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Det gångna året har varit ovanligt händelserikt för oss. 
Som du ser på bilden, har vår grupp av kontaktpersoner 
utökats med en medlem. Det är Mikael Sohlberg, som 

närmast kommer från en av våra samarbetspartners. Mikael 
arbetar i första hand med marknadsfrågor.

Kapacitetsmässigt har vi ökat stort under 2016, bland annat 
genom förvärvet av fem EOS SLS-system från danska Functional  
Parts och genom att åter ha FDM-teknik i huset. Vi har instal-
lerat två Stratasys Fortus 450mc, något som säkerställer vår 
FDM-kapacitet ett bra tag framöver.

Man stoppar dock inte ostraffat in sju nya system för  
additiv tillverkning i huset. Vi har även nödgats utöka våra  
lokaler för att få plats. Och det är inte bara maskinerna som 
ska ha utrymme, det handlar också om kontor, lager och  
andra funktioner. 

Men, med tre tekniker – SLS, SLA och FDM – i huset,  
känns det som vi är tämligen kompletta på produktionssidan 
och med de större lokalerna har vi också gott om armbågsrum 
för framtida maskininstallationer.

Ett händelserikt år

Niclas Nilsson

Försäljning, plus ansvar för 

produktion och produktionsplanering, 

ser till att allt levereras i tid.

Mikael Sohlberg

Marknadsansvarig, arbetar nära 

kunder och marknad, är ett bollplank 

i såväl tekniska som ekonomiska 

frågor inom området 3D-utskrifter.

Mattias Nilsson

Huvudansvarig för försäljning och 

kundkontakter. Arbetar med material- 

och teknikval för uppdragen, offerter 

och leveransplaner.

Ingela la Fleur

Försäljning, offerter, order. 

Kan GTP utan och innan.

Lasse Gistorp

Teknisk chef, ägare, grundare. 

Ansvarar för teknisk utveckling och 

har kunskap om det mesta inom 

additiv tillverkning.

Anders Tufvesson

VD, ägare, grundare. Arbetar med  

företagsledning, försäljning, 

HR-frågor och framtid.

Tänk kapacitet
Bilden visar produktionsbehållarna till våra elva  

SLS-maskiner. Sammanlagd volym, tillgänglig  

simultant, är drygt tusen liter. Utan jämförelse den 

största SLS-kapaciteten i Skandinavien. 

Stora jobb genererar inte flaskhalsar och våra  

kunder slipper stå i kö. Service och underhåll har  

minimal inverkan på vår produktion och vid ett  

avbrott finns alltid back-up. Mängden maskiner ger  

oss också möjlighet att ha flera olika plastmaterial  

tillgängliga parallellt.

 Tänk GT Prototyper
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Vi började i ganska blygsam skala, 
berättar Per Carlsson, chef för 
produktutvecklingen på Balco.

Det handlade om balkongplattor i bockat 
stål och räcken i aluminium. Plattorna 
var uppbyggda i moduler och lätta att 
anpassa till olika objekt.

Produktpaletten har vuxit ordentligt 
under åren och idag produceras det 
mesta som har med balkonger, in-
glasning, loftgångar och glasfasader att 
göra. Tillverkningen handlar om såväl 
nyproduktion som ROT-marknaden och 
företaget har dotterbolag i hela Norden, 
England, Tyskland, Polen och Nederlän-
derna.

Ur användarens perspektiv
Under åren har man tagit fram en rad 
innovativa lösningar kring balkongerna; 
t ex Cleanline, ett system av självdräner-

ande profiler för balkonginglasning, 
som gör att glasen håller sig rena; Twin, 
skjutglaspartier där fönstren även kan 
öppnas sidohängt, vilket gör fönsterputs-
ningen enkel; Vista, ”profilfria” hörn, 
som ökar utsikt och rymd i den inglasade 
balkongen.

– Det är en av våra största styrkor, 
säger Per, att vi är mycket duktiga internt 
på att plocka fram smarta lösningar, 
idéer som vi vidareutvecklar och så 
småningom patenterar.

– En viktig faktor är att vi alltid försöker 
tänka balkong ur kundernas, brukarnas, 
synvinkel. Det gör att vi produktutveck-
lar det marknaden verkligen vill ha och 
behöver.

Den billigaste försäkringen
– Vi har etablerat särskilda rutiner för 
produktutveckling, där vi tar oss stegvis 
fram i processen. En viktig fas i förloppet 
är prototyper. Så snart det handlar om att 
formverktyg för plastdetaljer ska tas fram, 
låter vi GTP skriva ut fysiska prototyper, 
oftast med SLS-teknik.

– GTP har visat sig vara en av de 
billigaste försäkringarna vi har tecknat, 
ler Per. De pengar man kan spara på att 
göra misstagen med prototypen och inte 
med formverktyget kan vara stora och 
med tanke på att vi jobbat tillsammans  
i tio år, så handlar det nog om en  
rejäl summa!

