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Sammanfattning 

Dagens plastanvändning fortsätter att öka och det har en negativ inverkan på vår planet. 

Projektet har tagit form i samarbete med avdelningen för biokomposit hos Stora Enso som 

arbetar med att minska plastanvändningen och därmed försöka hitta andra vägar att gå. Ett 

krav för projektet var att hitta vilken marknad som var bäst att slå sig in på för att snabbt 

kunna skapa en förändring samt att produkten skulle produceras med en storskalig 3D-

skrivare anpassad för granulat. En annan riktning var också att undersöka huruvida det finns 

en möjlighet att använda 3D-skrivaren för storskalig produktion och inte bara för 

prototypframställning. Efter användning av flertalet olika analyseringsmodeller så som 

PEST-DN, SWOT etc. gjordes en utvärdering av de aktuella intressenterna och dess 

respektive marknad. Här utfördes även en marknadsundersökning bland företag inom olika 

branscher för att undersöka intresset för biokomposit samt 3D-skrivare. 

 

Resultatet blev att möbeltillverkning anses vara den industri som skulle dra störst fördel av 

material- och produktionsmetodsbyte. Detta ledde till kontakt med AJ Produkter som visade 

intresse och därmed ritade en konceptstol till projektet. I början av maj skickades ritningen 

till BLB Industries, tillhandahållare av 3D-skrivarna med granulatinmatning, för utskrift 

vilket resulterade i den slutliga stolen som uppvisas på UTEXPO 2019.       

 

Utöver det resultat som varit produktinriktat har även en analys gjorts över tre olika strategier 

för optimal försäljning av material samt en affärsmodell tagits fram för den riktning 

studentgruppen anser vara lämpligast för Stora Enso att arbeta vidare med utifrån tidigare 

nämnda analyser. 
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Abstract 

The use of products made from plastic material continues to increase and this increase has a 

negative impact at our planet. This project where shaped in cooperation with Stora Enso and 

their division for biocomposite. This division is working hard to find a way to reduce the 

plastic use by explore other options.  One of the demands for this project was to find the best 

market to be able to make a change but also that the product could be produced with a large 

scale 3D-printer which is customized for granulates. Another demand was to examine 

however there was a possibility to use the same 3D-printer for large scale production and not 

only for prototyping. After using different tools for analyzing the market, such as PEST-DN 

and 7P, an evaluation over the different stakeholders was made. At the same time, a survey 

was made with answers from different companies at different markets to see if there is any 

interests for biocomposite and 3D-printing.   

 

The result of the evaluation landed at production of furniture’s. This segment was the one 

whom would have the largest and greatest benefits from a material- and production change. 

The project group decided to get in contact with AJ Produkter, a furniture company for the 

workplace, which was showing interest in the project and therefor wanted to contribute with a 

unique design of a concept chair. In the beginning of May this design was sent to BLB 

Industries, the owner and producer of the granulate 3D-printers, for print. This resulted in the 

finished chair that will be shown at Utexpo June 2019. 

 

Beyond the result consisting the chair, an analyze has been made over three different 

strategies for optimal disposal of the material. A business model has been made for the 

strategy the student group considers to be most accurate for Stora Enso to continue working 

with based on earlier mentioned analysis methods.       
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Förord 

Projektet har gjorts som ett avslutande arbete inom Utvecklingsingenjörprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad där innovation och miljö är två viktiga aspekter. Studenterna har fått 

möjlighet till att utvecklas i sitt eget tänkande genom att använda olika anlyseringsmodeller 

och dra slutsatser utifrån resultatet kring dessa.    

 

Ett stort tack till Matthew Smyth på Stora Enso som har sett till att projektet startades från 

första början och för ett fint samarbete under det gångna året.  

 

Projektet hade inte heller varit möjligt att utföra utan stödet och engagemanget från vår 

handledare från högskolan, Fawzi Halila. Du har alltid varit snabb på att komma med nya 

infallsvinklar vid de tillfällen vi kört fast. 

 

Vi skulle även vilja tacka BLB Indutries och AJ Produkter för deras roller i projektet. BLB 

för all den tekniska informationen kring 3D-skrivarna samt deras hjälpsamhet vid produktion 

av vår slutprodukt och AJ som tog sig tiden att rita en helt ny stol till oss trots den snäva 

tidsramen.  

 

Trevlig läsning! 

Josefine Randevik  

Julia Killberg 
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1.0 Inledning 

Detta projekt behandlar ämnena additiv tillverkning (3D-skrivning) och ett miljövänligt 

material kallat DuraSenseTM som kan ersätta bland annat plast i industrin. Dessa två är 

mycket aktuella ämnen i världen idag på grund av 3D-skrivarens upptäckta potential att 

undvika materialspill och göra kundanpassade produkter samt diskussionen om hur plasten år 

efter år förgiftar vår natur.1  

1.0 Bakgrund 

1.1.1 Problembeskrivning  

Hur introducerar man ett nytt material med ny produktionsmetod på marknaden? Vilken 

produkt passar in här? Detta är några av de frågor detta projektet har tagit sig an under 

höstterminen 2018 och vårterminen 2019 

 

Politiker, industri och konsumenter letar efter plastsubstitut och därav har samarbetspartnern 

och uppdragsgivaren i detta projekt, Stora Enso (se bilaga 1), tagit fram DuraSenseTM, ett 

biokompositmaterial. Det är ett material som består av en del träfiber och en del polymerer. 

Detta material tillverkas enligt olika recept vilket gör att det till stor del kan uppfylla 

flexibiliteten som plasten erbjuder utan att bli för dyrt.2  

 

En annan aspekt i projektet är att många företag idag ser potentialen med additiv tillverkning 

(3D-skrivare) som en produktionsmetod och det gör även Stora Enso. Additiv tillverkning är 

aktuellt bland flera företag i världen idag.3 Hur stor är kunskapen inom industrin om detta? 

Och vilka företag är redo för dessa förändringar?  

 

Inledningsvis har plast även associerats med 3D-skrivare. Alltså bör materialet biokomposit 

också vara önskvärt inom additiv tillverkning. Utmaningarna i detta projekt är att hitta rätt 

plats för detta material och denna ännu icke-etablerade produktionsmetod på marknaden för 

Stora Enso. 

 

En övergripande projektbeskrivning finns att se i bilaga 4.  

1.1.2 DuraSenseTM by Stora Enso 

Stora Enso tillverkar biokomposit som i dagsläget används till formgjutning eller i enstaka 

fall 3D-skrivning. För tillverkning av granulaten används oftast gran eller tall som bearbetas 

till träpellets. DuraSenseTM är alltså ett material som består av en del träfiber och en del 

antingen fossilbaserade eller biobaserade polymerer. Ibland även återvunna polymerer. 

Andelarna av dessa två varierar beroende på vilket användningsområde det är tänkt för och 

                                                
1 Naturskyddsföreningen 
2 Stora Enso 
3 Nyteknik 
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kallas The DuraSenseTM product family. Träfibrerna gör materialet starkt och polymererna 

bidrar till formbarhet. I dagsläget finns sex olika kategorier av DuraSenseTM för olika 

ändamål men företaget strävar hela tiden efter nya och bättre kombinationer. Om man jämför 

koldioxidutsläppet för DuraSenseTM och traditionell plast bidrar det med 80% mindre 

koldioxidutsläpp.2  

Det finns ett alltså ett antal polymerer som används i biokomposit. En av dessa polymerer 

som används är polypropylen, en termoplast som är återvinningsbar. En annan är polylaktid 

(PLA) som är en naturligt nedbrytbar polyester som bland annat kan tillverkas från 

majsstärkelse eller rörsocker. Akrylnitril-butadien-styren (ABS) är en en tredje tillsats som är 

en återvinningsbar plast som innehåller flertalet olika monomerer. Vissa av dess anses 

innehålla monomerer som har miljö eller hälsorisker som exempelvis styren som anses 

hormonstörande. Dock är inte kombinationen ABS farlig eftersom monomererna är ordentligt 

sammanfogade till varandra.4 

1.1.3 Om 3D-printing, 3DP 

I många år ansågs användning av 3D-skrivare som en metod för prototypframtagning men 

under senare år har det forskats mycket om ämnet och fler integrerar detta som 

produktionsmetod kallat additiv tillverkning.5 Genom en intervju med BLB Industries erhölls 

kunskapen om att skriva ut i granulat istället för det mer traditionella sättet, nämligen 

filament. Filament är en tunn tråd av plastmaterial medan granulat är formade som pellets. 

Genom att använda granulat kan produktionstiden förkortas anmärkningsvärt mycket vilket 

gör detta till en hållbar produktionsmetod. Utöver filament och granulat finns flertalet andra 

varianter inom området som dessutom uppdateras ständigt.6  

1.1.4 Additiv tillverkning i Sverige 

Additiv tillverkning, produktion med 3DP, väntas öka med 30% i Sverige varje år till och 

med år 2020 enligt en rapport från Oxford Reaserch från 2018 som studerat forskningsinstitut 

och materialutveckling i Mellansverige. I rapporten beskrivs även att det kommer behövas 

mycket resurser inom kompetensutveckling och kompetensförsörjning.7 I Sverige är flertalet 

projekt och nystartade företag inom additiv tillverkning igång. Chalmers Tekniska Högskola 

forskar på att skriva ut från cellulosa från ved som i framtiden kan användas inom bland 

annat klädindustrin.8 Företaget Rise projekt “Wouldwood” som bland annat innefattar Stora 

Enso, White Arkitekter, Scania och KTH jobbar för att utveckla träbaserade 3D-utskrifter och 

har en budget på 14,9 miljoner kronor. Sverige har ansetts ligga efter i utvecklingen med 3D-

skrivare och därav gjordes denna investering i Wouldwood av Vinnova.9  

                                                
4 Naturskyddsföreningen 
5 Nationalencyklopedin 
6 3DVerkstan 
7 3DP 
8 Chalmers Tekniska Högskola 
9 3DP 
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I övriga världen har utvecklingen gått snabbare inom detta område. År 2017 skrev företaget 

3Dprinthuset ut Europas första 3D-printade hus i betong i Köpenhamn.10 Detta har även 

tidigare gjorts i USA och Ryssland.   

1.1.5 Plastindustrin 

Plastproduktionen beräknas bidra med ca 98 kg per person per år i Europa idag. I Sverige är 

de största branscherna förpacknings-, fordons- och byggnadsindustrin. Plast är ett mycket 

flexibelt material som har egenskaper som att bland annat vara ett lätt, hygieniskt och 

slittåligt material. Det debatteras ofta i media om att plast är miljöfarligt. Det är vissa 

tillsatsämnen som framförallt är miljöfarliga och dessa läcker vanligtvis ut när en 

plastprodukt blir för gammal. Naturskyddsföreningen menar att tusentals ton giftiga 

tillsatsämnen läcker ut både inom- och utomhus i Sverige varje år.11  

1.2 Syfte 

Ett av syftena med projektet är att skapa en mer hållbar industri genom att öka användningen 

av miljömaterial samt minska materialspill. Det andra syftet är att utforska hur en aktör ur en 

affärsmässig vinkel på bästa sätt bör angripa en ny produktionsmetod. Det tredje och sista 

syftet är att erbjuda hållbara och miljövänliga material till människor.   

1.3 Projektmål 

● Hitta passande produkt för materialet DuraSenseTM och för 3D-skrivning 

● Hitta ett segment som producerar ovan nämnda produkter på marknaden som 

har resurser, kapacitet eller viljan att använda detta material och denna 

produktionsmetod 

● Bestämma var i kedjan Stora Enso bör befinna sig inom segmentet för längst 

och bäst resultat. Analysera fördelar med att sälja materialet till aktör med 3D-

skrivare alternativt köpa in 3D-skrivare till Stora Enso och därmed producera 

själva. 

● Utveckla en affärsmodell utifrån marknadens förutsättningar med en lean 

process. 

                                                
10 Byggvärlden 
11 Svensk Plast 
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Figur 1 

1.4 Avgränsningar 

Vid projektets start fick studentgruppen få angivna avgränsningar av uppdragsgivaren. De 

övriga avgränsningar som finns har tillkommit under arbetets gång för att enklare kunna välja 

inriktning.   

1.4.1 Avgränsningar angivna från uppdragsgivare 

● Användning av DuraSenseTM materialet. 

● Användning av BLB Industries (se bilaga 2) 3D-skrivare anpassade för granulat.  

1.4.2 Avgränsning upptagna under projektets gång 

● Begränsa antalet företag i marknadsundersökningen. 

● Någon konsumentundersökning har ej genomförts. 

● Projektgruppen behöver ej hitta ett specifikt företag för senare samarbete utan endast 

en relevant marknad.  

● Intressentanalysen sker över en bred marknad då applikationen av projektet är 

detsamma. Exempel på detta är bilindustrin och flygindustrin.  

● Projektgruppen har valt att fokusera på 3D-skrivarens potential och inte utforska 

efterbearbetningen som krävs för att produktionsmetoden ska fungera i sin helhet. 

2.0 Metod och Verktyg 

Målet skall uppnås med hjälp av ett antal produktutvecklingsmetoder och 

affärsutvecklingsmodeller. Det skall genomföras en analys av marknaden för att bestämma 

vilket segment som passar denna typ av produktionssätt och material. Nedan listas de 

metoder som skall genomföras samt de verktyg som skall användas. 
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2.1 Brainstorming 

Metoden går ut på att studentgruppen samtalar informativt och avslappnat om hur projektet 

skall utformas. Det får gärna förekomma lite mer nytänkande och kreativa idéer och dessa 

bör i sin tur inte kritiseras direkt utan vid mötets avslut utvärderas alla idéer och förslag för 

att sedan kunna gå vidare med det som känns mest intressant och passande. Det är dock 

viktigt att dokumentera alla idéer som tas upp för att kunna gå tillbaka och välja ett annat 

alternativ om det första inte kändes bra längre fram i processen.12  

Det utfördes flertalet brainstorming-tillfällen för att få fram en passande produkt och ett 

passande segment som ökade vår förståelse för syftet av projektet samt komplexiteten i det. 

Brainstorming-tillfällen har ägt rum två olika datum: Första tillfället 21/11-2018 (Se bilaga 

11) och andra tillfället 10/1-2019. Vid dessa tillfällen kunde diverse kunskapsgap dyka upp. 

När dessa undersöktes kunde studenterna således sålla bort opassande intressenter. Resultatet 

redovisas i kap 4.3 

2.2 PEST-DN 

En PEST-DN analys går ut på att ta politiska, ekonomiska, sociala och tekniska aspekter 

under beaktning som påverkar en marknad. Därutöver analyseras även de demografiska och 

naturliga aspekterna. Detta för att få en bild av omvärlden och dess faktorer som påverkar 

marknaden utifrån.13 Se resultat i kap 4.2.1. 

2.3 Porters 5 Krafter  

Ett hjälpmedel för att hitta en ny strategi för företag och hur de kan hitta sin slagkraft 

gentemot övriga aktörer. Analysen ser först och främst till hur attraktiv branschen är och går 

ut på att ju större krafter desto mer kan de påverka utgången av branschen.14 Resultatet 

redovisas i kap 4.2.2. 

2.4 The Product Mix- 7P  

En analys för definitionen av företagets konkurrensmedel inom marknadsföring. P:nas 

betydelse är enligt följande:   

➢ Product: Skapa kundvärde med hjälp av vilken produkt som skall produceras samt 

vilket kundsegment de skall nå. 

➢ Price: Vad kan kunden tänkas betala samt vad är produktionskostnaden? 

➢ Place: Försäljningsplats för att vara lättillgänglig och tilltalande för segmentet? 

                                                
12 Mindtools 
13 Kotler et al. 2013, 78 
14 Joan..M. 2012 
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➢ Promotion: hur ska produkten marknadsföras för att kunna nå ut till rätt kundgrupp 

samt kunna skapa en kommunikation mellan kund och företag? 

➢ People: Kundkontakt och hur bra representerar de företaget? 

➢ Process: vilka processer och rutiner används för att leverera produkten till kund? 

➢ Physical evidence: Företagets framträdande gentemot kund15 

 

Resultatet redovisas i kap 5.1.4. 

2.5 Business Model Canvas 

En metod för att bygga upp en bra affärsmodell med hjälp av fyra centrala områden; Kunder, 

erbjudande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft. Inom dessa områden finns det sedan nio 

byggstenar; kundsegment, värdeerbjudande, kanaler, kundrelationer, intäktsflöden, 

nyckelresurser, nyckelaktiviteter, nyckelpartnerskap samt kostnadsstruktur. Kanvasen görs 

först i en större grupp för att sedan diskutera den mer ingående i små grupper.16 Resultatet 

finns att se i kapitel 5.1.3 samt 6.5. 

2.6 Riskanalys  

Gjordes för både projektet samt produkten i form av SWOT-analys. Denna analys är en 

marknadsanalys och studerar dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Styrkor och 

svagheter är ofta företagets interna kompetenser och begränsningar medan möjligheter och 

hot är faktorer från marknaden såsom trender eller lagar. Denna analys bidrar till att 

identifiera möjligheter men även risker så att målet kan uppnås.17 Se resultat i kap 4.4. 

2.7 Pughs Utvärderingsmatris  

Pughs Utvärderingsmatris, eller konceptval, är en matris som kan underlätta ett val i 

produktutveckling på ett objektivt sätt genom att ta med kriterier samt vikta dessa. Val av 

segment gjordes med hjälp av Pughs utvärderingsmatris för att få med alla parametrar som 

spelar in i ett beslut om vilket segment som lämpar sig bäst.18 Se resultat i kap 4.8.2  

2.8 Prototypframtagning och produktegenskaper  

I samarbete med BLB Industries fördes samtal (se bilaga 5) om vilka produkter som lämpar 

sig i en 3D-skrivare gällande bland annat storlek och tiden det tar att producera. Se resultat i 

kap 5.1. 

                                                
15 Marketingmix 
16 Osterwalder et al. 2013, 15-47 
17 Kotler et al. 2013, 55 
18 Pugh, S. 1991 
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2.9 Projektmodell Lean production  

Lean Production är en projektmodell som bottnar i att maximera värdet samt minimera slöseri 

av de omkringliggande faktorerna. Detta görs med hjälp av följande fem stödord; värde, 

värdekedja, flow, pull och perfektion. Dessa går ut på att skapa värde ur kundens perspektiv 

därefter kartlägga en värdekedja följt av att skapa en process utan vidare hinder för att sedan 

ta fram ett pull system och avslutningsvis se till att ha skapat perfektion med hjälp av en 

förbättring av processen. 

Projektet har utgått från Lean produktutveckling genom att under projektets gång jobba 

mycket med visualisering som brainstorming och mindmap samt utgått från kundvärde. Vad 

gäller Lean production har studenterna försökt att integrera detta tankesätt i valet av segment 

och utformningen av affärsplanen eftersom att använda sig av en fungerande process kan 

innebära konkurrensfördelar och spara resurser.19 

2.10 Intervjustudie och marknadsundersökning 

Under projektets gång har flertalet intervjuer genomförts, både hos samarbetspartners för att 

skapa en uppfattning kring projektets olika inriktningar, och hos aktörer på olika marknader i 

marknadsundersökningssyfte. Intervjutekniken har utgått från att i första hand ske 

personligen för att skapa ett fördelaktigt resultat av rapporten men eftersom det geografiska 

avståndet i den andra intervjun utfördes den istället över internet dvs. genom ett skypesamtal. 

