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Tänk en gång till 

Serieproduktion med additiv tillverkning är ibland den enda 

möjliga metoden, men det är också en metod som väldigt  

ofta är både ekonomiskt och tekniskt överlägsen, när man står 

inför valet mellan additiv tillverkning och traditionell produktion.

 Tänk GT Prototyper

OCH EN GÅNG TILL. OCH EN GÅNG TILL. OCH EN GÅNG TILL. OCH EN…



GTP har nått myndighetsåldern. Bortsett från att det alltid är kul att fira, 
så visar det också på att vi arbetar med en hållbar idé. Efterfrågan på 
våra tjänster bara ökar och vi blir allt mer delaktiga i våra kunders projekt. 
Kunskapen om vad man kan åstadkomma med 3D-printning och 
additiv tillverkning sprider sig som ringar på vattnet, vilket innebär att 
vår kundkrets breddas och att vi får jobba med en mängd spännande 
projekt, tillsammans med initierade kunder.

I detta nummer kan du läsa om ett par olika medicinska tillämp-
ningar, där det handlar både om prototyparbete och serietillverkning. 
Därifrån är steget långt till elcyklar, ett fordon som blir allt vanligare 
på våra gator, men bor man där det är ordentligt backigt, kan man 

verkligen förstå nyttan av en batteridriven hjälpmotor. Eller om man 
vill cykla långt ut i skogen och plocka bär, eftersom man ändå har sin 
hopfällbara bärplockare i fickan – den kan du också läsa om i detta 
nummer, liksom om Profoto i Stockholm, världsledande inom fotoblixtar 
för proffsfotografer.

Variationen på våra kunders verksamhetsområden är stor och det är 
en av de saker som gör vårt arbete fantastiskt roligt. Och att så många 
kunder har förtroende för oss, gör oss både stolta och taggade inför 
framtiden. 
 
God läsning!

Som ringar på vattnet

■  Bakre raden, från vänster: Marie Aaröe-Holm, Niclas Nilsson, Muris Imsirovic, Lars Andersson
Mittraden: Lars Gistorp, Bo Nilsson, Anders Tufvesson, Mattias Nilsson, Bo Mortensen.

Främre raden: Maria Persson, Per Hall, Ingela la Fleur.
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hjälper 
stomipatienter

I 
Sverige stomiopereras ca 1500 personer 

varje år, oftast till följd av cancer eller 

andra sjukdomar i tarmsystemet. Just 

nu pågår emellertid kliniska försök med en 

helt ny teknik, som gör ”påse på magen” till 

ett minne blott. Allt som syns på magen är 

en liten ”knapp” med ett lock, ett lock som 

öppnas för att tömma tarminnehållet, som 

vid vilket toalettbesök som helst. Tekniken 

går under namnet Transcutaneous Implant-

able Evacuation System, TIES®.

Idén född i Norge 
Idén till tekniken kom från en norsk sjukskö-

terska och stomiterapeut, Bente Buverud. 

Hennes tankar utvecklades vidare av det 

norska företaget OstomyCure AS, ett företag 

som har knutit till sig även svenska med-

arbetare, till exempel Mats Cardell som är 

konsult med lång erfarenhet inom bland 

annat medicinsk teknik. Mats har närmast 

rollen som spindeln i nätet och samordnar 

tekniska och medicinska frågor till en prak-

tiskt fungerande produkt.

– Den stora skillnaden mot traditionell 

stomi, är att vi inte ansluter tarmen till en 

påse utanför kroppen, utan opererar in ett 

implantat, en ”port”, som ansluts till och 

växer samman med tarm och 

bukvägg, berättar Mats Cardell. 

Inne i bukhålan bildar tarmen 

spontant – eller med kirurgens 

hjälp – en reservoar, som fungerar 

ungefär som en urinblåsa, samlar 

upp tarminnehållet tills locket på 

porten öppnas.

Måste växa fast 
– En av knäckfrågorna har varit 

att få porten, själva ”ventilen”, att 

växa fast. Den bästa lösningen 

har visat sig vara en form av nät 

eller raster, som såväl tarm som 

bukvägg får fäste i, fortsätter 

Mats. Idag gör vi porten med 

hjälp av additiv tillverkning. En 

europeisk tillverkare skriver ut 

hela porten i titan, inklusive nätet, 

i ett stycke. 

– Vi gjorde ett begränsat 

kliniskt test på några patienter för 

några år sedan, alltså innan 3D-

printning i metall hade utvecklats tillräckligt 

för att kunna hantera vår produkt, och då 

tillverkades porten med traditionell 

verkstadsteknik, i olika delar som 

svetsades samman. Resultatet var 

inte helt tillfredsställande, men trots 

detta har tre av sex försöksdeltagare 

valt att behålla vår gamla port, fram-

för att återgå till stomipåse. Den nya, 

3D-framställda porten har helt nya 

förutsättningar, både yta och form är 

bättre.