Serieproduktion ger ekonomi
– Vi började arbeta med 3D-program för 
konstruktioner någon gång 2003–04, 
fortsätter Per. 3D ökar möjligheterna att 
”leka” lite mer, vilket gör att konstruktion-
erna kanske blir mer komplicerade. Då 
kan det vara mycket svårt att ta fram pro-
totyper med gammal teknik, man måste 
helt enkelt använda 3D-skrivare.

– GTP hjälper oss också med serie-
produktion av detaljer som vi tar fram i 
mindre antal, kanske ett par hundra per 
serie. Det handlar om kortserieprodukter 
som inte går att tillverka till rimliga kost-
nader, om man inte 3D-printar dem. Att 
få en god totalekonomi, även vid mindre 
volymer, är en stor konkurrensfördel, 
avslutar Per. ▪

Här skapas
Europas balkonger
I Växjö ligger Balco AB. För oss som är utanför byggbranschen kanske 
det inte låter så bekant, men i sann småländsk anda har företaget  
på mindre än trettio år vuxit till att vara Europas ledande tillverkare av 
balkonger, balkonginglasningar och andra produkter som kretsar  
kring husens fasader.

Från att en gång ha varit något man piskade mattorna på, har balkongen kommit att bli en dynamisk del av bostaden.

– Att kunna hitta de smarta lösningarna är en av våra 
framgångsfaktorer, säger Per Carlsson, utvecklings-
chef på Balco.

Plastdetaljer till ett av Balcos balkongsystem.
– Det är klokt att ha koll på brytpunkten mellan  
3D-printing och formverktyg, menar Jonas. 3D är 
ofta väldigt lönsamt!
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Det man först slås av är engagemanget. 
När man kommit innanför väggarna på 
Zenit Design förstår man att det här är 
människor som brinner för form och 
funktion.

Allt började för 22 år sedan, fyra 
nybakade industridesigners i Umeå  
– Carl Forslund, Johan Lundgren, 

Göran Fafner och Mårten Rittfeldt –  
styrde kosan mot Malmö. I bagaget 
hade de namnet på sitt gemensamma 
företag – Zenit Design – och ambitionen 
att ta sig an form och funktion på ett 
engagerat, kreativt och konstruktivt sätt. 
Som av en slump hittade man kontor på 
just Zenithgatan i den nya staden. Man 
skulle kunna tro att det var formgivarna 
som namngav gatan, men det var faktiskt 
en margarinfabrik vid namn Zenith kring 
förra sekelskiftet. Idag har Zenit 35 
medarbetare, varav fyra finns på kontoret 
i Göteborg.

Visualisering är centralt
– Som industridesigner måste man 
vara både formgivare och konstruktör, 
men kanske ser vi tingen lite mer med 
infallsvinkel från designhållet, konstaterar 
Mårten Rittfeldt, som titulerar sig Creative 
Director.

– Vår utgångspunkt är ”alla som  
kommer i kontakt med produkten”.  
Det kan handla om tillverkare, servicefolk 
och, naturligtvis, användaren. Vi ska ta 
hänsyn till allas behov och krav och när 
vi lyckats med det, då har vi skapat god 
produktdesign!

När man går runt i Zenits lokaler ser 
man bilder överallt. Det är skisser, produkt-
bilder och olika typer av image boards, 
med allt från stämningsbilder till bilder på 
produkter och användningssituationer. 

– Visualisering är mycket viktigt. Det 
sätter fart på fantasin, samtidigt som det 

konkretiserar mycket. 3D-modeller kan 
komma in i bilden ganska tidigt, för 
ingenting slår att både se och hålla i en 
blivande produkt. Mycket avslöjar sig  
direkt, feltänk eller utvecklingsmöjligheter, 
berättar Jonas Svennberg, CEO på Zenit.

– Vi har idag en enkel 3D-skrivare själva,  
för att kunna göra snabba utskrifter för 
verifiering av form och idéer. GTP fort- 
sätter att vara vår huvudleverantör, vi får 
leveranser från dem i princip dagligen. 
Vi behöver ofta delar i olika material och 
varken kan eller vill ha hela maskin- 
parken eller den personal som skulle 
krävas för att hantera allt själva, konsta- 
terar Jonas.

Design är inte bara produktutformning
– Det handlar om att sammanställa alla 
krav och behov som kan finnas på en pro-
dukt. Ett nyckelmoment i designarbetet är 
att ”komma under skinnet” på användar-
na, att få djup förståelse för vad och hur 
olika användargrupper gör i den miljö de 

Produktdesignen 
i Zenit

använder produkten eller tjänsten. Det 
räcker inte att fråga, vi behöver se med 
egna ögon och ställa frågor där och då. 
Folk är sällan medvetna om exakt hur de 
själva gör. Det kan ge många svar och visar 
ofta på hemmablindhet hos användarna.  
Friska ögon är ett av våra viktigaste 
arbetsredskap, plus mycket sunt förnuft 
och logik, fortsätter Mårten. 

