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KORTA DINA LEVERANSTIDER
Hur bra en CAD-ritning än är, kan man inte jämföra

med att hålla i, känna på och prova en produkt. 

Det är ju hela idén med additiv tillverkning, att få

fram 3D-modeller – prototyper eller serieproduktion.

Men, vi arbetar lika hårt med den fjärde dimensionen 

– tid. Att kunna leverera snabbt och på utlovad tid är 

ofta avgörande för våra kunder. Genom de senaste årens 

investeringar har vi idag kapacitet att klara högt ställda 

tidskrav och dessutom hålla ner kostnaderna.

Tänk fyrdimensionellt



 Under 2011 investerade vi rejält i både 
maskiner och ombyggnader. Vi skaffade 

bl a ytterligare en EOSINT P 730, Skandina-
viens största och snabbaste sintermaskin, och 
utökade och effektiviserade vår lokalyta. Det 
är investeringar som burit frukt under 2012. 
Vi har kunnat fördubbla kapaciteten på större 
detaljer och – trots en ökad efterfrågan – 
kunnat hålla korta leveranstider. Man skulle 
kunna säga att vi investerat i tidsmaskiner!
Materialportföljen för SLS-modeller har breddats 

med bl a polypropen (PP). Detta material är 
känt för sina ”levande gångjärn”, som man 
ser t ex i lock till ketchupflaskor. Under en 
period skickade vi med materialprov i alla 
utleveranser, så att man själv kunde känna 
och prova.

Vi har också fortsatt vårt effektiviserings-
arbete i efterbearbetning och hantering.
Resultaten här har naturligtvis också bidragit 
till snabbare responstid och korta leveranstider.

Sammantaget har 2012 varit ett mycket bra 
år. Vi känner att våra investeringar varit kloka 
och att vi har kunnat öka vår kundservice 
ytterligare. Och vi växer, både i kapacitet, 
kompetens och erfarenhet!

Tidsmaskiner!

■  Från vänster: Lars Gistorp, Ingela la Fleur, Niclas Nilsson, Mattias Nilsson och Anders Tufvesson.



FRiFORM 4

KUnsKAper för liVeT
För Leifs del var emellertid tiden 

på Facit mycket lärorik. Ganska 

omgående blev han projektle-

dare inom produktutveckling och 

var bland annat ansvarig för att ta 

fram världens första heltäckande 

plastkåpa till en skrivmaskin, 

Facit 1840.

– Överhuvudtaget var Facit 

en utmärkt skola i konstruktion 

och materialkunskap. Under tio 

år lärde jag mig alla material och 

alla bearbetningstekniker. Det är 

kunskaper som jag har haft nytta 

av hela livet.

BArA plAsT 

Efter tio år var Leif i praktiken 

”plastansvarig” på Facit och 

tog, för att lära mer om plast, 

steget till Plastal i Simrishamn, 

ett företag som arbetade helt och 

hållet med plast. Här handlade 

det om produktutveckling, form-

konstruktion och produktion. 

Självklart byggdes kunskaper 

och erfarenheter på ytterligare 

under åren på det österlenska 

företaget.

frÅn HAmmArplAsT
Till KonsUlT 

1984 blev det flytt till Tingsryd 

och jobbet som produktions-

teknisk chef på Hammarplast. 

En viktig del av befattningen var 

forminköp och i detta samman-

hang omfattande kontakter med 

internationella leverantörer – 

mycket nyttiga erfarenheter.

Med dryga 30 år på tekniska 

befattningar i bagaget, var det 

dags att stå på egna ben.

– Under åren inom plastin-

dustrin såg jag att behovet av 

konsulthjälp i utvecklingsarbetet 

är mycket stort. Det gäller såväl 

produktutveckling och formkon-

struktion, som ren organisation. 

1997 startade jag min egen 

konsultverksamhet, Konga 

Teknik, och satsade på just 

dessa områden.

Gör prodUKTidéer
TillVerKninGsBArA 

Efter sju år i småländska Konga 

gick flytten till Malmö, där Leif 

alltjämt är en mycket eftersökt 

konsult, med ett omfattande och 

viktigt kontaktnät, både inom 

och utom landet. Antalet företag 

och konstruktörer, stora som 

små, som fått hjälp på vägen av 

Leif är mycket stort.

– Mina uppdrag handlar ofta 

om att göra produkter av nya 

idéer och framförallt att göra dem 

tillverkningsbara på ett rationellt 

och ekonomiskt sätt.

I idealfallet betyder detta att 

Leif engageras redan på ett tidigt 

stadium, när man fortfarande 

kan påverka utformningen och 

förutsättningarna för tillverkning.

BilliGT, dyrAre, dyrAsT 

Leif har etablerat nära relationer 

med ett antal internationella 

tillverkare av formverktyg och är 

en flitig resenär till bl a Kina.

– Slutstationen för utveck-

lingen av plastprodukter är 

framtagning av formverktygen. 

Det är en av de dyraste delarna 

av processen och det gäller att 

verkligen ha tagit hänsyn till allt! 

Mr Plast c!
 När man som Leif Pettersson på Konga Teknik arbetat 

med plast ur alla synvinklar i hela sitt yrkesverksamma 

liv, skulle ett epitet som ”Mr Plastic” faktiskt kunna passa bra!

Efter ingenjörsexamen och lumpen hamnade Leif som 

konstruktör på Facit i Svängsta. Vid den här tiden, i mitten/

slutet av 1960-talet, var Facit världsledande inom meka-

niska kontorsmaskiner, men 1972 valde styrelsen att inte 

satsa på elektronik och bäddade därmed för företagets 

undergång.

■ – Min stående rekommendation är att alltid ta fram prototyper, understryker  
 Leif Pettersson. Upptäcker du några problem på detta stadium, är   
 kostnaderna för ändringar och en ny prototyp oftast minimala, jämfört
 med att upptäcka samma sak när formverktygen är färdiga.

■ En foderkrubba i två varianter, en för hästar och en för kor.

 Den vita krubban är gjord i mindre skala, något som ibland är

 fullt tillräckligt för att bedöma produkten.