Båda intervjuerna hade anpassade frågeställningar efter personens ämne och yrke. Det 

gjordes även en marknadsundersökning där fyra standardfrågor ställdes till ett antal företag i 

olika segment för att få en bild av företags syn på additiv tillverkning och biokomposit. 

Ämnena additiv tillverkning och biokomposit är båda stora områden att undersöka vilket 

resulterade i att det fokuserades på ett övergripande resultat över marknadens attityd 

gentemot dessa. I och med svårigheter att få tag i rätt nyckelpersoner i alla företag är 

resultatet något bristfälligt men styrkan är att det skett över telefon och därav kunde svaren 

analyseras bättre än om det skett skriftligt. 

Utifrån Steve Portugals artikel “How to uncover compelling insights” utgick studentgruppen 

från att inte försöka influera den intervjuade personen vid frågorna som exempel att inte sälja 

in ämnet samt inte låta egna preferenser påverka analysen av företagens svar. 

  

                                                
19 Teachtarget 
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3.0 Teori  

3.1 Innovationsspridning  

I detta projekt bör det valda segmentet vara intresserade av denna innovativa 

produktionsmetod samt vara öppna för att använda ett nytt och mer miljövänligt material. 

Därav studerades innovationsspridning, ett ämne uppkallat efter boken Diffusion of 

Innovation av författaren Everett Rogers. Innovationsspridning behandlar kundsegment i fem 

kategorier.20 Resultatet redovisas i kap 4.7.1. 

3.2 Porters generiska strategier  

För att underlätta valet av segment för Stora Enso diskuterades Porters generiska strategier. 

Denna modell används för att positionera företag genom att studera dess konkurrensfördelar. 

Fördelarna delas upp i tre basstrategier.  

- Kostnadsledarskap då företag konkurrerar med det lägsta priset, 

- Differentiering som innebär att företag konkurrerar inom ett mindre område med 

exempelvis en originell produkt.  

- Fokusering som innebär att man riktar sig till en mindre del av marknaden genom 

antingen differentiering eller kostnadsledarskap.13 

Resultatet redovisas i kap 4.8.1. 

  

                                                
20 Rogers. E. 2012. 
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4.0 Utvecklingsprocessen  

I figuren nedan ges en överblick över hur utvecklingsprocessen för projektet har sett ut. För 

mer ingående beskrivning se efterföljande kapitel. 

 

4.1 Utformning av krav och önskemål  

Tabell 1 

 Additiv tillverkning DuraSenseTM Stora Enso 

Krav Ej för stora volymer 

och 

Ej för liten produkt 

 

Kundanpassad eller 

specialprodukt 

 

Acceptera 

efterbearbetningen 

 

Samma kostnad som 

nuvarande metod 

Bör ej utsättas för 

stora mängder 

vatten 

 

Fungerar inte som 

transplantat inom 

medicin 

  

Analyser om 

marknaden och 

olika strategier 

Önskemål Mindre kostsam än 

nuvarande metod 

Stor del 

biobaserade 

polymerer 

Lönsam affär 

 

Att projektet kan 

genomföras 

 

Kraven för projektet är uppdelade i tre olika kategorier utifrån olika perspektiv; additiv 

tillverkning som beskriver kraven utifrån 3D-skrivarens egenskaper, DuraSenseTM som 

beskriver kraven utifrån materialets egenskaper samt Stora Enso som beskriver kraven dvs 

uppdraget från Stora Enso. Önskemålen är däremot satta efter diskussion mellan 
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studentgruppen samt uppdragsgivaren om vad som vore rimlig och givande för projektets 

helhet.  

 

Utifrån additiv tillverkning är det en viss maxvolym där det inte anses fördelaktigt att 

använda gentemot masstillverkning. Produkten i fråga bör inte vara för liten eller för 

detaljerad då träfibrerna kan fastna i skrivarens munstycken. För att det skall vara mer 

lönsamt med additiv tillverkning bör det handla om en speciell produkt där den exempelvis 

kan ersätta flertalet produktionssteg. Det företag måste vara medvetna om är att det alltid 

krävs efterarbete när utskriften är färdig såsom slipning och målning. Kravet för att projektet 

skall anses lyckat är att det ska det uppfylla befintlig produktionsmetods kostnader alternativt 

uppfylla ett speciellt behov. Ett önskemål är att det ska vara mer lönsamt att använda än 

nuvarande metod. 

 

Utifrån materialets förutsättningar fungerar det inte att användas med stora mängder vatten. 

Det passar heller inte som transplantat till människor där 3D-skrivare varit involverade i 

världen. Projektmedlemmarna önskar att slutprodukten är till stor del biobaserad utifrån 

DuraSense Product Family. 

 

Stora Ensos krav på projektet är att det skall genomföras analyser över marknaden gällande 

3D-utskrifter i biomaterial samt intressentanalys. Ett önskemål är såklart att det resulterar i en 

lönsam affär. 

4.2 Marknadsanalys  

4.2.1 PEST-DN 

De regulationer som beskrivs i PEST-DNs politiska kapitel handlar till stor del om 

plastanvändningen av engångsartiklar runt om i Europa21 samt lösningar på hur den skall 

kunna minska inom de närmsta åren.22 

 

Den ekonomiska aspekten beskriver den överkonsumtion som idag existerar på grund utav 

behovet av nya produkter istället för att återvinna. Det verkar dock vara lite av två läger då de 

sociala faktorerna mer och mer börjar röra sig mot att handla kravmärkt och hållbart.23  

 

De teknologiska faktorerna syftar i första hand till hur användningen av 3D-skrivare ser ut 

idag i storskaliga produktioner med den storlek som granulatskrivaren projektet fått använda 

har.24  

 

                                                
21 Göteborgs Universitet 
22 WWF 
23 SVT 
24 BLB Industries 
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Demografiska faktorer beskriver hur kvaliteten i den träfiber som används i projektets 

biokomposit påverkar slutresultatet samt hur olika plaster har olika användbara egenskaper. 

De naturliga faktorerna beskriver hur skogen har hanterats och hur den bör hanteras för att få 

bästa möjliga material att arbeta med och därmed tas även torkan sommaren 2018 upp.25 En 

mer utvecklad version av PEST-DN analysen finns i bilaga 8.  

4.2.2 Porters fem krafter 

Substitut  

Det finns andra miljövänliga material såsom bambu som är ett substitut till biokomposit. 

Dock är andra naturmaterial inte konkurrenter i dagsläget då företag alltid använder sig av 

flera leverantörer i naturmaterial på grund av det begränsade utbudet på marknaden. Det är 

dessutom ännu mindre utbud inom segmentet friformsframställning. Alltså är det mest 

konkurrerande substitutet plast vilket är en otroligt stor del av marknaden. Det är dessutom 

det första material som associeras med 3D-skrivare. Det kan bli en utmaning att övertyga 

kunder som är vana vid plast men samtidigt är miljöaspekten mycket aktuell idag. 

 

Konkurrens från nya aktörer 

Svår bransch för nya aktörer inom skogsindustrin eftersom det kräver mycket resurser som 

kunskap, maskiner och kapital. De utgör alltså inte ett hot för DuraSense. Plastmarknaden är 

väldigt stor så det är plats för många aktörer.  

 

Leverantörers förhandlingsstyrka  

Stora Enso är sin egen leverantör av trä och leverantörerna av plast har inte något stort 

inflytande på Stora Enso på grund av det stora utbudet av plasttillverkare. 

 

Kunders förhandlingsstyrka  

Företagen är en väldigt stark aktör eftersom biokomposit är beroende av att växa i startskedet. 

Vad gäller friformsframställning är detta en relativt ny marknad vilket också bidrar till att 

kunden kan vara något mer svårövertalad.  

 

Konkurrens befintliga aktörer  

UPN är ett exempel på en befintlig aktör som använder annan typ av biokomposit men utgör 

inget större hot på grund av mycket litet utbud av biokomposit på marknaden.  

4.3 Brainstorming  

4.3.1 Brainstorming 1  

Vid första brainstorming-tillfället specificerades vilka målgrupper som ansågs lovande utifrån 

konsumenter och företagskunder. Utifrån krav och önskemål (Se kapitel 4.1) är additiv 

tillverkning en dyrare produktionsprocess i serietillverkning. Alltså lönar det sig endast att 

                                                
25 Skogsverige 
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producera en något komplex produkt som även kan vara kundanpassad. Detta resulterar i sin 

tur i en något dyrare produkt.  

 

Utifrån konsumenter landade studentgruppen i att personer i relativt stark ekonomisk position 

var passande konsumenter. De bör även ha design och/eller teknikintresse. Dessa två 

egenskaper resulterar ofta i en medelålders person. Produkter inom denna målgrupp skulle 

kunna vara bilar, möbler, trädgårdsmöbler och teknikprylar. En intressant målgrupp ansågs 

även vara föräldrar. Detta eftersom miljöaspekter kring plastanvändning har vuxit mycket 

inom just detta segment26 samt att produkter för barnfamiljer allmänt har ett relativt högt pris 

på marknaden. En diskuterad produkt var därför lekstugor. En tredje målgrupp ansågs vara 

miljöintresserade och tekniskt intresserade studenter där kundanpassade produkter skulle 

kunna vara eftertraktade beroende på intresse eller trångboddhet. Här kan passande produkter 

vara teknikprylar, möbler och inredning. 

 

När målgrupper utifrån företag diskuterades fokuserade studentgruppen på var det fanns 

behov och var de stora aktörerna i industrin befann sig i förhållande till additiv tillverkning 

idag. Bilbranschen är ett segment där det forskas otroligt mycket och pressen från 

allmänheten är stor på miljöförändring. Det är även en tekniskt utvecklande bransch där 

tekniska och kundanpassade alternativ är eftertraktat. Bilindustrin är utifrån dessa parametrar 

ett passande segment för projektet. Byggbranschen ansågs även vara ett alternativ på grund 

av den rådande bostadsbristen och tidspressen i byggprojekt. Alla byggnationer bör ha 

anpassade byggdelar och passar därför inom additiv tillverkning. Studentgruppen var däremot 

osäkra på om det fanns något material som behövde bytas ut till biokomposit. Även 

agrikultur diskuterades som möjligt segment. Se fullständiga anteckningar i bilaga 10. 

 

Bortsållning 

Vid närmare undersökning verkade Butiksinredning inte passande då dessa aktörer framför 

allt använder sig av stål. Klädesbutiker ansågs befinna sig i ett känsligt läge då klädindustrin 

idag till stor del har flyttat till nätet och plockades därav bort. Även flygindustrin plockades 

bort på grund av dess stora krav på hållbarhet vilket inte är passande i ett tidigt skede. 

Teknikattiraljer plockades bort då skrivarna anses för stora för att kunna passa flertalet 

produkter på marknaden. 

4.3.2 Brainstorming 2  

Under det andra brainstorming tillfället diskuterades intressenterna utifrån var i kedjan, alltså 

var Stora Enso bör agera. Det diskuterades olika för och nackdelar och visualiserades i en 

mindmap.(Se figur 2) Det diskuterades olika för och nackdelar med olika branscher, nya och 

äldre bolag samt var de befann sig i försörjningskedjan utifrån studenternas uppfattning av 

marknaden. Detta diskuterades vidare i kap. 3.2 utifrån Porters generiska strategier. 

Fullständiga anteckningar finns att se i bilaga 11. 

 

                                                
26 Naturskyddsföreningen 
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Bortsållning 

Efter diskussion plockades även agrikultur bort på grund av den rådande krisen i denna 

bransch då de är ekonomiskt utsatta på grund av olika faktorer så som billig import av 

köttprodukter samt torkan 2018. 

 

 

 
Figur 2 

 

 

Tabell 2 

  Fördelar   Nackdelar 

1 Stabila företag 1 Osäkra företag 

2 Plastanvändning 2 Liten plastanvändning 

3 Snabba beslut 3 Långsamma beslut 
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4 Mindre investering 4 Stor investering 

5 Stort behov av förändring 5 Inget uttalat behov 

6 Bunden till materialet 6 Låser ej materialet 

7 Ny produkt 7 Existerande produkt 

8 Ekonomiskt Stark kund 8 Ekonomiskt begränsad kund 

 

4.4 SWOT-analys  

 
Tabell 3 

Styrkor 

 

Ekonomiskt starkt företag 

 

Etablerat företag 

 

Ekonomiskt fördelaktigt material  

 

Flexibelt material 

 

Ett välfungerande material i additiv 

tillverkning 

 

Minskat koldioxidutsläpp 

 

Svagheter 

 

Tidsbegränsning 

 

Brist på kompetens och tid i företaget 

 

Minst 6 månaders beställningstid från BLB 

per skrivare 

 

Vid stora volymer behövs flera 3D-skrivare 

vilket innebär längre beställningstid 

Möjligheter 

 

Stor efterfrågan på kompetens inom additiv 

tillverkning  

 

Stor efterfrågan på miljömaterial (Källa) 

 

Utnyttja befintliga kontakter i företaget samt 

referenser vid försäljning 

 

Vara först inom ett nytt segment 

 

Inleda samarbete med en stor aktör 

Hot 

 

Rädsla för förändringar bland potentiella 

företagskunder 

 

Okunskap bland företag om additiv 

tillverkning 

 

Tidskrävande administrativa krav i stora 

företag vid förändringar 

 

Annan aktör hinner före 

 

Kan röra sig om mycket stora investeringar 
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Projektets styrkor är att Stora Enso är ett etablerat företag som har resurser för att projektet i 

slutändan kan verkställas på marknaden. En annan styrka är priset på materialet, vilket är 

lågt, som kan ses som ett krav i plastindustrin idag. Utöver det är det minskande 

koldioxidutsläppet till stor fördel för miljön och projektet. 

Svagheterna för projektet är att tiden är begränsad till våren 2019 men det är studenternas 

förhoppning att det kan slutföras och tillämpas till dess. En annan svaghet är att biokomposit 

innehåller en del fossilbaserade polymerer. Förhoppningen är att det blir en större del 

biobaserade alternativ i resultatet men beslutet vilar även på de ekonomiska aspekterna. 

Hot i projektet är de tidskrävande administrativa krav som kan finnas i ett större företag. 

Detta gör att det kan ta längre tid för en förändring att ske. Att en annan aktör skall hinna före 

med ett liknande material som är kompatibelt med additiv tillverkning har inte en speciellt 

hög sannolikhet men det bör dock tas i beaktande. Ett annat hot är att företag kan vara rädda 

för förändringar och detta är en utmaning i projektet att nå dessa kunder på bästa sätt för att 

detta inte skall inträffa 

En stor möjlighet i projektet är att ta tillvara på miljödebatten i samhället just nu. Det ligger 

rätt i tiden att utveckla alternativa material och allt fler människor blir medvetna om detta, 

framförallt konsumenter. Möjligheterna för biokomposit är mycket stora då det finns många 

olika branscher att rikta sig mot i och med att materialet går att anpassa efter vilka produkter 

det gäller. Här finns även en stor möjlighet att får vara först på marknaden inom ett helt nytt 

segment. 

4.5 Marknadsundersökning  

Marknadsundersökningen genomfördes under hösten 2018. Studenterna ringde till olika 

företag inom olika områden för att ställa fyra olika frågor gällande biokompositmaterial och 

additiv tillverkning. I vissa fall besvarades även frågorna genom mailkontakt. Syftet var att 

skapa en uppfattning om var företag befinner sig i denna utveckling samt om hur stora 

kunskaper inom dessa ämnen de har. Fråga 1 och 2 undersöker kunskaperna och erfarenheter 

med biokomposit respektive 3D-skrivare hos företag. Fråga 3 undersöker plastanvändningen 

hos företagen och om det finns behov av att byta ut detta till ett mer miljövänligare material. 

Fråga 4 undersöker hur öppna företagen är för dessa potentiella förändringar.  

 

Flertalet företag har kontaktats och vissa har räknats bort p.g.a. generella svar eller uteblivna 

svar. De tio kvarvarande företagen består av 4 inom möbelförsäljning, 2 inom 

samhällsbyggnad, 1 inom arkitektur, 1 inom bilindustrin, 1 inom trädgårdsmöbler och 1 inom 

butiksinredning. Resultatet visas i tabellen nedan: 

  

Tabell 4 

Fråga Resultat Område 
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1. Vet ni vad biokomposit är 

och vad tycker ni om det i så 

fall? 

7 av 10 företag att de har inga 

kunskaper om 

biokompositmaterial, 

3 aktörer hade kunskaper om 

materialet och var positiva men 

var osäkra på priset. 

Byggindustri, Butiksinredning, 

Trädgårdsmöbler, bilindustrin 

 

Möbelförsäljning 

2. Hur ser ni på 3D-skrivning 

som produktionsmetod? Har ni 

en storskalig 3D-skrivare idag? 

2 av 10 företag saknar helt 

erfarenhet av 3D-skrivare i 

allmänhet 

5 av 10 har funderat på att 

införskaffa eller har erfarenhet 

av mindre 3D - skrivare till 

prototyper 

3 av 10 är positiva till additiv 

tillverkning och har storskaliga 

skrivare i dagsläget. 

Trädgårdsmöbler, 

byggindustrin 

bilindustrin, specialmöbler, 

butiksinredning, byggindustrin 

 

Möbelförsäljning, arkitektur 

3. Använder ni i dagsläget 

mycket plast i er produktion? 

6 av 10 använder plast i sin 

produktion.  

 

4 av 810använder sig inte av 

plast. 

 

Arkitektur, Möbelförsäljare, 

bilindustrin 

Samhällsbyggnad, 

trädgårdsmöbler, 

butiksinredning 

4. Om dessa två hade 

effektiviserat er verksamhet 

med ett mer ekovänligt 

material och snabb 

produktionsmetod, hade ni 

kunnat vara intresserade av 

detta i framtiden? 

4 av 10 var intresserade. 

 

3 av 10 var osäkra. 

 

 

 

3 av 10 var inte intresserade 

 

Möbelförsäljare, arkitektur 

 

Trädgårdsmöbeltillverkare, 

försäljare butiksinredning, 

byggindustrin 

 

Samhällsbyggnad, bilindustri 

 

 

Slutsatser av resultatet: 

Fråga 1 visar att majoriteten av företag har mycket begränsade kunskaper om biokomposit. 

De aktörer som hade kunskap om materialet tvekade på priset. Fråga 2 visade att hälften av 

företagen hade intresse och hade investerat i 3D-skrivare, dock mindre filament skrivare och 

oftast till prototyptillverkning. Endast tre aktörer hade en tro på att 3D-skrivare kan användas 

inom produktion och detta var inom arkitektur och en stor aktör inom möbelbranschen. Den 

bristande kunskapen kan vara ett hinder för Stora Enso eftersom det kan vara svårt och 

tidskrävande att sälja en, för de, helt främmande produkt. Det visar också att additiv 

tillverkning i dagsläget är en produktionsmetod som ännu inte nått större delen av 

marknaden. 
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Fråga 3 visade att hälften använde sig av plast i sin produktion och hälften gjorde inte det. De 

som använde sig av plast var verksamma inom arkitektur, möbelbranschen och bilindustrin. 