– Vi tar ett mycket brett grepp på 
design. För oss handlar det inte bara 
om produktutformning, utan också om 
saker som ett företags designstrategi, som 
omfattar allt från färg och form till tjänster, 
monteringsanvisningar och förpackningar. 
Här kommer också det vi kallar tjänste- 
design in, som kan innefatta exempelvis 
kundbemötande och olika servicefunk-
tioner. Design finns i snart sagt allt, 
skrattar Mårten.

– En del av ett projekt kan vara ”cost 
reduction”, att till exempel reducera anta-
let komponenter i en produkt, genom att 
designa om den. För en kund minskade 
vi antalet ingående komponenter från 74 
till 48. Sånt sparar pengar i produktionen!

– Och så gäller det att alltid ha ett öppet 
sinne, att blanda olika infallsvinklar och 
ha ett tillåtande arbetsklimat, där alla kan 
bidra med åsikter. Jag minns ett tillfälle 
när en arbetsgrupp hade kört fast i en 
produktdesign och inte kunde se någon 
vettig lösning. Då stack en kollega in 
huvudet genom dörren och sa: ”Men, om 
ni vänder på den översta prylen..?” Och 
då föll bitarna på plats. Även proffs kan 
bli hemmablinda!

Långa relationer
– Många av våra kundrelationer är långa 
och nära, berättar Jonas. SCA, Sony 
Mobile, Schneider Electric, Alfa Laval, 
MultiQ, Axis, Thule och Pfaff är bara 
några exempel. Detta fenomen gäller inte 
bara på kundsidan, utan även bland våra 
leverantörer.

– Modeller och prototyper är oerhört 
viktiga verktyg för oss, vare sig det är 
pappmodeller eller 3D-utskrifter, fortsätter 
Jonas. GTP betyder mycket för oss, de 
har hjälpt oss att verifiera idéer, funktion-
er, design och produktionsförutsättningar 
i 20 år. 3D-möjligheterna har sparat 
enormt mycket pengar för oss och våra 

kunder. Det är inget understatement att 
påstå att 3D-printing har revolutionerat 
vår bransch!

– Att GTP dessutom har hög service- 
nivå, levererar snabbt och har bra priser, 
gör ju inte saken sämre! ▪

Det ställs en mängd krav på webb- och bevaknings-
kameror. Naturligtvis höga prestanda, men det kan 

också vara saker som vädertålighet och diskret design.

– Vi arbetar lika mycket med breda tuschpennor och grova linjer, som med avancerade CAD-program, berättar Jonas. 

Trådlöst, men 
sanslöst bra ljud. 

Ungefär så kan man  
beskriva Earin-hörlurarna.  

Design Zenit, prototyper GTP.

Elegant design, men det som inte syns lika tydligt är det 
arbete som lagts ner på att få servett nummer två att lyfta 
en flik, när man tagit den översta. Servetthållare Tork/SCA.

Ergonomi, användarvänlighet och ”självförklarande 
instruktioner” var några av utmaningarna vid arbetet 
med denna mynt- och sedelräknare från ScanCoin.

Jonas Svennberg 
CEO

”Modeller och 
prototyper är 
oerhört viktiga 
verktyg för oss.”

Mårten Rittfeldt 
Creative Director

”Friska ögon  
är ett av våra  
viktigaste arbets- 
redskap.”

Här arbetar Carl Forslund och Kajsa Bobjer med 
färgval utifrån klassiska färgprover.
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Företaget startades 1945 i Hälle-
forsnäs av Folke Andersson, som 
lär ha gett sin verksamhet namnet 

Pax (latin för fred) för att ”fira” att andra 
världskriget var över.

Idag är Pax marknadsledande på 
badrumsfläktar i Norden och har 

samma position för handdukstorkar i 
Sverige. Förutom fläktar och handduks- 
torkar är man även stora på oljefyllda 
elradiatorer.

I fukt sedan -73 
Den första våtrumsfläkten lanserades 
av Pax 1973, den var då den enda 
godkända på marknaden. Fläktar i bad-
rum har egentligen alltid behövts, men 
behovet ökade med att vi i allt större 
utsträckning började duscha i stället 
för att bada i badkar. Det hela accen-
tuerades kanske också av den första 
energikrisen på 1970-talet, då bostäderna  
tätades ”desperat” för att minska 
värmeförlusterna, vilket i sin tur ledde till 
minskad ventilation, högre luftfuktighet, 
dålig luft och risk för mögeltillväxt, i 
synnerhet i våtutrymmen.