    Model S från Geneva Sound Systems. Leif utvecklade skal och
 tillhörande komponenter, en konstruktör ritade CAD-modeller och
 GTP tog fram prototyper. Efterfrågan är så stor, att man fått tillverka   
 extra formverktyg!
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I princip kan man beskriva utvecklingsstegen 

i konstruktionen enligt följande:

• Det kostar ganska lite att ändra på ritningen.

• Det är lite dyrare att ändra på en prototyp.

• Det är mycket dyrt att ändra på ett formverktyg!
 

– Och, tillägger Leif, kostnadsökningen kan närmast 

betraktas som logaritmisk!

AllTid proToTyper 

– Min stående rekommendation är att alltid ta fram prototyper. Du kan 

se och känna på produkten, du kan prova den praktiskt och upptäcka 

konstruktionsmissar som inte är tydliga, ens på de bästa av CAD-ritningar. 

Du kan också göra bättre bedömningar av produktionstekniken och

formverktygen.

– Och upptäcker du några problem på detta stadium, är kostnaderna 

för ändringar och en ny prototyp oftast minimala, jämfört med att upptäcka 

samma sak när formverktygen är färdiga. Till detta ska man också lägga 

tidsaspekten.

– Prototyper kan inte övervärderas, de sparar tid, pengar och arbete. 

Det är helt enkelt en win-win-situation!

leif ocH GTp 

Leif Pettersson och GTP har arbetat länge tillsammans. De första gemen-

samma jobben gjordes redan i mitten av 1990-talet, då med FDM-teknik 

(Fused Deposition Modeling). Sedan dess har såväl samarbete som 

teknik utvecklats.

– GTP är snabba och duktiga. De håller också bra priser, är 

serviceinriktade och – inte minst – är trevliga att jobba med. 

Viktigt är också att GTP hela tiden håller sig i framkant av 

teknikutvecklingen och har den vassaste utrustningen på 

marknaden. Det kan kanske låta väldigt skönmålande, 

men jag uppskattar verkligen vårt samarbete!

inTe VilKen GödselGrep som HelsT 

Den är designad av Leif Pettersson, tillverkas av 

V-Plast i Väckelsång, säljs i hela Europa och får 

särskilda omnämnanden på mässor där den 

ställs ut. En succéhistoria, helt enkelt. Tomas 

Johansson på V-Plast berättar att hemligheten 

dels är en snygg design, men framför allt att 

grepen är skålformad, lite djupare, funktionell 

och lätthanterad. Dessutom håller den minst 

tio gånger längre än liknande produkter, 

”den okrossbara grepen” kallas den ibland.

 

– Grepen är resultatet av ett genomtänkt 

prototyparbete, där vi i samarbete med 

GTP i flera steg utvecklat funktion och 

design, berättar Tomas. Vi gör prototyper 

på nästan alla produkter vi tar fram, 

det har visat sig vara en mycket 

lönsam strategi!

■ Grep och handtag på prototypstadiet. Grepen är  
 bara halv, en variant som ofta räcker för vissa tester  
 och bedömningar av prototypen.



 U
ppdraget att realisera en idé om 

människans syn på världen var en 

utmaning för modellmakaren Lars 

Hässler. I bagaget har han en mängd spän-

nande och udda uppdrag och som exempel 

kontaktades han för några år sedan av 

Carsten Höller, samtidskonstnär och doktor 

i biologi, för konstprojektet ”Uppside down 

googles”. I projektet gavs besökare tillfälle att 

använda specialtillverkade glasögon som just 

”vände världen upp och ned”. Projektet är 

ett av många av Carsten Höllers konstprojekt 

där konst och vetenskap behandlar frågor om 

hur vi människor tolkar vår värld. Den öster-

rikiske psykologen och vetenskapsmannen 

Ivo Kohler forskade på 1960-talet om synen 

och hjärnans tolkningar av omvärlden. Carsten 

Höller har följt upp Kohlers tankar och låter 

försökspersoner bära de specialtillverkade 

glasögonen. Till en början ser de allt upp och 

ner, men successivt vänder deras hjärnor på 

bilden. Efter ca åtta dygn kan försöksperso-

nerna cykla, gå och äta normalt. Det tar sedan 

ett dygn att återgå till normalt tillstånd.  

Projektet har bland annat visats under 

2011/2012 på New Museum 

i New York, ett av de ledande 

museerna för samtida konst.

länKen mellAn 
KonsT ocH TeKniK 

Carsten Höllers konst-

projekt ”Uppside down 

googles” är en kombina-

tion av konst, vetenskap 

och teknik. För att 

tillverka konstverket, tog 

Carsten Höller hjälp av Lars Hässler, som har 

erfarenhet från många områden, t ex teknik, 

verktygsmakeri, design, modellbygge m m. 

Utöver sitt fasta arbete på Ergonomidesign, 

ett välkänt företag inom industridesign, är 

han sedan 1995 verksam i det egna företaget 

Komposit & Mekanik.

– Jag har mer och mer kommit att arbeta 

med konstnärer, berättar Lars Hässler. Ibland 

ska konstverken helt eller delvis tillverkas av 

mekaniska verkstäder, snickerier eller andra 

hantverkare och industrier. Även om konstnär-

erna vet exakt vad de vill åstadkomma, brister 

kommunika-

tionen med 

underleve-

rantörerna.  

Konstnärerna 

har inte alltid 

koll på kon-

struktions- och 

materialkunskap 

eller så prioriteras 

det inte. Då är det 

lättare och ofta 

bättre att lämna 

över jobbet till någon annan. 

– Det är här jag kommer in i bilden, fortsätter 

Lars. Jag tillverkar ofta konstnärernas verk 

och realiserar deras idéer. Ibland fungerar jag 

som länk mellan konstnären och en annan 

leverantör, som den tekniska verkstaden. Då 

kan jag delta i den kreativa processen, ta fram 

CAD-ritningar, välja tekniska och mekaniska 

lösningar, bistå vid materialval, vara teknisk 

projektledare och mycket annat. 

Upp-och-ner!

Om du tar på dig ett par glasögon som vänder världen upp och ner, 
kommer du förmodligen att fumla, få svårt att röra dig och må illa.
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Tre VAriAnTer Till färdiGT
resUlTAT 

I Carsten Höllers projekt, arbetade Lars Häss-

ler med glasögonens form, funktion, material-

val och tillverkningsmetoder. I nära samarbete 

tog de fram tre olika varianter på glasögonen 

innan de var helt nöjda med resultatet.