Detta stämmer överens med den informationsinsamling som skett tidigare under projektet. 

(Se intressenter i Bilaga 12) Senare i projektet insåg studenterna att det inte endast kan vara 

plast som behöver bytas ut utan även betong inom byggprojekt.(Se Intervju Jonas Runberger 

kap 4.6.2) 

 

Fråga 4 visade att ungefär lika stor del företag kände sig intresserade, var tveksamma och var 

negativa till denna produktionsmetod och detta material. De som var intresserade hade själva 

kunskaper inom områdena vilket ger slutsatsen att Stora Enso ska rikta sig mot företag som är 

bekanta med materialet men framför allt bekanta med 3D-skrivare. Detta eftersom det 

innebär en större omställning att använda en ny produktionsmetod än byte av material. 

 

Analys av resultatet 

Marknadsundersökningen har riktats till flera olika företag och resulterar i ett brett resultat. 

Det hade krävts flera företag för att få en tydlig bild av varje bransch. Den visar istället att 

flertalet företag oavsett bransch har begränsade kunskaper om additiv tillverkning och 

biokomposit samt att ju större kunskap, ju större chans till samarbetsvilliga företag.  

 

Det var även en utmaning att nå ut till rätt person i företaget vilket gör att resultatet kunde 

blivit bättre om det fanns bättre kontakter och om företag varit mer samarbetsvilliga. Det 

märktes även bättre resultat när det var ett telefonsamtal eftersom det gick att säkerhetsställa 

att personen på företaget förstod frågan rätt. För att se alla svar från respektive företag se 

bilaga 7. 

4.6 Intervjuer om additiv tillverkning och materialutveckling 

I projektet utfördes informationsinsamling om additiv tillverkning, och materialval i 

industrin. Detta genomfördes genom att utforska dessa fenomen i Sverige, Europa och i 

övriga världen. (Se kap 2.10) Det utfördes även två intervjuer för att bättre förstå industrin. 

Den första intervjun ägde rum hos BLB Industries i Värnamo den 26 oktober 2019 för att få 

inblick i additiv tillverkning. BLB Industries är en tillverkare av storskaliga 3D-skrivare och 

har i dagsläget två standardiserade skrivare samt tar beställningar på kundanpassade skrivare. 

Detta företag är i dagsläget en av väldigt få aktörer i världen som använder granulat istället 

för filament. (Se hela intervjun i Bilaga 5) Den andra intervjun var en skypeintervju med 

White Arkitekter i Stockholm den 13 februari 2019. White ingår i det Vinnova finansierade 

projektet tillsammans med Stora Enso kallat Wouldwood som behandlar just additiv 

tillverkning med träbaserade material i framförallt byggindustrin. (Se hela intervjun i Bilaga 

6) 



25 
 

4.6.1 Intervju BLB Industries 

Att skriva ut produkter i en 3D-skrivare innebär att man kan hoppa över flertalet andra 

produktionsmetoder som ihopsättning av produkten och därav spara resurser. 3D- skrivning 

är idag en omdiskuterad metod eftersom det länge sågs som en alltför långsam process i 

jämförelse med mer traditionella metoder. Med granulat kan produktionen till och med bli 

betydligt snabbare. Enligt BLB är detta det första hindret att ta sig över när en ny kund 

kontaktar dem.  

En annan missuppfattning är att det kommer en helt färdig produkt ur skrivaren. I stort sett 

alla produkter som skrivs ut i 3D-skrivare behöver efterbearbetning, vare sig det sig det är 

filament eller granulat. Dock blir det en mer grov yta med granulat. Men eftersom tiden att 

skriva ut är mycket kortare blir det ändå en fördel i slutändan enligt BLB. De vanligaste 

efterarbetningarna innebär slipning och målning. BLB Industries kunder är ofta mycket stora 

bolag och finns runt om i hela världen. Dessa företag kräver stor sekretess på grund av den 

konkurrensfördel de får av att investera i en skrivare. BLB anser även att DuraSenseTM 

fungerar mycket bra i deras skrivare. Det som man bör vara uppmärksam på är att varje 

material krymper en del efter utskrift. (Se hela intervjun i Bilaga 5) 

4.6.2 Intervju White Architects 

White menar att behovet av additiv tillverkning inom byggindustrin är stort. I byggprojekt är 

stora problem just materialspill och specialdelar. Väntan på specialdelar kan bland annat 

försena ett projekt mycket. Han menar också att efterfrågan på mer individuell design på 

byggnader ökar. Vad gäller material inom byggindustrin är betong ett material som kräver 

stora transporter och därav utgör ett problem i många fall, inte minst för miljön. (Se hela 

intervjun i Bilaga 6) 

4.7 Intressentanalys 

I Intressentanalysen har de segment som är kvar efter brainstorming-tillfällena analyserats 

utifrån fenomenet Innovationsspridning. De kvarstående fem segmenten är bilindustrin, 

byggindustrin, stora aktörer inom möbeltillverkning, specialmöbler och utemöbler. 

4.7.1 Innovationsspridning, Diffusion of Innovation  

De fem kategorierna är: 

● Innovatörer (Innovators) är det kundsegment som ofta är finansiellt starka och redo att 

betala en högre summa pengar för att vara den första på marknaden med 

innovationen. De har ofta även hög status.  

● Tidiga brukare (Early Adopters) är till skillnad från innovatörer inte lika benägna att 

ta risker men är i övrigt lika i egenskaperna god ekonomi och hög status. Dessa 

kunder är ofta även trendsättare.  
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● Tidig majoritet (Early Majority) är en stor del, 34% av kunderna som till stor del är 

följare av innovatörer och tidiga brukare. Detta kundsegment behöver veta att 

innovationen är beprövad och värd pengarna.  

● Sen majoritet (Late Majority) anses vara mer traditionella och väntar tills majoriteten 

av marknaden övergått till innovationen innan den personen också gör detta. Vanliga 

egenskaper i detta segment är hög ålder och sämre ekonomi. 

● Eftersläntrare (Laggers) är mycket skeptiska till förändring och utgör 16 % av 

kunderna. 

 

 

Figur 3 

Genom att applicera modellen om innovationsspridning på detta projekt kan det konstateras 

att Stora Enso bör rikta sig till företag som anses vara Innovators, Early Adopters eller Early 

Majority för högsta möjliga förtjänst. Eftersom ålder kan vara en faktor som spelar in anser 

projektmedlemmarna att nya företag och aktörer på marknaden oftare kan kategoriseras som 

innovatörer eller tidiga brukare. Dock kan det även konstateras att om Stora Enso väljer att 

fokusera på kunderna inom tidig majoritet rör det sig om en bredare marknad och ett större 

utbud av kunder.27 

4.7.2 Intressentanalys  

Intressentanalysen beskriver användandet av 3D-skrivare idag samt möjligheten att göra ett 

materialbyte från plast till biokomposit. Den beskriver industrin/marknadens vanliga 

egenskaper, behov, hinder samt dess innovationsspridning. De marknader som projektet 

riktade sig mot var bilindustrin, byggindustrin, stora aktörer av möbeltillverkning samt 

specialmöbler och trädgårdsmöbler.   

 

                                                
27 Marknadsförd.se 
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Bilindustrin ansågs vara svår att slå sig in på samt att den för tillfället är instabil på grund av 

nya regulationer kring bränsleanvändning. Den ansågs även ha för många företagsnivåer för 

att kunna agera snabbt vid behov även om de ekonomiska resurserna finns där för att kunna 

investera. 

 

Möbeltillverkning var en intressant väg att gå då det fanns möjlighet att både få kontakt med 

stora företag och de som tar fram specialtillverkade möbler. Inom denna marknad finns ett 

tryck från konsumenten att mer miljövänliga produkter skall produceras. Dessutom har de 

anställda stor kunskap kring produktion samt material vilket gör att det är en intressant 

marknad för projektet.  

 

Byggindustrin verkade vara inne på att använda denna typ av produktionsmetod enligt 

intervju med White Arkitekter (se kapitel 4.6.2). Det som ansågs vara ett hinder är de 

regulationer som finns vid uppbyggnad av nya hus där mycket standarder kring kvalitet finns. 

Då produktionsmetoden och materialet är relativt nya saknas forskning som beskriver dess 

hållbarhet vilket blev en av de avgörande delarna i beslutet kring marknad att inrikta projektet 

på. För fullständig redovisning av intressentanalysen se bilaga 12.  

4.8 Val av segment 

4.8.1 Strategier för Stora Enso utifrån Porters generiska strategier  

Basstrategier:  

- Kostnadsledarskap = Konkurrerar med lägsta priset 

- Differentiering = konkurrerar inom en del av marknaden 

- Fokuseringsbaserat kostnadsledarskap = konkurrerar på en mindre del av marknaden 

med kostnadsledarskap.  

- Fokuseringsbaserad differentiering = Konkurrerar på en mindre del av marknaden 

med differentiering28 

                                                
28 Content.se 
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För Stora Enso diskuterades och analyserades det fram tre olika strategier där de olika 

segmenten delades in. (Se kap 4.7.1)  

● Strategi 1: Att sälja materialet till företag som använder sig av eller kommer använda 

sig av additiv tillverkning i framtiden 

○ Egenskaper: Stor omsättning, teknisk kompetens, kunskap inom additiv 

tillverkning  

 

Enligt projektets marknadsanalys är de flesta stora aktörerna på marknaden 

igång och forskar inom områden vilket visar en vilja att ge sig in på additiv 

tillverkning. Detta gör att dessa egenskaper hos företag placerar Stora Enso i 

strategi 1: Endast sälja material. 

○ Basstrategi Kostnadsledarskap: Kostnadsledarskap eftersom DuraSenseTM 

materialet har ett bra pris gentemot plastindustrin och som miljömaterial. 

 

○ Segment: Stora aktörer inom möbeltillverkning, nya och befintliga 

underleverantörer till bilindustrin samt byggindustrin. 

● Strategi 2: Att köpa in 3D-skrivare och skriva ut produkter åt företag. Vid stora 

volymer krävs eventuellt gemensam finansiering av skrivarna med det framtida 

samarbetsföretaget. 

○ Egenskaper: Begränsat rörelsekapital, begränsad teknisk kompetens, 

begränsad kunskap om additiv tillverkning  

Om företagen har begränsat rörelsekapital, samt har begränsade kunskaper 

inom området kan dessa ha svårt att investera i 3D-skrivare i nuläget. Dels på 

grund av den stora investeringen och dels på grund av risken att företagen inte 

Figur 4 
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är redo för att testa innovationen. Dessa företag placeras därför inom strategi 

2: Att Stora Enso erbjuder additiv tillverkning åt företagen. 

○ Basstrategi Differentiering: Om Stora Enso köper in en eller flera 3D-skrivare 

bör strategin vara differentiering eftersom detta kräver kompetens och expertis 

hos Stora Enso inom det valda segmentet. 

 

○ Segment: Bli underleverantör till bygg- eller bilindustrin eller skriva ut 

produkter till företag som tillverkar specialdesignade möbler.  

● Strategi 3: Att köpa in 3D-skrivare och skriva ut produkter under eget varumärke. 

Eventuellt i samarbete med ett befintligt företag.  

○ Om Stora Enso är redo att utveckla en helt ny produkt på marknaden ingår 

detta i strategi 3. 

○ Basstrategi Differensieringsbaserad fokusering: Om Stora Enso skall 

investera i en egen produkt under deras eget varumärke anser 

projektmedlemmarna att de bör rikta sig till en mindre del av marknaden för 

att kunna uppfylla ett särskilt behov. 

 

○ Segment alternativt produkter: Kundanpassade lekstugor och 

trädgårdsmöblemang har studerats som möjliga produkter i och med det 

begränsade utbudet på marknaden. Lekstugor finns exempelvis antingen i plast 

eller trä vilket innebär en stor prisskillnad. Liknande situation gäller 

trädgårdsmöblemang. 

4.8.2 Utvärderingsmatris 

En utvärderingsmatris genomfördes för att ta hänsyn till ett antal parametrar som är listade 

nedan. Alla parametrar, kallade ”P”, utvärderades sedan i en parvis jämförelse för att avgöra 

vilken vikt varje parameter anses ha och får en siffra som listas nedan i kolumnen ”V”. 

Denna siffra symboliserar vilken vikt parametern har i projektet. För att se tabellen över 

parvis jämförelse se bilaga 13. Alla alternativ till strategiförslag är listade nedan till höger. 

Poängsättningen sker sedan i tabellen från 1-10. En högre siffra innebär ett bättre resultat. 

Därefter multipliceras poängen med sin viktsiffra. Slutligen räknas alla multiplicerade värden 

ihop till en totalsumma. Alternativet med högst totalsumma anses vara det mest givande 

inriktning för Stora Enso. För att läsa motivationer till poängsättning och beskrivning av 

parametrarna: se bilaga 14.  
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Parametrar 

P1: Innovationshöjd 

P2: Låg investeringskostnad 

P3: Bra relation 

P4: kort startsträcka 

P5: Hög försäljningsvolym 

P6: Högt försäljningspris 

P7: Närhet till konsument 

P8: Låg konkurrens 

P9: Lean / Processen 

P10: Stor/bred marknad 

Alternativ: Strategi 

A1: Sälja material inom bilindustrin 

A2: Sälja material inom byggindustrin 

A3: Sälja material till stora aktörer inom möbeltillverkning 

A4: Additiv tillverkning åt företag inom specialdesignade möbler 

A5: Additiv tillverkning inom byggindustrin 

A6: Producera utemöbler och lekstugor under eget varumärke 

 

Tabell 5 

Resultatet landade i alternativ fyra som det mest givande koncept att fortskrida med. 

Alternativ fyra beskrev additiv tillverkning åt företag som tillverkar specialdesignade möbler. 

Det var dessutom ett ordentligt glapp med poäng på hela 31 poäng till det alternativ som kom 

på andra plats vilket gjorde att ett beslut om vidare arbete kunde tas relativt snabbt.  

 

Det som bör finnas i åtanke är att alla siffror, både i parvis jämförelse och utvärderingsmatris, 

är värderade utifrån projektgruppens kunskaper om ämnet samt vad som tordes vara viktigt. 

Även parametrarna är satta av studentgruppen vilket gör att både en och flera viktiga 

parametrar kan ha missats under arbetets gång.  

 

P V A1 A2 A3 A4 A5 A6 

1 6 2 12 4 24 3 18 6 36 7 42 7 42 

2 1 9 9 8 8 9 9 4 4 5 5 5 5 

3 9 4 36 7 64 4 36 8 72 8 72 5 45 

4 8 2 16 2 16 5 40 7 56 1 8 6 48 

5 4 8 32 6 24 5 20 6 24 9 36 3 12 

6 5 4 20 5 25 3 15 7 35 8 40 7 35 

7 5 4 20 2 10 6 30 8 40 5 25 10 50 

8 5 8 40 6 30 4 20 7 35 8 40 3 15 

9 2 4 8 6 12 3 6 8 16 7 14 9 18 

10 5 8 40 7 35 6 30 7 35 8 40 4 20 

T   233  248  224  353  322  290 
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Att utföra additiv tillverkning inom segmentet specialdesignade möbler anses fördelaktigt på 

grund av att det rör sig om mindre bolag än i bil- och byggindustrin och därav mindre krav på 

administrativa beslut. Det kräver heller inte standarder på samma sätt som byggindustrin 

vilket gör att det kan bidra till en snabbare väg till marknaden. Aktörerna har ofta tillverkning 

utomlands och då kan detta vara en möjlighet att flytta produktionen närmare butikerna.  

 

Designintresset inom dessa företag gör att de passar bra inom additiv tillverkning. 

Studentgruppen utförde även en marknadsundersökning där samtal ringdes till ett antal 

företag och frågade bland annat hur de såg på additiv tillverkning. Det visade sig att de har 

begränsade kunskaper om detta och därför tror studentgruppen att det finns en möjlighet att 

Stora Enso kan vara den aktör som bistår med 3D-skrivare istället för att företagen köper in 

det själva då det är ett för nytt fenomen för dessa plus en mycket stor investering för ett 

medelstort bolag. 

4.9 Utformning av produkt 

Studentgruppens begränsade kunskaper inom CAD-ritande och designutformning ledde till 

ett beslut att ta in en extern partner för att produkten ska hålla hög kvalitet. Under 

marknadsundersökningen där AJ Produkter var ett av de företag som fick svara på frågor 

fanns ett stort intresse för additiv tillverkning och eventuell materialförbättring (se 

företagsinformation i bilaga 3). Under projektets analyseringsstadie visade det sig även att 

AJs inriktning var densamma som det främsta alternativet ur utvärderingsmatrisen (kap 4.8.2) 

vilket ledde till att projektgruppen valde att ta upp kontakten med tidigare nämnd part. 

4.9.1 AJ Produkter 

Första diskussion var huruvida de kunde tillhandahålla projektet en redan existerande CAD-

ritning men efter ytterligare beskrivning av materialet och produktionsmetoden var de mer 

nyfikna på hur de kunde utveckla sin kundkatalog och erbjöd sig därför att ta fram en helt ny 

ritning på en konceptstol. Då ytterligare en part tog del av projektet har studentgruppen 

mestadels styrt upp kommunikationen kring produkten mellan de involverade företagen sista 

tiden. AJ fick fria händer att designa vad som skulle passa dem då önskemål fanns från deras 

sida att få använda stolen i marknadsföringssyfte efter projektets avslut.  

 

Diskussion pågick med AJ kring möjligheter med en 3D-utskriven möbel. Projektets krav på 

stolen var att det är en stol som är lönsam att tillverka med serietillverkning för att uppfylla 

projektets mål vilket är att hitta ett nytt segment med additiv tillverkning. AJ hade som krav 

att få använda stolen i marknadsföring och ville därför skapa en konceptmöbel för att 

framhäva nytänkande och miljömedvetenhet för sina kunder.  

Efter diskussion togs en barpall fram från AJ. Vid senare diskussioner med BLB ansågs 

benen till denna pall för smala för 3D-utskrivna delar och rekommenderade i så fall att 

traditionella träben fästs på efteråt istället. Dock ansåg studentgruppen att målet med Print 

Wood inte uppfylldes eftersom det är önskvärt med så få produktionssteg som möjligt.  
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Därefter togs en ny stol fram som är mer passande för ändamålet serietillverkning. BLB 

Industries kom med synpunkter på vad som skulle behöva förbättras i filen tills den ansågs 

färdig för utskrift.  

5.0 Resultat 

Resultatet består av en helt originell stol samt en affärsplan för Stora Enso som 

studentgruppen rekommenderar att fortskrida med. 