Allt mer sofistikerade 
Under åren har Pax producerat en lång 
rad fläktmodeller, med tiden allt mer 
sofistikerade. Mycket ansträngningar har 
lagts på det som kanske är det viktigaste: 
ljudnivåer och luftflöden, alltså att skapa 
tysta och effektiva fläktar, men också 
saker som styrning av fläktarna har 
utvecklats. Till en början använde man 
tidsreläer, som lät fläkten gå ett visst antal 
minuter, t ex efter avslutad dusch. Idag 
har man istället fuktsensorer, som låter 
fläkten arbeta tills fuktnivån är normal. 
Fläkten är alltså alltid ansluten till el 
och startar automatiskt när fuktigheten,  
oavsett orsak, blir för hög.

Prototyper, ett viktigt verktyg 
– GTP kom in i bilden någon gång kring 
2010, berättar Jonas Jern, som är Brand 

Et laceatusanim inientet verchilibus aut aute.

Det har 
blåst 
om 
PAX 
i 70 år

& Product Manager på Pax. Det var 
dåvarande konstruktionschefen som in-
såg värdet av prototyper. Det handlade då 
om fläktserien Passad och några andra 
projekt. Det riktigt stora – och där GTP 
varit med från ax till limpa – är Calima- 
serien, badrumsfläktarna som lanserades 
2015.

– Prototyper har kommit att bli allt vik-
tigare för oss. Det är egentligen det enda 
sättet att verkligen verifiera att vi kommit 
dit vi tror vi är – att man kan göra en taktil 
bedömning av att allt kan monteras och 
fungerar som det ska. Jag tycker själv att 
det inte riktigt går att bedöma produktens 
design om jag inte kan ta i den och vrida 
och vända på den.

Design, ljud, flöde 
– En mycket viktig aspekt med prototyp-
er för oss är ljud- och flödesmätningar, 
fortsätter Jonas. Vi använder prototyper 
för att mäta flöde, tryck och ljud vid olika 
fläkthastigheter. Det är sådant som är 
mycket svårt att beräkna teoretiskt och vi 
sparar mycket arbete med att parallellt  
göra praktiska tester och teoretiska 
beräkningar. Vi hade lite bekymmer med 
störande ljud från vingen (”propellern”) 
i Calima-fläkten, där prototyper snabbt 
hjälpte oss att lösa problemen.

– Vi testar naturligtvis också saker som 
tillverknings- och monteringsvänlighet. Vi 
lät till exempel några externa installatörer 
jobba med Calima-prototyperna och fick 
en del input som ledde till viktiga juste-
ringar i konstruktionen.

– Sammantaget är prototyperna 
ovärderliga för oss i utvecklingsarbetet. 
Det gäller allt från rena designfrågor till 
funktionstester med ”skarpa” grejor, 
avslutar Jonas. Det sparar oss mängder 
av tid och resulterar i mycket bra fläktar!

Om någon säger ”badrumsfläkt”, är 
vi nog väldigt många som direkt tänker 
”Pax”. I 70 år har företaget tillverkat ventila-
tionsutrustning och kommit att bli nästan synonymt 
med fläktar för våtutrymmen, även om det finns en rad 
andra produkter i portföljen.

– Prototyper har blivit viktigare för vårt utvecklingsar-
bete, berättar Jonas Jern, Brand & Product Manager.

Kompakt, tyst, effektiv och grundligt utprovad på 
prototypstadiet. Pax Calima är marknadsledande  
i segmentet badrumsfläktar i Norden.
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Julia, 17 år, var missnöjd med sin benprotes och ville 
inte använda den. Hon tog sig hellre fram med kryckor, 
något som slet på rygg och handleder. Men, så visade 
hon sin ortopedingenjör Christian Veraeus i Lund något 
hon sett på sociala medier, ett slags skal till protesen 
som fanns i USA. Christian blev såld på idén och  
kontaktade sin vän Staffan Dahlberg, som är industri- 
designer och därmed var bollen i rullning.

Normalt använder man 
sig av s k skumkos-
metik, där man klär 

själva protesröret och försöker 
efterlikna ett ben med hjälp av 
skumgummi och strumpor. En 

teknik som, speciellt yngre, protes- 
användare tycker är ganska trist. 

Den nya idén, som Julia var med 
att initiera, handlar om något helt 
annat: Att inte dölja sin protes, utan 
att utnyttja den och göra den personlig 
genom att klä den med ett skal, som man utformar helt efter eget 
huvud – mönster, form, färg och t o m olika funktioner. Och att man 
enkelt kan byta mellan olika skal, gör friheten stor.

Idén skapade Anatomic Studios 
Nu engagerades en tredje person, Emelie Strömshed, som skrev sin 
masteruppsats om 3D-printing av armproteser och hade Christian  
Veraeus som en av sina handledare. Hösten 2015 registrerades  
Anatomic Studios, företaget som för ut protesskalen på marknaden,  
och på våren 2016 drog bolaget på för fullt. Emelie är den i grup-
pen som jobbar heltid med företag och produkter. 

