar än vid
traditionell tillverkning. Det första AM erbjuder är designfrihet för ingenjörer, vilket innebär
att additiva tillvägagångssättet ger möjligheten till att bygga komplexa geometrier som inte
kan tillverkas på något annat sätt. AM erbjuder även att tillverka reservdelar utan behov av att
montera ihop delarna till ett objekt, vilket innebär att med additiv tillverkning så printas hela
objekt ut. Till skillnad från traditionella tillverkningstekniker så kan man ur ett
logistikperspektiv minska på avfall av skadliga ämnen som används såsom kemikalier vid
etsning samt rengöringslösningar. (Ivanova, Williams & Campbell, 2013)
Additiv tillverkning är en allmän term för olika teknologier och kan delas upp i kategorierna;
snabbtillverkning (rapid manufacturing), snabbprototypning (rapid prototyping) och
snabbverktyg (rapid tooling). AM är den mest använda termen inom vetenskapliga
sammanhang men inom icke-vetenskapliga sammanhang så den vanligaste termen 3D
Printing, därav används 3D Printing som en övergripande term inom produktion. Additiv
tillverkning är generellt ingen ny teknik då det delvis går tillbaka till 1903. Tidigare användes
tekniken speciellt för att producera modeller eller prototyper. Idag kan denna
tillverkningsmetod användas för att inte enbart producera modeller eller prototyper, men även
slutprodukter. För närvarande arbetar såväl företag och forskningsinstitut för att utveckla nya
affärsmodeller vid användning av additiv tillverkning i produktion, dock framgår det inga
exempel på vad dessa affärsmodeller utgår på, då alla företag arbetar olika. I jämförelse med
klassiska tillverkningsmetoder så har AM en hel del fördelar men även nackdelar. Vid
serieproduktion bidrar additiv tillverkning med två fördelar, vilket är funktionell integration
av delar samt en högre resurseffektivitet för produktion, vilket innebär att färre resurser
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behövs för att bygga en detalj. Med funktionell integration menas att man implementerar så
många tekniska funktioner som möjligt, i så få delar som möjligt enligt EOS (2019). Utöver
dessa så kan man även ändra kundanpassade produkter lättare vid behov, då man kan anpassa
design utefter behov. (Barz, Buer & Haasis, 2016)
Skulle man ta ett praktiskt exempel på när 3D printing används i ett företag kan man ta SJ
som ett exempel. Enligt SJ (2019) tillverkas vissa av deras reservdelar med hjälp av 3D
printing och de satsar även stort på tillverkningen. Med hjälp av denna tekniken, kan SJ
tillverka högkvalitativa reservdelar till ett billigare pris i jämförelse med samma reservdelar
som producerades på 40-talet i aluminium och som skulle bli väldigt dyrt om produktionen
skulle ske idag. Några av de reservdelar som ska tillverkas till företagets 3000-tåg är bland
annat en plasthållare för toalettrullar, metallås för tågens toaletter men även skyddskåpor till
eluttagen och ventilationslockar. Detta ger företaget mer flexibilitet och enklare processer för
att ta fram reservdelar för tågen, eftersom att de gamla reservdelarna inte tillverkas längre och
skulle vara kostsamma att producera igen. På så sätt förkortar detta ledtider, besparing
gällande lagerhållning samt effektivisering av logistik och administrativt arbete.

1.1.1 Den traditionella tillverkningsmetoden
Den traditionella tillverkningsmetoden, som även kallas för
’’subtractive manufacturing’’ på engelska och kan vara en CNCbearbetning, vilket innebär en process där man tar bort material från
ett större material genom klassiska bearbetningsprocesser så som
fräsning, borrning eller vridning till att en hel komponent har
skapats. Den traditionella tillverkningsprocessen ger möjligheten till
att designa prototyper som även används som färdiga komponenter.
Denna typ av metod väljer man vid stora och små
produktionsvolymer för att erhålla specifika mekaniska egenskaper.
(Langnau, 2011)
Inom traditionell tillverkning ingår många steg för att producera en
detalj, en typ av tillverkningsprocess är gjutning. Enligt

Gjutning, Nationalencyklopedin (2019)

Nationalencyklopedin (2019) är gjutning en metod för att forma
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material, som exempelvis metall, plast, gips, betong men även glas och livsmedel. Gjutning
innebär att material formas från flytande tillstånd till fast form. Ett typfall vid gjutning av
metall, kan innebära att man häller den smälta metallen över till en behållare. Denna
behållaren hålls fast med ett brandsäkert tegel och därefter sker efterbehandlingar samt
stelning av metallen. Föremålet som ska formgivas i gjutningen ställs i en gjutningsform som
har en ihålighet motsvarande utseende av föremålet, efter att man placera föremålet så häller
man över det smälta materialet över.
Andra tillverkningsmoment är exempelvis montering. Nationalencyklopedin (2019) säger att
innebörden av montering, är att man sammanfogar olika delar tills att en hel produkt är byggd.
Exempelvis där man monterar ihop olika delar är när man tillverkar bilar, då finns det oftast
flera monteringshallar, där man sätter ihop olika bildelar tills att en hel bil är byggd. Man
måste sätta ihop delarna i rätt ordning för att bygga en färdig produkt.
Petrick & Simpson (2013) skriver att traditionell tillverkning innebär att designa, bygga och
leverera. Olika roller och ansvarsområden inom denna typen av tillverkning är väl etablerade.
Här skapar tillverkarna kundernas vision till verkliga produkter. Anläggningarna som
producenterna använder vid produktion, bidrar med effektivitet och låga kostnader.
Producenter har under de senaste fyra decennierna förlitat sig på distribuerande och utöka
försörjningskedjor som använder de billigaste leverantörerna för att bygga komponenter och
maskinaggregat på en global nivå. Tillverkningsmetoder som nyttjas av tillverkarna är bland
annat subtraktiva tillverkningsmetoder.

1.1.2 Skillnader mellan de olika tillverkningsmetoderna
Skillnaden mellan additiv tillverkning och traditionell tillverkning är att med additiv
tillverkning så adderar man lager av material på varandra för att kunna tillverka ett objekt,
medan med traditionell tillverkning så tar man bort delar av material för att på så sätt kunna
skapa och designa ett objekt. Ett exempel på en subtraktiv process är att designa ett material
till önskad form. Den största skillnaden mellan dessa två tillverkningsmetoder är att med
additiv tillverkning kan man design komplexa geometrier som är svåra och även omöjliga att
tillverka med traditionell tillverkning. Objekt som är byggda med komplexa geometrier med
hjälp av ’’AM’’ är oftast starkare men lätta i vikt vilket är motsatsen till den traditionella
processen. Även kostnaden för att tillverka en komplex detalj är lägre vid additiv tillverkning
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än vid traditionell, då det är mycket dyrare att producera en mycket komplex del än vid en lätt
tillverkad detalj. (Warburg, 2018)
Enligt Pour, Zanardini, Bacchetti & Zanoni (2016) finns det en rad skillnader mellan AM och
traditionell tillverkning. Dessa skillnader innefattar exempelvis att man kan bygga produkter
med AM utan verktyg och fixturer. Det finns även inga hinder för att bygga geometriska
komplexa detaljer då processen bygger på att skapa objekt genom att addera material lager för
lager. Detta låter tillverkarna att sammanföra produkten i ett och samma objekt utan att flera
enheter bör vara närvarande under processens gång. Resultatet hade bidragit med minskning
av all totalvikt, avfall, resurser samt energi samtidigt som man ökar produktens funktionalitet.
Det finns fler skillnader mellan dessa två olika tillverkningsmetoder, vilket bland annat är att
det är mindre materialavfall med additiv tillverkning än vid traditionell tillverkning och detta
beror på att vid subtraktiv tillverkning så använder man mer material vid produktion medan
man enbart använder så mycket material som behövs för att producera en del vid additiv
tillverkning och som säkerställer reduktionen av materialavfall. Vissa delar kan kräva
stödstrukturer, det vill säga att mer material går åt vid additiv tillverkning. Detta innebär då att
en minimal mängd spill av materia tillkommer, eftersom man sedan tar bort stödstrukturerna
efter tillverkning. (Warburg, 2018)
Vidare fortsätter Warburg (2018) skriva att med additiv tillverkning så är det även fullt
möjligt att skriva ut en helt färdigställd detalj medan man traditionell tillverkning måste
producera varje del av en enhet var för sig för att sedan sammanfogas ihop. En viktig skillnad
mellan dessa olika tillverkningsmetoder är faktumet att additiv tillverkning kan användas för
att lättare skapa en kundanpassad produkt. Företag som producerar stora volymer brukar
tillverka identiska produkter, dock finns det inte lika stort utrymme för att erbjuda
kundanpassade produkter.
Enligt Pour et al. (2016) tillåter även AM processer en flexibilitet inom design och som kan
ge tillverkarna tid till att ändra produkten omedelbart. Detta skulle vara uppskattat för
tillverkare vars produktdesigner måste ändras i sista steget innan produktion. Inom traditionell
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tillverkning kan man kundanpassa produkter, dock inom AM och man kan lättare ändra
kundanpassade produkter samt anpassa produkter på en högre nivå utefter kunders krav.
Vidare fortsätter Pour et al. (2016) med att additiv tillverkning har en rad sammanfattade
fördelar i jämförelse med traditionell tillverkning, vilket nämns nedan;
•

Enklare försörjningskedjor som består av kortare ledtider samt låg inventerings
omsättning

•

Minskat materialavfall

•

Funktionell optimering av produkt

•

Möjlighet för snabba ändringar i design samt kundanpassade design

•

Kräver inga verktyg

•

Tillåter produktion av små och ekonomiska batchar

Additiv tillverkning kräver även mindre arbetskraft än vid traditionell tillverkning och
eftersom att en 3D printer är helt automatiserad så krävs det inte större övervakning från en
operatör. Dock så krävs det generellt skickliga arbetare vid traditionell tillverkning, för att
kunna driva varje enskild maskin som används vid produktion. (Warburg, 2018)
Skillnader inom affärsmodellen för dessa två olika metoder är att additiv tillverkning sänker
barriären för företag och produktutveckling och med en 3D printer så kan företag skriva ut
prototyper med en enda utrustning istället för att behöva investera i en hel fabrik utrustning
enligt Warburg (2018).
Warburg (2018) fortsätter med att den troligtvis största skillnaden mellan additiv- och
traditionell tillverkning är decentralisering. Man kan använda 3D printer i lokala miljöer
istället för att producera i större och mer centraliserade fabriker och på så sätt kan
tillverkningen förflytta sig närmare slutanvändarna. Vilket bidrar till att tillverkande företag
förkortar sina försörjningskedjor och reducerar även kostnader i samband med förflyttning av
gods.
Enligt Petrick & Simpson (2013) innebär traditionell tillverkning att designa, bygga och
leverera. Skulle man jämföra traditionell tillverkning och additiv tillverkning enligt Petrick &
Simpson (2013) samt Warburg (2018) kan man se att båda tillverkningsmetoderna baseras på
att designa, bygga och leverera, dock går det ut på olika sätt. Med additiv tillverkning kan
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man bygga mer komplexa delar till reducerade kostnader jämfört med traditionellt. Samt
mindre materialavfall och färre resurser, dessutom så minskar ledtider med AM.

1.2 Problematisering
Trots design- och miljöfördelar så är additiv tillverkning för slutanvändarprodukter begränsat
beroende av urval av tillgängligt material. Majoriteten av material som användnings vid 3D
printing idag är plast, det finns dock möjlighet till att använda vissa metaller som exempelvis
stål, legeringar och titan samt keramik. Även om det finns olika typer av material som kan
användas vid additiv tillverkning så innebär det inte att materialet har bättre egenskaper,
snarare tvärtom. Egenskaper såsom styrka, elektricitets- och värmeledningsförmåga samt
optisk transparens har sämre egenskaper jämfört med konventionella motsvarigheter, på grund
av anisotropin orsakad av lager-för-lager tillvägagångssättet. Därav är valmöjligheten för
material till additiv tillverkning begränsade. Detta gäller vid passform av objektet, objektets
funktioner, presentationsmodeller för visning av objektet samt prototyper av objekt som
tillverkas. Skillnader i utskriften kan resultera i variationer i egenskaper och dimensioner
mellan delar som är byggda i olika maskiner med samma AM teknik. För att kunna handskas
med dessa problem och övervinna dem så krävs det framsteg och förbättring i både
kontrollmetoder samt val av material. (Ivanova, Williams & Campbell, 2013)

1.3 Syfte & problemformulering
Syftet med rapporten är att undersöka och förstå möjligheterna med additiva
tillverkningsprocesser samt i vilken kontext det är lämpligt att använda. Vilka faktorer gör det
mer eller mindre lämpligt med additiv tillverkning. Förutom att undersöka vilka möjligheter
och svårigheter det finns på en övergriplig nivå, så kommer jag även att analysera kring val av
material som lämpar sig bäst för additiv tillverkning.
§

Huvudfråga - Vilka möjligheter och svårigheter finns det med additiv
tillverkningsprocess?

§

Delfråga 1. Vad för material är mer eller mindre lämpligt för additiv tillverkning?

§

Delfråga 2. Vilka logistiska dimensioner kan ses som konkurrensfördelar med tillämpning
av additiv tillverkning?
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Vilka möjligheter och
svårigheter finns det
med additiv
tillverkningsproces?

Möjligheter för
produktion med
additiv tillverkning

Vad för material är bäst
lämpade för additiv
tillverkning, vilka
faktorer gör det mer eller
mindre lämpligt ?

Vilka logistiska aspekter
kan ses som
konkurrensfördelar med
tillämpning av additiv
tillverkning?