5.1 Produkten 

Produkten som tagits fram i samarbete med AJ produkter visas nedan och är ritad för att 

uppfylla kraven på att kunna bli serietillverkad. Den är optimerad för 3D-skrivare på så sätt 

att den kan skrivas ut i ett stycke utan stödpelare och i en ram utifrån lager på lager metoden. 

Det betyder alltså att skrivaren skriver ut formen som visas på sidorna av stolen och bygger 

på med lager. Stolen går därför snabbt att tillverka och det blir dessutom inget materialspill 

vilket gör att den är optimerad denna produktionsmetod. Designen är originell i håligheterna 

på sidorna samt former på ben och stolsrygg. Stolen är ritad i CAD för att sedan bli överförd 

till STEP-fil. När filen var färdig var det i stort sett endast att tillsätta material i granulat och 

“trycka på knappen” för att starta utskrift. 

 
 

 
 

Figur 5 
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Tabell 6 

Mätningar under 

produktionsprocessen samt fakta 

Fördelar Nackdelar 

Tid att designa = 5 arbetsdagar 

 

Tid för utskrift = 3 h 

 

Total produktionstid =8 h 

 

Materialåtgång = ca 15 kg 

 

Minskat koldioxidutsläpp i 

jämförelse med plast: 62% 

Snabb produktionstid 

 

Mycket lite materialspill 

 

Uppfyller formkrav  

 

Designdetaljer i form av 

hålighet 

 

Miljövänligt material 

 

Behövs inte tas fram nya 

former vid ny design som fallet 

med formsprutning 

Hög kostnad/ h i skrivare 

 

Ej återvinningsbart material 

 

Kunde utfört mer utmanande 

design men begränsades av 

kunskapsgap och tid hos 

projektmedlemmar samt hos 

industridesigner 

 

 

 

Mätningar och jämförelser  

Att designa stolen tog totalt ca fem arbetsdagar inklusive feedback och korrigeringar för att 

ritningen skulle fungera i skrivaren. Det som drog ut på tiden var det faktum att AJ inte hade 

varit i kontakt med BLB till en början vilket gjorde att de inte riktigt visste hur skrivaren 

fungerade och därmed vad som krävdes för en bra utskrift. Om masstillverkning skulle ske av 

denna stol eller av annan produkt med samma produktionsmetod hade designprocessen 

kunnat kortas ned betydligt med hjälp av den nu utvecklade kunskapen. 

Tiden i skrivaren blev till slut ca 3 h. Utprintningstiden och efterbearbetningstiden blev totalt 

ungefär 8 h. Efterbearbetningen ta tid då stolen behöver slipas för hand och ytbehandlas med 

färg eller olja. Färgen eller oljan behöver i sin tur torka. Tiden i skrivaren är längre än vad det 

skulle ta att formgjuta en liknande stol men det bör finnas i åtanke att stolen är designad för 

3D-skrivare och inte formgjutning vilket gör att resultatet inte hade blivit lika hållbart.  

Det gick åt ca 15 kg granulat att producera en stol. Det är även den ungefärliga slutvikten på 

stolen. Detta gör att det är närmre att jämföra slutresultatet med en trämöbel än med en 

plastmöbel.  

Fördelar 

Fördelarna är som nämndes inledningsvis dels de ekonomiska och miljömässiga fördelarna 

med snabb produktionstid i skrivaren och minimalt materialspill. Den uppfyller den önskade 

formgivningen av industridesignern och har ytterligare utmärkande design i dess håligheter 

på sidorna. Stolen är dessutom helt producerad i ett miljövänligt material med mindre 

koldioxidutsläpp. En annan fördel är att om det skulle önskas olika färger eller former på 

vissa stolar är det lätt att ändra och det behövs inte tas fram former som vid formpressning. 
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Nackdelar 

Nackdelarna är i dagsläget att det är en hög kostnad per timme i skrivaren. Dock är detta på 

grund av att BLBs affärsverksamhet inte går ut på att skriva ut möbler åt företag utan snarare 

sälja skrivaren vilket gör att de tar extra betalt för denna tjänst. En annan nackdel är att det 

inte finns någon specifik återvinning av materialet, där det går att separera träfibrer och 

polymerer, i dagsläget men eftersom det inte är en slit- och slängprodukt anser 

studentgruppen att detta inte utgör något större hot. Det går dock fortfarande att bränna hela 

stolen precis som med vanligt plastavfall och på så sätt återvinna. Nackdelen med projektets 

designprocess är att det stötte på en del kunskapsgap under designprocessen utifrån 

möjligheterna med att producera möbler i dessa 3D-skrivare. Det var dessutom en snäv 

tidplan att följa eftersom samarbetet inleddes i februari 2019 och skulle vara färdigt i maj. 

Dock anser studentgruppen att om en designer har kunskaperna kring design för denna 3D-

skrivare, tar designprocessen inte lång tid att utföra. 

 

Figur 6 

5.1.1 Produktionsprocessen 

Stora Enso har idag lokaler för produktion av biokomposit som precis har byggts ut för att 

skapa mer plats åt en större produktion av granulat. Om den slutgiltiga produkten skall kunna 

produceras för försäljning krävs en investering av skrivare, lokal att ha skrivaren/skrivarna i. 

Det behövs utrymme för efterbearbetning av produkten samt personal i form av designer, 

försäljare och efterbearbetning. Studentgruppen anser att någon av dessa bör få kompetensen 

också att kunna starta upp skrivaren samt övervaka utskrivningsprocessen. När skrivaren väl 

är igång sköter den sedan sig själv. Utöver dessa anställda krävs också någon som är ansvarig 

för hela utskriftsproduktionen. Denne bör förslagsvis vara någon som även kan arbeta på 
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golvet till en början för att hålla nere kostnaderna tills försäljningen anses vara stabil och nå 

de uppsatta försäljningsmålen.  

5.1.2 Kompetensanalys  

Stora Enso behöver anställa eller utbilda befintlig personal inom framför allt tre områden: 

3D-skrivare med granulat, ritteknik inom CAD samt möjligheter med 3D- utskrivna möbler. 

BLB förser sina kunder med utbildning vid försäljningstillfället och CAD är i dagsläget 

integrerat i flertalet utbildningar vilket bör resultera i en relativt enkel rekryteringsprocess. 

Vad gäller möjligheter med utskrivna möbler är detta fortfarande under utveckling men även 

här kan BLB vara till hjälp på grund av dess erfarenheter av detta. Utöver det är det en fördel 

att anställa en industridesigner som förstår möbelindustrin.   

5.1.3 Affärssystem 

Starta ett nytt bolag 

Namnförslag: Print Wood 

Studentgruppen har under projektets gång analyserat olika metoder för Stora Enso att ta sig 

an marknaden inom segmentet additiv tillverkning i kombination med specialmöbler. Det har 

resulterat i förslaget att Stora Enso bör starta ett nytt bolag som tillverkar specialdesignade 

möbler åt företag som designar (Ev. tillverkar) och säljer möbler inom ett speciellt område. 

Förslag på företag kan vara möbler för arbetsplatsen, restaurang och hotell samt offentliga 

platser. Affärsmodellen utgår från när detta nya bolag har etablerats på marknaden för att få 

en bild av hur det framtida affärssystemet kan fungera på marknaden.  

 

Business Model Canvas: Print Wood 

Tabell 7 

Partners 

Stora Enso - 

Huvudsaklig 

ägare 

 

En eller flera  

delägare 

Aktiviteter 

Marknadsföring 

 

Kommunikation 

och planering  

 

Tillverka och 

anpassa material 

 

Rita/granska 

konceptritning 

 

Skriva ut 

 

Efterbearbetning:  

 

Erbjudande 

Specialtillverkade 

produkter i nytt 

material 

 

Miljövänligt 

 

Exklusiv 

produktionsmetod 

Rimligt pris 

Kort leveranstid 

Relationer 

Uppföljning av 

kundsamarbeten 

 

BLB- Industries 

Segment  

Företag som 

designar och ev. 

tillverkar och 

säljer exklusiva 

eller funktionella 

möbler, både inne 

- och ute  
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Leverera till kund 

Resurser 

Expertis av 

material (Stora 

Enso) 

 

Kapital 

 

 

 

 

Kanaler  

Stora Enso; 

Välkänt 

 

AJ och andra 

Tidigare 

samarbete 

 

BLB 

Kostnader 

Investering i material 

 

Driftskostnader 3D-skrivare 

 

Utbildning 

Löner 

Hyra för lokal 

Avbetalningar: 3D-skrivare och 

CNC-maskin 

Intäkter 

Sälja rådgivning till möbelföretag 

 

Försäljning: Specialtillverkade möbler 

 

Indirekt: Materialförsäljning 

 

 

 

 

Partners 

I denna affärsmodell är studentgruppens förslag att Stora Enso skall vara huvudsaklig ägare i 

bolaget, alltså stå för största delen av finansieringen. Därefter föreslås en tredje part vara 

delägare och medfinansiera bolaget för att minska den ekonomiska belastningen på Stora 

Enso eftersom det rör sig om mycket stora investeringar.  

Aktiviteter 

Kontinuerliga aktiviteter i bolaget skall vara att marknadsföra sig mot intressenter inom 

segmentet. När ett företag är intresserad av tjänsten de erbjuder följer kommunikation och 

planering av beställningen. Eftersom företag idag ofta har begränsade kunskaper om 3D-

skrivares möjligheter är det viktigt att bolaget kan bistå med rådgivning. Bolaget kan med 

hjälp av Stora Ensos material DuraSenseTM och dess olika recept även anpassa hur stor halt 

av träfiber som önskas av kunden. Därefter följer en granskning av CAD-ritningen, 

eventuella ändringar och kostnadsförslag. Därefter skriver bolaget ut den önskade volymen 

och utför önskad efterbearbetning. Slutligen följer leverans till kund.  

Erbjudande 
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Genom detta bolag (Här: Print Wood) kan kunderna skaffa sig en konkurrensfördel på 

marknaden genom att de kan erbjuda miljövänliga och unika möbler till sina respektive 

kunder.  Exempelvis kan hotell få en unik uppsättning av möbler till ett bra pris med sin 

logga på. Tanken är att kunna utföra serietillverkning till en viss volym till företag som 

designar och/eller tillverkar och säljer något mer exklusiva möbler. Erbjudandet från “Print 

Wood” är kundanpassade, miljövänliga och unika möbler till ett rimligt pris. Genom att 

använda sig av 3D-skrivare erbjuder man kunder att ta del av en ny metod att tillverka möbler 

utan att stå för investeringskostnaderna i en skrivare.  

Relationer 

I och med att det kommer köpas in skrivare från BLB Industries kommer dessa vara av 

största vikt gällande underhåll och service av maskinerna. Gällande kunder är det viktigt med 

uppföljning och säkerhetsställa att dessa är nöjda för att växa på marknaden.  

Segment 

Segmentet är som nämnt ovan företag som designar och/eller tillverkar och säljer möbler till 

ett särskilt kundsegment. Dessa företag kan exempelvis rikta sig mot hotell, offentliga 

platser(kommuner), arbetsplatser samt kunder som är ute efter exklusiva och unika möbler. 

Det som projektgruppen anser vara en fördel är att flertalet av dessa företag har sin 

produktion utomlands vilket gör att de undviker längre transporter genom att beställa från 

“Print Wood”. De kan även minska sina leveranstider för företag som är intresserade av 

kundanpassade möbler.  

Kanaler 

Här föreslås att visa bolaget på sociala medier genom exempelvis tidigare kundsamarbeten 

samt genom annonsering. Utöver marknadsföring kan Stora Enso utnyttja tidigare samarbeten 

och kontakter för att skaffa kunder till det nya bolaget. Eftersom Stora Enso är ett mycket 

väletablerat företag kan detta användas för att kunder ska känna sig trygga med detta nya 

bolag. 

Resurser 

Det krävs kunskaper om materialet vilket ansvariga inom DuraSenseTM materialet har. 

Därefter krävs även kunskaper inom CAD, 3D-skrivare och ytbearbetning så som målning. 

För att tillhandahålla sig kunskaper inom detta krävs kapital för att anställa och utbilda 

personal. 

Kostnader 

Kontinuerliga kostnader inom bolaget kommer vara kostnader för material. Dock är dessa 

kostnader förmodligen små eftersom det är Stora Enso som tillverkar materialet. Utöver det 

tillkommer driftskostnader för 3D-skrivare, hyra för lokal, löner samt avbetalning av 

grundinvesteringen i skrivare. Vad gäller löner krävs inte en stor arbetsstyrka eftersom 

skrivarna är mestadels självgående. I kalkylen (Se Kapitel 5.2.2) har projektgruppen räknat 

med en anställd per skrivare som även kan utföra efterbearbetningen när skrivaren är igång 

med nästa artikel.  

Intäkter 
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Intäkterna består av försäljning av rådgivning samt försäljning av specialtillverkade och 

kundanpassade möbler. Indirekt blir det en intäkt till Stora Enso eftersom det även är 

försäljning av materialet.   

5.1.4 Marknaden 7P 

Den 7P-analys som gjordes i tidigt stadie av projektet gjordes för att skapa en bild av Stora 

Ensos produktion och marknadsposition när det kommer till biokomposit. Resultatet visade 

att Stora Enso inte upplever någon stor konkurrens då marknaden för tillfället är tillräckligt 

stor för alla aktiva aktörer. De anser sig även ha en fördel i att vara en helt svensk produktion 

med ett välkänt bolag i ryggen. (se bilaga 9) 

5.2 Marknadsplan  

5.2.1 Distribution 

Då projektet kommer lämnas över till Stora Enso vid terminens slut kommer de även att styra 

över inköp, leverantörer, produktion, försäljning etc. utifrån hur de vill gå vidare med 

projektet. Om de väljer att arbeta vidare utifrån de analyser som projektet har givit dem 

kommer de förmodligen att använda sig av redan befintliga samarbetspartners för de 

ovannämnda aktiviteterna.   

5.2.2 Ekonomiska planer/kalkyler 

Den ekonomiska kalkyl som genomfördes var i syfte att ta fram pay-off tiden för inköp av en 

3D-skrivare. En del värden är ungefärliga medan andra är givna från olika aktörer. Ingen 

hänsyn till ränta har tagits med i beräkningarna samt att det kan tillkomma kostnader för 

eventuell förberedelse av efterbearbetning. Materialpris, timkostnad samt priset på skrivaren 

är sekretessbelagd information och är därför bortplockat i denna version av rapporten. 

 

Tabell 8 

Angivna faktorer Värde Övrigt 

Materialpris 2-3 euro/kg = 30 kr/kg Givet av Stora Enso 

Materialmängd/stol ca 15 kg Givet av BLB 

Tillverkningskostnad i skrivare  ca 1000 kr/h Givet av BLB, förmodligen 

mindre kostnad för Stora Enso 

Tid i skrivare/möbel 8 h Antagande (givet 3-30 h av 

BLB) 

Ansvarig person 34 000kr/månad = 1700 kr/dag - 

Efterbearbetning Ovanstående mantimmar Samma som ansvarig person 
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Färg 500 kr/stol Antagande 

Hyra 24 000 kr/månad = 1175 kr/dag Lokal 200 kvm ink. el 

Försäljare  30 000 kr/månad = 1500 kr/dag - 

Antal arbetsdagar 250 st - 

Antal stolar/ arbetsdag 2 - 

Totalt antal stolar/år 500 st - 

 

 

 

Tabell 9 

Kalkyltrappa 

DM 1500 

MO 375 

DL 1700 

TO 800 

 4375 

DF 1500 

Totalt självkostnad  5875 

 

 

Tabell 10 

Vinstpålägg 

Stora Enso 30% 7640 

AJ 30% 9930 

 

 

 

Tabell 11 

Vinstberäkning 

Vinst/stol Stora Enso 7640-5875 = 1765 

Total vinst Stora Enso 1765*500 = 882 500 kr/år i vinst 
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Tabell 12 

Grundinvesteringskostnad 

Beteckning Antal Kostnad 

3D-skrivare 1 2 000 000 

Övrigt - 650 000 

Ytbehandling (verktyg) - 10 000  

  2 660 000 

 

 

Pay-off tid  för inköp av en 3D-skrivare= 

Grundinvestering/Vinst Stora Enso =   

2 660 000/ 882 500 = 3 år 
 

5.2.3 Tidplan 

Det finns i dagsläget ingen tidsplan för när produkten skall lanseras på marknaden om den 

kommer att lanseras. Mest troligt kommer inte just den produkt som presenteras vid 

överlämningen av projektet att lanseras då den är tillverkad i ett samarbete mellan flertalet 

olika företag där alla äger en liten del av produkten. Det finns dock inget som säger att 

liknande produkter så småningom kommer att lanseras. Detta gör att den handlingsplan som 

presenteras är en fiktiv handlingsplan med de aktiviteter som studentgruppen anser behöver 

finnas med för en eventuell senare lansering.   

 

Nyckelaktiviteter fiktiv handlingsplan 

● Marknadsundersökning och Produktundersökning Hösten 2019 

● Söka Investering/delägare/delfinansiering Hösten 2019 

● Beställning av skrivare Våren 2020 

● Rekrytering Våren 2020 

● Utbildning Hösten 2020 

● Marknadsföring Hösten 2020 

● Starta bolag och sälja produkter Våren 2021 

5.2.4 Risker 

Då det är en relativt ny produktionsmetod att använda i storskalig produktion finns det också 

en risk att det kommer visa sig att det inte är hållbart i längden. Det är svårt att veta då de 
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företag som använder 3D-skrivare till större produktioner anser att det är en konkurrensfördel 

och vill därmed vara anonyma med att de äger och använder en. Detta skapar en osäkerhet av 

hur det egentligen fungerar. 

 

3D-skrivarna har idag ett års garanti vilket innebär en stor kostnad och väntetid, på antingen 

lagning eller beställning av en ny maskin, för företaget om den skulle gå sönder när 

garantitiden löpt ut. Att det dessutom bara finns en tillverkare av 3D-skrivare med begränsade 

resurser gör inte saken enklare. 

Materialet som Stora Enso tillverkar är fortfarande under utveckling för att hitta en optimal 

komposition av träfibrer och plast. Innan de har samlat på sig tillräckligt med kunskap om 

vilket sammansättning som är den bästa för varje enskilt ändamål finns det alltid en risk att 

slutresultatet påverkas. Det är något som är relativt enkelt att påverka men det blir en extra 

kostnad att ta hänsyn till. 

 

Det finns även en risk kring användningen av både materialet och produktionsmetoden om de 

kommer in på fel marknad där regulationer kring kvalitet och säkerhet är många och 

standarden hög. Detta på grund av att både materialet och produktionsmetoden är relativt nya 

och därmed saknas långsiktigt forskningsmaterial.  
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6.0 Diskussion/reflektion 

I diskussionen har det reflekterats över slutproduktens positionering och behov. Därefter 

analyseras det eventuella bolagets påverkan utifrån hållbar utveckling, arbetsmiljö och lika 

villkor. Slutligen diskuteras och utvärderas projektet som helhet.  