– Den första varianten var tung och hade 

ett begränsat synfält. Variant nummer två 

var helt annorlunda, de var vakuumsugna i 

plast, med små tittgluggar och en akrylspegel 

fastsatt i skärmen på en keps.

– Slutliga versionen är försedd med frästa 

prismor i akryl, en lösning som ger bra synfält. 

Många andra egenskaper hos det här kom-

plicerade arbetet gjorde att additiv tillverkning  

blev det självklara valet. Till exempel består 

glasögonen av många relativt komplicerad 

detaljer, som hade varit svåra att lösa på annat 

sätt, det är viktigt  att glasögonen inte väger 

för mycket och, sist men inte minst, det är 

ett konstprojekt, så är upplagan liten men 

varje exemplar måste vara tillverkat med stor 

precision.

 

Väl fUnGerAnde sAmArBeTe 

– För mig var valet av leverantör inte särskilt 

svårt, fortsätter Lars Hässler. Bra prototyper är 

en förutsättning för mitt arbete både i det egna 

företaget Komposit & Mekanik och på 

Ergonomidesign. GT Prototyper levererar 

snabbt kvalitativa produkter. De som arbetar 

där är bra på att lyssna och enkla att kommu-

nicera med, vilket är avgörande i varje projekt.

mer i KonsTVärlden 

Anknytningen till konstvärlden finns också inom 

Lars Hässlers familj. Sambon Sofia Björkman 

är smyckekonstnär och driver PLATINA, 

som är ett galleri, en butik och studio 

för samtida smyckekonst. Sofia 

Björkman har vid flera tillfällen 

låtit framställa smycken

med hjälp av additiv

tillverkning hos GTP.

■ Ett viktigt hörn. Fyra delar möts och klämmer fast  
 prismat i bågen. Här krävs hög precision detajerna
 som tagits fram med additiv tillverkning.
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■ New York nästa! Lars Hässler monterar upp-och-ner-glasögon inför utställning.
 Totalt tillverkades ca 30 glasögon.

■ Prismorna som vänder på världen frästes i akryl, 
våtslipades – upp till grovlek 2500 på slippappret 
– och polerades slutligen till perfekt finish.
Varje prisma tog tre timmar att slipa och polera. 
Totalt tillverkades ca 30 glasögon.

■ Lars testar produkter inför leverans.
 ”En snabb titt och man blir yr!”



FRiFORM 8

Så är det för de flesta av oss och det 

var just detta norrmannen John Eddy 

Pedersen tog fasta på, när han efter några år i 

Sverige funderade på ämnet ”nya affärsidéer”. 

Vi slänger stora mängder dyra penslar varje år, 

bara för att vi glömmer bort dem i burken med 

vatten eller lösningsmedel. Eller för att vi helt 

enkelt inte orkar göra dem rena.

principen: UnderTrycK 
Hur hindrar man då en pensel från att torka? 

Principen är ganska enkel, det gäller att 

hindra lösningsmedlet – vatten, lacknafta 

etc – från att avdunsta. John Eddy Pedersen 

började räkna på problemet. Hur hindrar man 

avdunstningen? Undertryck? Hur mycket un-

dertryck? Hur förvarar man penslarna? Eddy 

räknade, testade och funderade. Efter ungefär 

ett år hade han en lämplig matematisk formel 

och konstruktion – ZipGreen var född!

disTriBUTionen är nycKeln 
Men, ingen idé blir lönsam om den inte når 

marknaden. Så Eddy kontaktade Jordan, le-

dande inom måleriverktyg i Norden (i Sverige 

är dotterbolaget Anza mer känt inom måleri). 

Det blev varken ja eller nej, istället förmedlade 

Jordan kontakt med Hotswap i Sverige, en 

utvecklingskonsult som brukar hjälpa Jordan. 

KnAppA resUrser 
Under tiden började pengarna ta slut och 

Eddy hade mer eller mindre tömt sina resur-

ser. Eller som han själv uttrycker det: 

– Jag levde på nudlar och lappskojs!

Eddy presenterade dock sin idé för vännen 

Christopher Nyrerød, som utifrån Eddys 

målande beskrivningar och vanliga ritningar 

gick in som kompanjon i projektet. Nu tog 

också införsäljningsarbetet fart. Efter ett 

halvår hade man lyckats sälja in idén till delar 

av byggvaruhandeln i Norge, liksom till Coop.

Jordans laboratorium kollade och testade 

med ritningar som underlag, men var ännu 

inte riktigt övertygade. Samtidigt dök det 

upp intressenter som var villiga att investera 

i projektet och snacket började gå i pressen. 

Den Norske Bank hjälpte till och flera tunga 

investerare hoppade på tåget, några med 

förflutet i måleribranschen. Man lyckades 

övertyga Jordan – som ju bedömdes som en 

mycket viktig distributör – att gå vidare.

Hur många penslar har du slitit ut?

Om du är hemmamålare, är det säkert inte många.

När du slänger en pensel eller en roller beror

det nog oftast på att den torkat i en burk!

ZipGreen sparar
penslar och miljön



ZipGreen i korthet
• Penslar och rollers, med färg kvar,

placeras i ZipGreen. I botten finns

stående plastpiggar, en ”igelkott”.

• Locket stängs och man pumpar

till lagom undertryck. Klart!

• ZipGreen är tänkt för kortare förvaring,

så att man slipper ständigt göra rent

penslar när man t ex målar om huset,

något som också minskar miljöpåverkan.

• Teoretiskt sett kan penslarna stå

i ZipGreen under mycket lång tid.

• Byggs i två delar: botten och lock,

med integrerad pumpdel.

• Handelspriset är inte fastställt, men

kan landa någonstans 350–500 kr, beroende

på modell – hemma eller yrkesbruk.
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näsTA sTeG: proToTyp 
Prototyp var nästa steg och Hotswap kontak-

tades. Här skickade man dock bollen vidare 

till GT Prototyper.

– Det är en leverantör som fungerar och 

levererar i tid, menade man på Hotswap. 