Besvarar varför man
bör/inte bör
använda sig av
additiv tillverkning

Besvaras i teoretisk
referensam och tas
upp i empirinavsnitt

Besvarar vilka föroch nackdelar det
finns med additiv
tillverkning

Besvaras i inledning,
teoretisk referensram
samt empiriavsnitt

Tar upp skillnader
mellan additiv och
traditionell
tillverkningsprocesser

Besvaras i inledning
och teoretisk
referensram

Besvarar vilka material
som bör användas och
vilka material som inte
lämpar sig lika väl

Besvaras i teoretisk
referensram och
empiravsnitt

Besvarar om berörande
företag tillverkar
delkomponenter,
färdigkomponenter eller
prototyper

Besvaras i
empiriavsnitt

Besvarar vilka olika
processer som finns

Besvaras i teoretisk
referensram och
empiriavsnitt

Leveransserviceelement

Besvaras i teoretisk
referensram och
empiriavsnitt

Orderkvalificerare &
ordervinnare

Besvaras i teoretisk
referensram

Figur 1.1 Kriterier över möjligheter för produktion med additiv tillverkning som knyter
samman rubrikerna med de olika avsnitten.
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Inledning

Teoretisk
referensam

Kopplas samman
problemfrågorna
i analysen

Empiri

Figur 1.2 Tre kärnpunkter som knyts samman med frågeställningen i analyskapitlet.

1.4 Avgränsningar
Studien avgränsar sig endast till undersökningar från tidigare studier inom additiv tillverkning
området och företag inom Sverige och som endast besvarar endast på övergripande
intervjufrågor tillhörande denna fallstudie. Fokus ligger på övergripande problemfrågor
gällande additiv tillverkning, på grund av sekretessbelagda skäl hos berörda företag. Då
information om kvantiteter av volymer, data gällande miljöpåverkan och kostnader inte ges
utav det berörda företagen, kommer denna studie inte ta hänsyn till dessa aspekter.
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2. Metodansats
I denna studie har en kvalitativ fallstudie genomförts, med hjälp av två medverkande företag
som valt att ställa upp på intervju. Innehållet av rapportens följande avsnitt kommer att
beröra beskrivning av litteraturstudie, genomförd datainsamling samt validitet och reliabilitet
och hur det har implementerats i studien.

2.1 Forskningsmetod
Olika slags metoder kan användas under arbetets gång, den första typen av metodansats som
man kan använda är kvalitativa metoder och som baseras på intervjuer och observationer.
Som en observatör bör man vara delaktig samt att man bör ställa upp intervjuer på ett
strukturerat sätt. Den andra metodansatsen som kan användas är kvantitativa metoder och som
omfattar en analys av siffror samt uppgifter, här ingår även enkät- och
intervjuundersökningar. Det krävs att innehållet i enkäten är strukturerat och systematiskt för
att den ska vara bra. Det finns olika skillnader mellan kvalitativa metoder och kvantitativa
metoder, dock så är den främsta skillnaden att kvalitativa metoder baseras på det som krävs
för att kunna beskriva saker noga och som inte går att definieras med siffror, vilket är tvärtom
från kvantitativa metoder som går att uttryckas med siffror. (Eliasson, 2013)
Den metodik som jag har använt under studiens gång genomförs med en kvalitativ fallstudie
som enligt Nationalencyklopedin (2019) innebär en detaljerad undersökning av ett ämne
genom att modifiera, fördjupa samt utveckla olika begrepp och teorier som används för att
stärka den data som tagits emot.

2.2 Litteraturstudie
För att kunna utföra rapportens teoretiska ramverk så har jag utfört en litteraturstudie och
detta kommer att användas som grund för analys av teori men även för att besvara
problemformuleringen. Jag använder mig av böcker i form av litteraturstudie samt primära
och sekundära källor, främst primära källor som innefattar vetenskapliga källor från
Högskolan i Skövdes databaser som exempelvis Google Scholar, men även sekundära källor
som innefattar pålitliga Internetkällor. Man kan bedöma hur trovärdiga källorna är genom att
kolla ifall de är vetenskapliga källor eller källor som bygger på vetenskapliga källor såsom
sekundärkällor, där man har analyserat eller kritiskt granskat tidigare studier och jämföra
informationen som ges i texten.
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Med hjälp av den teoretiska referensramen så kommer empirin att baseras på både teorin samt
den empiriska insamlingen från samtliga företag som intervjuats. Detta användes för att lättare
kunna se från olika infallsvinklar och för att bygga en stadig grund för rapporten.
Berörande ämne och sökord som använts inom arbetet är bland annat additive manufacturing,
additiv tillverkning, 3D printing, traditionell tillverkning, leveransserviceelement,
ordervinnare och orderkvalificerare samt AM processer.

2.3 Datainsamling
Den datainsamling som utförts under arbetsgången består av intervjuer från två företag samt
tidigare observationer hos enbart ett av företagen, men även från tidigare studier som berör
ämnet additiv tillverkning. Genom intervjuer kunde relevant information samlas från
företagen som tillsammans med information från vetenskapliga källor kan sammanställas och
bilda en tydligare synvinkel över ämnet.

2.3.1 Urval
Urvalet som har gjorts, baseras på tidigare studie inom ämnet additiv tillverkning och på
grund av ett intresse för en nyare tillverkningsmetod som utvecklas dagligen.
Urvalspersonerna som används för intervjun har blivit valda på grund av att de arbetar med
denna typen av tillverkningsmetod. Valet av företagen baseras på de tillverkningsmetoder
som båda företagen använder inom sin verksamhet. Båda företagen använder sig av additiv
tillverkning för att producera objekt och anledningen till att just dessa två företag valdes var
för att det inte är många företag att välja mellan, som använder sig av additiv tillverkning i
Sverige.

2.3.2 Intervjuer
Anledningen till att studien baseras på en kvalitativ metod, beror på att intervjupersonerna i
sig är en viktig källa för att arbetet ska bli så komplett som möjligt tillsammans med
information från teorin, för att bygga en stadig grund för analysen. Intervjupersonerna som
har valts arbetar direkt med det berörda ämnet och tillämpar det i företagen de arbetar på.
Genom att intervjua, tillkommer mer berikad information för att man ska få ett tydligare
perspektiv över additiv tillverkning och som även förstärker informationen man har fått från
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tidigare studier. Dock fanns det en del begränsningar med intervjuerna och det var att det inte
fanns några möjligheter för mig att besöka företaget Rise Swecast AB då företaget är belägen
i Jönköping därav fick jag inte den personliga kontakten med intervjupersonen på Rise
Swecast AB. Dessutom så är Företag A och Rise Swecast AB två helt olika företag som
jobbar inom industrin därav blev svaren på intervjuerna svåra att jämföra med varandra,
dessutom så fick jag den personliga kontakten med Företag A som kunde besvara på
följdfrågor som jag inte fick med Rise Swecast AB som enbart besvarade på enkätstudien
utan någon chans till följdfrågor.

2.3.3 Intervjugenomförande
Intervjun har gjorts på plats hos ett utav företagen då företaget befinner sig i Göteborg och
intervjun för det andra företaget har gjorts med en enkätstudie via mejl då företaget befinner
sig i en annan stad och det fanns ingen möjlighet för att besöka dem. Då intervjuerna gjordes
på olika sätt kan det uppstå kontraster mellan företagens svar. Gällande Företag A så fick jag
en mer personlig kontakt och en bättre dialog, i jämförelse med Rise Swecast AB som gav
vaga svar vid enkätstudien

2.3.4 Observationer
Observationer som har gjorts i samband med intervjun hos enbart ett av två företag som har
intervjuats i denna studien. Jag fick besöka Företag A och se hur produktionen med AM gick
till samt ha en personlig kontakt med intervjupersonen som kunde svara på följdfrågor till den
empiriska datan, för att sedan kunna sammanställa den tillsammans med de teoretiska
ramverken och för att lättare kunna utforma en analys. Observationerna som gjordes på
Företag A var enbart till för att lättare förstå vad jag studerar för ämne, inga iakttagelser
förutom intervjun användes som underlag för empirin.

2.4 Validitet och reliabilitet
2.4.1 Validitet i en kvalitativ forskning kan beskrivas i ett brett spektrum, där begreppet
validitet inte är ett enda fast begrepp utan en så kallad ’’möjlig konstruktion, som är baserad
på processer för särskilda forskningsmetoder samt projekt’’.
Validitet påverkas av forskarens uppfattning om trovärdigheten i studien samt deras val av
antaganden om paradigm. (Golafshani, 2003)
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Enligt Noble & Smith (2015), tyder validitet på precision i vilket resultatet återspeglar data
som används i studien.
Drost (2011) anger att validitet handlar om forskarens meningsfullhet, genom att skapa
giltighetsfrågor som man aldrig kan besvara med full säkerhet, så kan man utveckla starkt
stöd av giltigheten av studien.
Validitet har i denna studie vart avgörande vid val av källor för denna rapport, där det flesta
källor som använt under rapportens gång har varit primära källor i form av vetenskapliga
källor samt en vetenskaplig litteraturbok. Genom intervjuer har viktig information tagits emot,
vilket tydliggör perspektivet av studiens innehåll för läsarna. Det som säkrar kvalitén i
rapporten är bland annat intervjun med Företag A och enkätstudien som gjordes med Rise
Swecast AB, informationen som togs emot var till en stor hjälp för denna studie – för då kan
läsarna själva se att den teoretiska data som samlats in stämmer bra överens med den
empiriska data. Informationen som samlats är vad för möjligheter och svårigheter företagen
upplever med additiv tillverkning, hur det påverkar deras produktion samt vad som blir deras
output med denna slags tillverkningsprocess. Dock fanns det svårigheter så som kostnader och
volymer, det vill säga siffror samt statistik gällande exempelvis miljöpåverkan med additiv
tillverkning. Data gällande kostnader kunde inte tas emot på grund av för lite tid samt
sekretess som gällde ett utav företagen. Hade man kunnat ange kostnader, statistik gällande
miljöpåverkan samt volymer i kvantiteter så hade studien haft en stadigare grund för analysen.

2.4.2 Reliabilitet i en kvalitativ forskning kan beskrivas som ett sätt att få fram
information då det viktigaste testet i en studie är kvalitén. I en kvalitativ studie så har
reliabilitet ett syfte om att ’’skapa förståelse’’. (Golafshani, 2003)
Enligt Noble & Smith (2015) tyder reliabilitet på konsistensen av analytiska processer, där
både personliga åsikter samt forskningsmetoder påverkar resultatet.
Enligt Drost (2011), tolkas tillförlitlighet som mätningar som är repeterbara och när olika
människor utför dessa mätningar vid olika tillfällen och olika förutsättning med samma slags
mätinstrument. Det blir även en stabilisering av tolkningen i mätningen som görs under olika
förutsättningar, för att kunna få samma slags resultat som resterande mätningar/studier.
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Reliabilitet har framkommit i studien genom att jämföra olika källor och artiklar som funnits
på Google Scholar och som har nyttjats under rapportens gång, där det har visat sig att flertal
av källorna har använt samma informationskällor som i denna rapporten. Den information
som framkommit från teorin har stämt bra överens med intervjupersonernas perspektiv över
frågeställningen, vilket har sammankopplats i analysen för att läsarna skall få ett bättre
perspektiv samt trovärdighet för studien.
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3. Teoretisk referensram
I detta avsnitt introduceras möjligheter och svårigheter med additiv tillverkning därefter
förklaras logistiska aspekter samt innebörden av orderkvalificerare och ordervinnare. För att
få ett bättre perspektiv av additiv tillverkning så har även olika tillverkningsprocesser med
AM förklaras samt material som används inom produktionen.