6.1 Positionering och behov 

Produkten ”specialmöbeln” är avsedd att uppfylla en designers behov att kunna utveckla 

designidéer men den är även avsedd att kunna anpassa sig efter specifika behov genom 

exempelvis en ergonomisk design. När detta behov uppfylls anser projektmedlemmarna att 

det innebär en konkurrensfördel för Stora Enso i framtiden. Det är således en ny produkt på 

marknaden om man ser till att 3D-skrivaren bidrar med ett nytt utförande.  

 

Utmaningen i industrin blir att inte tänka att denna metod fungerar på liknande sätt än 

befintliga metoder utan börja designa utifrån nya förutsättningar för att uppnå högsta möjliga 

lönsamhet. Det kan vara svårt att utgå från nya designregler som dessutom inte är helt 

utformade ännu. Dock är nyheter på marknaden viktig för att kunna fortsätta konkurrera på i 

alltmer konkurrenskraftig industri. Om industridesigners lyckas ändra sin syn på 

möbeltillverkning har detta projekt troligen en mycket ljus framtid. 

 

White Architects uttrycker följande: ”Det finns en ökande efterfrågan på individualitet både 

gällande möbler och husutformning idag.” (Se Bilaga 6) Utifrån detta påstående av en person 

inom arkitektbranschen talar det för att det finns ett behov att fylla på marknaden idag.  

Människor är intresserade av andra uttryck i möbler och byggnationer än vad som erbjuds vid 

traditionella produktionsmetoder. Det är ett behov av ett nytt konstnärligt uttryck men 

samtidigt ett behov av kundanpassade produkter. Något som passar väl med vårt samhälle i 

takt med att individualiseringen ökar. 

6.2 Kvarstående arbete 

Utifrån begränsningen utfördes ingen ordentlig analys över efterbearbetningen som behöver 

utvecklas för att 3D-skrivaren skall kunna implementeras i framtiden. Utmaningen är att hitta 

nollpunkten på ytan vid bearbetning i CNC-maskin. Utöver det är 3D-skrivaren fortfarande i 

en experimentell fas inom möbeltillverkning. Den har mycket utvecklingsmöjligheter men 

detta resulterar även i en del kostnader utifrån felsökning etc. Det kan däremot argumenteras 

att vara först på marknaden, en innovatör, med denna metod vilket bör innebära ännu större 

intäkter.   

6.3 Hållbar Utveckling 

I detta kapitel diskuteras hur det eventuella bolagets produktion och försäljning kan påverka 

samhället ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. 
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6.3.1 Socialt  

Om produkterna får genomslag på marknaden kan det sätta mer krav på människor utifrån 

sociala koder såsom designmöbler används i form av status i vissa sammanhang, dock är 

detta ett redan existerande fenomen. Det kan även ifrågasättas ifall det är positivt med 

kundanpassade produkter utifrån ett globalt perspektiv. Det individuella samhället med fler 

val och frihet kan i sig bidra till ohälsa menar Zygmunt Bauman i sin bok ”Det 

Individualistiska samhället”.29 Däremot finns det alltid ett behov att fylla utifrån ergonomiska 

förutsättningar som endast kan förbättra människors leverne. Majoriteten av människorna på 

jorden spenderar mycket av sin vakna tid på arbetet, sittandes i för de en fel utformad stol. 

6.3.2 Ekonomiskt  

Additiv tillverkning hushåller med både mänskliga och materiella resurser då det krävs 

mycket liten mänskligt arbete med 3D-skrivare samt att materialspillet är mycket litet. Det 

blir dock en del spill utifrån efterbearbetning i jämförelse med formsprutning men om man 

ser till helheten med att behöva tillverka formar till respektive produkt i formsprutning kan 

det argumenteras att det i slutändan ändå blir mera spill. 

6.3.3 Ekologiskt 

Print Wood och DuraSenseTM kommer bidra med mindre koldioxidsläpp än renodlad 

plasttillverkning. Verksamheten kommer även bidra till kortare transporter då möbelföretag 

ofta har sin tillverkning utomlands. En tredje aspekt är det minimala materialspillet utifrån 

3D-skrivarens potential även om det kräver viss bearbetning efter.  

 

Dock används fortfarande en del miljöfarlig plast i DuraSenseTM materialet. Om man ser till 

helheten bidrar det till mindre koldioxidutsläpp men faktumet kvarstår. Det är fördelaktigt om 

man i så fall använder sig av återvunnen plast för göra ytterligare en insats för miljön. 

Eftersom produkterna inte är engångsartiklar eller billiga produkter är sannolikheten liten att 

produkterna hamnar i naturen. Vad gäller återvinning på sås ätt att träfiber skiljs från 

polymerer, är det i dagsläget inte aktuellt och kan vara ett framtida hot eftersom moden inom 

möbelbranschen kan skifta. Materialet går dock fortfarande att bränna likt vanlig plast. 

Förhoppningen är att om det säljs tillräckligt stora volymer av materialet kan separeras och 

återanvändas i framtiden. 

6.4 Arbetsmiljö 

Vid framställning av biokomposit finns en del risker då en del maskiner används, plaster 

smälts etc. men då Stora Enso har en fungerande produktion av biokomposit idag anses att de 

har åtgärdat de eventuella risker som det innebär att arbeta i produktionen.   

 

Användandet av 3D-skrivaren är i sig inte riskfyllt då den endast behöver startas upp och 

sedan sköter resten av produktionen själv.  

                                                
29 Bauman.Z. 2002 
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Efterbearbetningen av en 3D-printad produkt är i dagsläget svår att se hur den kommer att se 

ut i framtiden då produkten tagit fram i samband med detta projekt är ett test. Den kommer att 

bearbetas för hand till en början och användandet av denna kräver viss kunskap och 

erfarenhet. Hur eventuella framtida produkter kommer att efterbearbetas kan komma att se 

annorlunda ut då olika typer av ytbehandlingar för längre hållbarhet kan tillkomma. Då 

efterbearbetningsmetoden i framtiden kan tänkas se annorlunda ut är det svårt att ta fram 

vilka regulationer och föreskrifter som bör finnas för en säker produktion.     

6.5 Etik och Moral 

Det har diskuterats i industrin om att additiv tillverkning kommer resultera i att flertalet 

människor kommer att förlora sina arbeten. Det kan konstateras att om Print Wood blir ett 

lyckat bolag kommer det ta en del av den ursprungliga försäljningen hos möbelförsäljare. 

Dock anser BLB att det handlar mer om att hitta en ny produktionsmetod utifrån olika 

ändamål och att den ena produktionsmetoden inte utesluter den andra.  

 

Användningen av biokomposit kan ge intrycket av att materialet är helt ekologiskt för kunder 

när det i dagsläget fortfarande kan innehålla en viss del av miljöfarliga plastartiklar. Det är 

viktigt att framföra denna information tydligt så att kunderna i fråga inte känner sig lurade av 

affären. Å andra sidan kan Stora Enso i framtiden välja att använda sig av ett helt biobaserat 

material. 

6.6 Lika Villkor 

Utifrån projektets vinkel inom additiv tillverkning, biokomposit och möbeltillverkning finns 

ingen problematik utifrån lika villkor vare sig det gäller kön eller etnisk bakgrund. De 

anställda kommer alla vara stationerade i Sverige vilket gör att det är likvärdiga villkor för 

alla. Anställda väntas ha en speciell utbildning då ämnena är avancerade men i dagsläget har 

båda kvinnor och människor med utländsk bakgrund börjat ta en större del av platserna på 

teknikutbildningar på högskolor i Sverige. 

6.7 Diskussion Projektet 

Reflektioner kring resultatet 

Utifrån de krav som sattes upp i början av projektet anses dessa vara uppfyllda. Projektet har 

resulterat i en bred analys av industrin över framför allt tillverkande företag. Projektet har 

varit mycket komplext i och med att det är ett outforskat område där många olika parametrar 

spelat in. Det har varit en fördel att studenterna är olika i sina tankesätt vilket vi tror resulterat 

i en bredare analys då flertalet diskussioner kommit till ytan. 

 

Det har varit mycket täta möten mellan studenterna i projektgruppen vilket lett till en 

kontinuerlig diskussionsprocess. Affärsutvecklings- och produktutveklingsprojektet har utgått 

från ett Lean tankesätt på så sätt att det jobbats mycket med visualisering och kunskapsgap 



45 
 

som fylls i under tidens gång. Att ha hela arbetet synligt för varandra har underlättat vid 

oklarheter. Allt har visualiserats i dagbok samt mötesanteckningar som hela tiden delats 

genom nätet och dessa kunde på så vis hela tiden nås. 

 

6.7.1 Business Model Canvas för projektet Print Wood 

 

Business Model Canvas har använts vid flertalet gånger under projektets gång då det varit ett verktyg 

som visualiserar helheten utifrån dess perspektiv. Här nedan är en Business Canvas över resultatet i 

projektet som gjordes efter att segment blivit valt. Här kunde projektet få grepp om hur projektet 

skulle fortgå utifrån aktiviteter, partners etc. 

 

Tabell 13 

Partners 

Stora Enso 

 

BLB Industries 

 

AJ Produkter 

 

Aktiviteter 

Analyser och 

marknadsundersökn

ing  

 

Kommunikation 

och planering  

 

Tillverka och 

anpassa material 

 

Rita konceptritning 

 

Printa 

 

Leverera  

Erbjudande 

Specialtillverkade 

produkter i nytt 

material 

 

Miljövänligt 

 

Erbjuder exklusiv 

produktionsmetod  

Relationer 

Kontinuerlig 

kommunikation 

 

Beroende av Stora 

Enso och BLB  

Segment  

Företag som 

designar och/eller 

säljer 

Specialtillverkade 

möbler, både inne 

-  och ute -. I detta 

fallet möbler för 

arbetsplatsen. 

Resurser 

Expertis av material 

(Stora Enso) 

 

3D-skrivare (BLB)  

 

Erfarenhet av CAD 

(AJ) 

Kanaler  

Stora Enso; Välkänt 

 

AJ; Välkänt 

 

BLB; Tidigare 

samarbete  

Kostnader 

● Investering i material och 

ritning 

● Medellång startsträcka  

Intäkter 

● Ny marknad, ensam på marknaden 

● Stark konsumentgrupp 

● Miljömaterial 

 

 

Affärsmodellen Business Model Canvas har haft sin grund i projektets analyser och är 

därmed varit ett verktyg för hur projektgruppen fördelat ut den information som 

tillhandahållits projektets gång. Huvudparter i detta projekt har varit Stora Enso som är 
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uppdragsgivare för projektet samt tillhandahållare av materialet. Därefter har ytterligare 

parter tillkommit i form av BLB Industries som tillhandahåller 3D-skrivare kompatibla med 

DuraSense-granulaten samt AJ produkter som tagit fram en CAD-ritning till projektet för att 

ytterligare innovationshöjd skall nås. Dessa tre företag anses även vara de huvudsakliga 

tillhandahållarna av de resurser som använts under projektets gång.    

 

Huvudsakliga aktiviteter för projektgruppen har i första hand varit planering och 

kommunikation av projektet samt analyser kring en eventuell marknad. För övriga parter 

tillkommer aktiviteter anpassade till respektive företags specialitet utöver planering och 

kommunikation. Detta gör att projektet så småningom kommer kunna erbjuda en 

specialtillverkad produkt i ett miljövänligt material med ytterligare miljöaspekt i minskad 

materialanvändning.   

 

Investering i material och tid för framtagning av ritning samt användning av 3D-skrivare har 

varit kostnader under projektet. Dock är det Stora Enso som står för huvudkostnaderna samt 

AJ som ska använda stolen i marknadsföringssyfte.  

 

Studentgruppen skulle även vilja lägga till en punkt som innefattar förslag på ytterligare 

analyser för framtiden. För att skapa ytterligare höjd på projektet bör en marknadsanalys 

skickas ut som är riktad mot slutkonsumenten av materialet och produkten. Vid fortsatt 

samarbete mellan de tre parterna bör avtal skrivas ur säkerhetssynpunkt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Stora Enso  

Stora Enso är ett företag med rötter som sträcker sig tillbaka till 1300-talet då det endast gick 

under namnet STORA som var namnet på Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag. Från den 

tidpunkten fram till idag har en stor utveckling skett bland utveckling och utökning av 

verksamheten i form av bland annat sammanslagningar med andra företag för att hitta 

ytterligare marknader att slå sig in på. En sådan sammanslagning skedde år 1998 med det 

finska företaget Enso Oyj och därmed bildades det Stora Enso som är känt idag. Stora Enso 

har idag en inriktning på förnybara material och består av fem divisioner, konsument 

användning, förpackningslösningar, biomaterial, träprodukter samt papper. Stora Ensos 

produkter anses hålla en hög standard samt vara av stor kvalitet. Det är totalt 25 000 anställda 

inom företaget belägna i 35 olika länder. Försäljningen uppmättes år 2017 till 10 miljarder 

kronor.  

 

Anläggningen som är kopplad till just detta projekt är belägen i Hylte. Där finns en fabrik för 

framställning av biokomposit samt ett nybyggt laboratorium för att ha möjlighet att fortsätta 

utveckla materialet.   

 
Figur 7 

 
Tabell 14 

Styrkor 
 Stort företag 

 Väletablerat 

Svagheter 
 Placering av Hylte fabriken. 

Möjligheter Hot 
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 Bli först på marknaden med 

biokomposit anpassat för 3D-

skrivare. 

 Regler kring plastanvändning då 

biokomposit innehåller andelar plast. 
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Bilaga 2  

BLB Industries 

BLB Industries är ett svensk företag grundat i Värnamo år 2015. De tillverkar 3D-skrivare i 

olika storlekar, allt ifrån 200x200x200 mm upp till 5000x5000x5000 mm vilket gör att de går 

att passa in oavsett hur produktionslinan ser ut. Dessa 3D-skrivare går även att kundanpassa 

om storleken skulle behöva justeras. Alla skrivare produceras i fabriken i Värnamo med 

komponenter som är utav högsta kvalitet för att sedan monteras på plats hos köparen.  

 

3D-skrivarna går att använda med flera olika material då inmatningen sker med granulat 

istället för filament som är den vanliga metoden för inmatning. Detta gör att skrivarna 

betydligt mer kostnadseffektiva.  

 

Utöver montering av skrivare har BLB en utskriftsservice där du som företag eller 

privatperson kan lägga en beställning om du skulle vilja. Där finns även möjlighet att välja 

vilket material du vill printa med ABS-plast eller annat.30 
Tabell 15 

Styrkor 

 En ny produkt på marknaden 

Svagheter 
 Ofta sekretessbelagda uppdrag 

Möjligheter 

 Bli en självklar del av flertalet 

företag i tillverkande industri 

Hot 
 Eventuella kommande regler kring 

användning av 3D-skrivare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 http://blbindustries.se/about-us/  
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Bilaga 3  

AJ Produkter  

AJ Produkter grundades i Hylte för cirka 40 år sedan. Idag är huvudkontoret beläget i 

Halmstad med produktionen sker runt om i hela världen. De är specialiserade på kontor-, 

lager- och industrimöbler och försäljningen sker till största delen via katalog eller E-handel.  

 

AJ arbetar mycket med miljö och hållbar utveckling då kunderna börjar ställa krav på 

företagen. Detta gör att det finns mål som hela tiden arbetas mot för att nå en högre 

miljöprestanda. För att nå denna sökes lösningar hos miljöpåverkan från produkterna men 

även hur transporterna påverkar. Det finns även serier som blivit miljömärkta enligt 

standarder inom EU.  

 

De är även ISO-certifierade inom hållbar utveckling enligt FN:s Global Compact principer 

gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.31  

 
Tabell 16 

Styrkor 

 Etablerade inom sitt område genom 

differentiering 

Svagheter 

 Begränsade resurser, tid och kapital 

Möjligheter 

 Att utveckla verksamheten genom nya 

designmetoder 

Hot 

 Stort utbud av återförsäljare inom 

möbelindustrin samt stora aktörer 

som börjat tillverka möbler för 

arbetsplatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 https://www.ajprodukter.se/om-aj-produkter/manniskor-och-miljon/6194959.wf  
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Bilaga 4  

Projektbeskrivning  

1.0 Bakgrund 

Projektet är ett examensarbete tillhemmahörande Utvecklingsingenjörprogrammet vid 

Högskolan i Halmstad i samarbete med materialföretaget DuraSenseTM by Stora Enso i Hylte. 

Samarbetet tog sin start i oktober månad 2018. Uppgiften som utomstående studenter är att ta 

fram en affärsplan för DuraSenseTM där den optimala intressenten inom plastindustrin skall 

hittas för att sedan kunna ersätta en befintlig produkt på den marknaden. 

  

Stora Enso har i dagsläget tagit fram ett antal olika recept med biokomposit som material och 

dessa går under namnet DuraSenseTM. Detta är ett material som till stor del består av träfiber 

istället för plast. Stora Enso önskar att materialet ska ersätta plastprodukter på marknaden och 

processen att prata med företag om detta är redan igång. 

  

Samtidigt pågår en uppdatering av produktionsmetoder världen över och fler företag 

använder sig av 3D-skrivare i sin produktion. Stora Enso vill hänga med i utvecklingen och 

önskar att DuraSense skall kunna fungera även i 3D-skrivare. 

 

2.0 Problem 

Det finns två inriktningar på projektet som skall kombineras. En är att kunna använda 3D-

skrivare som produktionsmetod. Den andra är att hitta det rätta receptet på biokomposit för 

att uppfylla produktens/produkternas funktioner och krav. Frågan är vilka plastprodukter på 

marknaden som är lämpliga att tillverka av biokomposit och som är möjliga att tillverka med 

3D-skrivare. Företaget bör bland annat ha resurser för att kunna köpa in 3D-skrivare i sin 

produktion. Kombinationen ska dessutom vara en lönsam affär för de inblandade företagen. 

 

3.0 Projektmål  

Projektmålet är att hitta den bästa marknaden inom plastindustrin och sedan ersätta en eller 

flera befintliga produkter på den marknaden med 3D-utskrifter i biokomposit. 

Detta innefattar: 

●    Ta fram en affärsmodell för användning av 3D-skrivare i kombination med 

biokompositmaterial 

●    Skriva ut en eller flera prototyper med en 3D-skrivare och visa upp på Utexpo på 

Halmstad Högskola i maj 2019. 

 

4.0 Effektmål 

Effektmålet är att det i framtiden kommer att konsumeras mindre miljöfarlig plast på 

marknaden och att produktionen kommer vara mer effektiv i form av 3D-skrivare. En framtid 

med mer hållbara material och ökande kundsamarbeten för Stora Enso och DuraSense. 

 

5.0 Preliminär metod 

 

●    En ordentlig intressentanalys för att ta fram bästa falls-kunder. 
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●    En marknadsanalys för att hitta de marknader som anses vara intressanta och 

relevanta.  

●    En utvärderingsmatris för att ta fram den bästa strategin och produkten att starta 

en produktion med. 

●    Skriva ut en eller flera prototyper för att kunna visa upp en färdig produkt. 

●    Ta fram en affärsmodell som passar produkten och uppdragsgivaren för vidare 

arbete. 