Prata med Mattias! 

Och det gjorde man, 3D-filer skickades till 

Ystad och en första prototyp kunde ganska 

omgående skickas till Norge. Eddy var 

mycket nöjd med både process och resultat.

– Den var snygg och professionellt utförd – 

grymt snygg, faktiskt! Och det gick snabbt, allt 

klaffade till hundra procent!

UTVecKlinG in i deT sisTA 
Fortfarande var det dock en bit kvar till 

serieproduktion, allt var inte klarlagt med dist-

ributionen. I denna fas kom Jotun in i bilden, 

en av de största färgtillverkarna i Europa. 

Ytterligare kapital kunde tillföras och produkt-

utvecklingen, i samarbete med Hotswap och 

GTP, togs ytterligare några steg framåt. Nu 

upptäckte man ett allvarligt fel på ZipGreen. 

En senkommen, men intensiv fas i utveck-

lingen tog vid och fyra eller fem prototyper 

senare hade Eddy, Leif Hall på Hotswap och 

GTP löst problemen. Och det var också full 

fart framåt på distributionssidan. Med Jordan 

i ryggen ligger – i första hand – de skandina-

viska och brittiska marknaderna klara. 

Och världsmarknaden ligger öppen…

prodUKTion i polen 
Formverktygen tillverkades i Kina, men själva 

produktionen sker i Polen. Från fabriken går 

ZipGreen till centrallagret i Jönköping, för 

vidare distribution till återförsäljarna.

Öppna locket, i med penseln, stäng och pumpa till undertryck.
I ZipGreen hålls penseln fräsch under lång tid.

Med prototyperna testades och utvärderades
bl a funktion, form och produktionsteknik
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Det smarta
är kombinationen
med en vardagspryl!
– Hur ofta testar du dina brandvarnare? 

De flesta av oss gör det inte särskilt ofta. 

Vi glömmer bort dem och det är bökigt att 

släpa fram en stege eller en stol för att nå 

upp. Vi hoppas istället på pipandet som ska 

varna för svagt batteri. Men, det kan vara en 

farlig strategi. Om batterivarningen kommer 

när du är på semester, märker du aldrig 

påminnelsen. Brandvarnaren kan dessutom gå 

sönder och livslängden är bara 8–10 år.

 

Allt detta berättar Anders Hansson på Infopro-

dukter Sweden. Han arbetar som brandman 

och har sysslat mycket med information om 

brandskydd. För några år sedan kom han 

på sig själv med att inte ha testat sina egna 

brandvarnare på länge.

– Jag tyckte det var lite jobbigt att dra fram 

stolar och stegar, så jag letade efter något som 

jag kunde nå brandvarnarna i taket med. Det 

enda jag hittade var ett långt skohorn och det 

funkade kanske inte så där jättebra, i alla fall 

inte på varnare med små knappar.

Anders klurade en stund, gick ut i verksta-

den och limmade på en liten plastpropp på 

skohornet. Nu hade den första prototypen till 

Testhornet sett dagens ljus.

– Den var ju lite primitiv, men fyllde sin 

funktion, fortsätter Anders. Jag hade ju 

naturligtvis kunnat testa brandvarnarna med 

en träpinne, men det smarta är att utnyttja 

en produkt som man ändå har i hemmet: ett 

skohorn. Du använder skohornet dagligen, så 

det finns till hands de där fyra gångerna om 

året du testar brandvarnarna. Testningen blir 

gjord på ett ögonblick, utan att du ska hämta 

stegar eller leta upp lämpliga pinnar. 

Och vi ska inte glömma fallrisken, 

särskilt när äldre människor ska börja 

klättra på stolar.

Att komma från idé till färdig pro-

dukt var inte självklart för Anders, i syn-

nerhet inte när han insåg vad ritningar, 

formverktyg och annat kostar. Projektet 

hamnade på is i något år.

– Så småningom fick jag 

kontakt med Johan Bloem på 

Almi Företagspartner. Han 

berättade hur jag kunde 

ta mitt Testhorn från 

koncept till produk-

tion. Han lärde mig 

om tillverkning, 

marknadsföring 

och finansiering. Dessutom satte han mig i 

kontakt med GT Prototyper, berättar Anders. 

När de visade vad de kunde göra, öppnade 

sig en ny värld. Magiskt! GTP tog fram en 

exakt prototyp, med lack, text och allt.

■ Testhornet har också blivit utsett till Årets Smarta Sak 2011.
 Juryn motiverade sitt val på följande sätt:

 "Med en smart och funktionell lösning kan man med årets Smarta Sak på ett   
 snabbt och säkert sätt lösa ett vardagligt problem och bidra till ökad säkerhet   
 i hemmet och på andra platser. Lösningen är helt enkelt genial!"

■ Anders Hansson jobbar som brandman och 
har många gånger sett konsekvenserna av 

villa- och lägenhetsbränder.

– Att ha koll på sina brandvarnare 
är ett mycket viktigt brandskydds-

arbete, understryker Anders.



ocH deT slUTAde med en ljUdsKUlpTUr

För Organic Harmony är inte bara en ljudkälla utöver det 

ordinära, utan också en skulptur som förenar örats och 

ögats tillfredsställelse i ett och samma ting.
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Och med prototypen i hand fick Anders både 

Brandskyddsföreningen och försäkringsbolag 

intresserade, vilket gjorde att han tog steget 

till full produktion. Idag delas Testhornet ut av 

bl a försäkringsbolag, hyresvärdar och olika 

företag.

– Om folk verkligen testar sina brand-

varnare och därigenom begränsar antalet 

”fullskaliga” bränder, sparar vi i första hand 

liv, men också stora kostnader för samhället, 

poängterar Anders.

Testhornet har blivit väldigt väl mottaget och 

finns till exempel att köpa på Clas Ohlson. Det 

ser också ut att bli export till – i ett första steg – 

våra nordiska grannländer.

– Utan prototypen hade 

jag aldrig kunnat sälja in 

mitt Testhorn. Dessutom 

kunde vi göra en liten 

– men mycket väsentlig – 

justering i konstruktionen, 

innan vi tog fram det 

kostsammare formverk-

tyget. Det var riktigt skönt 

att ha GTP i ryggen!