3.1 Möjligheter och svårigheter med additiv tillverkning
I inledningskapitlet har ett flertal exempel tagits upp som beskrivit en mängd skillnader
mellan additiv- och traditionell tillverkning.
Från att övergå från traditionell tillverkning till additiv tillverkning påverkar de tre stegen;
designa-bygga-leverera modellen, enligt Petrick & Simpson (2013). Inom traditionell
försörjningskedja är designers företrädare till produktionen, det vill säga de att designers har
huvudrollen till produktionen. Här är roller och ansvar mellan designers och produktion väl
etablera samt har tydliga gränser inom traditionell tillverkning. Skillnaden är att inom 3D
printing blir dessa riktlinjer inom rollerna suddiga. Den som är designer blir då otydligt när
vem som helst kan utforma produkter för att sedan skriva ut de. 3D printing ger frihet till
tillverkarna, tillskillnad från traditionella tillverkningsprocesser. Det kan dock tillkomma
vissa hinder så som hårvarukompatibilitet och problem med mjukvaran med additiv
tillverkning, då allt berör IT-system. (Petrick & Simpson, 2013)
Vidare fortsätter Petrick & Simpson (2013) skriva att det inte enbart designen som kommer
att förändras utan även funktionalitet, hur den är blir tillverkad samt hur den testas och
godkänns. Här kommer även materialegenskaperna att vara en kritisk aspekt vid design och
produktion, i många fall används puderformat material, vars storlek, form och fördelning
påverkar strukturen och slutresultatet av produkten som skrivs ut. Det finns även en hel del
utmaningar med additiv tillverkning och det är exempelvis att nätformade detaljer kräver
efterbehandlingar så som värmebehandlingar för att kunna uppfylla prestandamål.
Anledningen till att det krävs efterbehandlingar beror på att den producerade detaljen behöver
finslipas efter utskrivning, innan den är helt klar. Många industrier kämpar även med hur
detaljerna som skrivs ut, kommer att vara godkända då det inte finns processövervakningar
samt återkopplingsverktyg som behövs för att kontrollera processer i realtid. Det som även
kan påverka och kan vara oroväckande är variationen som finns mellan varje detalj som
produceras och från maskin till maskin. Detta på grund av att man måste testa sig fram till rätt
material som kan bygga rätt komponenter. Dessa tester bedömer styrka, flexibilitet, densitet
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samt andra kritiska egenskaper men variationen i delar som byggs i samma maskin, tvingar
många industrier att ompröva sina kunskaper och metoder, speciellt när endast en
kundanpassad detalj ska produceras.
Enligt Attaran (2017) öppnar additiv tillverkning upp möjligheter för företag som vill
effektivisera sin produktion. AM är mer effektiv än traditionella metoder när det gäller bland
annat kostnadsreducering till färre resurser och har potential till att bli mer populärt inom
industribranschen inom några år. Additiv tillverkning används även som ett verktyg för att
reducera komplexiteten i supply chain och kan även öppna upp en ny värld för konsumenter
som kan bli mikro-tillverkare genom att skriva ut sina egna printbara detaljer.
Masstillverkning av kundspecificerade order kan ske till en låg kostnad då additiv tillverkning
tillåter detaljister att designa och skräddarsy gods utan långa leveranstider. Vid reservdelar så
kan man enkelt producera, on-demand reservdelar med additiv tillverkning. Dessutom kan
man även tillverka artiklar på avlägsna platser från lokala distributörer och
tjänsteleverantörer. Detta bidrar till att det sällan uppstår hinder vid leverans av varor, men
även till att försörjningskedjor reduceras och besparing av frakt och lagerutrymme som inte
längre behövs.
Vidare fortsätter Attaran (2017) tillägga att tillverkningen kan bli decentraliserad, då man
kommer kunna minska behovet av användning av traditionell tillverkning eftersom allt kan
förflyttas digitalt, det vill säga alla verktyg som behövs för att skapa ett objekt. Med det
menas att allt går via ett datorprogram som skriver ut ett objekt baserat på en datafil. På så sätt
kommer även logistikkostnader att reduceras och miljöpåverkan kommer heller inte vara lika
stor. Utöver kostnader, reduceras även tiden från produktion till försäljning. Även mängden
av spill blir så minimal som möjligt då nästan all materialet som används, vilket bidrar till
mindre miljöpåverkan.
Enligt Gao et al. (2015) är additiv tillverkning användbart vid tillverkning av produkter som
är kundspecificerade, lågvolymproduktion samt geometriskt komplexa detaljer. Additiv
tillverkning stödjer decentraliserad produktion med låga till medelstora volymer, vilket tillåter
företag att påverka försörjningskedjan med förändringar och kan kopplas med Attaran (2017).
Dessa förändringar kan exempelvis vara kostnadsreducering, tillverka produkter närmare
kunder, reducera logistiska komplexitet, låta kunder inverka på designprocesser samt minska
bundet kapital. Författarna nämner att byggtiden varierar beroende på val av printer och
utskriftshastighet, storleken på objektet som kan printas, tjockleken för lager som byggs
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Generellt så brukar det sägas att ju större objekt som skapas i höjden desto längre tid tar det
att bygga ett objekt, därför bör man printa ut objektet i en låg höjd för att minska byggtiden.
Vidare fortsätter Gao et al. (2015) med att benämna att de olika användningsområden för
additiv tillverkning idag, är inom flyg, bilindustrier samt inom bio-medicin. Kostnader för att
uppnå stordriftsfördelar genom tillverkning av batchar av standardiserade gods med additiv
tillverkning är större än vid traditionell gjutning, på grund av skillnader i cykeltider. Det finns
dock produktion med långsammare cykeltid och som har övervägande förmåner så som
minskat materialavfall och kundspecificerade geometriska detaljer.
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Berörda
områden
med AM

Fördelar
Snabbprototyping

Produktion av
reservdelar

- Reducerar tid och
kostnader för företag och
vid produkttillverkning.
- Effektiviserar för företag
samt ger
konkurrensfördelar.

- Reducerar
reparationstiden,
arbetskostnad samt
minskad kostnad för
lagerhantering

Tillverkning av små
volymer

- Tillverning av små
volymer leder till
kostnadseffektivitet

Kundspecificerade
produkter

- Masstillverkning av
kundspecificerade
produkter till en reducerad
kostnad

- Reduktion av verktyg

Komplexa delar

- Att kunna tillverka
komplexa delar till en
reducerad kostnad

Snabbtillverkning

- Färdigtillverkade
slutdetaljer, låg kostnad
vid små antal producerade
delar

Komponent
tillverkning

- Massproduktion av
kundspecifiktation till en
reducerad kostnad
- Förbättrad kvalitet och
förkortad supply chain
- Eliminerar överflödiga
delar och kostnader
- Eliminera lagring- och
transportkostnader

Tillverkning på plats
och lätt tillgängliga
på hemsidor

- Reducerar
repartionskostnader,
sparar på tid
- Behöver inget stort
lagerutrymme och kortar
ner supply chain

Figur 3.1 En sammanställning över möjligheter och svårigheter additiv tillverkning, taget ur Attaran (2017).

24

Nackdelar (1)

Nackdelar (2)

Nackdelar (3)

•Man kan inte tillverka stora
objekt på grund av brist på
materialstyrka.
•Det lönar sig inte att skriva ut
större objekt på grund av
förlägning av tid som krävs för
att slutföra processen.
•Delar som produceras med AMprocesser har oftast en grov yta,
vilket lämnar en ojämn yta och
påverkar slutproduktens
utseende.
•Att investera i en printer är
väldigt kostsamt och kan i
genomsnitt kosta alltifrån $5,000
uppemot $50,000 vilket
motsvarar 50000-500000 SEK.

•AM-processer är begränsade och
passar mer för en
lågvolymsproduktion som är
kundanpassade och inte för
massproduktion.
•Det är svårare att uppnå
stordriftsfördelar med AMprocesser som används vid
gjutningstekniker.
•För att få en bättre yta så krävs
att man bygger lager på lager,
det vill säga byggnad på höjden detta resulterar i att det krävs
flera lager vilket inenbär mer
tidskrävande.
•Materialutbudet är väldigt
begränsad. Majoriteten av AMprocesser kan enbart arbeta
med en materialtyp åt gången.
•Variationer i printar, material
och processer svårgör uteckling
av en standardiserad arbetssätt
för AM-processer.

•En 3D-printer är begränsade till
att enbart kunna printa ut objekt
som är mindre än själva printern
och printytan.
•AM-processer är relativt
långsammar än traditionella
tillverkningsprocesser - speciellt
vid massproduktion, som icke
gäller kundspecifika produkter.
•Kostnaden är även stor för själva
printern.
•Även material som används för
3D-printers är dyrt - tex
plastfilament som kan kosta
mellan $25 till $45 per kilogram
vilket mostvarar ca 250SEK till
450SEK för plastfilament per
kilogram.

Figur 3.2 Nackdelar (1) enligt Huang et al. (2012), nackdelar (2) enligt Gao et. al (2015) & nackdelar (3) enligt
Attaran (2017)

Enligt Huang, Liu, Mokasdar & Hou (2012) bidrar additiv med flertal förmåner, bland annat;
att produkter anpassas och designas utefter varje kund, reducerar material spill samt
energikonsumtion och påverkar därför inte miljön lika mycket samt on-demand tillverkning
som bidrar till bättre supply chain och billigare producerande artiklar till mindre användning
av resurser.
Vidare fortsätter Huang et al. (2012) med att mindre råmaterial behöver användas för att
producera i jämförelse med additiv tillverkning, men även att spill som går åt kan sedan
återanvändas igen. AM-maskiner kräver även inga kostsamma inställningar vid
produktionsstart, vilket är ekonomiskt besparande för små batchar. Det som utgör kostnaden
beror på kvalitén av detaljerna som tillverkas snarare än operatörskunskaper. Ytterligare
produktionsproblem så som kan uppstå vid linjebalansering samt flaskhalsar i produktionen,
reduceras på grund av den förnyade skrivaren som kan printa ut en hel komplex detalj.
Dock går det inte att jämföra produktionsvolymerna mellan additiv tillverkning och
traditionell tillverkning, då det är svårt att producera större objekt på grund av brist på
materialstyrka. De är även inte lönsamt att producera större objekt då det tar oftast längre tid
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att utföra byggprocessen. Andra faktorer som påverkar är kostnaden för AM maskiner, det är
en relativt dyr investering och kostnader kan uppgå allt från $5,000 till $50,000 för enbart en
maskin. Även miljöpåverkan så som användning av råmaterial och energikonsumtion är
mindre vid additiv tillverkning än vid traditionell tillverkning, med en reduktion på nästan
70%, enligt Huang et al. (2012).
Vidare fortsätter Huang et al. (2012) med tillverkning och produktleveranser till kunder
kräver ett samarbete inom supply chain då olika företag kan vara råmaterialleverantör,
komponentleverantör, utrustningsleverantör, distributörer, logistikleverantörer samt
återförsäljaren. Då material flöder fram inom supply chain och information flöder tillbaka
vilket krävs flera steg fram till slutkund, har det visat sig att additiv tillverkning minskar på
flera av dessa steg genom att kunna designa produkter med färre komponenter samt producera
nära kunder. Resultatet blir då minskad behov av lagring, transporter samt paketering.

3.2 Logistiska dimensioner
Kundservice ur ett logistikperspektiv innefattar flera olika aktiviteter. Kundservice handlar
om att skapa mervärde för kund, det behöver inte direkt ske till kund utan kan även ske innan
och från order samt under och efter leverans. (Jonsson & Mattson, 2017)

Service innan order

Service från
order Þ
leverans

Service vid
leverans

Service efter
leverans

Figur 3.3 Kundservice påverkan under olika tidsfaser, taget ur Jonsson & Mattson (2017)
Det handlar inte enbart om att smidigt kunna lägga in order, utan att även att få ta del av
information om leveranstider, lagernivåer och andra aspekter. Leveransservice innefattar olika
serviceelement som tillsammans uttrycker servicen från order till leveransen.
Servicekvalitet innefattar på en övergripande nivå, att förstå kundservice från flera perspektiv
mellan kunduppfattning och den faktiska kundservice som ges. (Mentzer, Flint & Hult, 2001)

3.2.1 Kvalitet/Leveranssäkerhet
Här ligger fokus på att rätt produkt levereras i rätt kvalitet och vid låg leveranssäkerhet så kan
det bidra till onödiga aktiviteter. Ifall leveranssäkerheten skulle vara hög, kan man eliminera
aktiviteter som sker på leveransmottagningen då man inte behöver kontrollera alla aktiviteter
som vanligtvis sker. Ett bra mått på leveranssäkerhet är att inte få klagomål av kunder
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gentemot de kundorder som skickas ut. Dessa klagomål kan vara alltifrån kvalitet inte
uppfyller det kvalitetskrav som produkterna bör följa, till att antalet artiklar inte stämmer med
följesedeln. Andra kvalitetsfel kan uppkomma vid mottagning av artiklarna och som har skett
under transporten men som inte har upptäckts vid leverantörens kvalitetskontroll. (Jonsson &
Mattson, 2017)
Under kvalitetsdimensionen kan man relatera lagersäkerhet med noggrannhet, vilket
inkluderar att ha rätt artiklar i ordern, korrekt antal artiklar samt ingen ersättning av artiklars
som beställts. Skulle produkter skadats eller gått sönder måste leverantören ersätta dessa
produkter. (Mentzer et. al, 2001)

3.2. Leveranstid
Här ligger fokus på den tid som uppstår mellan en tillkommen kundorder tills att en leverans
har skett. Här sker administrativa arbeten såsom orderbehandlingstider, utleveranser samt
transporttider men även tider mellan tillverkning mot order. Leveranstiden brukar oftast
läggas ut fram tills utleverans och sedan beror det på vad för kundspecifikationer som finns,
vilket gör så att leveranstiden varierar från kund till kund. Långa leveranstider kan bidra till
att flexibiliteten minskar men även ökade tider samt ökad kapitalbindning. (Jonsson &
Mattson, 2017)
Här kan man relatera leveranstid med tidsplan, vilket utgör den från det att en kundorder
tillkommer fram till dess att artikeln är levererad till rätt plats. Leveranstiden kan påverkas av
transporttiden samt restordertiden när produkter inte är tillgängliga. (Mentzer et. al, 2001)

3.2.3 Leveransflexibilitet
Här ligger fokus på att kunna anpassa sig till kundens order samt att kunna ta emot förändrade
önskemål vid pågående kundorder. Exempel på oväntade förändringar är leveranstider eller
antal artiklar. Leveransflexibilitet kan beräknas både innan order samt under leverans, vid
leveransflexibilitet innan order kan det innebära att leverantören ska kunna acceptera
leveranstider som skiljer sig från andra konkurrenter eller i mindre kvantiteter.
Leveransflexibilitet under leverans kan innebära högre krav vid kundanpassad kritik såsom att
kunna ändra kundorder vid kort varsel eller att ändra produktegenskaper på produkter som
redan har tillverkats. (Jonsson & Mattson, 2017)
Man kan relatera leveransflexibilitet med ordersläpp kvantiteter då det baseras på
produkttillgänglighet, vilket innebär om ett företag kan leverera den kvantitet kunden vill.
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Detta innefattar att kunder är som mest nöjd när ett företag kan leverera i rätt och önskad
kvalitet. (Mentzer et. al, 2001)