– Att sedan kostnaderna sjönk 

med 75% gör ju inte saken sämre, 

ler Mats.

Specialinstrument i plast 
Men, det handlar inte bara om 

porten. En operation kräver special-

instrument, som tillverkas enkom 

för OstomyCures system. Här är det 

fråga om, precis som med porten,  

relativt små serier och fördelarna 

med additiv tillverkning är självklara. 

– Vi använder bland annat ett 

antal instrument för inmätning, 

– Med vår TIES®-
teknik tror vi att  
vi kan skapa för-
utsättningar för 
stomiopererade att 
leva ett liv utan 
några medicinska  
eller sociala prob-
lem, säger Mats 
Cardell.

3D
Stomioperationer enligt dagens vedertagna teknik har 
utförts sedan 1950-talet; alltså att tarm eller urinledare 
tas ut genom bukväggen och ansluts till en påse som 
kontinuerligt samlar upp tarminnehåll eller urin. Systemet 
fungerar tekniskt  acceptabelt, men kan ha en del brister 
med hudirritationer, läckage, lukt och – icke minst – påsen 
som sådan. För brukaren kan emellertid dessa ”brister” 
innebära ett betydande socialt handikapp.

Den så kallade stomiporten, förbindelsen mellan tarm 
och yttervärlden, tillverkas av titan med 3D-teknik. 
Nätstrukturen gör att porten kan växa samman med 
tarm och bukvägg.
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snittning och fixering, som tillverkas av plast med 3D-teknik. Också här framstod additiv 

tillverkning som det enda raka. Dels är det ekonomiskt överlägset med våra upplagor och 

vi har fördelarna att, innan marknadsintroduktionen, kunna göra större eller mindre 

förändringar i produkterna fortlöpande, utan att det egentligen kostar något  

i produktionsledet.

Framgång för 3D 
– Att valet föll på GT Prototyper som tillverkare av 

plastdetaljerna berodde på våra kontakter med 

ett konsultföretag i Jönköping, HotSwap, 

som redan samarbetade med GTP och visste 

att vi skulle få professionell hjälp i Ystad. 

– Jag var inte så bekant med 3D-tillverk-

ning från början, men jag har upptäckt att det 

öppnar helt nya möjligheter, sparar både tid 

och pengar och ger nya frihetsgrader.

– Våra senaste kliniska försök beräknas 

vara avslutade efter sommaren och prog-

nosen är lovande. Det här ser ut att bli en 

framgång både för oss och våra brukare 

– och icke minst för additiv tillverkning, 

avslutar Mats. π

Det är bara stomiporten som sticker ut 
ur magen, ingen påse för uppsamling. 
Porten försluts istället med ett tätt lock, 
som öppnas vid toabesök.

I och med att antalet stomioperationer är relativt  
begränsat, är additiv tillverkning en lämplig 
metod för tillbehör och instrument som ingår i 
TIES®-tekniken. GTP tillverkar t ex stabilisator 
och låsringar, som håller stomiporten fixerad 
under läkningen.



A
llting började för 46 år sedan, 

när Conny Dufgran levererade 

en undermålig blixt till fotografen 

Eckhard Heine. Den irriterade 

Heine gick hem och konstruerade en blixt, 

vida överlägsen den Conny Dufgran sålt till 

honom. Och på den vägen är det, Heine & 

Dufgran bildade ganska snart Profoto, som 

idag nått positionen som världsledande inom 

studioblixtar.

På Profotos utvecklingsavdelning finns ett 

20-tal medarbetare, med utvecklingschefen 

Bo Dalenius i spetsen.

– Profoto är ett mycket starkt varumärke 

inom studioblixtar, konstaterar Bo Dalenius. 

Vi har byggt vår teknik och vårt varumärke 

inom modefoto, en av de mest krävande 

nischerna i världen, men nu håller vi med-

vetet på att vidga våra marknader till andra 

segment. Bröllopsfoto är ett sådant. I Sverige 

låter det kanske inte så hett, men internatio-

nellt är det en både stor och viktig marknad.

– Men, det finns många marknads-områ-

den och vi finns redan på de flesta, vi försöker 

egentligen bara öka penetrationen. Jag stötte 

själv på en lite ”okänd” fotografmarknad för 

ett tag sedan. När jag sålde min lägenhet, 

kom en fotograf och plåtade, han var en av  

50 bostadsfotografer på det företaget!

De bästa fotograferna
– Vi vänder oss i första hand till proffs, men 

det spiller över till avancerade amatörer, en 

fullt medveten strategi. Och idag är steget 

mellan helproffs och duktiga amatörer inte 

alltid så långt. Vår inställning är ”de bästa 

produkterna för de bästa fotograferna”!