 

6.0 Preliminär teori och referensram 

En del teori kommer att tillkomma. En förklaring av vad materialet är, hur det framställs och 

vad det idag används till. En beskrivning av hur den storskaliga 3D-skrivaren från just 

angiven tillverkare fungerar i förhållande till de originella skrivarna samt vilka möjligheter 

och felmarginaler som finns.  

 

Det kommer även finnas med en kort beskrivning av plastanvändningen idag och dess 

påverkan på naturen och samhället samt varför det är viktigt att en åtgärd vidtas snarast.  

 

En beskrivning av funktionen hos de modeller som projektgruppen valt att använda för att 

kunna dra slutsatser och arbeta vidare i projektet.  

 

7.0 Krav/önskemål  

 

● Vid redovisning av projektet skall en prototyp finnas att visa upp. 

● Att få besöka Stora Ensos fabrik för produktion av biokomposit. 

● Att få besöka BLB Industries för att få se hur produktionen av 3D-skrivarna går till.  

● Att ta fram en affärsmodell som Stora Enso sedan kan och vill fortsätta arbeta efter. 

● Hela processen skall tydligt redovisas och därmed vara enkelt att följa upp arbete om 

eventuell vidareutveckling av vissa delar vill göras. 

 

8.0 Beställare 

● Stora Enso 

● Högskolan i Halmstad 

 

9.0 Projektorganisation 

● Studentgrupp bestående av Josefine Randevik och Julia Killberg, studenter vid 

Högskolan i Halmstad. 

● Fawzi Halila, handledare vid Högskolan i Halmstad 

● Matthew Smyth, Handledare från Stora Enso 

● Kontaktperson från BLB Industries, tillhandahållare av 3D-skrivare 

● Designer från AJ  

 

10.0 Budget 
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Budget och resurser tillhandahålls av DuraSenseTM by Stora Enso vid behov enligt 

överenskommelse mellan kontaktperson och studenter. De kommer även att stå för material- 

och produktionskostnaden för den produkt som kommer printas.    

 

11.0 Tidplan 

 

AKTIVITET 
  

STARTDATUM Antal 

dagar 

 
SLUTDATUM 

       

Desk-research,  
 

2018-10-08 31 
 

2018-11-07 

Projektplan 
  

2018-10-22 10 
 

2018-10-31 

Introduktionskurs 
 

2018-11-07 1 
 

2018-11-07 

Marknadsanalys 
 

2018-11-12 70 
 

2019-01-21 

Konceptpresentation 
 

2018-12-03 12 
 

2018-12-14 

Konceptrapport 
 

2018-11-12 81 
 

2019-01-31 

Företagskontakt 
 

2019-01-07 46 
 

2019-02-25 

Val av produkt/produkter 2019-01-07 47 
 

2019-02-25 

Affärsplan/er 
  

2019-02-25 28 
 

2019-03-25 

Rapport 
  

2019-02-25 84 
 

2019-05-20 

Presentation 
 

2019-04-22 24 
 

2019-05-27 

Utexpo 
  

2019-04-29 38 
 

2019-05-06 

  

  

AKTIVITET BESKRIVNING 

  

desk-research och projektplan 

  

Studenterna skall undersöka de aktuella materialen, 

produktionsmetoderna, intressenter och produkterna inför 

utformningen av projektplanen och inför introduktionskursen. 

  

Introduktionskurs 

 

Den 7/11 kommer studenterna besöka Stora Enso för att bredda 

kunskaperna om projektet och företaget. 

  

  

Marknadsanalys 

  

Marknadsanalysen innebär en djupgående analys med ett antal 

produktutvecklingsmetoder (Se Kapitel …) 

  

  

Konceptpresentation 

  

Konceptpresentation innefattar förberedelser genom en grafisk 

presentation, samt beskrivning av projektet. 
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Konceptrapport 

  

Här kommer marknadsanalysens resultat kontinuerligt uppdateras 

under projektets gång. Den 31/1 lämnas den in till handledare på 

Högskolan för återkoppling och konstruktiv kritik. 

  

  

Företagskontakt 

  

Kontakt med potentiella kunder för Stora Enso bör inledas för att få 

besked om dessa är intresserade. Detta genomförs troligen av Stora 

Enso eller med studenterna och Stora Enso. 

  

  

Val Av produkt/produkter 

  

Efter marknadsanalys och företagskontakt bör studenterna 

bestämma sig för vilka produkter som passar kriterierna och detta 

beslut skall göras senast den 25 februari. 

  

  

Affärsplan 

  

  

Efter val av produkt kan affärsplanen för Stora Enso utformas med 

hur relationerna med de potentiella kunderna skall formas. Mer 

specifikt vad som skall ingå i affärsplanen är under diskussion med 

Stora Enso. 

  

  

Rapport 

  

  

Rapporten kommer att innehålla alla moment som studenterna går 

igenom och skall uppdateras kontinuerligt under projektets gång. 

Efter att produkterna är valda kommer den slutliga rapporten att 

formas. 

  

  

Presentation 

 

Presentationen av projektet skall innehålla en tillfredsställande 

grafisk presentation med det mest essentiella delarna av projektet 

och resultatet som presenteras för hela 

Utvecklingsingenjörprogrammet, handledare och Stora Enso, samt 

möjligen andra inblandade i projektet. Här 

  

  

UTEXPO 

  

  

Förberedelser skall göras för att presentera projektet på Utexpo 

2019 på ett tillfredsställande sätt med prototyper, information och 

passande design av monter. 
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12.0 Intressenter 

Intressenter för projektet är i huvuddrag följande: 

  

 Hur intressenten påverkas Hur intressenten påverkar 

Kärnintressenter 

  
Stora Enso 

  
Vi 

  
Ökad försäljning 

Ny marknad 

  
Ny kunskap 

  
Bistår med kunskap och 

erfarenheter 

  
Nya ögon på området 

Primärintressenter 

  
BLB 

  
Sammarbetsföretag 

  

Ev Ny beställlning 

  
Ny produktionsmetod och nytt 

material 

  

Bistår med kunskap och 

erfarenheter 

Bidrar med ökad försäljning för 

Stora Enso 

  
Användning av DuraSense 

Sekundärintressenter 

Konsumenten 

(Om ej företag) 

  
Nytt material på produkter 

  
Efterfrågan på produkten 
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13.0 Risker 

Eventuella tekniska, ekonomiska, personella, organisatoriska, politiska eller andra risker i 

projektet, händelser, omständigheter eller annat som kan ha större eller mindre påverkan på 

projektet. Risker ska identifieras, värderas (stor/liten risk för att de inträffar samt stor/liten 

effekt/skada om de inträffar) samt bemötas (eventuella handlingsplaner om de inträffar) 

  

  

Styrkor 

●    Ett etablerat företag 

●    Regelbunden handledning 

●    Resurser för att kunna verkställas 

●    Ett prisvärt material 

●    Minskat koldioxidutsläpp 

 

Svagheter 

●    Tidsbegränsning 

●    Plastanvändning 

●    Transporter 

Möjligheter 

●    Miljöaspekten aktuell 

●    Höga användningsmöjligheter i 

många branscher 

  

Hot 

●    Alternativa material och metoder 

●    Rädsla för förändring 

●    Skogsindustrin 

  

  

  

Projektets styrkor är att Stora Enso är ett etablerat företag som har resurser för att projektet i 

slutändan kan verkställas på marknaden. En annan styrka är priset på materialet, vilket är 

lågt, som kan ses som ett krav i plastindustrin idag. Utöver det är det minskande 

koldioxidutsläppet till stor fördel för miljön och projektet. 

  

Svagheterna för projektet är att tiden är begränsad till våren 2019 men det är 

projektmedlemmarnas förhoppning att det kan slutföras och tillämpas till dess. En annan 

svaghet är att biokomposit innehåller en del fossilbaserade polymerer. Förhoppningen är att 

det blir en större del biobaserade alternativ i resultatet men beslutet vilar även på de 

ekonomiska aspekterna. Projektet innebär en del längre transporter till Stora Enso och BLB 

för intervjuer och prototypframtagning vilket innebär begränsat antal tillfällen men med bra 

schemaläggning skall detta lösas på bästa sätt. 

  

Hot i projektet är alternativa material och produktionsmetoder. Vad gäller material är 

plastindustrin som nämnt förut otroligt stor vilket gör att detta är ett mindre hot. Vad gäller 

produktionsmetoder behöver en ordentlig analys av olika produktionsmetoder göras för att 

jämföra med 3D-utskrifter. Ett annat hot är att företag kan vara rädda för förändringar och 

detta är en utmaning i projektet att nå dessa kunder på bästa sätt för att detta inte skall 

inträffa. 

  

En stor möjlighet i projektet är att ta tillvara på miljödebatten i samhället just nu. Det ligger 

rätt i tiden att utveckla våra materialval och allt fler människor blir medvetna om detta, 
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framför allt konsumenter. Möjligheterna för biokomposit är mycket stora då det finns många 

olika branscher att rikta sig mot i och med att materialet går att anpassa efter vilka produkter 

det gäller.  

 

14.0 Sekretess 

Sekretessavtal från Stora Enso har skrivits på av projektgruppen samt handledare kring viss 

hantering av information som delges.   
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Bilaga 5  

Intervju BLB Industries 

Intervju 26/11 - 2018 10.00 

Närvarande: 

Julia Killberg och Josefine Randevik Halmstad Högskola 

COO, BLB Industries  

 

Frågor: 

● Vanliga önskemål vid försäljning 

Möjligheterna med granulat, storleken och hastigheten istället för filament 

 

● Varför går företag över till 3D-skrivare? 

Etablerat företag med nya produkter, Mer kostnadseffektivt. Förändra 

produktionsmetoderna.  

 

● Vad funkar i de standardiserade 3D-skrivarna? Hur Många har ni tagit fram? 

1,5 kubikmeter, 6 mån  

 

● Vanligaste hindret vid försäljning 

Längre process, dialog, kan man ändra? gemensam resa! Tiden är ett problem. Måste 

förklara något helt nytt när andra fokuserar på detalj och filament 

Kunder refererar till 3D Benchy som är ett worst case med ex överhäng av Paul 

Kief(?) 

Egentligen samma noggrannhet men i en annan skala. 

 

● Gemensamma drag hos existerande kunder 

stora projekt 

 

● Går det att integrera teknikapplicering i maskinerna? 

Tio smarta kvadrat exempel,  pausa maskinen, lägg till 

 

● Hur går efterarbetet till?  

Bara ett problem i början, Lär varje kund om fördelarna. 9 av 10 gånger fräsning. A 

och B ytor. Fräs det som är viktigt för att spara energi och pengar. 

 

● Existerande kunder: 

Miljardbolag ofta kunder, 80 % utländska, 20% svenska 

 

● Produktens begränsningar 

Krympet i materialen och skriva i luften 

● Möjligheter efter 3D-skrivning 

 ABS plast:  borra fila, aceton med granulat för att “limma” ihop olika delar 
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● BLB info och affärsidé 

Traditionella men med fler parametrar 

Säljer, producerar, service, installerar. Antal händer och tid är begränsningar. Vill ha 

kontroll över bolaget med få antal anställda. 

 

startade november 2015. 7 första månaderna: 300 övertidstimmar var 

 

De tar INGA genvägar: Använder bra utrustning ex. Styrsystemet Bosch och är 

handbyggda samt bra frånluftsystem 

 

● Kundexempel: 

1.Tysk kund 

10 tusentals/år 

Special blir handbyggda ersätta med 3d skrivare 

 

2. Svea skog, Projekt med grot, Torkat vs direkt grot. 

Blev godkänt, Slutkunden Airbus: Specialemballage för Franska flygvapnets 

radaranläggning Kund och användningsområde är sekretessbelagd information och 

återfinns därför inte i denna rapport. 

 

● Konkurrenter 

 2-3 med granulat, BAAM 

 

● Materialtester: 

 Svårt med rätt antal volym av material 

 

● Vad passar inom 3D i produktion? 

Massproduktion med unika detaljer 

 

● Bra ur miljösynpunkt? 

Du gör inte av med onödigt mycket material 

Hoppar över en massa steg med grövre produktionsmetoder 

 

● DuraSense och 3d skrivning 

Stora Enso: 

Stor efterfrågan på biokompositer 

90 % av problemen är krympet 

ABS = 1% krymp 

Lite krymp, kan behöva tillsatsmedel 

Mala ner träfiberna men inte för mycket för men då tappar man man träts 

egenenskaper 

 

● Så funkar en standardiserad skrivare 
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x och y axlar 

Bordet sänks i z axeln 

G koden 

Slicerprogrammet 

 

Två viktiga höjdpunkter: 

- Mjukvaran, låst i maskinen 

- utskriftsbordet, hur det ska sitta fast lagom: patenterad lösning: uppvärmd 

vacuumbord med hål som suger fast. Plåt oftast i aluminium men ibland också folie 

 

Spruta med granulat, skruv som står på högkant 

Tryck med granulat i sprutan: stäng av i tid, Sätt på/öka igen vid rätt tidpunkt 

 

● Ungefär hur stora är kostnaderna för produktion med 3D-skrivare i förhållande till 

formpressning? 

Stor skillnad gällande användningsområdet. En annan jämförelse är där de skapade 

verktyget: Ex Möbelföretag inom formgjutindustrin där de 3d printade formarna 

vilket gav snabbare leveranstid och billigare material än metallformar. 

 

 

Bra att läsa innan intervju: 

 

3D printa biokomposit: 

https://www.researchgate.net/profile/Brent_Tisserat2/publication/323915401_3D_printing_bi

ocomposites/links/5ab26b96a6fdcc1bc0c0d750/3D-printing-biocomposites.pdf 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264127516301654 

 

 

3D-printing 

https://www.engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles.aspx 

 

 

 

 

Bilaga 6 

Intervju White Arkitekter 

Skulle du kunna berätta om dina erfarenheter med 3D-skrivare 



65 
 

Gå till färdiga produkter. lite erfarenheter. nytt inom arkitektur. 3D-printer inte använd inom 

produktion. Bra bild om hur det ser ut i världen. experiment - hus, broar etc. högskolor runt 

hela världen.  

 

Vad är fördelarna skulle du säga? 

flera! grundläggande mycket materialspill. kapar på plats eller i fabrik. 

Helt nya möjligheter att formge och gestalta. skapa unika och nya element.  

största kostnaden i byggnader finns under hela livscykeln. utforma byggdelar, komponenter 

mer energieffektiva och mer uttrycksfulla för ökat värde och kvalitet.  

 

Vad är nackdelarna? 

Inte framme än och det kommer behöva ske omställning inom industri. Kommer ej ersätta 

allting, beroende på antal. Kompletterande teknik tror White.  

 

Vilka metoder kan det ersätta inom er bransch eller är det för tester och FoU? 

Betongindustrin- gjutformar ett problem. Ersätta gjutformar inom betongindustrin. 

Biokomposit. Liknande processer som kommer kunna gjutas på ett eller annat sätt. mycket på 

detaljsidan samt sammanfogning av flera element. Mycket toleranser, stora saker som skall 

sättas samman. Mycket högre precision!  

 

Använder ni plast idag? 

Det finns en del plast, ej medveten om hur mycket plast man använder. MEmbran inne i 

byggelement som fuktspärr. Olika typer av beslag. Detaljer i inredningar. Plastiskt-> 

formbart. mycket större område ex betong formbart.  

 

Finns det något material i branschen som behöver eller kan bytas ut?  

Betong! -> svårt att undvika helt med egenskaper svåra att ersätta. Vårt fokus är biokomposit.  

Se när vi kommer till byggbranschen andra egenskaper som krävs. element som skall kräva 

stora klimatvariationer, brandkrav, laster. konstruktiva delarna kräver materialutveckling.  

Större möjlighet idag! Handlar bara om att byta materialet. produktionstekniken ändras 

ändras möjligheten att utforma. Viktigt att se designen! inte bara printa likadan fast i annat 

material. En möbel är viktiga pga komfort och variation.  

Hastigheten i produktionstekniken-> variationer.  

 

Är det någon byggsten i er bransch som ofta innebär förseningar i projekten (flaskhalsar)? 

Alltså finns det brist på någon speciell leverantör? 

Allting som är specialanpassat! Interiör finsnickeri. Allt som inte är standard försvårar 

processen. Mer speciallösningar? För att skapa en unik miljö. Fungerar inte rent tekniskt med 

grund och klimat. Utseende och funktion behöva anpassas. Ser ett ökat intresse för arkitektur 

som individuellt uttryck. Det som byggs idag naiv syn på arkitektur.saker har en tendens att 

bli ganska lika. klassiskt hantverk mäta my teknik. Byggdelar sammanfogas på speciellt sätt.  

   

Kostnader? 
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Just nu ser vi utvecklingskostnader. arkitekter vill vara med i utvecklingen så tekniken tas 

fram ger värde. Enklare att se i andra branscher då de kommit längre i processen. Mycket att 

utveckla och lära innan vi vet vad som är rationell. viktigt att ha med hela livscykelns kostnad 

och inte bara produktionskostnad.  

 

Är utrymme ett problem hos er eller i projekt i allmänhet? 

Byggprojekt har en mängd olika leverantörer. Däremot så äger de den övergripande 

processen. Byggprojekt har en huvudentreprenör men sedan flera underleverantörer. med 

balkar, fasad, interiör. Vi kommer se de stora leverantörer skanska har egen produktion 

kommer vara långsammast i sin omställning. Nya leverantörer kommer slå in på utvecklingen 

redan idag. Nya möjlighet att få direktkontakt med de som formger byggnaden och de som 

producerar delar. För att det skall bli bra måste de komma in i tid i projektet för att kunna 

vara delaktiga hela vägen. Enkla sätt att förändra det som skall printas ger nya möjligheter.  

 

10. Ingen aktör som kan ändra sin produktion? 

Nya aktörer på vårt fält. Stora Enso har materialet och deras arbete med kompositen ger en ny 

vinkeln. Nya aktörer och små aktörer att bidra. Svårt inom branschen tidigare då det varit 

stort ansvar tidigare.  

 

 

3 kategorier 

1. interiörer. akustikdämpning, ljus, belysning, brandsäkerhet. valt bort möbler (kommer 

fortsätta ändå)! vill få in det i själva byggprojektet. möbler flexibla byggnad mer 

beständig.  

2. Exteriörer och utskick. Fasaden - hoppas nå hit.  

3. Strukturellt bärande delar. byggdelar som bär upp huset.  

 

ett innovationsprojekt “wouldwood” handlar om 3D skrivande material för design och 

arkitektur.  

 

Namn på kontaktperson hos White Arkitekter är sekretessbelagd inormation och återfinns 

därför inte i denna version av rapporten. 

Jonas leder ett team Dsearch. Digital utveckling i designprocessen med speciella utmaningar. 

subtraktiva processer. cnc-skärning, laserskärning. Inom ramarna för projektet utvecklar 

byggdelar. Del av ett projekt, en fasad, en interiör. Forskning på Chalmers.   

 

Ta med att gestaltningen och designen är viktigt!! inte bara miljö, kostnad etc. inte bara 

spännande utan även viktigt!  