3.2.4 Leveransprecision
Här kallar man även leveransprecision för leveranspålitlighet och fokus ligger på
leverantörers förmåga att leveranser sker enligt planerade leveranstider som de har
överenskommit med sina kunder. Här handlar det oftast om artiklar som inte levereras från
lagerhyllan, utan som tillverkar direkt till kundens order. Låg precision hör till både för tidiga
men även för sena leveranser och detta kan påverka en hel monteringsanläggning, exempelvis
om en detalj inte levereras i tid så leder det till att man inte kan montera klart då man inte kan
fortsätta med tillverkningen utan rätt verktyg och rätt komponenter. (Jonsson & Mattson,
2017)
Leveransprecision handlar även om kundorientering hos leverantören och kunders uppfattning
gällande hur pass dessa leverantörer bryr sig om kunderna, hur kunniga personalen är, hur
mycket empati de visar i situationer samt hur mycket leverantörer hjälper till med att lösa
kunders problem. (Mentzer et. al, 2001)

3.2.5 Ordervinnare och orderkvalificerare
För att ett logistiksystem ska fungera krävs det inte bara att organisationen är väl utformat
eller att skapa effektivitet på olika möjliga sätt, det krävs även att skapa konkurrenskraft.
Konkurrenskraft får man fram genom att rätt logistik används men främst att rätt sorts
effektivitetsvariabler används. Genom att utgå från produkter samt tjänsters ordervinnare och
orderkvalificerare, kan man skapa konkurrenskraft och binda samman organisationens
strategier med logistikstrategier. (Jonsson & Mattson, 2017)
Orderkvalificerare har de egenskaper som krävs för att kunden ska överväga ett köp, det
används som en dörröppnare till en marknad. Här måste egenskaperna för orderkvalificerare
vara lika bra som konkurrenternas, annars kan det innebära att försäljningen minskar.
Ordervinnare har de egenskaper som krävs för ett avgörande köp för kunden. Här är det av
allra grad viktigast att ha en väl presentabel prestation för de egenskaper som avgör ett köp,
men även att prioritera ordervinnare egenskaper för att skapa en bättre konkurrensstrategi.
Harrison, Hoek & Skipworth (2014), beskriver ordervinnare och orderkvalificerare enligt;
Ordervinnare är faktorer som direkt och påtagligt avgör ett köp i marknaden. Där kunder tar
hänsyn till dessa faktorer vid köp eller service.
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Orderkvalificerare är faktorer som betraktas av marknaden som en ’’entrébiljett’’, där
produkter eller service bör motsvara standard prestationsförmåga.
Ordervinnare och orderkvalificerare är specifika för individuella segment, det kan alltså
handla om två produkter som produceras av samma tillverkare och gå igenom samma
försörjningskedja men som har olika mål.

ORDERKVALIFICERARE

ORDERVINNARE

Prioriterande egenskaper för
köp

Avgörande egenskaper för
köp

Lägst leveranstid, högsta
produktkvalitet, relativa priser
och enkelt att lägga in en
kundorder

Totala inköpskostnader,
möjlighet för anpassning av
leveranstider med kort varsel,
leveransvolymsanspassning

Avgörande om
kunden köper
produkten eller
väljer någon
konkurrent

Figur 3.4 Exempel på avgörande egenskaper för orderkvalificerare och ordervinnare, text
taget ur Jonsson & Mattson (2017)
Vidare fortsätter Jonsson & Mattson (2017) med att förklara att i början av en produkts
livscykel är inte utbudet så stort samt att volymerna oftast bruka vara låga. Det innebär att
priser blir en viktig egenskap hos orderkvalificerare då det avgör om kunden har råd att köpa
produkten eller inte. Produktegenskaper så som leveransservice blir nu istället ordervinnare,
tills mognadsfasen av livscykeln är igång. När mognadsfasen är igång och volymerna ökar,
tillför det en stabil konkurrens. Vid denna fas förändras egenskaper från ordervinnare till
orderkvalificerare och kräver vissa egenskaper för att kunden ska överväga ett köp.
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3.3 Olika AM-processer för additiv tillverkning
I mer än 20 år har additiv tillverkningsteknologin forskats kring och utvecklats och istället för
att ta bort material så tillåter denna teknologin att tillverka tredimensionerade objekt direkt
från CAD modeller som innefattar filer man tillverkat via datorprogram samt erbjuder fördel
med att tillverka komponenter gjorda på geometriska komplexitet som inte kan tillverkas på
det traditionella sättet. Material som kan användas vid denna typ av tillverkningsprocess är
fotopolymerer och som innebär en polymer som ändrar sina egenskaper i samband med
exponering av ljus, oftast är det ultravioletta eller
synliga utrymmen i det elektromagnetiska
spektret. Andra material som polyamid kan
användas vid tillverkning av komponenter eller
vax men även ABS-plats, polykarbonat, metall,
keramik m.fl. (Guo & Leu, 2013)
Vidare fortsätter Guo & Leu (2013) med att
introducera de olika AM processerna som kan
delas in i fyra olika kategorier; Vätska,
Fiber/Massa, Pulver och Fasta ark av olika slag

FDM 3D-printer, My3DConcepts (2019)

3.3.1 Vätska
Stereolithography eller SLA är den första typen av tillgänglig AM-teknik och kan
karaktäriseras genom att flytande ljuskänsligt harts som genom selektiv exponering av
ultraviolettljus formas till fast form. I processen delas CAD-modellen
in i lager och härdar hartset genom att varje lager i CAD-modellen
skannas av UV-ljuset. Efter att ett lager är byggt så sjunker
plattformen med ett lager i tjocklek och därefter sveps ett nytt lager av
färskt harts över den föregående skiktet som sedan skannas av UVljus och ändras från flytande till fast form. (Guo & Leu, 2013)

3.3.2 Fiber/Massa
Fused Deposition Modeling eller FDM är ytterligare en AM-process
som sätter in en tråd av smält material som vanligtvis tas från
plasttrådar. Materialet som används hettas upp till en temperatur strax

SLA 3D-printer, 3DHubs (2019)

över smältpunkten därefter pressas det ut genom ett munstycke på ett substrat och kyls ner
tills det har stelnat och bildat ett skikt. Robotcasting är även en slags AM-teknik pressar ut
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vattenhaltiga keramik massa lager-på-lager för att tillverka en 3D-detalj. Här används även ett
munstycke som pressar ut massan på ett substrat, precis som FDM-tekniken. Munstycket på
printern förflyttar sig vertikalt och adderar ett nytt lager av massa på föregående lager och
fortsätter upprepas tills den hela delen är färdigbyggd. Massans egenskaper är avgörande för
robotcasting då massan torkar från flytande till fast form vanligtvis inom 10 till 15 sekunder,
så att nästa lager kan adderas utan långt dröjsmål. Om massan är för tunn så kommer den att
komma ut som flytande pärlor och spridas okontrollerbart medan om den är för tjock så
kommer massan efterlikna ett rep. Därav behöver man ha rätt konsistens på massan så att
varje lager lägger sig bra och har raka väggar samt slät yta. (Guo & Leu, 2013)

3.3.3 Pulver
Denna typen av AM-process fokuserar på applicering av material i pulverform genom
användning av en värmekälla för att bygga varje skikt. En typ av process kallas för Selective
Laser Sintering eller SLS och implementeras genom att pulver sprids först ut och bildar ett
lager, därefter skannas det selektivt av en laser för att ändra tillståndet av materialet. En
process härstämmar från SLS är SLM och som står för Selective Laser Melting och innebär
att högeffektiv laserstråle smälter ner hela metallpulvret och som inte kräver extra arbete som
SLS. Laser Metal Deposition eller LMD är ännu en variant som används som pulverform i
additiv tillverkning, där pulvret sprutas och läggs in för att smältas av en högeffektiv
laserstråle. Det finns även andra sorters AM-processer som exempelvis 3D printing (ThreeDimensional Printing). Här sprider man ut en bädd av pulver och sedan sprutar ut ett medel
över pulvret för att materialet ska stelna och bilda ett lager. I jämförelse med andra sorters
AM-processer finns det en hel rad
fördelar med pulverbaserat material
då det täcker ett brett utbud av
material från det lägsta till den
högsta smältpunkten samt att det inte
kräver något stödstrukturer för att
bygga delar. Stödstrukturer är det
extra materialet som byggs på för att
forma objektet, som sedan kan
skäras av. (Guo & Leu, 2013)
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SLS 3D-printer, CMMRL (2019)

3.3.4 Fasta ark
Här finns sorts AM-process som kallas för Laminated Object Manufacturing eller LOM där
material som används för att framställa ett objekt används från fasta ark. Genom CAD
modellen som skapas på datorn skär AM-processen ett tvärsnitt längs konturerna på det fasta
arken med hjälp av en laserstråle som sedan fäster samman delen till objektet som byggs.
Lagerna som fäster samman pressas ihop med hjälp av en varm kompressor som aktiveras ett
värmekänsligt lim och tillåter skikten att fastna på varandra. Material som kan användas här är
exempelvis laminerat metall, limbelagt papper eller plast. Fördelen med denna sorts AMprocess är att laserstrålen endast behöver skära runt konturerna och inte i tvärsnitt som andra
nämnda processer. (Guo & Leu, 2013)
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3.4 Material
Guo & Leu (2013) nämner även att de flesta typer av AM-processer var tidigare gjorda för att
enbart producera plastprototyper. Dessa processer har idag utvecklats och tillåter fler detaljer
att byggas med olika typer av plaster men även komplexa nätformade detaljer som kan
användas direkt.
I figuren nedanför listas ett antal material enligt Guo & Leu (2013), som passar till respektive
AM-process som tagits upp under studien. I studien skrivet av Guo & Leu (2013), tas inga
exempel av användningsområden upp.

Materialtyp

AM-processer

Polymerer

SLA, SLS, FDM, 3DP,

Metaller

SLM, LDM

Keramiker

SLA, FDM, 3DP, SLS

Kompositer

FDM, 3DP, LOM, SLS, SLA

Figur 3.4 Olika material som kan användas i respektive processer, taget ur Guo & Leu
(2013).

3.4.1 Polymerer
En polymer är en stor molekyl bildad för att upprepa sin
struktur. För polymerer kan man använda respektive AMprocessen som står i spalten till höger i figur 3.1. Polymerer
Polymer, Wikipedia (2018)

33

kan bland annat vara i form av vätska, fiber/massa och pulver. Användningsområden för
materialet som används bland annat som polymerer, är ljuskänsligt harts, nylon, ABS-plast
samt vax. Här är nylon en av de mest användbara polymerer som finns för SLS-processen
eftersom det smälter och binder samman mest naturligt, utav alla polymertyper. För FDMprocessen är ABS-plast lättast material att arbeta med och med 3D printers arbetar man mest
med vax och elastomer.

3.4.2 Metaller
Metaller kan produceras antingen på indirekt metod, vilket innebär att man delvis smälter ner
metallbitarna för att sedan binda ihop det till ett objekt. Metaller kan bland annat vara i form
av pulver. Exempelvis i en 3D printer så sprejar man ett flytande bindemedel på ytan av
metallpulvret som sedan binder ihop metallpartiklarna. Det finns även direkt metod som
innebär att en högeffektiv laserstråle smälter metallen och binder samman metallpartiklarna
för att tillverka detaljen. Exempel på metaller som används inom AM-processer är titan,
rostfritt stål och nickel. Ytterligare en tillverkningsprocess inom AM är snabb prototyping där
metallen lägger sig utefter ett speciellt mönster.

3.4.3 Keramiker
Keramik är icke-metall och solida material, den tål höga temperaturer och används mycket
inom industrin. Dock är materialet väldigt stelt och hårt vilket gör det svårt för att producera
delar som är geometriskt komplexa att bygga. Keramiker kan bland annat vara i form av
vätska, fiber/massa och pulver. Här kan man producera via indirekt eller direkt metod. Med
indirekt metod kan man exempelvis använda i en 3D printer, där sprejar man ett flytande
bindemedel för att binda samman keramik pulvret och därefter pressas skikten ihop. Med
direkt metod använder man högre temperatur vid upphettning av keramiken och det är även
lättare att tillverka färdiga detaljer.

3.4.4 Kompositer
Kompositer tillverkas av att man använder två olika slags material, som skiljer sig med
fysiska eller kemiska egenskaper och som behålls separata då man inte kan tillverka delar ifall
man enbart använder sig av ett material. Kompositer kan bland annat vara i form av vätska,
fiber/massa, pulver och fast ark. Här skiljer man på homogen sammansättning eller
inhomogen sammansättning. Med homogen sammansättning kan det exempelvis vara
blandning av två olika pulver som sammanbindas för tillverkning av en detalj. Material som
kan använda i denna sorts produktion är keramik, metall och polymerer. Med inhomogen
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sammansättning innebär att blandningsförhållandet kan varieras och leder då till att
egenskaperna ändras hos materialet.

4. Empiri
I detta avsnitt behandlas den data som har samlats in från samtliga två företag. Här delas
avsnittet in i fyra kategorier; Bakgrund om företaget, produktion inom företaget, materialval
inom företaget samt logistiska aspekter hos företaget. Intervjuer hos respektive företag ska
tydliggöra perspektivet med additiv tillverkning för läsarna.