– Det här är ju en väldigt nischad produkt, konstaterar Emelie, 

En helt ny
dimension  
inom
proteser!

Ett gyllene protesskal med ett närmast smyckeslikt utseende.

Emelie Strömshed har ett 
gediget kunnande inom området 
3D-printing av proteser.

Utformningen av skalen kan göras i ett oändligt antal varianter. Fantasin har fritt fram.

Att Patriks intressen cirklar kring motorcyklar är inte 
så svårt att förstå. Utformningsmöjligheterna lämnar 
fältet öppet för de flesta intresseområden.

Emelie skrev sin masteruppsats om 3D-printade 
armproteser och är väl meriterad för sitt jobb.

och än så länge är konkurrenterna få. 
Men, vi har patentsökt delar av konstruk-
tionen och kommit en bra bit på väg mot 
en bred marknadspenetration.

– Egentligen kan skalen tillverkas av 
flera olika material, till exempel trä, läder 
eller till och med metall, men vi har 
kommit fram till att plast ger den största 
friheten i utformning till rimliga kostnader. 

På Anatomic Studios såg man ganska 
direkt att detta var en produkt som gjord 
för 3D-printing. I princip total frihet i 
utformning av mönster och skal och inga 
extra kostnader för komplexa geometrier. 
Ett i det närmaste maximalt utnyttjande 
av möjligheterna med additiv tillverkning.

– Skalen gör också livet enklare för 
ortopedingenjörer och tekniker. Det är 
enkelt att komma åt de tekniska delarna 
av själva protesen, bara att snäppa bort 
skalet, och det är också mer hygieniskt. 

En positivare syn 
– De användare som utnyttjar skalet, som 
exempelvis Julia, har fått en betydligt posi- 
tivare syn på sin protes, berättar Emelie. 
Från att ha undvikit att visa benen, har 
man till exempel börjat använda shorts. Vi 
har ett sortiment av färdiga utformningar 
av skal, men fältet är fritt för den som vill 
ha sin personliga touch. Titta till exempel 
på Julias förvaring av sina hörlurar!

– I ett samarbete med en forskare 
på Lunds Universitet har vi också tagit 
fram en patentsökt mjukvara, som gör 
utformningen av skalen både enklare och 
snabbare.

En uppmärksammad produkt 
– Vi har flera spännande saker på gång, 
avslöjar Emelie. Nu i höst drar vi igång ett 
pilotprojekt med ett av Sveriges största 
ortopedtekniska företag och ett tyskt 
protesföretag, en av världens största 
tillverkare, har också visat intresse för  
vår produkt.

Anatomic Studios har uppmärksam-
mats på olika sätt. Man har fått Region 
Skånes designpris och även s k accele- 
ratorbidrag från LU Innovation vid Lunds 
Universitet.

– GTP passar perfekt för den har typen 
av produktion, konstaterar Emelie. Lång 
erfarenhet och hög kapacitet, som vi kan 
dra nytta av, och en komplett avdelning 
för efterbearbetning, som lackering och 
annan ytbehandling. Staffan hade i sitt 
jobb med industridesign varit i kontakt 
med GTP och han insåg att detta var en 
leverantör med rätt kunnande, avslutar 
Emelie. ▪

Julia, pionjären med protesskal. Exempel på en 
speciell detalj i designen är Julias förvaring av hör- 
lurarna i skalet. Speciellt bland yngre protesanvän-
dare sprider sig kunskapen om Anatomic Studios och 
skalen via sociala medier.

11 FRiFORM
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SHL Medical
Många har provat i lumpen
Alla som legat i lumpen, värnpliktig eller anställd, har utbildats 
på autoinjektorer, den ”automatiska injektionssprutan”, som 
skulle användas om man andats in nervgas. Man satte den penn-
formade injektorn mot låret och tryckte av i toppen. En fjäder 
sköt in en kort kanyl i benet och injicerade motgiftet atropin.

De autoinjektorer SHL utvecklar idag är betydligt mer sofisti-
kerade, men gemensamt är att de har ett eller flera automatise-
rade steg för att utföra injektionen. Många av dagens läkemedel 
måste injiceras och autoinjektorer används t ex vid inflammato-
riska sjukdomar, MS och tillväxthormon. Det kommer också en 
mängd nya läkemedel som behöver injiceras. Det måste ske på 
ett säkert och användarvänligt sätt och helst kunna utföras av 
personer utan sjukvårdsutbildning – patienten eller en anhörig. 
Då är ofta en autoinjektor det bästa alternativet.