Funktion och look
– Produktdesign är väldigt viktigt på vår 

marknad. Det handlar egentligen om två 

saker, dels funktionell design, där det ska 

vara lätt – närmast intuitivt – att förstå hur 

grejorna funkar.

– Sen är det utseendet. Våra kunder är 

avancerade esteter och ställer höga krav på 

produktdesignen. Vi lägger en hel del kraft 

på att vår utrustning har rätt ”look”.

 

En blixtrande                   
framgång

– Det här är förmodligen bland det vassaste inom 
blixtljushantering som finns på marknaden, förklarar 
Bo. Men det ligger mycket jobb bakom exempelvis vår 
TTL-C, både med elektronik, mjukvara och hårdvara.

Foto: Peter Lönnebring
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Total blixtkontroll 

– Vår blixt B1 är lite av ett bransch-

begrepp. Det var den första studio-

blixten med TTL1) på marknaden, 

innan hade det bara funnits TTL-

blixtar monterade direkt på kameran. 

– Vi använder gärna begreppet  

Off the Camera Flash och det 

är något som ger fotografen helt 

nya möjligheter. Det är varken en 

kameraintegrerad speedlight eller en 

traditionell blixt med aggregat.

– För att styra blixten kan fotografen 

använda vår Air TTL-C Remote, en  

enhet som monteras i kamerans blixt-

sko, som styr kamera och blixt. Alltså, 

en typ av radiolänk mellan kamera 

och blixt. Vi har helt enkelt flyttat upp 

tekniken på kameran och man behöver 

inget separat blixtaggregat. Du kan 

faktiskt styra din B1-blixt på upp till 

300 meters avstånd med Air TTL-C!

 

Prototyper allt viktigare 

– En påtaglig förändring i vår del 

av fotobranschen är den allt större 

användningen av plast. Det är en trend 

som pågått ganska länge, men den får 

en del konsekvenser.

– Förr var mycket gjort av plåt, 

något som ofta innebär ett ganska stort 

inslag av manuellt arbete, men plasten 

har fördelen att kunna integrera 

många detaljer i samma och större 

stycken, förutom att tillverkningen 

är snabbare och billigare.

– Men formverktygen är stora 

investeringar och det innebär att 

allt måste vara rätt innan man 

trycker på startknappen. För vår del 

har det inneburit ett nära samarbete 

med GTP. Tillsammans har vi under 

åren tagit fram en lång rad prototyper, 

i första hand funktionsmodeller, 

men även modeller för att kunna  

bedöma formspråk, vikt och volym. 

Vi har även producerat skarpa förserier 

någon gång, när våra formverktyg inte 

varit framme i tid.

– Prototyper har blivit en naturligt 

del av vårt sätt att jobba, det börjar 

närma sig att vi alltid gör prototyper 

av nya produkter. Det är helt enkelt så 

att elektronik, mekanik och mjukvara 

måste fungera tillsammans och det 

ska vara konstaterat innan vi börjar 

tillverka. π

Vägen fram till ett fullt fungerande ”Light 
Shaping Tool” som Air TTL-C Remote går 
bland annat via en rad prototyper. Här 
är en helt obehandlad SLS-modell av 
alla fasta delar. Enheten på kameran är 
serietillverkad, men skulle ha kunnat vara 
en lackerad prototyp.

1) TTL – Through the Lens, blixtens intensitet och kamerans exponeringstid mäts och styrs via en fotocell inuti kameran, ljuset når fotocellen via objektivet.
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D
et säger Lars Gistorp, teknisk 

chef på GTP, som svar på 

frågan vart utvecklingen är 

på väg.

– Men, naturligtvis tar vi 

fortfarande fram många prototyper och det 

är en viktig del av vår verksamhet. Ofta kan 

vi också, med stöd av våra kunskaper och 

erfarenheter, ge nyttiga bidrag till produkter-

nas utformning och konstruktion.

– Det händer mycket på marknaden för 

utrustning inom 3D-printing. Idag kan man 

köpa printers för ”hemmamarknaden” för 

kanske 10.000 kronor och uppåt. Det mesta 

handlar om FDM-teknik, ungefär avancerade 

”limpistoler”, för att uttrycka det enkelt. Det 

handlar inte om utrustningar som är ämnade 

för att ta fram mer sofistikerade modeller 

eller för någon slags serieproduktion. 

– Visserligen ska det ha gjorts olika, mer 

eller mindre tokiga, tillämpningar av 3D-

printers, till exempel den klassiska historien 

om att skriva ut sin egen Kalasjnikov, ett 

tilltag som vi starkt avråder från, riskerna är 

förmodligen större för skytten än för ”offret”.