4.1 Tillämpning av additiv tillverkning hos två företag: NU-läge
Företag A
Bakgrund
Företag A är ett svenskt bilindustriföretag som har sina fabriker i bland annat Göteborg.
Företaget vill av sekretessbelagda skäl vara anonyma. Företag A har använt sig av additiv
tillverkning sedan år 1994/1995, vilket påbörjades på företagets designavdelning. På
avdelningen där intervjupersonen jobbar på, så började man med 3D printing projektet i april
2018.
Utöver 3D printing så använder företaget sig även av traditionell tillverkningsprocess, bland
annat där de CNC-svarvar, fräser och även använder sig av vakuum för att forma delar. Här
vill man satsa på att försöka printa allt som är printbart och dem började med två printar år
2018 men har nu ökat till fem stycken printar. Inom en snar framtid kommer företaget
inskaffa fler printar, eftersom att efterfrågan ökas varje dag. Företag A har idag inskaffat sig
en workshop som de kallar det för, där printar finns samt dedikerade operatörer som jobbar
med printarna. Enligt Företag A så använder de sig av additiv tillverkning för att tillverka
prototyper men även slutkomponenter som används i produktion. Då dem enbart producerar
till sina egna kunder inom företaget ramar, kör de endast in-house. Företag A tillhör
kategorierna snabbtillverkning, snabbprototyping samt snabbverktyg då företaget tillverkar
produkter som används både inom den traditionella produktionen samt som verktyg inom den
traditionella produktionen.
Företag A använder sig av tillverkningsprocessen make-to-order med varierande
produktionsvolymer då allt beror på den ordermängd som beställs av kund. Dessa volymer är
kundanpassade för att man skall slippa lager. Hos Företag A tillverkar man i plast och
använder sig av FDM-tekniken. Företag A fokuserar på ledtider, kvalitet, ställtider och dylikt.
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Målet är att kunna leverera inom en vecka, hålla ledtider så korta som möjligt och minska
lagerhållningen.
Produktion
Här tillverkar man reservdelar, produktionsverktyg, logistikdelar som till exempel blåbackar
för material såsom skruvar, mätverktyg, fixturer m.m. Anledningen till att företaget använder
sig av additiv tillverkning är på grund av att det bidrar till; kostnadsreducering, förkortade
ledtider, fria designmöjligheter, mer ergonomiska detaljer, viktreducering på komponenter,
minska bundet kapital i lagret., dock tas inte kvantiteter och kostnader upp och därav utesluts
de två aspekterna. Det räcker det med att printa on-demand, det vill säga att man inte behöver
lager utan tillverkar direkt på beställning.
Här behöver man inte vara lika beroende av underleverantörer och man kan ersätta detaljer
som exempelvis är tillverkade i metall med plast, vilket ses som en förutsättning för företaget
då man minskar på bland annat kostnader och viktreducering.
Anledningen till att företaget enbart producerar vissa komponenter, är på grund av att utbudet
hela tiden ökar och företaget tillverkar massvolymer av olika detaljer varje dag, vilket kan
innefatta alltifrån ca 1–50 objekt per orderingång. Intervjupersonen berättar även att deras
produktportfolio av printbara detaljer ökar varje dag, vilket leder till att de tillverkar nya och
låga kvantiteter av unika detaljer hela tiden.
Material
Materialet som används vid additiv tillverkning inom företaget är polymerer, det vill säga
plast och det är till exempel nylon, PTG (plast som används till bland annat petflaskor), ABS
(plast som används till bland annat instrumentpaneler), TPU (plast som är i mjuk form och
som används till bland annat plastskydd på en dragare) m.fl. Inom företaget har man påbörjar
printa ut i metall i honeycomb struktur för att minska vikten, dock så kommer företaget att
börja satsa 100% på metallproducerade detaljer år 2020. 3D printern som kommer att införas
för metall, kommer att producera objekt med trådbaserad tillverkning då företaget anser att
det är mer värt än vid pulverbaserad tillverkning. Orsaker till företagets val beror på att det
krävs mer kunskap för pulverbaserad produktion än vad som krävs vid trådbaserad
produktion.
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Företaget använder sig av det material som passar det hållfastegenskaper som krävs, det kan
vara så att kunden vill köpa en artikel som är gjord av metall men som går att produceras i
plast och ha lika bra hållfastegenskaper som metall.
Företag A tillverkar reservdelar till maskiner som används för att producera, exempelvis
stödmaterial runt dragaren, fixturer, klackar som skyddar karossen, mätverktyg för karosser,
blåbackar för material etc. Företagets printar har en hel del utbud för material som är tillåtet
att använda inom tillverkning, vilket innebär att dem har kunnat skriva artiklar i all sorts
material som testats. Inom företaget används FDM tekniken för printrarna, vilket hittills har
varit lönsamt.
Logistiska dimensioner
Företaget tar hänsyn till logistiska aspekter så som ledtider, leveranssäkerhet, ställtider och
dylikt genom att titta på hur mycket som går att fylla i printbädden. Ju mer som printas
parallellt, desto billigare blir det, då det krävs engångs efterbearbetning. Det innebär att man
plockar av alla artiklar på en och samma gång istället för att ladda printern efter varje gång.
Företagets målsättning är att kunna leverera inom max en vecka. Skulle man leverera efter ett
antal veckor kommer kunden att vända sig till andra leverantörer.
Ytterligare ett mål som företaget strävar efter, är att hålla ledtider korta och även minska
lagerhållningen genom att utöka antalet skrivare, detta bidrar till att företaget kan ta bort vissa
lagerplatser. Inom företaget kan man beställa stora volymer av 3D printade artiklar, vill man
dock beställa en stor volym av artiklar så kommer printarna vara igång dygnet runt. Detta
hade leda till att andra arbetsorder blir kvarliggandes, därav är målsättningen är att inskaffa
större printar som klarar av massvolymen utan negativ påverkan på leveranstiden
I början av projektet hade företaget problem med leveranssäkerheten/kvalitén då kunden inte
hade fått rätt artikel på grund av missar i ritningarna som inte togs hänsyn till, detta kunde till
exempel vara att man hade missat gängor i hålet vilket hade lett till att artikeln inte printades
ut ordentligt. Därför är det viktiga för företaget idag, att alltid kvalitetssäkra genom att
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kontrollmäta efter varje utskrift, speciellt om det är en detalj som skall användas för
geometrimätning för karosser.
Inom verksamheten är ställtider väldigt viktiga för företaget vid masstillverkning, genom att
preparera, det vill säga man undvika stödstrukturer och kontrollera innan produktion påbörjar,
så att efterbearbetning är så minimal som möjligt. Det är även viktigt att försöka undvika
stödstrukturer så mycket som möjligt, eftersom det kan bidra till mindre ställtider genom att
reducera efterbearbetning.
Orsaken till att företaget vill undvika stödstrukturer så mycket som möjligt beror på att
stödstrukturerna är vattenlösliga och tar tid att lösas upp, vilket påverkar leveranstiden.
Det är även billigare att tillverka, jämfört med traditionell tillverkning då ställkostnader är
lägre än om man köper in från leverantörer samt att om man använder rätt printparametrar så
bidrar det till minimalt med spill vid 3D printing. Dock kan det bli dyrare med 3D printing om
materialet är dyrt samt passar enbart en viss printer. Jättestora artiklar är inte heller lönsamt
att skriva ut då printern kommer vara upptagen i flera dagar åt ett projekt. Därför krävs det att
man överväger vad som kan anpassas för additiv tillverkning samt vad som inte bör printas ut.
Detta kräver oftast en business case för varje artikel som ska skrivas ut, enligt
intervjupersonen.

Kvalitét/Leveranssäkerhet, rätt produkt levereras
till rätt kvalitet

Leveranstid, tiden från att kundorder erhållits till att
leverans har skett

Leveransflexibilitet, anpassa sig till förändring av
kundorder i överenskommelse vid pågående order

Leveransprecision, vilken utsträckning en leverans sker
vid de leveranstidpunkter som överenskommit med kunden

Figur 4.1 Hur företag A prioriterar logistik- och produktdimension från skala 1–5 där 1 är
minst viktigast och 5 är allra viktigast, för att uppnå konkurrensfördelar.
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Företag A upplever även att additiv tillverkning erbjuder mer flexibilitet än vid traditionell
tillverkning då man har designfrihet. Det behövs alltså inte svarvning och fräsning av material
innan man får en färdig produkt. Man kan även individanpassa artiklarna och inte enbart tänka
på att det ska passa utrustningen, exempelvis smidiga sittpallar som används till olika
arbetsmoment.
Om Företag A beskriver aspekter så som ordervalificerare och ordervinnare för företaget är
leveranstiden som erbjuds till kunden, den optimala tiden som är snabbare än andra
leverantörer.
På grund av att företaget har sina kunder inom sina ramar utgör det att leveranstiden inte blir
lika lång jämfört med andra leverantörer. Detta gör att företagets förmåga att snabbt kunna
leverera och lockar till sig kunder.
Kunder väljer Företag A på grund av den interna försäljningen, då de vet att leveranstiden är
minimal jämfört med andra leverantörer. Detta kan kopplas samman med leveransprecision,
då det är viktigt för Företag A att kunna leverera inom den överenskommelsen de har med
kunder.
Rise Swecast AB
Bakgrund
Företaget Rise Swecast AB ligger i Jönköping och började använda additiv tillverkning för att
göra visningsexemplar och enklare gjutningsmodeller. Företaget går under namnet Swerea
SWECAST och köpte in sin första 3D printer år 2006 i modellen Stratasy.
Företaget planerar på att inskaffa fler skrivare, men har i dagsläget enbart dessa två stycken
skrivaren. Rise Swecast AB tillhör kategorierna snabbprototyping då företaget tillverkar
produkter som enbart används som visningsexemplar för kunder. Rise Swecast AB tillverkar
enligt make-to-order och tillverkar endast vid behov vilket utgörs till en låg
produktionsvolym.
Företaget i sig producerar inga färdiga artiklar, utan gjuter komponenter som sedan bearbetas
och monteras in i något som blir en produkt. Kvartssanden som används till skrivaren har vid
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några tillfällen varit beståndsdelen i exempelvis konstverk så som lutande vattentornet i en
fotografisk utställning år 2016–2017.

Produktion
Företaget är ett forskningsinstitut som använder S-Max skrivaren för att tillverka 3D Sand
Printed gjutformar för att kunna gjuta olika provämnen som tas fram för forskningsprojekt.
Swerea SWECAST gör många konsultuppdrag där de bland annat hjälper företag med att
konstruera gjutgods så att det blir lättare att framställa, exempelvis från svetsat till gjutet.
Rise Swecast AB använder sig av tillverkningsprocessen make-to-order med låga
produktionsvolymer då företaget enbart printar ut gjutformar som prototyper för andra
företag, efterfrågan kan vara alltifrån en till ett dussintal vid prototyptillverkning.
I deras maskin printas det sandkärnor för serieproduktion med serier på maximalt 2000
exemplar per år och affärer sker med det externa bolaget som äger maskinen.
Material
Printerns storlek är 1800 x 1000 x 700 mm. Den tar ca 16 timmar att producera med
printhastighet på cirka 4,5 cm i höjden/timme. Detta medför att företaget endast printar med
en lägre bygghöjd och tömmer maskinen snabbare. Företaget startar skrivaren cirka klockan
15:00 varje dag och börjar tömma den skrivaren cirka klockan 07:00 dagen därpå. Formarna
som printas ut liknar legobitar som sedan pusslas ihop på gjuteriet, innan det är dags för
gjutning.
Detta kan ses som en begränsning för just detta material som används, därav tillverkas inga
stora volymer då det är fem gånger dyrare att printa ut dessa sandkärnor än vid traditionell
tillverkning, då allt beror på material vilket i detta fall utgör en dyr typ av material som
används vid gjutning. Volymtillverkning bidrar till större kostnad, speciellt vid AM-processer
som används vid gjutning.
Företaget använder sig av en 3D hybridtillverkning av metalliska komponenter och detta
använder dem för att tillverka gjutformarna som är svårare att printas ut på traditionellt vis.
Denna typen av 3D printer använder kvartssand som binds samman med ett bindemedel i ett
tvåkomponentsystem. Material kommer från ett munstycke ur printern, där sanden och
bindemedlet sammanfogas och bildar ett objekt.
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Kvalitét/Leveranssäkerhet, rätt produkt levereras
till rätt kvalitet

Leveranstid, tiden från att kundorder erhållits till att
leverans har skett

Leveransflexibilitet, anpassa sig till förändring av
kundorder i överenskommelse vid pågående order

Leveransprecision, vilken utsträckning en leverans sker
vid de leveranstidpunkter som överenskommit med kunden

Figur 4.2 Hur Rise Swecast AB prioriterar logistik- och produktdimension från skala 1–5 där
1 är minst viktigast och 5 är allra viktigast, för att uppnå konkurrensfördelar.