■ – Stege eller stol är lite jobbigt att dra fram för att kolla   

 brandvarnarna, säger Anders. Och är man äldre kan en   

 vinglig pall i värsta fall betyda en bruten arm eller ben.   

 Det är det som är det viktigaste med Testhornet: en pryl   

 som alltid finns tillgänglig och som gör en koll av   

 brandvarnaren enkel.

■ Fyra steg till produktionsmodell. De två första är resultatet av Anders funderingar i hobbyverkstaden, nummer tre är en   
 prototyp från GTP och nummer fyra en produktionsmodell. Tack vare ett noggrant prototyp- och utprovningsarbete, kunde  
 man göra en liten, men viktig, konstruktionsförändring innan formverktyget togs fram.

1 2 3 4



 I början av 1990-talet lämnade Gistorp & 

Tufvesson formverktygen och återfanns 

båda på Verkstadstekniskt Centrum VTC 

i Ystad. Det var här de först kom i kontakt 

med additiv tillverkning och de första stegen 

mot att bli ledande i branschen togs. Vid 

ett studiebesök i USA 1994 fick Anders 

och Lars se FDM-system (Fused Deposition 

Modeling) i arbete. Mycket enkelt fungerar 

FDM som ett slags ”limpistol”, som bygger upp 

en tredimensionell form.

frÅn VTc Till GTp 

Potentialen stod klar för Anders och Lars 

och inom kort opererade VTC Sveriges 

första FDM-maskiner. Verksamheten 

växte, men det visade sig snart att additiv 

tillverkning varken rymdes eller riktigt pas-

sade in i VTC. Anders och Lars tog därför 

steget till ett eget företag och i april 1996 var 

GT Prototyper ett faktum. Med på tåget var 

också trotjänarna och teknikerna Niclas

Nilsson och Lars Andersson. Mattias Nilsson, 

som numera är försäljningsansvarig, anslöt 

kort därefter.

HöGA AmBiTioner 

Efter några månader hade det nystartade 

GTP tre FDM-system i produktionen. 

Men siktet var högt ställt och den mer 

avancerade SLA-tekniken lockade. Efter 

bara ett år installerades den första SLA-

maskinen – ett kliv direkt till den mest 

noggranna tekniken på marknaden.

sls Kommer in i Bilden 

För att möta marknadens krav på starka 

och hållbara funktionsprototyper, infördes 

1999 den pulverbaserade SLS-metoden. 

Utrustningen, en EOS P350, banade 

också väg för småserietillverkning av fär-

digprodukter. Under åren som följde växte 

maskinpark, kapacitet och know-how. 

Idag finns tre SLA- och fem SLS-maskiner, 

varav två är Skandinaviens största, med ett 

byggmått på upp till 700 x 380 x 580 mm.
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■ Ljusstark prototyp av Silva pannlampa.

Anders Tufvesson och Lars Gistorp, VD respektive teknisk 

chef på GTP, har båda sina rötter i formverktygsindustrin. 

De har med andra ord hela den klassiska processen i

blodet, från traditionella prototyper fram till de slutliga 

produktionsverktygen.

■ Prototyper till ett rödpunktsikte från
 svenska Aimpoint, en av de världsledande  
 utvecklarna och tillverkarna i branschen.Prototypframställning

– teknik, kompetens
och känsla

■ Prototyper till bakljusglas till en exklusiv sportvagn, producerade
 som SLA-modeller och lackerade med tintad klarlack.

■ Examensarbete på Konstfack.
 Trehjulig framtidsbil av Diana Fisher,
 BMW Advanced Design, München.



eTT ”TAjT” GänG med mUnKAVle 

Men ett företag kan inte växa med enbart 

maskiner. Teknisk kompetens, noggrannhet 

och en närmast konstnärlig känsla för 

slutprodukten är lika viktigt i prototypbran-

schen. Enkla saker som måttkontroll och 

överensstämmelse med  ritning är vitalt för 

slutresultatet. Teknisk insikt och förståelse 

för projektet kan minimera kundernas 

problem radikalt. Många prototyper lackeras 

och/eller textureras, förses med logotyper 

och texter, monteras till showmodeller eller 

fullt fungerande apparater, något som kräver 

ett särskilt engagemang. Personalstyrkan 

har sedan starten växt till elva skickliga 

medarbetare. Samtliga har sekretessavtal 

och inget om de oftast hemliga projekten 

som hanteras slipper utanför GTP:s väggar.

UniKT ocH renodlAT 

GTP är ett unikt företag, en av Skandinaviens 

få renodlade servicebyråer inom snabb 

prototypframställning. Genom en konsekvent 

satsning på ett spetskompetensområde, har 

GTP kunnat optimera inte bara produktions-

resultatet, utan också kunnat skapa rutiner 

för mycket korta och säkra leveranstider. 

Resultatet är trogna kunder inte bara i 

Sverige utan i hela Skandinavien.

speciAlKompeTenser 

Men GTP har också satsat på ”udda” om-

råden. Ett exempel är medicinsk tillämpning, 

ett annat historiska projekt som Birger jarl 

och Vasa (se FRiFORM utgåva 3). Projekten 

ligger utanför den dagliga driften, men de 

tillför också företaget ytterligare specialkompe-

tens, något som kan tillämpas i den normala 

produktionen och komma alla kunder till godo.

närA sAmArBeTe

GTP är specialiserat på additiv tillverkning, 

men kan också leverera förädlade produkter, 

t ex inom vakuumgjutning, metallgjutning, 

fräsning, och speciallackering. Ett nära 

samarbete med kvalificerade underleveran-

törer, gör att GTP kan erbjuda absolut spets-

kompetens inom varje område.
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■ Montering av prototyp: del av Silva pannlampa.

■ Efterbearbetning är ett viktigt moment vid
 både prototyper och färdigprodukter.

■  I lackeringen åstadkoms såväl kulörer som strukturer.
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Se upp
– nu är det snyggt

i taket!

– Jag
hade precis renoverat mitt 

vardagsrum och köpt den där 

snygga designlampan, den som 

jag gått och tittat på så länge. 

Det skulle bli pricken över i:et!