Ju fler desto bättre
– Dessa enklare maskiner har heller inte 

tagit några egentliga marknadsandelar från 

oss som jobbar med additiv tillverkning. Vi 

vet visserligen att flera av våra kunder har 

skaffat dessa utrustningar, men de används 

oftast för initiala koncept- och idémodel-

ler, ett rent ”skissande”. När man behöver 

starkare och mer avancerade modeller 

och prototyper, behöver man också mer 

avancerad utrustning och den finns normalt 

inte ute i industrin, utan till exempel hos oss. 

Och i förlängningen kan ett eget ”experi-

menterande” betyda att man på ett tidigt 

utvecklingsstadium inser att den tilltänkta 

produkten med fördel kan serieproduceras 

med 3D-teknik

– Att 3D-printers används på företag, i 

utbildning eller till och med i ren hemmiljö är 

”Vi har bara
sett början
på additiv 
tillverkning!”
– Idag är 3D-printing, 
eller additiv tillverkning, 
ett självklart alternativ 
när man väljer tillverk-
ningsmetod för nya 
produkter. Tiden när 
3D-printing nästan 
bara handlade om 
framtagning av 
prototyper och  
modeller är borta.
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i allra högsta grad positivt. Det föder förståelse 

och kunskap om vad som kan åstadkommas 

med tekniken och driver utvecklingen framåt.

Maskiner & material 
– Fortfarande är det de etablerade teknikerna 

SLA stereolitografi, SLS lasersintring och ut-

vecklad FDM som dominerar den professionella 

3D-printningen inom plastsektorn. Det finns 

egentligen inga riktigt nya tekniker på mark-

naden, utan det handlar om modifieringar och 

förfiningar av de befintliga. 

– På materialsidan hade vi gärna sett en än 

snabbare utveckling, i vissa lägen känns urvalet 

lite begränsat. Men absolut, det händer saker 

på materialsidan. Man arbetar bland annat med 

att förbättra ytfinheten, de mekaniska egenska-

perna och hållfastheten.

– Det finns till exempel en polypropylen som 

består av små kulor i olika storleker. Kulorna är 

belagda med ett nanoskikt, som gör att mate-

rialet bidrar till att det utvecklas högre värme 

än normalt när man belyser med lasern. Detta 

sker alltså utan att bearbetningstemperaturen 

behöver höjas, vilket innebär att vi får mindre 

krympningsproblem i processen.

– Generellt verkar det för ögonblicket gå mot 

maskinintegrerade materialsystem, alltså att 

maskinleverantörerna tillhandahåller de material 

som kan användas i respektive 3D-printer, 

litegrann som tillverkarna av vanliga bläckstråle- 

och laserskrivare gör med bläckpatroner och 

tonerkassetter.

Metall – spännande utveckling 
– Det händer en hel del inom additiv  

tillverkning med metall. Möjligheterna  

är mycket intressanta, även om det inte 

riktigt har ”lyft” i Sverige än. 

Materialsidan 

är spännande, man kan i princip åstadkomma 

legeringar som inte kan framställas på något 

annat sätt. Inom konstruktion kan man göra 

fackverksstrukturer för exempelvis flygindustrin, 

som är extremt starka, men väger bara bråkdelar 

av traditionella strukturer.

SVEAT, GTP och framtiden 
– Vår branschsammanslutning SVEAT, Svensk 

Additiv Tillverkning, verkar som kunskaps-

spridare och expertpanel inom 3D och additiv 

tillverkning. Medlemmarna spänner från material- 

och maskinleverantörer till producenter. SVEAT 

arbetar med utbildning och marknadsföring 

av 3D-tekniken, vi vill knyta ihop forskning & 

utveckling och användare – verklighetsanpassa 

det som kommer fram.

– På GTP ser vi att det går allt mer mot pro-

duktion, additiv tillverkning av större eller mindre 

serier. Som jag nämnde tidigare, är 3D-printing 

på professionell nivå en tillverkningsmetod som 

mer och mer vägs in i kalkylerna och som ofta 

ger ett positivt, ekonomiskt utslag, jämfört med 

traditionella tillverkningsmetoder. 

– På utvecklingsavdelningarna har man 

också på allvar börjat förstå vidden av möjlighe-

ter inom konstruktion. 3D-tekniken ger idéspru-

tor och konstruktörer helt nya banor att tänka i, 

inte längre några hinder i formverktygens eller 

bearbetningsmaskinernas begränsningar. 

– Jag tror att vi bara sett början på utveck-

lingen inom additiv tillverkning! π
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Att likt ett grekiskt orakel se 
in i framtiden är självklart 
omöjligt, men genom denna 
futuristiska lampskärm kan 
Lars Gistorp kanske ge oss en 
liten glimt av morgondagen.