Logistiska dimensioner
Då det mest handlar om att företaget utför arbeten inom forskningsprojekt som löper över en
längre tid så tar dem inte hänsyn till ledtiden så värst mycket, utan enbart när det gäller
ledtider för att producera prototyper.
Konkurrensfördelen för Swerea SWECAST blir bland annat kortare ledtider och minst 70%
kostnadsreducering, detta är kostnader utöver materialet och kan bland annat vara
tillverkningskostnader kostnader som exempelvis berör efterbehandlingar och produktion av
gjutningsformen samt den totala kostnaden blir billigare. Företaget printar sandkärnor och
formar och säger att kostnaden för att printa ut dessa kärnor är 5 gånger dyrare än kärnor som
tillverkas via traditionellt vis i en kärnskjutsmaskin. Det behövs dock ett verktyg för att kunna
tillverka dessa kärnor via traditionell tillverkning och det kan vara kostnadsdrivande. I många
fall så bör hela tillverkningsserien printas ut innan summan överstiger den kostnaden som
skulle uppstå vid traditionell tillverkning, än om verktyget och de kärnskjutna kärnorna skulle
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produceras tillsamman. Skulle det dock vara komplexa kärnor som produceras så kan det inte
gå på traditionellt vis och vinsten resulterar i att det istället görs enklare efterbehandlingar.
En stor kostnad med additiv tillverkning enligt företaget, är den manuella hanteringar efter att
printingen är klar. Swerea SWECAST har även startat upp ett nytt projekt för att
sammankoppla robotar på 3D printarna, som skall hjälpa till med at tömma printboxar
reducera tid. Utifrån informationen som tagits emot av intervjupersonen så tyder det på att
deras aspekter över ordervinnare samt orderkvalificerare, är faktumet att de är det enda
företaget är det enda företaget som levererar 3D printade kärnor och formar med, dock skulle
man kunna säga utifrån logistiska dimensioner att orderkvalificerare och ordervinnare är
leveranssäkerhet det vill säga att kunder får den bästa kvalitén på gjutningsmodellerna, ledtid
vilket menas att kunden får en snabb leveranstid och leveransflexibilitet det vill säga att
företaget kan anpassa sig efter förändringar i kundorder.
Fokus ligger på snabb leveranstid och kvalitetstänk gällande att kunna bidra kunder den bästa
kvalitén på protoyperna för att få nöjdare kunder och vara unika av sitt slag då det inte finns
några konkurrenter inom samma bransch. De erbjuder kunder deras produkter mot en viss
kostnad och om kunderna inte är villiga att betala priset, så blir det ingen affär.
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5. Analys
I detta kapitel behandlas teoretisk referensram och empiri tillsammans genom att
sammanställa och analysera den data som samlats i respektive avsnitt. Modellen som har
bifogats nedan visar hur analysen är uppbyggd samt hur dessa delkapitel har behandlats. I
slutet av varje delkapitel så har en figur bifogats för att sammanfoga det behandlade
området.
5.1 Möjligheter och
svårigheter med
additiv tilverkning

5.5 Material

5.4 Olika
tillverkningsprocesser
för additiv tillverkning

5.2 Logistiska aspekter

5.3 Ordervinnare och
orderkvalificerare

Figur 5.1 De olika delområdena som behandlas i kapitel 5 Analys

5.1 Möjligheter och svårigheter med additiv tillverkning
Petrick & Simpson (2013) beskriver additiv tillverkning som en designfrihet utan hinder som
även kan användas för att tillverka komplexa detaljer, vilket stämmer ihop med Företag A’s
nyttjande av additiv tillverkning, då dem själva har tillverkat komplexa detaljer som sedan har
använts i produktionen.
I artikeln skrivet av Petrick & Simpson (2013) skriver författarna om att det finns kritiska
materialegenskaper vid design och produktion, vilket kan sammanknytas med Företag A’s
kriterier om noggrann preparation innan tillverkning, för att försöka minimera på
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efterbearbetningen eftersom att det krävs en hel del efterbehandlingar. Rise Swecast AB tyder
på att det inte kräver några större efterbehandlingar, vilket visar en tydlig skildring mellan
företagens tillvägagångssätt vid produktion.
Begränsningar enligt Huang et al. (2012) är bristen på materialstyrka vid tillverkning av
additiv produktion, då det inte lönar sig att skriva ut större objekt. Detta kan kopplas till
Företag A och till Rise Swecast AB som både försöker bygga på så låg höjd som möjligt och
som bidrar till lägre printhastighet. Trots kostnadsreducering enligt samtliga författare i teorin,
så uppstår det ändå kostnader som exempelvis för Rise Swecast AB som har en stor kostnad
vid manuella hanteringar efter att printingen är klar. Det kan innebära att trots att additiv
tillverkning bidrar med kostnadsreducering innebär det inte att alla kostnader är billiga, då allt
beror på materialtyp och även vad för slags AM-process det gäller. På så sätt kan författarna
som delar åsikter om att additiv tillverkning bidrar med kostnadsreducering, kan vara
missvisande för läsaren som då får en uppfattning om att additiv tillverkning enbart bidrar
med kostnadsreducering. Fastän det visar sig att för företaget Rise Swecast AB är både den
manuella hanteringen en stor kostnad men även materialet som används för deras AMprocess.
Kostnader för Företag A är ju även att de måste preparera mycket innan tillverkning för att
undvika bland annat stödstrukturer och det är ju även dolda kostnader som kanske inte alltid
är tydliga när det gäller additiv tillverkning. Detta visar ju att båda företagen har en hel del
kostnader trots att de använder sig av olika slags AM-processer men även att trots att man
använder olika material så uppstår det alltid kostnadsaktiviteter för varenda steg som görs i
processen.
Enligt Attaran (2017) så är inte bara 3D-printern dyr utan även material såsom plastfilament,
dock går det inte att jämföra det med Företag A då de har uteslutit siffror såsom kvantitet och
kostnader, men Företag A påstår ändå att materialet som används vid produktion av AMprocesser är billiga för dem då deras printer klarar av de flesta plaster och inte enbart en
specifik.
Företag A tyder på att det blir billigare om man printar parallellt för att det då enbart krävs
engångs efterbearbetning eftersom man plockar av alla artiklar på en och samma gång istället
för att behöva ladda printern efter varje gång. Rise Swecast AB printar även på en lägre
bygghöjd för att kunna tömma printern snabbare och sedan plocka av allt samtidigt. Detta
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tyder på att båda företagen printar i en låg bygghöjd för att nyttja all kapacitet samt att både
företagen printar alla delar samtidigt och plockar sedan av allting samtidigt. Detta kan
sammankopplas med leveranstid, som är en viktig dimension för Företag A, då kunder
snabbare får sina leveranser om printingen går snabbare.
Företag A har även haft problem med leveranssäkerheten i början då dem hade gjort missar i
ritningar, vilket hade resulterat i att artikeln inte printades ut ordentligt. Här har man som
Petrick & Simpson (2013), vart tvungen att ompröva sina teorier och metoder fram till dess att
man har hittat rätt metod. Dessa teorier är olika arbetssätt som testas inom företag för att hitta
den rätta, för att sedan kunna implementera den arbetsteorin i produktionen.
Som Attaran (2017) beskriver om bland annat kostnadsreduktion och eliminering av
överflödiga delar, upplever Företag A även att additiv tillverkning bidrar med
kostnadsreducering, förkortade ledtider, fri designmöjlighet samt minskad bundet kapital
genom on-demand tillverkning. Både företaget och Attaran (2017) instämmer om att man
besparar på lagerutrymme som inte behövs och som bidrar till mindre miljöpåverkan utsläpp,
som enligt Huang et al. (2012) är mindre miljöpåverkan av råmaterial och energikonsumtion.
Vidare tycker Företag A att man kan individanpassa sina artiklar. Detta stämmer bra överens
med Gao et al. (2015) som anser att AM är användbart vid produkter som är
kundspecificerade.
Rise Swecast AB tillverkar komplexa delar med hjälp av additiv tillverkning och som
reducerar kostnader med 70%, vilket kan kopplas samman med Attaran (2017) som beskriver
att man kan tillverka komplexa detaljer till reducerad kostnad. Dessutom så åstadkommer man
konkurrensfördelar genom kortare ledtider, vilket även överensstämmer hos både Rise
Swecast AB samt Företag A. Rise Swecast AB och Företag A är enade om att additiv
tillverkning bidrar till en kostnadsreduktion vid tillverkning av objekt.
Skillnaden här mellan Företag A och Rise Swecast AB är att materialet för produktion är
billigare för Företag A men dyrare för Rise Swecast AB. Detta kan sammankopplas med Gao
et al. (2015) som säger att vissa kostnader för att uppnå stordriftsfördelar kan vara större och
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ha längre cykeltid med AM jämfört med traditionell tillverkning, som exempelvis vid
gjutning. Detta kan ses som en begränsning för Rise Swecast AB, då att printa det är dyrare
att printa ut vid gjutning än om man printar ut plaster så som Företag A gör. Allt skiljer sig i
materialtypen men även vad för slags AM-process som används.

Företagen
överensstämmer om:
• 1. Lägre ledtider
• 2. Kostnadreducering vid
produktion
• 3. Lagerutrymme
• 4. Efterbehandlingar på
printade objekt
• 5. Tillåter tillverkning av
komplexa detaljer
• 6. Kundspecifika artiklar

Företag A
• 1. AM bidrar med lägre
ledtider för företaget.
• 2. AM bidrar med
kostnadsreducering vid
produktion för företaget.
• 3. Printar on-demand för
att undvika lager.
• 4. Kräver mer
efterbehandlingar, dock
går att minimeras med rätt
preparation
• 5. AM bidrar med
komplexa detaljer för
företaget.
• 6. Företaget tillverkar
kundspecifika produkter
utefter behov, alltifrån
enklare objekt till mer
komplexa.

Rise SWECAST AB
• 1. AM bidrar med lägre
ledtider för företaget.
• 2. AM bidrar med
kostnadsreducering vid
produktion för företaget.
• 3. Printar enbart vid
beställning av andra
företag.
• 4. Kräver enklare
efterbehandlingar vid
printade objekt.
• 5. AM bidrar med
komplexa detaljer som är
svårare att printa ut på
traditionellt vis.
• 6. Företaget printar
enbart ut samma slags
objekt till alla kunder endast prototyper.

Figur 5.2 Sammanställning över Företag A och Rise SWECAST AB överstämmelser med
additiv tillverknings kritiska aspekter. Röd text innebär skillnader mellan företagen och grön
text innebär likheter mellan företagen.

5.2 Logistiska dimensioner
Företag A tar hänsyn till logistikaspekter så som ledtider, leveranssäkerhet/kvalitet, ställtider
och dylikt enligt Jonsson & Mattson (2017) samt Mentzer et al. (2001) över olika
serviceelement. Rise Swecast AB tar också hänsyn till vissa logistiska aspekter enligt Jonsson
& Mattson (2017) samt Mentzer et al. (2001), så som ledtider men tycker de är lika viktig
med leveranssäkerhet, leveransprecision.
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Som Petrick & Simpson (2013) medger, kan vem som helst tillverka både utan kunskap och
förståelse. Detta kan ses som ett kvalitetsproblem då det inte finns tydliga gränser mellan
designa och producera. Additiv tillverkning är en begränsning i sig då artiklar som skrivs ut
kräver efterbehandlingar och även att man finslipar objekten så att det uppnår prestandamål.
Processerna kan inte heller kontrolleras i realtid vilket innebär att det inte finns
processövervakningar samt återkopplingsverktyg som kan användas för att kontrollera.
Resultatet blir då variationer mellan varje detaljs som produceras och från maskin till maskin.
Enligt Attaran (2017) öppnar additiv tillverkning upp möjligheter för att ett företag ska kunna
effektivisera sin produktion, detta kan tolkas som att företag hellre väljer att effektivisera
produktionen än att fokusera på kvalitetsproblem som uppkommer med AM-processer. Detta
kan kopplas samman med Företag A som upplevde problem med leveranssäkerheten då
kunden inte hade fått rätt artikel på grund av missar i ritningen som inte togs hänsyn till, och
det kunde exempelvis vara att man hade missat gängor i hålen vilket bidrog till att artiklarna
inte printades ut korrekt. Med tiden har Företag A ständigt arbetat med att förbättra sin
additiva produktion och detta gör de genom att kontrollmäta efter varje utskrift speciellt om
det är detaljer som används för geometrimätning för karosser. Detta kan upplevas ostabilt och
tidskrävande från både operatörer och hela produktionskedjan som hela tiden måste hålla koll
på produktionen så att inget går fel.
Företag A strävar efter så korta ledtider som möjligt eftersom att de är ett tillverkande företag
som använder sina producerande artiklar inom sin tillverkning och bör därför hålla en så
minimal lagerhållning som möjlig. Medan Rise Swecast AB är ett prototyptillverknings
företag som värdesätter det flesta logistiska aspekter enligt Jonsson & Mattson (2017), dock
ligger fokus på ledtider som bidrar till kostnadsreducering.
För Företag A är kvalitén/leveranssäkerhet en viktig dimension då företaget ständigt
kontrollerar och testar andra sätt om det inte fungerar som det ska, som exempelvis när de i
början hade missat gängorna i hålen på objekten som printades ut. Andra viktiga dimensioner
för Företag A är leveranssäkerhet och det är för att de prioriterar att kunna leverera vid
överenskommande tid. För Rise Swecast AB är även ledtid en viktig dimension här, eftersom
att företaget vill utnyttja printbädden och kapaciteten så mycket som möjligt då kostnader för
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material och manuella hanteringar redan är höga. Dessutom är andra dimensioner så som
kvalitén väldigt viktigt för företaget och det kan bero på att Rise Swecast AB redan har flera
höga kostnader såsom den manuella hanteringen efter printingen samt materialet, och då kan
det betyda att de vill göra allt så bra som möjligt för att slippa göra om och lägga på
ytterligare kostnader genom bland annat missar eller fel. Både Företag A och Rise Swecast
AB tycker att kvalitén är allra viktigast för de, då man vill leverera rätt produkt till rätt
kvalitet, vilket stämmer bra överens med Jonsson & Mattson (2017) och Mentzer et al. (2001)
beskrivning av leveranssäkerhet.
Anledningen till att företagen har skalfördelar de olika logistiska dimensionerna, beror på att
Företag A levererar enbart inom företagets ramar det vill säga att kunderna befinner sig inom
företaget och att företaget enbart levererar till kunder som redan befinner sig inom företaget.
Detta innebär att att deras fokus inte är lika hög då kunderna är närmast de. Medan Rise
Swecast AB levererar till kunder utanför företagets ramar, vilket innebär att kunderna är
externa och befinner sig utanför företaget deras fokus på ledtider blir då en topp prioritering.
Skillnaden är att ställtiden är väldigt viktigt för Företag A då de brukar masstillverka, och vill
därför hålla efterbehandlingar så enkla som möjligt genom att preparera noggrant innan
produktion, vilket innebär att de försöker undvika stödstrukturer för att minska på ställtiderna.
Dock är detta individuellt för Företag A då Rise Swecast AB har lättare efterbehandlingar
som inte tar lika låg tid och för Rise Swecast AB är inte ställtider lika viktiga då de enbart
producerar vid behov för att kunna visa upp tillverkade visningsexemplar för andra företag.
Det kan innebära att beroende på vad för AM-process som används samt vilket material som
används kan det resultera i olika utfall gällande ställtider.
Därefter är leveransprecision näst viktigast för Företag A men en topp prioritering för Rise
Swecast AB , vilket gäller den utsträckning en leverans sker vid de leveranstidpunkter som
överenskommit med kund. Då detta är väldigt viktigt för båda företagen, stämmer deras
policy bra överens med Mentzer et al. (2001) beskrivning om leveransprecision, där företaget
visar vilken service dem ger till kunderna och hur väl dem tar hand om sina kunder.
För båda företagen är leveransflexibilitet den minst viktiga dimensionen, Rise Swecast AB
fokuserar minst på leveransflexibilitet då de tillverkar endast prototyper och inte
slutkomponenter. Detta innebär att de inte behöver vara flexibla med sina leveranser då
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komponenterna som byggs enbart är för visningsexemplar. Företag A prioriterar
leveransflexibilitet minst, på grund av att kundkretsen befinner sig inom företagets ramar. Då
kundkretsen befinner sig inom ramarna, bidrar det till att kunder får leveranser väldigt snabbt
i vanliga fall, jämfört med andra leverantörer.
Prioritering av
leveransservice hos
respektive företag frånbetygsskala 1-5