– Lampan hängdes på plats, 

men hur jag än försökte, kunde 

jag inte få koppen mot taket att 

sitta rakt, att sluta tätt mot ta-

ket, fortsätter Karin Ljungren, på 

Dezall. Jag blev riktigt besviken. 

En så snygg – och dyr – lampa 

och så dålig funktion. Det här 

måste ju gå att göra något åt!

Marknaden undersöks
Karin Ljungren är en person 

som har för vana att gå från 

ord till handling. En undersök-

ning av utbudet av ”takkoppar” 

blev det första steget. Något 

förvånad konstaterade hon att 

det inte fanns några produkter 

som fungerade ordentligt. Vissa 

hängde i en fjäder, andra skulle 

spännas med en skruv mot 

kabeln, men ingen kunde på 

ett stabilt sätt fås att sluta tätt 

mot taket.

själv är bäste dräng
Karin började rita – både på 

papper och i CAD-program 

– klippa, klistra och testa idéer. 

Problemet skulle lösas, en gång 

för alla. Hela lampproblemet 

sammanföll också med att 

Karin, som jobbade som mark-

nadskonsult på ett telecom-

företag, kände att hon ville 

göra något nytt i livet. 

gtP rekoMMenderade
Så, som egenföretagare, 

med stor entusiasm 

och med hjälp från 

Almi Innovation 

Stockholm, tog 

Karin projektet 

framåt. Det blev 

CAD-ritningar, 

prototyper, änd-

ringar, omritning 

och nya pro-

totyper. Under 

arbetets gång tip-

sade en designer 

Karin om GTP 

för framtagning 

av prototyper. Ur 

funktionssynvinkel 

var det särskilt 

”skruv och mutter” 

(upphängningen) 

som prövades 

i prototyperna. 

Material och form 

skulle vara så smäckra 

och verklighetstrogna som 

möjligt, utan att äventyra 

funktionen.

Det unika med Dezall 

Lamptops är att ”koppen” 

trycks upp mot taket, med 

hjälp av de gängade kom-

ponenterna – bottenstycket 

och upphängningsdelen – så 

att koppen verkligen stannar 

kvar i taket! En annan, unik 

produktegenskap är att man kan 

montera en Dezall Lamptop utan 

att ta av stickproppen från sladden. 

Praktiskt, särskilt som en del lampor 

har stickproppar som inte kan 

demonteras, utan måste klippas bort 

och ersättas med en ny stickpropp.

Första Målet: ForMex
En fungerande produkt – som nu fått 

namnet Dezall Lamptops – kunde pa-

tenteras och den stora marknadspröv-

ningen planerades till Formex-mässan 

2008. Nu skulle det visa sig vad publi-

ken tyckte om Dezall Lamptops, både 

i fråga om funktion och design. Därför 

krävdes också showmodeller med hög 

finish, ett uppdrag som GTP löste. 

       – Verklighetstrogna prototyper 

var mycket viktiga för att vi skulle 

nå ut till mässbesökarna. Och GTP 

jobbade mycket snabbt!

 – Marknadens mottagande 

blev mycket bra, berättar Karin, 

även om många i första hand 

tittade på designen och inte på 

tekniken. Och när de fick funk-

tionen förklarad för sig, kunde 

de inte fatta att denna lösning 

inte redan fanns på marknaden. 

Allting är enkelt när man ser det!

dags För Produktion
Karin kontaktade nu en mängd 

formsprutare, för att gå in i 

tillverkningsskedet, och valde till 

slut en i Småland. Hon fick hjälp 

med att ta fram formverktygen 

i Kina, vilket också ledde till 

att tillverkningen stannade där. 

Detta berodde till stor del på att 

lackeringen av produkterna inte 

kunde klaras till rimliga priser 

i Sverige.
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etablerad och belönad
Idag är Karins Lamptop en 

etablerad produkt, med ett 

100-tal butiker i Skandinavien 

som distributörer, plus ca 15 

webbshoppar, inklusive den 

egna. Nästa steg är hemma-

fixare och hantverkare, främst 

elektriker, som monterar lampor 

i privat och offentlig miljö.

 Dezall Lamptop, som nu finns 

i fyra olika varianter, belönades 

med det prestigefyllda, euro-

peiska designpriset Red Dot 

Design Award 2010.

naMnlek
Varumärket Dezall skapades 

som en kombination av "design" 

och "for all". Tanken är att pro-

dukterna dels ska vara smarta 

lösningar på utmaningar i var-

dagen, dels snygga produkter 

som tillför design på områden 

som tidigare bara uppfyllt en 

funktion.

nobbade draknästet
Karin kom också med i det 

populära TV-programmet 

Draknästet, där entreprenörer 

försöker intressera TV-panelens 

investerare för olika innovationer 

eller marknadsidéer. Karin fick 

positiv feed-back och ett bud 

från en av investerarna, ett bud 

som hon dock tackade nej till. 

Ambitionerna var högre ställda!

och FraMtiden
Karin sitter inte still, företag 

och produkter utvecklas vidare. 

Just nu tar hon fram en helt ny 

lampa med en brittisk formgivare 

och integrerar Lamptopparna 

med en svensk lampdesign. 

Dessutom har hon en helt ny 

produkt inom elområdet på 

gång. Och om GTP är involverat 

i det arbetet får vi inte veta, 

inget slipper ut om hemliga 

projekt! 

■ Karin Ljungren vet vad hon vill.

Att fixa en snygg lampupphängning

var bara första steget. Nu utvecklar 

hon sin Lamptop ytterligare och går 

dessutom vidare med helt nya projekt.

■ Att prototyperna är perfekta är oerhört viktigt när designen – och inte bara funktionen – är en viktig del av införsäljningen.

Lägg sladden i den 
halvöppna skruven, 
trä igenom kåpan och 
häng på kroken.

Slut lamptoppens
delade botten runt 
sladden och stick in
i kåpan.

Skruva toppen mot 
skruven. Den styrs då rakt 
upp mot taket och med 
takkroken som motstånd 
sitter den perfekt.

tre steg till att laMPan sitter PerFekt. även iMorgon.