 I början av 1990-talet lämnade Gistorp & Tufves-

son formverktygen och återfanns båda på Verk-

stadstekniskt 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 Model-

ing) i arbete. Mycket enkelt fungerar FDM som ett 

slags ”limpistol”, som bygger upp en tredimen-

sionell 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 passade 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 småserietill-

verkning av färdigprodukter. Under åren som 

följde växte maskinpark, kapacitet och know-how. 

Idag finns fyra SLA- och fem SLS-maskiner, varav 

två är Skandinaviens största, med ett byggmått på 

upp till 700 x 380 x 580 mm.

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 prototypbranschen. 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 engage-

mang. Personalstyrkan har sedan starten växt till 

tolv skickliga medarbetare. Samtliga har sekretess-

avtal 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 prototyp-

framställning. Genom en konsekvent satsning på 

FRiFORM 10

3D-printning ger oanade möjligheter. Denna vortexgenerator 
kan omöjligt tillverkas på något annat sätt.

Från laser
till sandpapper
 – välkommen till prototypernas värld!

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.
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Om en prototyp användas för visuell 
bedömning eller som showmodell på en 
mässa, ska alla delar ha rätt färg och 
struktur. På GTP är teknikerna närmast 
magiker, när det gäller att efterlikna 
en tänkt slutprodukt.

Spannet är stort. Det kan handla om funktionstest av glasögon för 
eye tracking, om ett ”otänkbart” nät till en högtalare eller om en 
master för vakuumgjutning av diodlister till Koenigsegg Agera.

Från laser
till sandpapper
 – välkommen till prototypernas värld!

ett spetskompetensområde, har GTP kunnat 

optimera inte bara produktionsresultatet, 

utan också kunnat skapa rutiner för mycket 

korta och säkra leveranstider. Resultatet är 

trogna kunder 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 specialkompetens, 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 underlever-

antörer, gör att GTP kan erbjuda absolut 

spetskompetens inom varje område. π



Om man 

säger 

namnet 

”Höganäs” är det 

många som genast 

tänker på de klassiska, 

bruna hushållskärlen av 

stengods. Och visst, det 

finns en koppling, men tillverk-

ningen upphörde faktiskt 1954. Idag 

är Höganäs AB känt för något helt annat, 

företaget är nämligen världsledande inom 

järnpulver och har faktiskt hela 35% av 

världsmarknaden!

 

Från Höganäs fabriker levereras olika metall-

pulverblandningar och antalet recept är 

cirka 1500. Järnpulver används i en mängd 

olika applikationer, men framförallt till att 

tillverka olika komponenter, som till stor del 

används i fordonsindustrin och till olika typer 

av verktyg. I varje bil finns det upp till nio kilo 

detaljer som framställts av järnpulver. Kom-

ponenterna tillverkas genom pressning till 

slutform följt av sintring, där komponenterna 

behandlas under hög värme, dock under 

smältpunkten. Dessutom används järnpulver 

bland annat för att järnberika livsmedel, t ex 

corn flakes. Ett mycket brett användnings-

område, alltså.

 
 
3D-magnetism 
Om en viss järnpulverblandning tillverkas på 

ett särskilt sätt, är det möjligt att pressa kom-

ponenter med tredimensionella, magnetiska 

egenskaper. Komponenterna leder mag-

netfält mycket bra. Pulverprodukten kallas 

Somaloy® och består av järnpulver där varje 

partikel har ett elektriskt isolerande skikt i 

nanometertjocklek. Tekniken har Höganäs 

utnyttjat bland annat för att bygga en elmotor  

speciellt utvecklad för cyklar.

Cyklar visar vad vi kan 
– Vi arbetar inom det som kallas automotive 

och är engagerade ett antal elbilsprojekt runt 

om i världen. Elcyklar är egentligen ett av 

flera sätt för oss att visa omvärlden vad våra 

produkter går för, berättar Hans Johansson 

Dahlskog på Höganäs. Vi gör inte cyklar, 

men däremot 

hela drivsystemet, 

inklusive motorerna. 

Tillsammans anpassar 

elcykeltillverkarna och 

vi motor och ram till en 

fungerande elcykel.

– Och vi ska också poäng-

tera att när vi pratar om elcyklar, så 

menar vi alltså så kallade Pedelec-cyklar 

(Pedal Electric Cycle), där man får hjälpkraft 

från elmotorn bara när man själv också 

trampar. Om man kan köra och få kraft bara 

från elmotorn, så räknas cykeln faktiskt 

som moppe och den ska försäkras och 

hjälmtvång råder. Nu är det naturligtvis klokt 

att ha hjälm även på en vanlig trampcykel, 

understryker Hans.

– På cykelsidan har vi alltså tagit fram en 

annorlunda, material- och kostnadseffektiv 

konstruktion av elmotor, som ger mycket 

höga prestanda – rejält med pulver! Om du 

kör med vår motor i 20 km/h, i en backe 

med 14% lutning, är det samma ansträng-

ning som att köra på plan mark.