Penn- och autoinjektorer
SHL arbetar även med penninjektorer, en injektor där patienten 
med muskelkraft trycker in kanylen i vävnaden. Denna metod 
ställer högre krav på individen, det är inte alla som klarar av 
sticka sig själv.

Efter tillverkning hos SHL skickas injektorerna normalt till ett 
läkemedelsföretag för laddning av substans och slutmontage.

Moderna autoinjektorer har skydd som automatiskt döljer 
nålen efter användning, ibland finns ett fönster där man kan se 
att injektionen fungerat. Nu kommer också elektroniken i allt 
större utsträckning in i bilden. Via en app kan patienten få hjälp 
och instruktioner och man registrerar också elektroniskt att 
injektionen är gjord.

Normalt är auto- och penninjektorer av engångstyp, det är 
både enklare och säkrare. Återanvändning kan vara aktuellt vid 
täta injektioner, typ varje dag.

Tidskrävande utvecklingsarbete
– Att utveckla en ny produkt tar 4 – 6 år, berättar Jochen Ratjen, 
ansvarig för Industrial Design på SHL. Självmedicinering sparar 
mycket pengar för samhället och underlättar livet för patien-
terna, man slipper resa till vårdcentraler, passa tider eller sitta 
i väntrum i timmar. Men, det kräver mycket av produkterna, 
både när det gäller säkerhet och användarvänlighet.

– Att utvecklingen av läkemedel som ska injiceras ökat 

markant har naturligtvis bidragit till vår 
framgång, men vi har också lagt oerhört 
mycket utvecklingsresurser på funktion, 
säkerhet och användarvänlighet. Här 
på SHL satsade man redan från början 
på egna industridesigners, något som 
byggt upp en omfattande kunskapsbank 
och som också bidragit till lyckade och 
ändamålsenliga konstruktioner.

– I vårt utvecklingsarbete involverar 
vi i stor utsträckning målgruppen, alltså 
de som ska använda våra produkter. 
I slutändan är det de som vet och 
som känner vad som är rätt eller fel. 
Hur känns injektorn i handen? Är den 
lättarbetad? Ibland kan patientgrupperna 
ha motoriska problem, vilket gör det 
mycket viktigt att injektorerna inte  
kräver för mycket av t ex finmotoriken 
eller av kraft i händerna.

3D-utskrifter nödvändiga
– För att kunna göra dessa målgrupps-
studier behöver vi självklart prototyper 

och mock-ups, fortsätter Jochen. Och 
dessa ska vara så naturtrogna och nära 
slutprodukten som möjligt. Färg, form, 
material – allt ska kunna testas av dem 
som är med i våra användarstudier. 
Modellerna måste vara hållbara och fullt 
användbara – ha det vi kallar semifunk-
tionalitet – de ska ha rätt känsla i fjädrar 
och avtryckare, men naturligtvis utan 
mediciner i. Däremot testar vi kanylerna 
mot injektionskuddar, lösa eller fastspända 
på kroppen.

– Vi har ett stort behov av 3D-modeller 
för de olika utvecklingsfaserna och har 
samarbetat med GTP sedan slutet av 
1990-talet. Vi har några, enklare  
3D-printers själva, men våra behov 
täcker flera 3D-tekniker och material, 
vilket skulle betyda stora investeringar  
i maskiner och operatörer. Det lönar sig 
helt enkelt inte.

– Slutfinishen på modellerna är mycket 
viktig för oss, i och med att våra användar-
grupper ska testa produkterna. De ska 

vara perfekt putsade och ytbehandlade, 
alltså helt realistiska. Jag känner att vi 
kan prata med GTP, att de förstår våra 
produkter och våra krav. Det är mycket 
värdefullt för oss, avslutar Jochen. ▪

– världsledande på      autoinjektorer!

Penny är en injektor där patienten själv  
monterar nålen, något som en del människor 
har svårt för.

I Sverige finns ett imponerande antal 
företag som tillhör de ledande i 
världen inom sina verksamhets- 

områden, till exempel välkända IKEA 
och H&M. Andra är ganska okända, 
snarast doldisar, men ändå bland 
de största och viktigaste. Ett sådant 
företag är SHL Medical.

SHL Medical har visserligen sitt  
huvudkontor och största tillverknings-
enhet på Taiwan, men är svenskägt 
och har sitt designcenter i Nacka 
Strand. Och man är störst i världen  
på autoinjektorer!

– Vi har ett stort behov av 3D-modeller 
i de olika faserna av vårt utvecklings- 

arbete, säger Jochen Ratjen, ansvarig för 
Industrial Design på SHL.