Företag A

Rise SWECAST AB

Leveranssäkerhet

5

5

Leveranstid

3

5

Leveransflexibilitet

3

3

Leveransprecision

4

5

Figur 5.3 Översikt över Företag A och Rise SWECAST AB prioriteringar av leveransservice,
skalfördelning sker från 1–5, där 1 är minst viktig och 5 är viktigast.
Skalfördelningen visar att Företag A har en topp prioritering medan Rise Swecast AB har tre
stycken, detta kan bero på att Företag A vill att det ska vara mest fokus på kvalitén då man
vill att kunderna som befinner sig inom intern part ska bibehållas på det sättet. Medan Rise
Swecast AB som har externa kunder väljer att fokusera på de flesta dimensioner, just för att
de inte har den personliga kontakten eller delar samma policy som kunderna har som befinner
sig utanför företaget. Trots att teorin motbevisar kvalitén med additiv tillverkning, väljer ändå
företagen att investera i denna typ av tillverkningsprocess. Detta kan vara för att
kostnadsreduceringen är optimal och även att man kan tillverka komplexa geometrier samt
kundspecifika objekt på ett unikt sätt som inte går att tillverkas på konventionellt sätt.
Dessutom bidrar AM med mindre miljöpåverkan än vid traditionell tillverkning och även att
man kan decentralisera AM, vilket tillåter företag att kunna skapa objekt utan att behöva
investera i en hel fabrik. Trots att kvalitén inte går så bra ihop med AM enligt teorin innebär
det inte att företagen säljer produkter av dålig kvalité.
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5.2.1 Ordervinnare och orderkvalificerare
Företag A erbjuder snabba leveranstiden till kunderna, dessa kunder är interna och får därav
en snabb leverans, men även kvalitet/leveranssäkerhet som är en prioritet vilket bidrar med
nöjda och återkommande kunder. Trots att Företag A har tidigare haft problem med kvalitet
när de har gjort missar så har de ändå utvecklats och hittat lösningar på problem genom att
ständigt kontrollera och förbättra. Detta stämmer bra med Jonsson & Mattson (2017), där
författarna beskriver att orderkvalificerare har bland annat lägst leveranstid som en egenskap.
Rise Swecast AB erbjuder kunder bra kvalitet och precision med fokus på leveranstid samt att
detta företaget är det enda företaget som producerar sandprintade kärnor med additiv
tillverkning.
Enligt Rise Swecast AB så är deras syn på ordervinnare och orderkvalificerare att de inte har
några konkurrenter inom denna bransch vilket blir en avgörande ordervinnare för kund, dock
så kan det ses annorlunda ut ur logistiska dimensioner och som kan kopplas med Jonsson &
Mattson (2017). Dessa aspekter kan bland annat vara leveranssäkerhet det vill säga att kunder
får den bästa kvalitén på gjutningsmodellerna, ledtid vilket menas att kunden får en snabb
leveranstid och leveransflexibilitet det vill säga att företaget kan anpassa sig efter förändringar
i kundorder.
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Företag A

RISE Swecast AB

• Egenskaper som stämmer
överens med Jonsson &
Mattson (2017) beskrivning
över;
• Orderkvalificerare och
ordervinnare - Lägst
leveranstid till bäst pris,
enkelt att lägga till kundorder
samt
kvalité/leveranssäkerhet som
säkerställer att kunder får
kvalitaiva produkter.

• Egenskaper som stämmer
överens med Jonsson &
Mattson (2017) beskrivning
över;
• Orderkvalificerare och
ordervinnare Kvalité/leveranssäkerhet som
erbjuds till kunder som köper
produkterna, snabb
leveranstid som kunden får
samt leveransflexibilitet och
som utgör anpassning för
förändringar i kundorder.

Figur 5.4 Översikt över Företag A och Rise SWECAST AB kriterier för orderkvalificerare och ordervinnare, som
stämmer överens med Jonsson & Mattson (2017) avgörande egenskaper.

5.4 Olika AM-processer för additiv tillverkning
Företag A’s on-demand tillverkning kan sammankopplas med Guo & Leu (2013) beskrivning
av CAD modeller, vilket beskrivs som; filer man tillverkat via datorprogram, vilket tillåter
geometriska komplexitet som inte kan tillverkas på traditionellt vis. Här instämmer företaget
om att additiv tillverkning erbjuder mer komplexa designer – en så kallad designfrihet. Även
Rise Swecast AB instämmer med Företag A och Guo & Leu (2013) om att man kan tillverka
geometriskt komplexa objekt då Rise Swecast AB använder sig av additiv tillverkning för att
printa ut komplexa sandkärnor.
Enlig Guo & Leu (2013) är FDM (Fused Deposition Modeling) en typ av AM-process, där
man sätter in en tråd av smält material som vanligtvis tas från plasttrådar. Företag A använder
sig av denna slags AM-process och anser att den har vart lönsam.
Rise Swecast AB’s pulverabaserade tillverkning kan sammankopplas med Guo & Leu (2013)
beskrivning om denna typen av additiv tillverkning, vilket innebär att man sprider ut en bädd
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av pulver och sedan sprutar ut ett medel över pulvret för att materialet ska stelna och bilda ett
lager.
För Rise Swecast AB gäller del enklare efterbehandlingar, vilket överensstämmer med att det
inte kräver någon stödstruktur för att bygga delar enligt Guo & Leu (2013). Däremot så krävs
det en hel del efterbearbetning för Företag A då de använder sig av en annan typ av
tillverkningsprocess vilket kräver stödstrukturer.
FDM-tekninken som används hos Företag A, gör det lättare för kunder att få produkterna
snabbare då den i princip kan arbeta med all sorts plastmaterial utan problem och detta kan
sammankopplas med orderkvalificerare och ordervinnare som ger kunder lägst leveranstid till
bäst pris. För Rise Swecast AB kan deras ordervinnare och orderkvalificerare kopplas
samman med att anledningen till den valda AM-processen beror på att den är mest anpassad
till att gjuta med, trots kostnaderna som uppstår för företaget. Deras val av AM-teknik ger
bäst resultat då Rise Swecast AB använder sig av sandkärnor vilket är i pulver form och även
att gjutningsmodellerna som printas ut erbjuder kunder både kvalitativa produkter till en
snabb leverans då fokus ligger på leveranstid när det gäller prototyper, dock inte längre
projekt då det finns gott om tid och där tiden är förutbestämd.

Företag A
• Använder sig av FDM
tekniken med tråd av
smält material - kräver
en hel del
efterbehandlingar.

Rise Swecast AB
• Använder sig av
pulverbaserad 3D
printings teknik kräver enklare
efterbehandlingar.

Figur 5.5 Sammanfattning över Företag A och Rise SWECAST AB olika
produktionsprocesser.

5.5 Material
Företag A använder i dagsläget sig av polymerer, det vill säga plast. Enligt Guo & Leu (2013)
är en polymer, ens stor molekyl bildad för att upprepa sin struktur. Dessa polymerer kan vara i
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form av vätska, fiber/massa och pulver säger Guo & Leu (2013). Detta kan sammankopplas
med företaget som då använder sig av material i form av plasttrådar som hettas upp till en
temperatur strax över smältpunkten och sedan pressas ut genom munstycke för att tillslut
kylas ned och stelna.
Material som företaget bland annat jobbar med är ABS-plast, vilket kan kategoriseras som ett
av användningsområden enligt Guo & Leu (2013). Företaget använder även andra slags
material så som, nylon som även tas upp som ytterligare ett användningsområde enligt
artikeln. Valen av dessa material beror på att produktionen för FDM-tekniken tillåter enbart
material i plast i trådform, men även metall i trådform. Det krävs dock mer kunskap för
metalltillverkning inom additiv tillverkning, vilket Företag A kommer att tillämpa under
nästkommande år.
Det som blir en orderkvalficierare men även ordervinnare för materialegenskaper är bland
annat att de flesta plaster tillåts i FDM-tekninken och därav är materialutbudet stort och billigt
för företaget.
Enligt författarna Guo & Leu (2013) är det lättaste materialet för FDM-processer, ABS-plast,
dock tycker Företag A att även nylon och andra plaster så som PTG samt TPU också är
lättanvändbara och bidrar med lönsamhet.
Rise Swecast AB använder sig av en 3D hybridtillverkning av metalliska komponenter med
ett material som kallas för kvartssand och binds samman med ett bindemedel för att bilda ett
objekt, vilket även stämmer bra överens med Guo & Leu (2013) beskrivning om metaller i
pulverform som sammanfogar pulvret med ett flytande bindemedel som binder samman
metallpartiklarna.
Valen av material för Rise Swecast AB beror på att den pulverbaserade 3Dtillverkningstekniken är begränsad när det gäller material och tillåter enbart material av
metall. Här blir orderkvalificerare och ordervinnare att det inte kräver extra arbete i
jämförelse med andra tillverkningsmetoder eller andra 3D-tillverkningstekniker så som FDM,
då det enbart krävs enklare efterbehandlingar.
Materialet som används hos Företag A, gör det lättare för kunder att få kvalitativa produkter
till lägre pris, detta kan bero på att materialet som används vid produktion är billigt vilket
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utgör en minskad kostnad och kan därav vara en anledning till att det väljs som ordervinnare
och orderkvalificerare.
Materialet hos Rise Swecast AB är de bäst lämpade materialet för den typen av AM-process
som används och det kan bero på att det inte är så vanligt att tillverka gjutningsmodeller med
additiv tillverkning. Eftersom att Rise Swecast AB tillverkar dessa modeller under ett dygn
kan det kopplas till ordervinnare och orderkvalificierare som då tillåter kunder att få sina
artiklar snabbt, då man kan inte blir klar med gjutningsmodeller lika snabbt om det hade skett
på traditionellt tillverkningssätt.

Företag A
•Använder sig av
polymerer i form av
plasttrådar, där tråden
hettas upp och pressas
genom ett munstycke
för att tillsut kylas ned
och bilda ett skikt.
•Använder olika typer
av plast, bland annat
ABS-plast, nylon, PTG
plast samt TPU plast.

Rise
Swecast AB
•Använder sig av
pulverbaserad
material, där ett
bindemedel binder
samman med
materialet och stelnar
för att bilda ett skikt.
•Använder kvartssand
för tillverkning.