En växande marknad 
 – Elcyklar ska egentligen inte blandas ihop 

med vanliga cyklar, där man gärna under-

stryker motionsdelen. Nej, här handlar det 

mycket om ett transportfordon, i synnerhet 

Cykelmotor med pulver
Inte hjärnan, men väl muskeln i Höganäs 

system. Den helt integrerade motorn 
utgör navet i bakhjulet.

FRiFORM 12



Höganäs har även tagit fram en 
app till iPhone och mobiler med 
Android, som kommunicerar 
trådlöst med motorstyrningen.

– Förmodligen har vi bara sett början på elcyklarnas 
framväxt, säger Hans Johansson Dahlskog, här med 
några av motorns viktigaste komponenter framför sig.

Olika tillverkare bygger sina cyklar på varierande sätt. 
De kan vara enväxlade eller ha många växlar, som 
denna modell. Allt beror på hur cykeln ska användas 
och hur omgivningen ser ut.

I princip varje detalj av drivsystemet har 
tagits fram i en eller flera prototypversioner. 
Här ser man delar av motorns yttre och inre.

Eclino®-systemet 
Den utrustning Höganäs producerar för 
elcyklar – Eclino – är ett integrerat 
system, som kan anpassas till de 
flesta cyklar med tillräckligt 
kraftig grundkonstruktion. 
Komponenterna är:

Motorn är en transversal-
flödesmotor (TFM).
Kompakt konstruktion med
hög effekt, små energiförluster
och minimalt slitage. Motorstyrningen är hjärnan 

i systemet, samordnar t ex 
pedalkraft och motorinsats.

Batteriet är bland det bästa man 
kan få på marknaden, dock inte 
av Höganäs tillverkning.

Momentsensorn känner av  
belastningen på pedalerna. 
Köps in från extern tillverkare.

Med displayen kan cyklisten anpassa mängden 
motorhjälp och även få färddata, laddningsnivå 
m m. Här ställer man också in om batteriet ska 
laddas i utförslut och vid inbromsning (regen-
erativ bromsning).

på platser där det är mycket backigt – bra 

exempel är Helsingborg, Alperna eller San 

Fransisco. Eller som nyttofordon, typ paket-

cyklar eller rikshas.

– Försäljningen av elcyklar växer och 

på vissa marknader är den väldigt stor. 

2013 såldes uppemot 1,5 miljoner cyklar i 

Europa, men bara 150–200.000 i USA. Men 

i Kina låg försäljningen på ca 30 miljoner! 

Förklaringen är naturligtvis olika mognad och 

traditioner på marknaderna.

Fortlöpande behov av prototyper  
– Självklart var prototyper viktiga när vi 

tog fram den ursprungliga konstruktionen. 

Men behovet av prototyper fortsätter när vi, 

tillsammans med cykelföretagen, anpassar 

utrustningen för nya elcyklar, det blir ofta 

modifieringar från grundmodellen. Vårt 

samarbete med GTP betyder att vi är säkra 

på vår sak, när vi väl sätter igång serie- 

produktionen av en ny variant. Och det 

sparar pengar! π
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B
jörn-Åke Sköld på Sköld Industrial 

Design är en av dessa ”trollkarlar”, 

som hjälper till att utveckla och 

lotsa produkter fram till rätt utformning och 

lämplig produktionsteknik. 

– Jag startade faktiskt min bana på 

Makroplast i Söderköping, berättar Björn. 

Det var innan jag kom in på Konstfack. På 

Makroplast fick jag många värdefulla kun-

skaper om plast, jag lärde mig spara material 

och pengar och vad som är tillverkningsmäs-

sigt möjligt.

– Men, Konstfack och industridesign är ju 

min egentliga utbildning, en oerhört lärorik 

tid. Mitt examensarbete gjorde jag för Akta 

och det handlade om en bilbarnstol.

Från Akta till eget 
Det blev mycket Akta för Björn-Åke under 

några år, bland annat var han med och 

startade en fabrik i Norrköping, men ganska 

snart tog konsultsidan över.

– Under tjugo år hade vi vår verksamhet 

i en gammal hangar på flygplatsen, det var 

som en stor modellverkstad, där vi utveck-

lade produkter och tillverkade prototyper 

med olika tekniker.

– När man tar fram nya produkter är det 

oerhört viktigt med prototyper, ingenting 

kan ersätta känslan av att hålla i produkten. 

Man upptäcker detaljer – och ibland stora 

saker – som man aldrig skulle ha tänkt på 

utifrån en ritning eller ens en 3D-simulering 

på en datorskärm, både avseende design 

och funktion. 

– Nästan varje jobb resulterar i en eller 

flera prototyper, form och funktion kommer 

i dagen tidigt. Investeringarna i formverkty-

gen måste vara säkrade, ingen vill revidera 

verktyg i onödan!