Molly är en autoinjektor där nålen är förmonterad, vilket innebär att patienten 
aldrig behöver se nålen, varken före eller efter injektionen. Foto: www.shl-group.com

Det är många människor som behöver 
dagliga injektioner. Enkel och bekväm 

utrustning kan bidra till att höja 
livskvaliteten väsentligt.
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G & T, Gistorp och Tufvesson, startade sitt prototypföretag för 20 år sedan.
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Skandinaviens största maskiner
I början handlade det om FDM-teknik (Fused 

Deposition Modeling), men siktet var ännu  

högre ställt och efter bara ett år installerades  

den första SLA-maskinen – ett kliv direkt till  

den mest noggranna tekniken.

För att möta marknadens krav på starka  

och hållbara funktionsprototyper infördes 1999 

också den pulverbaserade SLS-metoden.  

Utrustningen, en EOS P350, banade också  

väg för småserietillverkning av färdigprodukter. 

Under åren som följde växte maskinpark,  

kapacitet och know-how. Idag opererar man tre 

SLA- och elva SLS-maskiner. Bland såväl SLA- 

som SLS-maskinerna  finns Skandinaviens största 

enheter, med  byggmått på 750 x 650 x 550 

respektive 700 x 380 x 580 mm. Dessutom har 

man två FDM-maskiner, med byggmått 406 x 

355 x 460 mm.

Från noll
till ledande
på 2O år!
För drygt två decennier sedan startade Anders Tufvesson och Lasse Gistorp GTP i Ystad. Båda kom från form-

verktygsindustrin, men hade också arbetat tillsammans inom utbildningssektorn. Anders och Lasse kom i kon-

takt med 3D-utskrifter i USA i början av 1990-talet och de insåg snabbt potentialen. 1996 var GT Prototyper ett 

faktum och med från början var också Niclas Nilsson, Lars Andersson och Mattias Nilsson.

Människa och teknik
Men GTP är inte bara maskiner, långt därifrån. 

Vid framtagning av prototyper handlar det 

om teknisk förståelse och inte sällan om en 

närmast konstnärlig känsla för slutprodukten. 

Många prototyper lackeras och/eller textureras, 

förses med logotyper och texter, monteras till 

showmodeller eller fullt fungerande apparater, 

något som kräver ett särskilt engagemang.  

Insikt och förståelse för projektet kan mini-

mera kundernas framtida problem radikalt. 

En ledande aktör
GTP är ett unikt företag, en av Skandinaviens 

få renodlade servicebyråer inom additiv till-

verkning, där snabb prototypframställning och 

serieproduktion är de dominerande arbets-

områdena. Genom en konsekvent satsning på 

ett spetskompetensområde under 20 år, har 

GTP kunnat optimera inte bara produktions-

resultatet, utan också kunnat skapa rutiner 

för mycket korta och säkra leveranstider. 

Resultatet är många och trogna kunder i hela 

Skandinavien.

– Idag vågar vi utan vidare påstå att vi är 

en ledande aktör inom vårt verksamhetsom-

råde, konstaterar Anders Tufvesson. Under 

åren har vi också utvecklat tekniker för bl a 

medicinska tillämpningar och utvecklat nära 

branschsamarbeten inom t ex vakuumgjutning, 

metallgjutning, fräsning och speciallackering. 

Det innebär att vi kan erbjuda absolut spets-

kompetens inom varje område. ▪

Lackering är en viktig del av framtagningen av showmodeller. Lagret av färg är omfattande och det som 
inte finns, det skaffar man eller blandar efter recept.

Kontroller av resultatet är vitala. Stämmer 
inte måtten, är prototypen utan värde.

GT-prototyp: Ständigt i beredskap i skogen – Hooked on Natures bärplockare i fickformat. Riktigt stor GT-prototyp: Del av växellåda, 
lackerad SLS-modell.

GT-prototyp: Air TTL-C Remote från Profoto – bland det 
vassaste som finns inom styrning av ”off the camera flash”.

GT-prototyp: Boblbee är definitivt ett nytänkande 
inom ryggsäckar. Född 1998, men lika aktuell idag.

GT-prototyp: Nav med muskler – en högeffektiv 
elmotor för cyklar från Höganäs.



Vilken teknik och vilka material du ska använda beror helt på syftet med den detalj du 
vill skriva ut i 3D. 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, FDM och Polyjet – och de olika materialens egenskaper.

Additiv tillverkning
Teknik, prestanda, material, möjligheter.

SLA var den första kommersiellt utnytt-

jade metoden för additiv tillverkning på 

marknaden. GTP har tre SLA-system från 

3D Systems, varav iPro 8000 är den största 

maskinen i Skandinavien, med ett bygg-

mått på 750 x 650 x 550 mm.

• 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 åldringsbestän-

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. En mjuk-

vara skiktar CAD-modellen 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, 

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 • Stereolithography Apparatus

När de utskrivna detaljerna är klara i SLA-maskinerna 
vidtar den första delen av efterbearbetningen, helt 
enkelt rengöring och borttagning av icke-härdad epoxi.
– Det är viktigt att inte slarva med skyddsutrutningen, 
påpekar Lars Andersson.
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1989 fick Stratasys i USA patent på FDM-

tekniken. Metoden växte och var under 

90-talet det givna alternativet för stabila 

modeller med viss funktionalitet. GTP har 

två Stratasys Fortus mc450-system, bygg-

mått 406 x 355 x 406 mm.