Figur 5.5 Översikt över Företag A och Rise SWECAST AB materialval för produktion.
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6. Resultat och slutsats
I detta kapitlet så har resultaten och slutsatsen för studien presenterats. Där varje
problemformulering har besvarats med hjälp av analysen som innehåller information från
teoretisk referensram och empiri. Dessa problemformuleringar består av en huvudfråga samt
två delfrågor.
Huvudfråga - Vilka möjligheter och svårigheter finns det med additiv tillverkningsprocess?
Resultaten som framförts för möjligheter med additiv tillverkning var att Företag A och Rise
Swecast AB upplevde att AM bidrog med kostnadsreducering vid produktion, kunna skapa
komplexa geometrier, förkortade ledtider, fria designmöjligheter samt minskad bundet
kapital. För Företag A gällde det att printa parallellt för att utnyttja printbädden så mycket
som möjligt, för Rise Swecast AB gällde det att fylla printbädden så mycket som möjligt
genom att bygga på låg höjd. Viktiga dimensioner som påverkar detta är ledtider eftersom att
kunden vill få så snabb leverans till så bra kvalitet vilket även kan kopplas samman med
kvalité/leveranssäkerhet. För Företag A är dessutom materialutbudet en stor möjlighet för att
tillverka i sån låg kostnad som möjligt samtidigt som produkterna blir kvalitetssäkra.
Resultaten som framförts för svårigheter med additiv tillverkning var att Företag A och Rise
Swecast AB med AM var att det fanns skillnader mellan företagens val av
tillverkningsprocesser. Företag A är tvungna att satsa på att preparera noggrant innan
tillverkning, för att minimera efterbearbetningen. Däremot så ansåg Rise Swecast AB att
deras AM-processer endast krävde lättare efterbehandlingar med pulverbaserad tillverkning.
Det som skiljer valen i AM är att Företag A använder FDM-tekniken för att det är bäst lämpad
och enklast att arbeta med då deras AM-process kan ta emot nästan all sorts material i plast
och även är billig att använda. För Rise Swecast AB var valet av AM på grund av att den är
bäst lämpas för att printa ut gjutningsmodeller då alla AM-processer inte kan tillverka denna
sorts produkter såsom gjutningar. Risken för Företag A om de inte förbereder noggrant innan
tillverkning och undviker stödstrukturer, kan det leda till ökad leveranstid vilket är en
kostnadsrisk för Företag A.
Medan materialet för Företag A är mer lönsamt då företaget har ett berett urval av olika
plaster som passar 3D-printern, tillskillnad från Rise Swecast AB som anser att det är fem
gånger dyrare att printa ut komponenter än vid traditionell tillverkning, då materialet i sig är
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dyrare. Dock så är blir det lönsamt att printa ut, eftersom att andra kostnader så som
tillverkningskostnader och dylikt är billigare vilket resulterar i att den totala kostnaden blir
billigare.
När det gäller kvalitet så har Företag A haft en del problem i början med kvalitet när det gäller
utskrift och då var det på grund av att man hade missat gängor i hålen vilket ledde till att de
var tvungna att börja kontrollera regelbundet både innan och efter så att utskriften blir i rätt
skick. Rise Swecast AB nämner inget om kvalitetsproblem, därav utesluts resultat gällande
kvalitén på deras produkter.
Additiv tillverkning

Företag A

Rise Swecast AB

Möjligheter
•

Kostnadsreducering

X

X

•

Förkortade ledtider

X

X

•

Skapa komplexa

X

X

geometrier

X

X

•

Fria designmöjligheter

X

X

•

Minskad bundet kapital

X

X

•

Billigt att printa

X

•

Besparing på

X

lagerutrymme
•

Kräver lätta
efterbehandlingar

Svårigheter
•

Kräva mer

X

efterbehandlingar, då
objekt kräver

X
X

stödstrukturer.
•

Dyrare att printa än
traditionell tillverkning

•

Haft problem med

X

kvalitet
Figur 6.1 Slutsats över möjligheter och svårigheter med additiv tillverkning enligt
sammanställning ur företagens synvinkel.
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Delfråga 1. Vad för material är mer eller mindre lämpade för additiv tillverkning
Då Företag A använder sig av FDM-tekniken, tillåter den material ur ett stort urval av olika
plaster. Företaget använder sig av ABS-plaster vilket är ett stort användningsområde enligt
Guo & Leu (2013) samt nylon. I princip går all sorts plast som kommer i trådform, dock så
har de nyligen börjat testa metall men kräver mer kunskap för att införa metalltillverkningen
med FDM-tekniken. I storts sett fungera all sorts material för FDM-tekniken, dock är det
största användningsområdet plaster, vilket resulterar i att man oftast brukar använda plaster.
Dock så har företaget börjat testa metaller och kommer börja satsa på det år 2020.
Då Rise Swecast AB använder sig av pulverbaserad 3D hybridtillverkning, tillåter den
material gjort av metaller. Metallerna kan vara i olika former, alltifrån fasta till
pulverformade. Företaget använder sig dock enbart utav pulverbaserat material som kallas för
kvartssand. På grund av komponenterna som byggs, vilket är gjutformar så krävs enbart dessa
material och lämpas sig därför inte med andra som inte tål den höga temperaturen som krävs
för att tillverka prototypen.
Delfråga 2. Vilka logistiska dimensioner kan ses som konkurrensfördelar med tillämpning
av additiv tillverkning?
För Företag A så finns det tydliga logistiska aspekter med tillämpning av additiv tillverkning.
Företagets fokus ligger främst kvalitet/leveranssäkerhet– rätt produkt till rätt kvalitet. Därefter
prioriteras leveransprecision – att anpassa sig efter överenskommelser med kunder om
leveranstidpunkter. Sist prioriteras leveranstid och leveransflexibilitet – tiden från beställning
till leverans samt flexibelt kunna anpassa sig efter kunden vid pågående order. Dessa
prioriteringar sker i denna ordning på grund av att kunderna finns inom företagets ramar och
därför kan Företag A lägga fokus och resurser på att istället tillverka i högsta kvalitet till lägst
kostnad.
Företag A erbjuder snabba leveranstiden till kunderna, dessa kunder är interna och får därav
en snabb leverans, men även kvalitet/leveranssäkerhet som är en prioritet vilket bidrar med
nöjda och återkommande kunder.
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För Rise Swecast AB finns det även påtagliga logistiska aspekter gällande produktion med
additiv tillverkning. Företagets främsta fokus ligger på leveranssäkerhet, leveranstid samt
leveransprecision. För företaget är det viktigt att kunna ge bra service samtidigt som det bidrar
till en kostnadsreducering för de vid produktion. Minst fokus ligger på leveransflexibilitet då
verksamhetens kunder befinner sig utanför företagets ramar och de enbart tillverkar
visningsexemplar av sandprintade gjutformar. Vilket tyder på att företaget inte behöver vara
flexibla med sina leveranser.
Enligt Rise Swecast AB så är deras syn på ordervinnare och orderkvalificerare att de inte har
några konkurrenter inom denna bransch vilket blir en avgörande ordervinnare för kund, dock
så kan det ses annorlunda ut ur logistiska dimensioner och som kan kopplas med Jonsson &
Mattson (2017). Dessa aspekter kan bland annat vara leveranssäkerhet det vill säga att kunder
får den bästa kvalitén på gjutningsmodellerna, ledtid vilket menas att kunden får en snabb
leveranstid och leveransflexibilitet det vill säga att företaget kan anpassa sig efter förändringar
i kundorder.
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7. Diskussion och framtida forskning
I det slutliga avsnittet diskuteras det berörda företagens framtida mål samt vad tidigare
studier har gemensamt kommit fram till. Här tas även framtida diskussioner upp om vad som
kan förbättras till kommande tid.
Denna studie har medfört en ökad förståelse för additiv tillverkning. Genom att studera olika
industribranscher som implementerar additiv tillverkning kan läsarna få ett tydligare
perspektiv av denna sorts tillverkningsprocess. Det fanns en hel del begränsningar med arbetet
vilket gjorde så att man inte kunde se båda perspektiven från företagen, detta berodde på att
jag fick en personlig kontakt med Företag A medan Rise Swecast AB inte gav tydliga svar då
de fick göra en enkätstudie. Utom detta så var arbetet även begränsat då inga kostnader,
information om kvantiteter och data gällande miljöpåverkan togs hänsyn till från båda
företagen och det berodde på att informationen inte gavs. När sådan data saknas kan man inte
få en djupare inblick på företagen och därav blir svaren från intervjuerna väldigt vaga. Hade
man fått mer information från berörda företag hade man kunnat få ett bättre perspektiv och
hur AM påverkar inte enbart produktion utan även kostnader och miljö. Det har varit svår att
hitta information gällande hur AM påverkar miljön och att hitta en procentuell siffra som
visar den faktiska påverkan så man kan få ett bättre perspektiv över hur miljövänlig den är i
jämförelse med traditionell tillverkning. Källorna som valts har varit tidigare studier som tagit
upp bland annat möjligheter och svårigheter med AM, några av de är lite äldre källor medan
andra är relativt nya och det har visat sig att det flesta källor faktiskt håller med om samma
möjligheter och svårigheter. Detta kan tyda på att utvecklingen med AM går sakta men säkert
och att det finns potential i detta tillverkningssätt som används som ett komplement för
traditionell tillverkning. AM kan komma att ändra hela tillverkningsprocessen i framtiden för
industribranscher då detta är ett sätt att skapa unika objekt och samtidigt kunna skapa den
perfekta kundspecificerade produkten. Dessutom så är det väldigt positivt att AM är
decentraliserat och inte behöver finnas vid en fast position, utan man kan även förflytta sig
närmare kunder vilket är positivt för minimala transportsträckor som kan användas till och
från kunder. AM kan påverka samhället positivt genom att den minskade miljöutsläppet vilket
är hälsosamt och bidrar till ett bättre klimat.
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Då additiv tillverkning är en produktionsprocess som har börjat användas mer den senaste 30
åren men som inte är en vanlig typ av tillverkningsprocess jämfört med traditionell
tillverkning, har det medfört många begränsningar så som materialval, produktionsvolymer
kostnader etc. Jag tror att anledningen till att AM har börjat användas mer det senaste tre
årtionde kan bero på att det inte funnits mycket forskning kring denna sorts
tillverkningsprocess jämfört med traditionell tillverkningsprocess som är grunden för
tillverkning så som gjutning, svarvning och fräsning. Dessutom så kan AM bidra med
variationer som lett till att man har behövt testa olika teorier för att hitta fungerande processer
som inte krånglar. AM är även en dyr investering, vilket kan i framtiden leda till att både
material och printar blir billigare. Genom att börja satsa på att utveckla de olika AMprocesserna så att berörda kostnader gällande AM inte blir så höga då alla kostnader varierar
beroende på vilken AM-process om används och det kan man se om man jämför Företag A’s
valda process och Rise Swecast AB. Företag A har exempelvis omprövat sina teorier för att
kunna hitta en bra metod som uppfyller alla krav. Målet för Företag A är att införa
metallprinting år 2020, men har redan börjat testa skriva ut komponenter för att se
hållfastegenskaper och ständigt förbättra sin produktion.
Rise Swecast AB vill utöka sin kompetens samt lönsamhet genom att införa robotar som
tömmer skrivarna efter varje utskrivning, detta kommer spara både tid och pengar för
företaget säger intervjupersonen.
Tidigare studier inom additiv tillverkning har kommit fram till samma slutsats om att denna
sorts tillverkningsprocess både är kostnadsreducerande, förkortar ledtider, mer miljövänligt,
förkortar transporter samt att företag slipper lagerutrymme då man printar ut vid behov. Trots
dessa positiva fördelar så finns det även en hel del kvalitetsproblem som gör att man måste
kontrollera noggrant alla utskrifter, då AM leder till en hel del variationer mellan utskriften
och mellan varje AM-process. Därav hade man behövt ha ett kontrollprogram som kan ta stöd
från IT-system och som visar ifall det kommer finnas potentiella problem med utskriften för
objektet som kan orsaka att kvalitén inte håller. Detta stämmer även väl in på studiens berörda
företag. Däremot fanns det tydliga skildringar mellan företagen, gällande materialval då
företagen använder sig av olika sorts AM-processer.
Additiv tillverkning kommer i framtiden att ta alltmer plats inom industribranschen och
kommer även eventuellt att ersätta andra processer inom den traditionella tillverkningen just
för att den bidrar med både med lönsamhet för företag samt kunder genom decentralisering,
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det vill säga att man inte behöver vara långt ifrån kunden samtidigt som man inte behöver
investera i en hel fabrik.
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9. Bilaga 1
FÖRETAG: XX (Svara om ni vill)
STAD: XX (Svara om ni vill)

INTERVJUPERSON: XX (Svara om ni vill)
Intervjufrågor
1. Hur länge har ni tillämpat additiv tillverkning på detta företag och av vilka anledningar
har ni valt att använda 3D printers för? Har ni även traditionella tillverkningsprocesser
inom företaget, isåfall vilka?
2. Hur har nu använt er av additiv tillverkning och hur många 3D printer har ni valt att föra
in i detta företag? Började ni med ett antal och sedan uppgradera er med fler eller köpte ni
alla samtidigt?
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3. Vad använder ni additiv tillverkning till? Är det för att tillverka prototyper,
delkomponenter eller slutprodukter? Varför har ni valt att använda er av additiv
tillverkning och varför tillverkar ni enbart de komponenter ni gör?
4. Vad använder ni för material vid tillverkning med additiv tillverkning? Vilket material
lämpar sig bäst för produktion enligt er?
5. Hur har ni tagit hänsyn till logistiska aspekter så som ledtider, leveranssäkerhet, ställtider
och dylikt vid tillämpning av additiv tillverkning, går det att beställa i stora volymer,
varför/varför inte?
6. Hur prioriterar ni olika leveransserviceelement från skala 1-5, (1 är minst viktigast och 5
är allra viktigast), för att uppnå konkurrensfördelar? Och varför har vardera fått det olika
skalorna?
-

Leveranssäkerhet (rätt produkt levereras till rätt kvalitet)
Leveranstid (Tid från att kundorder erhållits till att leverans har skett)
Leveransflexibilitet (Anpassa sig till förändring av kundorder i överenskommelse vid
pågående order)
Leveransprecision (Vilken utsträckning en leverans sker vid de leveranstidpunkter
som överenskommit med kunden)

7. Upplever ni att additiv tillverkning erbjuder mer flexibla och geometriska produkter att
tillverka i jämförelse med traditionell tillverkning?
8. Vad för produkter tillverkar ni med additiv tillverkningsmetod? Har ni testat att tillverka
något annat men som inte har fungerat eller har ni enbart använt er av samma material?
9. Kan ni se att det är billigare i produktion med additiv tillverkning än traditionell
tillverkning och hur kommer det sig? Vilka kostnader blir billigare med additiv och vilka
kostnader blir dyrare med additiv i jämförelse med traditionell tillverkning. Finns det
andra faktorer som påverkar valet av additiv tillverkning, vilka?
10. Hur ser ni på ordervinnare och orderkvalificerare hos er på företaget? Finner ni att
orderkvalificerare med era 3D printade produkter har det egenskaper som krävs för att
kunden ska överväga ett köp.
11. Vilka egenskaper tillhörande orderkvalificerare har era produkter som gör så att kunden
väljer att köpa era produkter och inte konkurrenters. Vilka egenskaper hos ordervinnare
anser ni att era 3D printade produkter har som avgör ett köp hos en kund
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