Långt samarbete
– Vårt samarbete med GTP stäcker sig 

långt tillbaka i tiden. De gör mycket proto-

typer till oss och inte sällan lyfter vi tillsam-

mans produkterna ytterligare några steg.

– Additiv tillverkning är något som också 

kommer på bred front. Vi beaktar alltid 

denna produktionsmöjlighet, både ur ekono-

misk och framställningsteknisk synvinkel. Till 

exempel har vi nyligen tagit fram en förserie 

av en produkt med additiv tillverkning. Där 

kan det eventuellt bli aktuellt med additiv 

tillverkning genomgående, beroende på att 

det finns ett antal olika varianter av produk-

ten och en relativt begränsad upplaga.

Inget ersätter känslan
av prototypen

Världen är full av bra produktidéer, i stort och smått. Men, vägen från idé till produktion 

och lansering kan var både lång och snårig, så besvärlig att många tröttnar halvvägs. 

Dels har vi den juridiska sidan med bl a patent och märkesskydd, som är en nog så 

viktig del, men steget från skiss och ritning till tillverkning är också något som de flesta 

behöver professionell hjälp med.

Hjälphandtag till rollator. Till synes 
identiska, men olika handstorlekar och 
höger/vänster, gör att produkten finns 
i ett flertal varianter och skulle kunna 
vara lämplig för additiv tillverkning.

FRÅN INNOVATION TILL MARKNAD
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– Hovercat var ett X-jobb på Konstfack, förklarar Björn-Åke. Vi vill alla ha en levande skärgård, men medelåldern på öarna stiger 
och vi måste ha fungerande kommunikationer året runt, alltså användbara transportmedel som klarar såväl sjö som snö och is. 
Hovercat är extremt lättmanövrerad – klarar att svänga runt på mycket små ytor – och oslagbar vid av-/påstigning och lastning. 
Tekniken ger också stora miljövinster i fråga om utsläpp, buller, svall och annat.

Björn-Åke Sköld har under åren samlat på sig inte bara 
en stor mängd erfarenhet, utan även en rad utmärkelser, 
bl a Utmärkt Svensk Form, Red Dot Award, Design S 
och Hederspris Uppfinnar-SM.

Ett ovanligt trubbigt isborr? 
Nej, samma funktion, fast 
avsedd att luckra upp  
materialet i en kompost.  
Tillverkas av återvunnen plast.

Ett idealfall för prototyp. Här 
kan man dels testa praktiskt i 
lingonbacken och dessutom 
säkerställa passform, 
funktion och ergonomi 
hos den hopfällbara 
bärplockaren.

Fortsättning på nästa sida

Den mobila ögonscannern skickar en 
ljusblixt som genererar en signal tillbaka 

från näthinnan. Signalen ger information om 
ögats kondition och principen kan liknas vid ett 

arbets-EKG. Instrumentet är idealiskt t ex där 
det är långt till etablerad sjukvård.
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E
lisabet Zobel och Susanne Hallström, sjukgymnast respektive 

rehabassistent på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, jobbar med 

rehabilitering av strokepatienter. Efter en stroke är ena armen 

eller handen ofta så förlamad att patienterna inte kan hålla kvar den på 

en vanlig rollator. Idén föddes om ett specialhandtag som hjälper stroke- 

patientens hand att stanna kvar på rollatorns styre. Detta gör att de kan 

hantera rollatorn och behålla sitt normala 

gångmönster. Alternativet kan annars vara 

käpp, vilket innebär ett nytt gångmönster, 

något som är ett stort problem att lära in. 

Elisabeth och Susanne fick gehör för sin idé 

på Landstingets Innovationsslussen och de 

”slussades”, via ALMI, vidare till Björn-Åke.

– Vi hade workshops med Björn-Åke 

och Peter Björling från ALMI. Vi funderade, klippte, klistrade och tejpade. En mycket viktig process, berättar  

Elisabeth. När vi nått dit vi ville gick vi över till 3D-ritningar och kunde beställa 3D-modeller från GTP i Ystad.

– Prototyperna från GTP har betytt oerhört mycket, att kunna testa på riktigt. Prova olika handstorlekar och 

modeller för höger och vänster. Det var imponerande att se printningarna, vi hade bara vaga begrepp om  

3D-printning tidigare.

– Produktion är nästa steg. Additiv tillverkning ligger nära till hands, men vi tittar också på traditionella form-

verktyg. Det gäller att få ett vettigt pris på handtaget och vi är inte riktigt framme än, avslutar Elisabeth.

Specialhandtag hjälper strokepatienter

Artikelnummer 1001,
hopfällbar bärplockare

Susanne Hallström och Elisa-
beth Zobel med sin uppfin-
ning monterad på en rollator.
Foto: Maria Carlqvist

Det ser enkelt ut, men handtaget 
kan vara en väsentlig del i till-

frisknandet för en strokepatient.