Fördelar
FDM-teknik bygger detaljer av termoplast. 

Komplexa produkter i mindre serier, med 

särskilda materialkrav, är exempel på lämplig 

användning. Mått- och formriktighet är 

mycket goda och tidsbeständiga. Repe-

terbarheten i maskinen är mycket hög och 

plana ytor och raka väggar är andra exempel 

på metodens fördelar. Enstaka modeller kan 

tillverkas på några få timmar. 

Nackdelar
Jämfört med SLA ger FDM-teknik sämre 

upplösning och detaljrikedom. Produktions-

tiden ökar relativt linjärt med antalet detaljer 

vid varje produktionstillfälle. Tiden för 

tillverkning av ett större antal detaljer är

därför avsevärt längre, jämfört med t ex SLS. 

Hållfastheten i z-led är reducerad, jämfört 

med x och y. 

Mjukvaruteknik
En mjukvara skiktar CAD-modellen i tunna 

lager, 0,17 alt 0,25 mm. I dessa tvärsnitt 

skapas ett raster som sedan styr maskinens 

munstycken.

FDM-tekniken
En plattform av plast hålls fast med vakuum 

i maskinen. Baserat på information i den 

skiktade cad-filen extruderas support- och 

byggmaterial parallellt. Efter avslutat lager 

sänks plattformen ner en lagertjocklek och 

processen fortsätter. Tekniken har utvecklats 

det senaste decenniet, främst kring material 

men även avseende skärpa och hållfasthet. 

Risken för delaminering är relativt liten.

Efterarbete
Efter avslutad byggnation avlägsnas vissa 

supportmaterial genom att lösas upp i en 

vätska, andra bryts bort för hand. Modellerna 

kontrollmäts före leverans.

FDM • Fused Deposition Modeling

Del av en flygplansvinge i så kallad Honeycomb-struktur, printad med FDM-teknik.

GTP har för närvarande två FDM-system av typen Fortus 450mc från Stratasys.



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

5                3

5                3

3                4

5                4

4                5

3                 5

2                4 

Polyjet

4

4

4

5

3

4

2

FDM

3

4

5

3

  4 1)

4

  3–5 2)

3D Systems SLA 5000

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

Minsta väggtjocklek 0,35 mm 

3D Systems iPro 8000

Arbetsområde 750 x 650 x 550 mm

Typisk noggrannhet ± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek 0,20 mm

EOS FORMIGA P 100

Arbetsområde 250 x 200 x 330 mm
 
Typisk noggrannhet ± 0,10 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,50 mm

EOS EOSINT P 380/390

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

Minsta väggtjocklek 0,60 mm 

EOS EOSINT P 730 /760

Arbetsområde 700 x 380 x 580 mm

Typisk noggrannhet ± 0,20 mm/100 mm

Minsta väggtjocklek 0,60 mm

POLYJET

Arbetsområde

Typisk noggrannhet

Minsta väggtjocklek 

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. Elva 

system är i drift, med en sammanlagd, 

simultan kapacitet på mer än tusen liter.

• 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-prototy-

per 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 

En mjukvara skiktar CAD-modellen 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 • Selective Laser Sintering SLS är ett registrerat varumärke från 3D Systems Inc.

Gradering 1–5 där 5 är bäst.

■  Efter nedkylning plundras kakan och SLS-model-
lerna rensas från överblivet pulver. Modellerna går 
sedan vidare till blästring och eventuell ytbehandling. 
Det pulver som inte sintrats kan återanvändas.

3D Systems ProJet 7000 HD

Arbetsområde   380 x 380 x 260 mm

Typisk noggrannhet  ± 0,05 mm

Minsta väggtjocklek   0,10 mm

P 760 är en imponerande maskin,
arbetsvolymen är drygt 150 liter.

Tekniska data FDM

Stratasys Fortus 450mc

Arbetsområde   406 x 355 x 406 mm

Typisk noggrannhet  ± 0,1 mm

Minsta väggtjocklek   0,80 mm

1) Svagare mellan lagren.

2) Varierar mellan olika termoplaster.

Metodvägvisare
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Nu har vi växlat upp!

Med de största 3D-skrivarna på marknaden kan vi  

nu skriva ut rejäla detaljer i ett enda stycke eller  

väldigt många små objekt samtidigt. Det beror på  

vad du behöver. Här är en del av växellådan till ett 

fordon i den riktigt tunga klassen, utskriven med vår 

största SLA-maskin.

 Tänk GT Prototyper
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