■ Det är detaljerna som gör det. Det är tråkigt om en snygg och genomtänkt 

 inredning ska krönas av en lampkopp som hänger på trekvart, när det kan vara 

 så här snyggt i taket.
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Provtryckningar utförs till exempel i samband 

med installation av braskaminer och eldade 

pannor. Undersökningen utförs av brand-

skyddskontrollanter och 

har till syfte att säker-

ställa att det inte läcker 

ut rök mellan 

tegelsste-

nar eller i 

rörskarvar 

mellan 

eldstad och 

rökgångens 

mynning. Finns det läckage, 

finns det också brandrisk.

TricKeT är TrycKeT

Man har gjort denna typ av tester under en 

lång rad år. Ursprungligen gjordes det mycket 

simpelt: skorstenens öppningar täcktes till och 

en rökpatron som alstrade rök lades i eldsta-

den. Därefter gjordes en okulär besiktning av 

murstocken.

Torbjörn Hylse i Tingsryd kontaktades i bör-

jan av 1990-talet av sotaren på orten och man 

började diskutera ett mer sofistikerat system. 

Det var då Torbjörn konstruerade de första 

röktrycksaggregaten. Den stora skillnaden 

gentemot den gamla metoden är att, sedan 

rökgången tätats i båda ändar, trycksätts den 

och avslöjar därmed mycket effektivare even-

tuella läckage. Resultatet kan avläsas direkt 

i en display, även om man fortfarande gör en 

okulärbesiktning efter läckande rök.

AddiTiV TillVerKninG lösninGen 

Marknaden för utrustningen är inte så liten – ett 

hundratal enheter om året – men inte stor nog 

för att motivera formverktyg för plastdetaljerna. 

Torbjörn kom i kontakt med GTP på Tekniska 

Mässan 2007 och förstod att additiv tillverk-

ning av plastkomponenterna var lösningen på 

problemet. Idag producerar GTP bl a mät-

flänsar, en av de viktigaste komponenterna i 

aggregaten.

Inte bara skorstenar är aktuella för täthets-

provning. Utvecklingsprojekt för Hyltec är även 

tryckprovningar av ventilationsanläggningar 

och täthetsprovningar av hela hus.

Hyltec
professionella läcksökare

mUlTiKonsTnär
Smålänning, som Torbjörn är, nöjer han sig inte med bara med 

röktrycksprovning. Parallellt har han ett IT-företag och driver en 

musikaffär i Tingsryd. Ska det gå, ska det gå med musik!

■ Att kunna trycksätta rökgången

 vid täthetsprovning ger betydligt

 bätttre säkerhet i provningen.

Har du någon gång fått provtryckt din skorsten, är det
sannolikt att du stött på ett röktrycksaggregat från Hyltec.



För additiv tillverkning använder GTP tre olika metoder: 

SLA (Stereolitografi), SLS* (Selektiv Lasersintring) och Polyjet. 

Tidigare användes även FDM – Fused Deposition Modeling. 

Metoderna skiljer sig åt i teknik, slutresultat och de material 

som används vid prototypframställningen.

Dina möjligheter med 

additiv tillverkning

SLA var den först kommersiellt utnyttjade 

metoden för additiv tillverkning på mark-

naden. GT Prototyper har tre SLA-system, 

levererade av 3D Systems.

• fördelAr  

SLA är den noggrannaste metoden, med 

en måttavvikelse på oftast max 0,1 mm. 

Metoden ger fina ytor och är självklar vid 

masterframtagning för vakuumgjutning 

och olika typer av metallgjutning. SLA kan 

också producera i transparenta material. 

Materialen som används är lämpliga för 

enklare funktionsprototyper och, i vissa fall, 

småserieproduktion.

• nAcKdelAr  

SLA har färre material än SLS att välja 

mellan, alla bygger på epoxi. Jämfört med 

SLS har SLA/epoxi något sämre åldrings-

beständighet och epoxin gör också prototy-

perna fuktkänsliga (hygroskopiska). Dock 

använder GTP de senaste generationerna 

material, där dessa egenskaper är 

minimerade. Även värmetåligheten är 

sämre än hos SLS.

• mjUKVArUTeKniK 

Tekniken bygger på samma princi-

per som alla RP-metoder. Med ett 

speciellt datorprogram skiktas 

en CAD-modell i tunna lager, 

normalt 0,1 mm. I de om-

råden som bildas, skapar 

man ett raster som styr 

en laser.

• slA-TeKniKen 

En plattform placeras precis under ytan i ett 

bad bestående av flytande, UV-härdande 

epoxi. Lasern belyser sedan det område som 

beskrivs av det skapade körprogrammet, 

varpå epoxin härdar. När första lagret är 

härdat, sänks plattformen en lagertjocklek 

(0,1 mm) och nästa lager belyses. 

Processen fortsätter, lager för lager, tills 

hela prototypen är härdad. 

 

• efTerArBeTe 

När prototyperna tagits ur badet tvättas de, 

stödstrukturen tas bort och de efterhärdas 

i en UV-ugn. Slutligen putsas och efter- 

kontrolleras prototyperna.
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SLA stereolitografi

■  En plattform med transparenta detaljer, just uttagen
 från en SLA-maskin. Efter tvätt och borttagning av
 stödstruktur kommer efterhärdning i UV-ugnen.

*SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.



En UV-ljuskälla härdar flytande polymer som 

”sprayas” ut, lager för lager. Lagrets tjocklek är 

så tunt som ner till 0,016 mm. Upplösningen 

är 600 dpi (dots per inch) i x-/y-axlarna och 

1600 dpi i z-axeln. Toleransen hos 

modellerna följer ISO 2768-1 medel.

Arbetsområdet är 490 x 390 x 200 mm, 

men det går naturligtvis att limma samman 

delar till större modeller.

Polyjet-modeller lämpar sig utmärkt som 

åskådningsmodeller och när olika special-

egenskaper eftersträvas, t ex mjuka, gummi-

liknande material.

 
• fördelAr 

Många material med olika egenskaper: 

mjuka, hårda, transparenta, flexibla. Möjlighet 

att blanda olika material för att skapa olika 

egenskaper (”mjukt + hårt = halvhårt”). 

Detaljer kan produceras med olika material 

– t ex en mjuk packning integreras med en 

hård detalj. Hög upplösning i z-axeln, tunna 

lager. Går att använda för begränsade 

funktionsprover.