Kerstin Gunnarsson i sitt rätta element. Bärplockaren 
plockas enkelt isär och finns till hands i jackfickan varje 
gång man stöter på en lingon- eller blåbärsbacke.

K
erstin Gunnarsson i Norrköping lämnade en fast anställning för att förverkliga sin 

uppfinning, den hopfällbara bärplockaren. 

– Kontakten med Björn-Åke kom via ALMI och det visade sig att vi kunde jobba 

bra tillsammans. Jag hade en produktidé och en känsla för vart jag ville komma, Björn-Åke 

hjälpte mig fram till en produktionsfärdig produkt. Jag är hemskt glad för att ha haft hans 

stöd och erfarenhet i projektet!

– Jag har också lärt mig hur otroligt viktigt det är med prototyper. När vi fick en del av 

bärplockaren från GTP och gick ut i skogen för att testa, visade det sig att vi tänkt fel. Vi 

reviderade till och med några gånger, innan vi var helt nöjda. Då är man glad att man inte 

har beställt ett formverktyg! 

– En fördel var också att jag kunde 

påbörja införsäljningsarbetet 

med prototyperna, innan 

jag hade ”äkta vara” 

från produktionen.

– Och jo, jag använder mig av prototyper och Björn-Åkes stöd när jag i 

fortsättningen tar fram nya produkter, var så säkra!

Nu handlar det inte bara om en bärplockare, utan också om 

en lång rad andra friluftsrelaterade produkter från Kerstins företag 

Hooked on Nature.

FRÅN INNOVATION TILL MARKNAD
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Vilken teknik och vilka material du ska använda beror helt på syftet med den 

detalj du vill 3D-printa. Ska det vara en showmodell för visuellt betraktande?  

En modell för att testa olika funktioner? Eller serietillverkning av färdiga produkter? 

Här kan du läsa om de olika metoderna – SLA, SLS* och Polyjet – och de olika 

materialens egenskaper.

Additiv tillverkning
Teknik, prestanda, material, möjligheter.

SLA var den först kommersiellt utnytt-

jade metoden för additiv tillverkning på 

marknaden. GTP har fyra SLA-system från 

3D Systems, varav ProJet HD 7000 är den 

effektivaste, högupplösta SLA-maskinen 

på marknaden, med HD-kvalitet i hela 

byggutrymmet.

• 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 mel-

lan, alla bygger på epoxi. Jämfört med SLS 

har SLA/epoxi något sämre åldrings-bestän-

dighet och epoxin gör också prototyperna 

fuktkänsliga (hygroskopiska). Dock använ-

der GTP de senaste generationerna material, 

där dessa egenskaper är minimerade. Även 

värmetåligheten är sämre än hos SLS.

• MJUKVARUTEKNIK 

Tekniken bygger på samma principer som 

alla additiva tillverkningsmetoder. Med ett 

speciellt datorprogram skiktas en CAD-

modell i tunna lager, normalt 0,1 mm. I de 

områden 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, var-

på 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

Teknikutvecklingen gör det möjligt att skriva ut allt 
större föremål i ett stycke. Vårt största SLS-system har 
ett arbetsområde på hela 700 x 380 x 580 mm.

*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.

FRiFORM 18

GTP har använt SLS sedan 1999. Fem 

system är i drift och de senaste, två  

EOSINT P 730, har extra stor kapacitet.

 

• 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 

Vilka material kan jag använda?	

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

3D SYSTEMS SLA PROJET 7000HD

Arbetsområde   380 x 380 x 260 mm

Typisk noggrannhet   ± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek   0,10 mm
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Tänk det omöjliga

IBLAND ÖVERTRÄFFAR VERKLIGHETEN FANTASIN

Det händer att designers tar fram konstruktioner som inte

går att tillverka – de går varken att gjuta, formspruta, pressa

eller tillverka i en CNC-maskin. Det är då additiv tillverkning

kan lösa problemet, få verkligheten att matcha fantasin.

3D-printning gör att vi kan tillverka produkter som helt

enkelt inte går att framställa på något annat sätt. Nyfiken?

Vi berättar gärna mer!

 Tänk GT Prototyper

ETT MAGASIN KRING ADDITIV TILLVERKNING FRÅN GT PROTOTYPER

UTGIVARE: GT Prototyper, Ystad

PRODUKTION: Reklambyrån Signalera, Lund
Text: Staffan Hassby, Formgivning: Jens Martin

FOTO: Reklambyrån Signalera/Henrik Malmqvist/
Staffan Hassby, OstomyCure, Peter Lönnebring,  
Per Svensson, Profoto, Maria Carlqvist, Höganäs

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