 

Bilaga 7  

Marknadsundersökning 
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Mail och samtalsmall:  

1. Vet ni vad biokomposit är och vad tycker ni om det i så fall? 

2. Hur ser ni på 3D-skrivning som produktionsmetod? Har ni en storskalig 3D-skrivare 

idag? 

3. Använder ni i dagsläget mycket plast i er produktion?  

4. Om dessa två hade effektiviserat er verksamhet med mer ekovänligt material och 

snabb produktionsmetod, hade ni kunnat vara intresserade av detta i framtiden? 

Svar: 

Alla företagsnamn är borttagna pga sekretess. Istället återfinns vilket segment det tillhör.  

 

Mail: Byggföretag 

1- 4. Svar nej på samtliga frågor eftersom vi inte använder 3D-skrivare i verksamheten och 

inte har kunskaper om materialet. 

 

Telefonsamtal: Byggföretag, Anställd huvudkontoret, ansvarig för svanenmärkning 

1. Nej men är intresserade av miljöfrågor i företaget. 

2. Det har varit diskussioner om 3D skrivare i produktionen men finns inte i dagsläget. 

3. Peab producerar egna byggdelar och har egna fabriker med prefabricerade element, 

dock är dessa oftast inte av plast. Jag har dock begränsad information inom detta 

område. 

4. Eftersom det inte används plast nämnvärt är detta inte så aktuellt. 

 

Telefonsamtal: Butiksinredning, Projektkoordinater 

1. Nej  

2. Vi har 3D-skrivare på vår utvecklingsavdelning men det är för prototyper. 

3. Vi använder mest metall och trä. 

4. Vet inte.  

 

Samtal: Bilindustrin, General plant manager Varberg 

1. Nu vet jag 

2. Använder små 3D-skrivare till jiggar och fixturer  

3. Se svar ovan  

4. Nja fixturerna görs nu i flera delar som sedan limmas ihop så ur den synvinkeln är det 

aktuellt. Därför blir det en materialfråga samt en investeringsfråga.  

 

Mail: byggföretag, säljansvarig 

1. Nej det vet jag inte 

2. Det vore säkert bra men saknar erfarenhet. 

3. Nej 

4. Eventuellt beroende på pris. 

 

Skypesamtal: Byggföretag  
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1. Ja det vet jag på grund av vårt och Stora Ensos samarbete, hade dock begränsade 

kunskaper innan dess. 

2. Ja i dagsläget endast för prototyper men jag tror att 3D-skrivare kommer att vara en 

stor del av produktionen inom byggsektorn och även möbeltillverkning. 

3. Mer än vad man kan tro. 

4. Absolut. 

 

Telefonsamtal: Möbelföretag, kundtjänst 

1. Ja, vi har kunskap om detta. Vi tycker det är ett bra material men är osäkra på priset. 

2. Ja vi tror på additiv tillverkning och har flertalet skrivare. 

3. Ja det har vi i flertalet möbler. 

4. Det är en möjlighet. 

 

Telefonsamtal: Möbelföretag, Inköpsansvarig 

1. Ja det vet jag eftersom vi varit grannar med Stora Ensos fabrik i Hylte. Det är 

intressant om man kan lösa den finansiella aspekten. 

2. Vet inte. I dagsläget har vi endast en liten skrivare för prototyper. 

3. Det förekommer för vissa möbler.  

4. Absolut, det tror jag att vi måste vara för att hänga med i utvecklingen. 

 

Telefonsamtal: Möbelföretag, Designer 2019- 02- 14 

1. Nej inte helt, kan tänka mig att det är någon sorts blandning av naturmaterial. 

2. Vi har ingen skrivare i dagsläget och tycker att det bör uppgå till en viss volym för att 

det skall vara lönsamt att använda eftersom storskaliga skrivare är dyra. 

3. I så fall i skummaterial. 

4. Betvivlar detta eftersom vi säljer för små volymer. Dessutom skulle vi helst välja ett 

renodlat trämaterial i så fall.  

 

 

Telefonsamtal: Butiksinredning, Partner, project manager , 190214 

1. Nej, inget vi använder oss av i dagsläget. 

2. Nej det har vi inte. Tveksamt om det går som produktionsmetod, tror med på 

prototyper men man har ju hört att det går framåt med till exempel metall i 3D-

skrivare så det kanske är möjligt ändå. 

3. Ibland till vissa fötter och smådelar osv. 

4. Ja det tror jag. 
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Bilaga 8  

Resultat PEST-DN 

Politiska Faktorer  

Europakommissionen har under 2018 lagt fram ett förslag för en reducering av 

engångsartiklar i plast inom EU. Detta för att minimera de plastrester som idag förstör en stor 

del av jordens hälsa. Både ut produktionssynpunkt och användningssynpunkt. Användningen 

av plast har under många år ökat och idag kan följderna av detta ses med klarhet. Både djur 

och människor lever i fara då plast inte är hälsosamt att få i sig. Djuren kan dessutom fastna i 

skräp och därefter avlida genom svält bland annat. Den vanligaste engångsartikeln i plast som 

hittas i naturen är olika fiskeredskap som lossnat från kroken under användning och som 

ägaren sedan låtit bli att plocka upp. Även skräp från utflykter är ett stort problem. EU-

kommissionens beslut gör att det måste tas fram ett alternativt material för de produkter som 

fortfarande behöver ha plastliknande egenskaper där trä inte är ett alternativ.32   

 

Frankrike blir första landet i Europa som förbjuder plastprodukter inom förtäring och 

matinköp år 2016. Påsarna i dagligvaruhandeln är idag helt bortplockade och ersatta med 

påsar av bioplast, papper eller tyg. Plastbantningen fortsätter i landet och även EU har 

kommit ikapp. År 2018 blev det förbud mot att dela ut tunna plastpåsar gratis. Nästa mål blir 

att förbjuda engångsartiklar inom förtäring där målet är att ha plastartiklarna utbytta innan 

januari 2020.33 

Ekonomiska Faktorer  

Den allmänna konsumtionen av produkter har mellan åren 2007 och 2018 ökat med 22%.34 

Detta tyder på ett beteende hos konsumenten där det anses vara viktigare att köpa nytt än att 

återvinna redan befintliga produkter. Enligt bräkningar tagna från en av Living Planets 

rapporter från 2008 kommer det år 2030 behövas två jordklot för att mänskligheten skall 

försörjas om ingenting drastiskt görs. Stadskärnorna är de som står för den största delen av 

koldioxidutsläppen och det är också där de har valt att lägga sitt huvudfokus för att snabbt ta 

fram alternativa lösningar till hur det ser ut idag.35  

                                                
32 Europakommissionen 
33 SVT 
34 Göteborgs Universitet 
35 WWF 
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Sociala Faktorer  

Under de senaste åren har efterfrågan på kravmärkta varor ökat. Ur ett socialt perspektiv är 

det oerhört viktigt. Om någon inom varje kompisgäng tar steget och köper kravmärkt och 

second hand finns det en möjlighet att följa efter. Så småningom kommer det bli naturligt att 

handla kravmärkt istället för ordinarie varor.36  

Teknologiska Faktorer  

Marknaden för 3D-skrivare växer i Sverige men är fortfarande långt bakom resterande 

världen när det kommer till att använda 3D-utskrifter som ett standardmoment i den 

storskaliga produktionen. Visserligen har det saknas skrivare som printar i annat än metall i 

den stora volymen men sedan 2015 finns stora skrivare som printar i granulat istället för 

filament. Framförallt behöver de svenska produktionsföretagen få upp ögonen för metoden 

och våga kliva utanför respektives bekvämlighetzon.37        

Demografiska Faktorer 

Skog finns på hela 70% av Sveriges yta och för varje träd som avverkas planteras två nya. 

Detta gör att den svenska skogen ökar trots den stora avverkningen. Olika delar av trädet går 

till olika industrier. Trädets stam blir till virke medan grenar går till massa- och 

pappersindustrin.38 

 

Olika plaster har olika sammansättningar och egenskaper. En vanlig plast som används till 

mycket idag är ABS plast. Var för sig anses ämnena som plasten består av vara farliga för 

människa och natur. Dock är molekylerna så hårt bundna till varandra i plasten att de farliga 

egenskaperna försvinner. Detsamma gäller polyeten och polypropen. När det kommer till 

polystyren bör dock ett varningsfinger hissas till användning i kombination med livsmedel då 

plasten kan släppa styrenmolekyler vid upphettning vilka är hormonstörande. Ofta är inte 

själva plasten i sig farlig för människan utan den efterbehandling som sker för att plasten 

skall tåla viss användning som påverkar användaren.39  

 

Vid 3D-utskrift ur granulat kan näst intill vilket ämne som helst användas. Alltifrån ren plast 

till största delen trägranulat. Granulaten tillverkas efter önskemål och därmed kan också 

                                                
36 SVT 
37 Ny Teknik 
38 Skogsindustrierna 
39 Naturskyddsföreningen 
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färgval göras.40 I de traditionella 3D-skrivarna används filamentrullar vilket är plasttråd på 

rulle som sedan går igenom munstycket.41 Det finns även 3D-skrivare som skriver i 

metallpulver.34   

Naturliga Faktorer  

Att skogen brinner då och då är något som anses vara bra för markerna. Dock har sommaren 

2018 gått till historien som en av de somrarna med störst skogsbränder där både djur och 

människor tog skada. Ett extremt väderklimat gjorde att torkan var utöver det vanliga och 

minsta lilla gnista fick fäste.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
40 BLB Industries 
41 Clas Ohlson 
42 Skogssverige  
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Bilaga 9  

Resultat 7P 

Product 

De aktuella produkterna i projektet är plastprodukter. Dock bör dessa ha någorlunda lång 

livslängd och vara relativt dyra eftersom friformsframställning är en dyrare produktionsmetod 

än formgjutning när det gäller masstillverkning. En annan passande produktegenskap är om 

den är kundanpassad eftersom det är lätt att modifiera olika produkter med en 3D-skrivare. 

Produkten måste dessutom vara någorlunda stor då träfiber annars fastnar i skrivaren. 

Slutsatsen av detta är att den potentiella produkten är relativt dyr, stor och därav något 

avancerad och/eller kundanpassad produkt. 

 

Price 

DuraSenseTM materialet har ett närliggande pris gentemot enbart plast men kan variera mellan 

olika recept. Friformsframställning är en dyrare produktionsmetod om man jämför med 

formgjutning men billigare metod om man jämför med en produkt som exempelvis 

produceras för hand eller är kundanpassad. Målet är att priset på produkten inte ska förändras 

nämnvärt när materialet byts ut men resultera i en mer miljövänlig produkt.  

 

Place 

Fabriken där materialet tillverkas ligger belägen på Stora Ensos anläggning i Hylte, 

Hyltebruk. Fabriken ligger vid Nissan för enkel nedkylning av maskiner. Anläggningen är 

ungefär 4 km i diameter och består av flera produktioner. Produktionen av biokomposit är 

mycket effektiv och stora mängder produceras. Vad gäller potentiella kunder i projektet bör 

de inledningsvis ligga i Sverige eller Norden för att kunna undvika för långa transporter. 

 

Promotion 

Reklam görs på Stora Ensos hemsida och sociala medier i mycket liten utsträckning. 

Eftersom Stora Enso är ett av Sveriges äldsta och väletablerade skogsföretag har de i 

dagsläget många kunder och intrycket är att de använder sig av kontakter för att nå nya 

kunder. När det gäller DuraSenseTM inom friformsframställning kan en passande strategi för 

Stora Enso vara att rikta sig mot passande företag på exempelvis mässor för 3D-skrivare eller 

inom de marknader som projektet landar i.  

 

People 

Stora Enso är mycket måna om deras anställda. De har i liten utsträckning kontakt med 

slutanvändaren av deras produkter men då marknaden är relativt ny är de noga med att följa 

upp hur deras material tas emot av konsument. Detta gäller produkter som formgjuts. Vid 
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friformsframställning och därav mer exklusiva produkter bör kundkontakten bli större då det 

rör sig om mer specifika önskemål. 

   

Process 

DuraSense är återförsäljare av biokompositmaterial efter kundens önskemål av blandning 

beroende på inriktning. Materialet kan sedan formgjutas eller 3D-skrivas. 3D-skrivning är 

idag mest inriktad gentemot prototyptillverkning medan formgjutning är med inriktat mot 

masstillverkning. I projektet skall det avgöras om Stora Enso bör skriva ut färdiga produkter 

till företag eller endast sälja materialet till företag som innehar egen 3D- skrivare beroende på 

vad som är mest lönsamt. 

 

Physical Evidence 

Företaget anses vara trovärdiga och tillmötesgående gentemot kunden. Önskemål finns från 

företaget att komma närmare den slutliga konsumenten än var de står idag. Företaget är 

mycket väletablerat inom skogsindustrin som nämnts men inte än inom plastindustrin. En 

framtida image inom plastindustrin och friformsframställning är att vara innovativa, 

anpassningsbara och miljömedvetna.  
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Bilaga 10  

Brainstorming 1 

Vad krävs för att Biokomposit i 3D ska passa ett företag? 

  

● Inte för stora volymer, lite avancerad produkt? 

● Något kundanpassad 

● Plastsubstitut 

● Ny bransch (Ej läkemedel..) 

● Acceptera efterbearbetning 

● Vem står för 3Dskrivaren? Leasing? inköp? resurser? 

● Inte för små/detaljerade produkter på grund av fibrer som kan fastna i nålarna 

  

Målgrupp 

  

1. ex. Josefines Pappa 

● Ekonomiskt stark (ofta i medelåldern, övre medelålder) 

● Teknikintresserad 

  

2. Studentbostäder 

● måttanpassat 

● Designintresse? 

  

3. Barnfamiljer 

● Behov av att byta ut så mycket plast som möjligt pga hälsoskäl 

  

Störst plasttillverkningsområden i Sverige, svenskplas 

  

  

Första tankarna: 

  

Förpackningar? 

● Förpackningar känns för standardiserat, stora volymer 

·         Eller finns det specialförpackningar som skulle passa? vinflaskor mm. 

● Redan inblandade i liknande områden med andra tillverkningsmetoder? 

·         Mycket som hamnar i naturen 

·         Fortfarande plast i produkterna med biokomposit 
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Byggindustrin? 

● Byggindustrin kräver ofta kundanpassade produkter, bra med 3D skrivare 

● Stor användning av plast 

  

Fordonsindustrin? 

● Kan vara en marknadsföringsstrategi, att använda 3D skrivare, visa sig tekniska 

● Miljödebatten om bilar 

  

Agrikultur 

● Funkar biokomposit som balplast? I så fall en fördel att mindre plast bränns upp då 

dessa ej går att återvinna i vanliga fall 

● Redan inlett projekt med hästboxar 

● Foderbodar? kundanpassade 

·         Håller dessa för sparkar? gnager på väggen? 

● Transporter (Mellanväggar, dörrar, fönster, sparkskydd) 

·         Lätta att tvätta? 

  

Teknikbranschen 

● För mycket massproduktion? 

● Tv, skärmar, kaffemaskiner, 

● Bang Oloffsen, Boose, Sonos (Exklusiva produkter) 

·         Tillräckligt små volymer 

·         Teknik efter 3D skrivning och biokomposit? 

● För små produkter? 

  

Köksindustrin 

● Kylskåp, frys 

·         Spricker biokomposit lätt? som plast 

Inredningsdetaljer 

● Måttanpassade hyllor, ställ, exklusiva 

● Möbler: 

● Stora lampor 

·         Krävs att den är lite komplicerad 

  

Utemiljö 

● Trädgårdsredskap 
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● Trädgårdsmöbler (dyrt i vanliga fall) 

○ Specialanpassade med integrerade funktioner med 3D-skrivare(kolla företag) 

·         Dyrt, 

● Uteleksaker 

·         Dyrare med 3D-skrivare 

·         Viktigt med miljö(gift), hållbarhet för föräldrar 

 

Allmänna funderingar: 

  

● Kundanpassade produkter är ofta något mer exklusiva produkter och då vill kunden 

ofta ha något finare material. 

● Rengöring av biokomposit? efterbearbetning? 

● Enkelt eller svårt att inkludera teknik i 3Dskrivare och biokomposit? 

● 3D-skrivare med elektronik? 

 

Fakta om eventuella intressenter 

Bilindustrin forskar och testar additiv tillverkning i dagsläget. Exempelvis använder volvo 

3D-skrivare till verktyg, fixturer och prototyper.43 

Nya aktörer: Underleverantörer inom bilindustrin: Bilindustrin är en av världens största 

industrier och när riktningen sker mot nya aktörer menas nya underleverantörer till de stora 

tillverkningsföretagen. Underleverantörerna sitter med en fot inne i de stora företagen och har 

inte lika många nivåer av chefsbefattningar som skall passeras för ett godkännande vilket 

skulle kunna underlätta implementeringen av additiv tillverkning. Ett problem kan dock vara 

den omställning som sker i biltillverkningen just nu då nya regulationer sätts mot ett 

miljötänkande.44 

Stora aktörer: Möbeltillverkare: IKEA är långt fram gällande innovation och även inom 

additiv tillverkning. Under 2018 lanserades exempelvis deras kollektion OMEDELBAR som 

är massproducerade smyckeshållare som är tillverkade i 3D-skrivare.45  

Stora Aktörer: Klädesföretag 

Utifrån butiksinredning diskuterades även skyltdockor som möjliga produkter som kunde 

bytas ut samt att de har ett relativt högt pris på marknaden. 

Företag som designar butiksinredning: Företag som designar och tillverkar butiksinredning 

sysslar i största del med kundanpassning vilket skulle kunna vara en passande 

samarbetspartner i projektet. 

                                                
43 VOLVO 
44 Dagens Industri 
45 IKEA 



77 
 

Byggindustrin: I dagsläget forskas det på ämnet additiv tillverkning inom byggindustrin 

bland annat genom Wouldwood projektet som nämnts innan. Umeå Universitet har sedan 

2015 drivit projektet att skriva ut hus i trä genom additiv tillverkning.46 

Nya aktörer: Underleverantörer inom byggindustrin: Byggindustrin delas vanligtvis upp i tre 

sektioner; interiört, exteriört samt strukturellt bärande delar. I branschen anses användningen 

av additiv tillverkning appliceras på de interiöra samt exteriöra delarna. Här till fördel för 

mindre materialspill samt kortare ledtider. (Intervju White Arkitekt) För att så snabbt och 

enkelt som möjligt kunna applicera metoden är det önskvärt att hitta ett företag som är 

relativt ny i branschen och som vill hitta en egen nisch på marknaden.  

Specialdesignade möbler: Företag som producerar specialdesignade möbler idag vänder sig 

ofta mot kontor, offentliga rum och hotell som vill ha en utmärkande design samt uppfylla 

ergonomiska krav. Dessa företag producerar ofta sina egna möbler enligt vår 

marknadsundersökning.  

Möbler utifrån funktion: Det finns idag flertalet företag som tillverkar och säljer hjälpmedel 

som rullatorer och rullstolar samt specialmöbler.  