 
• nAcKdelAr 

Vissa geometrier får sämre sidoytor 

(vertikala). Materialen är akrylatbaserade, 

vilket gör att formstabiliteten och långtids-

egenskaperna har vissa brister.
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GTP har använt SLS sedan 1999. Fem 

system är i drift och de senaste, två  

EOSINT P 730 med extra stor kapacitet, 

installerades 2007 och 2011.

• fördelAr 

SLS-prototyper är främst tänkta som 

funktionsprototyper. Jämfört med SLA, blir 

prototyperna mycket starkare och klarar de 

påfrestningar funktionstester kan innebära. 

De är också normalt billigare att framställa. 

Sintrade prototyper kan även vara alternativ 

till vakuumgjutning, när man kan göra avkall 

på yttexturering, infärgning m m. SLS-proto-

typer har mycket god åldringsbeständighet 

och värmetålighet. Tekniken är lämplig för 

stora detaljer och komplicerade geometrier. 

SLS är en snabb metod för många detaljer 

och man kan också använda många olika 

material.

• nAcKdelAr

Ytfinish och noggrannhet är något sämre

än med SLA.

• mjUKVArUTeKniK 

Tekniken är samma som för SLA. Ett 

speciellt program skiktar en CAD-modell i 

lager på 0,12 mm. I områdena som bildas, 

skapar man ett raster som styr en laser.

• sls-TeKniKen

På en plattform i SLS-maskinens behållare 

lägger en s k recoater ut en pulverbädd av 

polyamid. Pulvret hettas upp till strax under 

smältpunkten. Lasern belyser området som 

beskrivs av körprogrammet. När laserstrålen 

träffar pulverytan, smälter – sintrar – pulvret 

ihop. Lasereffekten är anpassad för att 

smälta det aktuella lagret plus ca 0,02 mm 

ner i det föregående, så att lagren förbinds. 

När ett lager är färdigt, sänks plattformen 

0,12 mm och ett nytt lager pulver läggs ut. 

Processen fortgår tills sista lagret är sintrat.

• efTerArBeTe 

Produkterna kyls en stund i maskinen, 

något som fortsätter efter att ”kakan” 

av produkter lyfts ur maskinen. När kyl-

ningen, som är lika lång som byggtiden, 

är färdig, vidtar rensning, blästring och 

kontrollmätning.

Polyjet

SLS selektiv lasersintring SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

■  Efter nedkylning, rensas SLS-detaljerna från
 icke-härdat pulver – som kan återanvändas – och 
 går vidare till blästring och till exempel lackering.

■ EOSINT P 730 är en imponerande maskin.  
 Arbetsområdet är drygt 150 liter stort
 och det största i Skandinavien.



Tekniska data SLA

LASER

PULVERBEHÅLLARE

SPEGELSYSTEM

RECOATER

PULVERBÄDD

F-THETA-LINS

Tekniska data SLS

 

490 x 390 x 200 mm

± 0,10 mm

0,40 mm

Tekniska data Polyjet

Ytfinish

Noggrannhet

Fukttålighet

Skärpa

Styrka

Flexibilitet

Värmetålighet

SLA, SLS och Polyjet en jämförelse 

1) Med en speciell epoxivariant, förbättras Flexibilitet
till 4, men Noggrannhet blir något sämre.

SLA          SLS

5                3

5                3

3                4

5                4

4                5

31)               5

2                4 

Polyjet

4

4

4

5

3

4

2

3D SYSTEMS SLA 5000

Arbetsområde 508 x 508 x 400 mm
 
Typisk noggrannhet ± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek 0,35 mm 

3D SYSTEMS SLA 3500

Arbetsområde 350 x 350 x 400 mm

Typisk noggrannhet ± 0,10 mm

Minsta väggtjocklek 0,35 mm 

 
3D SYSTEMS SLA 250/50

Arbetsområde 250 x 250 x 250 mm

Typisk noggrannhet ± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek 0,30 mm

EOSINT P 390

Arbetsområde 340 x 340 x 620 mm
 
Typisk noggrannhet ± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,50 mm 

EOSINT P 730

Arbetsområde 700 x 380 x 580 mm

Typisk noggrannhet ± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,50 mm

POLYJET

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

Hur överför jag mina data?
På GTP klarar vi de flesta förekommande format och
metoder. Under Våra tjänster/ Vilket filformat ska jag 

välja? på www.gtp.se får du vägledning.

Vilka material kan jag använda? 

Genom att använda olika material får produkterna
olika egenskaper och känsla. På www.gtp.se, under
Våra tjänster/Tekniska data/Materialspecifikationer

för respektive framställningsmetod, kan du läsa mer
om vilka möjligheter som finns.

19 FRiFORM

SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

Gradering 1–5, 5 är bäst.
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FRiFORM är ett magasin om additiv tillverkning, Rapid Prototyping, 

Rapid Manufacturing m m från GT Prototyper i Ystad. Vårt syfte är 

att informera om GTP och vår verksamhet. Vi har också en ambition 

att sprida kunskap om möjligheterna med additiv tillverkning och 

de vinster våra kunder kan skapa med nya metoder och nya sätt att 

utnyttja tekniken.

GT PROTOTYPER AB   Metallgatan 7   SE-271 39 Ystad   +46 411 100 30   www.gtp.sefriform

deT Gjorde Vi
och köpte Skandinaviens största 

lasersintermaskin. Två stycken, 

faktiskt. Nu gör vi prototyper upp 

till 700 x 380 x 580 mm i 

ett stycke. Kapaciteten 

gör också att vi utan 

problem producerar 

serier på några

tusen detaljer.

Det betyder att GTP 

har störst kapacitet 

i Skandinavien inom 

SLS-produkter.

För dig betyder det 

kortare leveranstider på 

prototyper och förbättrad 

tids- och volymkapacitet på 

färdigprodukter. Kvalitetsnivån 

ligger högt och uppfyller stränga 

krav inom t ex elektronik-, flyg- och 

fordonsindustrin. Och självklart har vi stort 

kunnande och verksamhet inom SLA och all annan 

prototypframställning. Pröva vår kapacitet, du också!

Tänk

Tänk GT Prototyper

stort
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