Trädgårdsmöbelföretag : Trädgårdsmöblemang finns idag i alla olika färger och former. Trots 

detta finns det tillfällen där specialtillverkade utemöbler hade varit att föredra bland annat på 

grund av platsens storlek. Utemöbler riktar sig både till privata aktörer och företag där behov 

för specialanpassade utemöbler finns.  

Teknikföretag: Additiv tillverkning med granulat är ett bra förslag för produktion av 

produkter med integrerad teknik då maskinen går att avbryta för att lägga in teknologiska 

element som till exempel kablar etc.  

Flygindustrin: Använder likt bilindustrin additiv tillverkning för prototyptillverkning samt 

tillverkning av verktyg, fixturer och gjutformar. Användandet av produktionsmetoden har 

därmed förkortat ledtiderna vid produktion ordentligt.47  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Ny Teknik  
47 https://3dp.se/2018/01/23/flygplanstillverkare-minskar-kostnaderna-genom-additiv-tillverkning/  
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Bilaga 11  

Brainstorming 2 

Fördelar för Stora Enso och projektet 

P1: Försäljningsvolymer 

P2: Plastanvändning 

P3: Välkänt företag 

P4: Avstånd 

P5: Storlek 

P6: Variation på produkten 

P7: Försäljningspris 

P8: Vilken användare 

P9: Printa själv 

P10: Sälja material 

  

Exempel på stora produkter i plast 

Möbler, butiksinredning, bilinredning, byggdelar (Behöver få mer information av 

arkitektkontoret i Stockholm) 

  

Företag Var i kedjan? 

  

 (Printa själv, 

köpa färdiga 

produkter, 

hyra printer) 

Fördelar Nackdelar 

Butiksinredning 

 AJ- 

kontorsmöbler 

  

Hestra 

butiksinredning 

  

Heab (butiksinredning 

i stål) 

  

Ev. Köpa färdiga 

prod. pga dess 

produktion i 

Europa och ek. 

situation 

  

Hyra printer alt 

köpa färdiga prod. 

(ek. ställning) 

  

Fördelaktig storlek på 

produkterna 

 

 

Fördelaktig storlek på 

produkterna, 

Kundanpassade, bra 

pris 

  

För standardiserade 

produkter? För lågt 

fpris? 

 

 

Tillräckligt högt pris 

eller hög volym? 
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Bilindustrin: 

Printa ratt, inredning 

i bilar 

Volvo 

  

Scania 

  

Koeningsegg 

 

 

Printa själv 

  

Printa själv 

 

 

Printa själv 

 

 

Välkända, hög volym, 

fpris 

  

Välkända, hög volym, 

fpris 

  

Välkända, tekniska, 

högt fpris 

 

 

Ev. för hög volym 

  

Ev. för hög volym 

  

Svårövertalade? 

Klädföretag 

Printa skyltdockor, 

anpassad 

butiksinredning 

HM 

  

Kappahl 

  

Lindex 

 

 

 

Printa själv 

(utspridda butiker) 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

 

 

 

Välkända, rel. hög 

volym 

  

välkända, social 

strategi 

  

Välkända, social 

strategi 

Tillräcklig volym? 

 

 

För stora 

Möbelföretag 

Printa möbler 

IKEA 

  

  

Mio 

  

ILVA 

  

Jotex 

  

Printa själv 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Välkända, nära 

konsument 

  

Välkända, nära 

konsument 

  

Nära konsument 

  

Nära konsument 

Tillräcklig volym? 

Begr. 

plastanvändning 
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Köpcenter 

Printa sittmöbler eller 

komplement till 

köpcetnret? 

x Väla 

  

Emporia 

 

 

 

Printa själv alt. 

köpa färdiga 

  

Köpa färdiga prod. 

Anpassade produkter, 

ekonomiskt starka 

Tillräcklig volym? 

Byggbolag 

Printa dörrar, fönster 

osv. 

Peab 

  

Vasakronan 

  

Derome (Ahus) 

  

Skanska 

  

Nyckelfärdiga hus 

(Myresjöhus mm) 

 

 

 

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Köpa färdiga prod. 

  

Printa själv. eller 

hyra skrivare 

Stora detaljer, många 

möjligheter 

Använder byggbolag 

plast? 

  

Använder inte 

mycket plast i 

dagsläget. 

  

Inget intresse 

  

Konkurrent 

  

- 

 

 

Flygbolag 

Printa 

serveringsvagnar, 

stolar, komplement 

SAS 

  

Kullaflyg 

   

Printa miljöer 

  

Vattenfall? 

   

  

Köpa in 3D-skrivare till stora Enso som printar på beställning 

Flexqube- för standardiserade produkter! 
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Orbital systems – För mycket stål.. 

  

Frågetecken: Bättre att rikta sig mot en konsument än inom företagen 
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Bilaga 12  

Intressentanalys 

 

Intressent Vanliga 

egenskaper

: 

Behov Hinder Innovations- 

spridning 

Bilindustrin 

48 

Stor 

omsättning 

Stor teknisk 

kunskap,  

Erfarenhete

r av additiv 

tillverkning 

 

 

 

Mindre 

koldioxidutsläpp 

som kan uppnås 

med mindre plast 

eller lättare bilar.  

Efterfrågan på 

kundanpassade 

bilar som kan 

uppnås med 

additiv 

tillverkning.  

Eventuellt för stor 

produktion   

Stora bolag som 

kräver mycket 

administrativa 

beslut innan 

genomförande av 

ändring. 49 

Tidig majoritet: Stora 

aktörer inom 

bilindustrin är ofta 

trendsättare och i 

teknisk framkant samt 

har stor omsättning. 

Dock är det stora 

bolag och har stora 

administrativa krav. 

 

Stora 

aktörer: 

möbeltillv. 

 

Stor 

omsättning, 

Stor teknisk 

kunskap,  

Erfarenhete

r av additiv 

tillverkning 

 

Likt alla bolag 

som vänder sig till 

konsumenter ökar 

efterfrågan på mer 

miljövänliga 

material.  

Ett annat behov 

som konsumenter 

kan ha är 

kundanpassade 

produkter 

beroende på hur 

ens boende ser ut. 

Ett tredje behov är 

att uppfylla 

designers idéer 

med svåra vinklar 

och former. 

Stora bolag 

kräver ofta 

mycket 

administrativa 

beslut innan 

genomförande av 

ändringar. 

Stort bolag med 

hög konkurrens 

för  

underleverantörer

.  

Tidiga brukare: Stora 

aktörer inom 

möbelindustrin är ofta 

trendsättare och i 

teknisk framkant samt 

har stor omsättning.  

Dessa aktörer har 

mindre standarder att 

ta hänsyn till än i 

bilindustrin men är 

fortfarande mycket 

stora aktörer vilket är 

tidskrävande.   

Bygg 

industrin 

Stor 

omsättning 

Specialdelar i 

byggnader samt 

Byggindustrin är 

pressad 

Tidig majoritet: 

Aktörer inom 

                                                
48 KTH 
49 Dagens Industri 
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Teknisk 

kompetens 

Begränsade 

kunskaper 

inom 

additiv 

tillverkning 

mer miljövänliga 

alternativ som kan 

ersätta bland 

annat betong.(Se 

intervju Jonas 

Runberger Bilaga)  

På grund av den 

rådande 

bostadsbristen är 

det en mycket stor 

framtida marknad. 

tidsmässigt och 

därav kan tiden 

att nå marknaden 

bli utdragen. 

Det krävs även 

standarder inom 

byggindustrin och 

detta saknas i 

dagsläget för 3D-

skrivare 

byggindustrin är ofta 

väletablerade företag 

med standardiserade 

och traditionella 

metoder. Kräver även 

standarder och 

mycket administrativa 

godkännanden. 

De är dock tekniskt 

kunniga, ekonomiskt 

starka och i behov av 

förändring.  

Special- 

möbler 

Begränsat 

rörelsekapit

al 

begränsad 

teknisk 

kompetens, 

begränsad 

kunskap om 

additiv 

tillverkning 

 

Uppfylla 

komplexa former  

Förkorta 

produktionstiden 

med ett 

miljövänligt 

material 

Undvika 

materialspill. 

De har begränsad 

kunskap om 

additiv 

tillverkning enligt 

projektets 

marknadsundersö

kning. 

Tidiga brukare eller 

innovatörer: Företag 

som tillverkar 

specialdesignade 

möbler antas vara 

relativt öppna för nya 

metoder enligt 

marknadsundersöknin

gen. 

Om de är ekonomiskt 

starka kan dessa 

aktörer troligen även 

vara innovatörer. 
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Bilaga 13  

Parvis Jämförelse 

Parametrar 

P1 

Innovationshöjd 

Syftar till att analysera vilken innovationshöjd projektet har. Att sälja 

material till en stor aktör anses ej ha stor innovationshöjd och att producera 

sin egen produkt under eget varumärke högst innovationshöjd då det 

resulterar i en helt ny produkt inom projektet och för Stora Enso. 

P2 

Låg 

investeringskostn. 

Beskriver hur låg risken är med alternativet. En låg investeringskostnad och 

en stor aktör anses vara en mindre riskfyllt alternativ än nya aktörer och 

stora investeringskostnader. 

P3 

Möjlighet till 

långvarig relation 

Om ett visst segment har möjlighet att erbjuda ett längre samarbete får 

alternativet en högre siffra. Stora bolag får här en högre siffra då de är 

finansiellt starka och har resurser att fortsätta ett fungerande samarbete. Nya 

aktörer kan här få lägre siffror på grund av osäkerheten. 

P4 

Kortare 

startsträcka 

Eftersom additiv tillverkning fortfarande är relativt nytt på marknaden kan 

det vara en fördel att vara en aktör som är med tidigt. Om startsträckan är 

kortare, ju högre poäng. Faktorer som kan bidra till mindre poäng är att 

stora bolag tenderar att ta lång tid på sig för förändringar alternativt om det 

är okunskap inom företagen angående additiv tillverkning. Detta kan 

resultera i en längre övertalningsprocess. Andra faktorer kan vara att det 

behöver beställas flertalet skrivare vilka har minst 6 månaders leveranstid. 

En annan faktor kan vara tiden det tar att etablera ett nytt varumärke. 

P5 

Högre 

försäljningsvolym 

En högre försäljningsvolym resulterar i mer vinst för Stora Enso. Stora 

bolag tenderar att sälja större volymer och får därav högre poäng inom 

denna parameter. 

P6 

Högt 

försäljningspris 

Även ett högt försäljningspris resulterar i mer vinst. Här får att endast sälja 

materialet mindre poäng och sälja sin egen produkt högst poäng. 

P7 

Närhet till 

konsument 

Eftersom miljöfrågan är stor hos konsumenter anser projektmedlemmarna 

att det är en fördel om produkterna riktas mot dessa och får högre poäng 

under denna parameter. 
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P8 

Låg konkurrens 

Om Stora Enso har färre att konkurrera med inom additiv tillverkning 

innebär detta en fördel för företaget. Efterfrågan på biomaterial är så pass 

stor att det inte anses vara någon konkurrens mellan dessa som nämnt innan. 

P9 

Lean process 

Genom att analysera alternativens framtida produktionsprocesser utifrån 

Lean produktion kan alternativen betygsättas utifrån hur mycket tid och 

resurser som ungefärligen går åt. Fokuset har lagts mycket på placering av 

produktionen hos företag. 

P10 

Säker/bred 

marknad 

Ju större segmentet är, desto fler aktörer finns det att rikta sig mot vilket 

anses vara en fördel. 

 

Utvärderingsmatris 
 

Parametrar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Ant

al 

“+” 

Ant

al 

“-” 

Antal “+” 

& “-” 

P1  + - - + + + - + + 6 0 6 

P2   - - - - + - - - 1 0 1 

P3    + + + + + + + 7 2 9 

P4     + + + + + + 6 2 8 

P5      - + - + + 3 1 4 

P6       + + + - 3 2 5 

P7        - + - 1 4 5 

P8         + - 1 4 5 

P9          - 1 1 2 

P10           0 5 5 

Antal “-”   0 2 2 1 2 4 4 1 5    
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Bilaga 14  

Beskrivning Aktiviteter samt poängsättning 
All betygssättning grundas på erfarenheterna som samlats ihop i projektet, alltså från 

marknadsundersökningen (Se kap 3.5), informationsinsamling som redovisas i bilaga 7 och 8 samt de 

genomförda intervjuerna med Stora Enso, BLB Industries och White Arkitekter.  (Se Bilaga 5 samt 

Bilaga 6) 

A1 

Sälja Material till 

bilindustrins 

underleverantörer 

och stora aktörer 

1. Lägre innovationshöjd. 

2. Innebär en mycket liten investering 

3. En möjlighet till längre relation eftersom efterfrågan på 

biomaterial är stor, synnerligen inom bilindustrin. 

4. Startsträckan är lång i och med att förändringar inom 

denna stora industri tar tid att få igenom. Däremot är det 

känt att vissa stora aktörer har investerat i forskning och 

3D-skrivare vilket talar för kunskap inom området.  

Något kortare startsträcka om det rör sig om en 

nyetablerad underleverantör. 

5. Försäljningsvolymen kan bli mycket stor. 

6. Försäljningspriset är relativt lågt eftersom det rör sig om 

endast material 

7. Relativt nära konsumenter. 

8. Konkurrensen inom biomaterial är inte stor. 

9. Eftersom bilindustrin ofta producerar utomlands blir 

processen något mindre lönsam än om det rört sig om 

Sverige. 

10. Den framtida marknaden kommer mycket möjligt bli stor 

inom just kundanpassade bilar.  
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A2 

Sälja material till stora 

aktörer och 

underleverantörer inom 

byggindustrin 

1. Innovationshöjden är lägre, dock högre än bilindustrin 

eftersom det är mindre utforskat. 

2. Se svar A2. 

3. Möjlighet till längre relation inom industrin eftersom det 

är stor efterfrågan på effektivisering inom byggindustrin.  

4. Mycket lång startsträcka eftersom det är outforskat och 

det är dessutom mycket höga krav på standarder och 

hållfasthet. 

5. Hög försäljningsvolym i och med brist inom industrin. 

6. Se svar A1. 

7. Långt ifrån konsumenter. 

8. Se svar A1. 

9. Processen utifrån lean produktion är relativt bra då det 

kommer att röra sig om transporter inom Sverige. 

10. Mycket stor framtida marknad där efterfrågan kommer 

växa inom additiv tillverkning. 

A3 

Sälja material till 

stora aktörer och 

underleverantörer inom 

möbeltillverkning 

1. Lägre innovationshöjd eftersom dessa aktörer är igång 

med processen med additiv tillverkning idag. 

2. Se svar A1. 

3. En relativt föränderlig bransch vilket ger medelstora 

poäng inom denna parameter. 

4. Medellång startsträcka. Det rör sig i och för sig om stora 

bolag men dessa bolag har visat sig vara framme i 

utvecklingen vilket kan tala för en kortare startsträcka. 

5. Medelstor försäljningsvolym i jämförelse med bil och 

byggbranschen. 

6. Se svar A1. Förmodligen till och med lägre 

försäljningspris för materialet eftersom det rör sig om 

billigare produkter än i bil- och byggindustrin. 

7. Nära konsumenter. 

8. Se svar A1. 

9. Produktion av möbler är ofta utomlands vilket talar för 

en medel låg siffra inom Lean produktion. 

10. Eventuellt en stor marknad då individualismen ökar och 

kundanpassning då kan vara positivt för detta alternativ. 

Dock mindre än bil och byggbranschen. 



88 
 

A4 

Additiv tillverkning åt 

företag som tillverkar 

specialdesignade möbler 

1. Medelhög innovationshöjd då projektet resulterar i en ny 

riktning för Stora Enso med produkter i ny 

produktionsmetod. 

2. Innebär stor investering i en eller flera 3D-skrivare samt i 

expertis. 

3. Relativt stora möjligheter till långa samarbeten eftersom 

dessa företag kan ha begränsat med 

investeringsmöjligheter själva. 

4. En bransch med medelstora aktörer vilket kan resultera i 

en kortare startsträcka än föregående alternativ. 

Uppfattningen är att dessa aktörer undersöker additiv 

tillverkning men fortfarande har begränsade kunskaper 

om detta. 

5. Medelstora volymer då beställningar till arbetsplatser 

och offentliga rum såsom hotell kan kräva stora volymer 

av anpassade möbler. 

6. Högt försäljningspris i jämförelse med 

materialförsäljning. 

7. Nära konsumenter. 

8. Konkurrensen inom biomaterial är inte stor och 

konkurrensen inom additiv tillverkning i dagsläget är 

heller inte stor, dock finns risken att dessa bolag vill 

sköta sin egen tillverkning vilket ger en lägre siffra på 

P8. 

9. Utifrån Lean produktion får detta alternativ en hög siffra 

eftersom materialproduktion och additiv tillverkning 

kommer vara närliggande samt leveransadress är inom 

Sverige. 

10. En medelstor marknad eftersom det främst riktar sig mot 

arbetsplatser, offentliga rum, funktionsnedsatta osv. 
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A5 

Additiv tillverkning åt 

byggindustrins stora 

aktörer eller 

underleverantörer 

1. Hög innovationshöjd eftersom det till stor del är 

outforskat i dagsläget. 

2. Se svar A5. 

3. En fungerande lösning kan ge långa samarbeten inom en 

hårt pressad bransch med bostadsbrist. 

4. Stora aktörer och etablerade underleverantörer kan ha 

brist på tid och resurser för att få igenom ändringar i 

verksamheten samt att standarder inom byggindustrin 

krävs. Detta resulterar i en mycket lång startsträcka. 

5. Kan resultera i stora volymer i och med att det är en stor 

bransch med problem med specialdelar. 

6. Högre försäljningspris än exempelvis möbler på grund av 

kundanpassning. 

7. Långt ifrån konsumenter. 

8. Mycket låg konkurrens inom additiv tillverkning och 

biomaterial i dagsläget. 

9. Hög siffra utifrån Lean produktion. (Se svar A6) 

10. En mycket stor framtida marknad med hög efterfrågan på 

specialdelar. 

A6 

Producera egna 

produkter: 

Lekstugor och 

trädgårdsmöbler 

1. Hög innovationshöjd då det utformas en ny produkt i 

projektet utifrån material och produktionsprocess. 

2. Kräver investering i en 3D-skrivare samt expertis. 

3. Låg siffra utifrån långa relationer eftersom det beror på 

konsumenters efterfrågan. 

4. Lång startsträcka utifrån tiden det tar att införskaffa 3D-

skrivare och etablera ett varumärke. Dock rör det sig om 

en mindre och specifik kundgrupp som kan gå relativt 

snabbt presentera sig för. 

5. Mindre volymer eftersom det är en mycket specifik 

produkt med kundgruppen: föräldrar och trädgårdsägare. 

6. Högt försäljningspris. 

7. Nära konsumenter. 

8. Medelhög konkurrens inom producenter. 

9. Mycket hög siffra utifrån Lean produktion. 

10. Mindre men kontinuerlig och väletablerad marknad. 
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