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Abstract 

Purpose: 3D printing is already established in several large fields and now it is time 

for the construction industry to take part of the new technique. The Swedish 

construction industry is infamous for its conservatism, but many advantages is brought 

to light when using 3D printers. Less hours in construction site, minimal waste and 

construction sites who are safer and healthier. To that reason it is of great interest to 

take a look at how the construction industry could benefit from using 3D printer and 

what a first step to introducing it might be. To be realistic, it is also important to see 

what problems or obstacles the technique might face on its path towards the 

construction industry. The goal of this report is to map out how 3D printer could be of 

use in the housebuilding process.    

Method: To reach the goal two primary methods are used. A literature review is used 

to take part of previous scientific findings regarding 3D printers and qualitative 

interviews are executed in order to get a better understanding of what the construction 

industry think about 3D printers and the use of them when building houses. A total of 

9 people with experience from the construction industry are interviewed.  

Findings: The results from this report show that the 3D printing technology in the 

current situation should be used for complex molds, for example facade ornaments. The 

technique offers architectural possibilities, which would have been difficult to achieve 

by the traditional way of building or become too expensive, too complicated or 

impossible. The technology has great potential and as it evolves the opportunity to use 

the technology in more ways in the building production rises. Many advantages can be 

seen when using the technique in the prefabrication industry, where the process take 

place in a controlled environment. 

Implications: The construction industry will use more of digital tools and automation 

in the future. A recommendation from the authors is for companies to take advantage 

of the technology and be at the forefront as the technology spreads in the construction 

industry. By this investment both money and a contribution to the development of the 

conservative Swedish construction industry could be made.  

Limitations: This report focuses on 3D-printers which prints building elements and a 

closer look will not be taken at full-scale printing of houses. The focus is on the Swedish 

construction industry. The interview study is limited to interviewing one person from 

the following professions: business manager, foreman, supervisor, architect, research 

and development manager, customer center manager, production manager, 

development manager and CEO. 

Keywords: 3D printer, innovation, building production, building elements. 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 

Syfte: 3D-skrivartekniken har etablerat sig inom flera stora industrier och nu talas det 

om en introducering i byggbranschen. Branschen är känd för att vara konservativ, men 

en rad fördelar ses med den nya tekniken; kortare byggtider, mindre materialspill och 

arbetsplatser som är hälsosammare och mer säkra. Därför är det av intresse att se hur 

tekniken kan användas inom byggbranschen samt att se vad ett första steg skulle kunna 

vara. Realistiskt sett är det också viktigt att se till vilka hinder som finns för 3D-

skrivarens etablering. Målet med arbetet är att konkretisera på vilka sätt 3D-skrivare 

kan användas inom husproduktion i byggbranschen. 

Metod: För att nå målet med studien används litteraturstudie för att ta del av tidigare 

forskning kring ämnet och i växelverkan utförs kvalitativa intervjuer för att få en god 

inblick i byggbranschens syn på 3D-skrivartekniken och dess implementering i 

husproduktionsstadiet. Totalt 9 personer som arbetar inom byggbranschen intervjuas. 

Resultat: 3D-skrivartekniken används i dagsläget till komplicerade gjutformar till 

exempelvis fasadutsmyckningar. Tekniken öppnar upp möjligheter för arkitekter. 

Möjligheter som på traditionellt byggnadssätt hade blivit för dyrt, för komplicerat eller 

helt enkelt omöjligt. Tekniken har stor potential och när tekniken kommit längre finns 

möjlighet att använda den i fler led inom byggproduktionen. Många fördelar ses vid 

användning av tekniken i prefabindustrin. Där är miljön kontrollerad och det behöver 

inte oroas över hur 3D-skrivare skulle klara arbetsplatsens klimat.  

Konsekvenser: Byggbranschen kommer att använda sig mer och mer av digitala 

verktyg och automatisering i framtiden. En rekommendation författarna har är att 

uppmana företag eller personer att ta del av tekniken och ligga i framkant då tekniken 

sprider sig i byggbranschen för att genom denna investering kunna tjäna pengar och 

även bidra till utveckling inom den allmänt känt konservativa byggbranschen. 

Begränsningar: Examensarbetet behandlar 3D-skrivare som skriver ut enskilda 

byggnadselement som sedan monteras på traditionellt vis och fokuserar på användning 

i den svenska byggbranschen. Intervjustudien begränsas till att intervjua en person från 

följande yrkesroller: affärschef, arbetschef, arbetsledare, arkitekt, forsknings och 

utvecklingschef, kundcenterchef, produktionschef, utvecklingschef och VD. 

Nyckelord: 3D-skrivare, innovation, byggproduktion, byggnadselement. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete om 15 hp skrivs som en del av utbildningen på 

Byggingenjörsprogrammet i Skövde med byggrelaterad utbildning förlagd på 

Jönköpings Tekniska Högskola inom huvudområdet byggnadsteknik. Programmet 

omfattar 180hp och vid avslutning erhålls en högskoleingenjörsexamen och en 

teknologie kandidatexamen inom byggnadsteknik. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Pîrjan och Petrosanu (2013) tillverkades det första solida elementet via en 3D-

skrivare redan i början av 1980-talet, men det är inte förrän de senaste åren som 

tekniken slagit igenom. Flygplansindustrin och den medicinska branschen är några av 

de områden som gynnats av tekniken och nu står byggbranschen på tur. 

3D-skrivartekniken är en form av additiv tillverkning där material adderas för att ge 

önskad form istället för att exempelvis sågas bort för att uppnå önskad geometri. Det 

finns flera olika varianter av 3D-skrivare, men principen är att material laddas i en 

behållare och skrivaren pressar ut material i önskad form utefter en digital modell 

(Lieyun, Ran & Haichao, 2014). Plast, gips och metall är vanliga material att använda, 

men för byggbranschen behövs material som liknar betong och trä för att klara krav på 

bland annat bärighet.  

I Amsterdam och i Umeå pågår projekt där hus byggs i endast 3D-utskrivna delar, vilket 

tyder på att det bara är en tidsfråga innan tekniken etablerar sig i branschen. Dock är 

branschen allmänt känd för sin konservatism och införandet av ny teknik har visat sig 

gå långsamt (Ingemansson, 2012).  

 

1.2 Problembeskrivning 
Byggbranschen anklagas ofta för att vara konservativ och ha stor prisfokusering samt 

otillräcklig lönsamhet vilket kan hindra företag från att investera i ny teknik. Även 

tidsbrist och det faktum att många lokala byggföretag och underentreprenörer ofta 

återkommande samarbetar gör att ny kunskap har svårare att spridas hävdar forskare 

Ingemansson i en rapport från 2012.  

 

Professor Bchrokh Khoshnevis har arbetat med 3D-skrivarteknik i över 20 år och det 

senaste decenniet har han tittat närmare på hur processen med att skriva ut hus skulle 

kunna gå till (Thilmany, 2010). Han säger sig nu kunna skriva ut hela hus med ett stort 

3D-skrivarhuvud som med hjälp av en traversbana kan förflytta sig och skapa husets 

stomme (Hughes Michael, 2015). Han ser också många fördelar med införandet av 

tekniken. Möjligheten att skriva ut mer komplexa former, säkrare arbetsplatser, kortare 

byggtider och därmed lägre produktionskostnader är några av de positiva effekter som 

nämns. Dessutom finns ytterligare en kapitalsparande effekt, nämligen att 

materialspillet minskar och på sikt nästan kan försvinna helt. Vanligtvis kapas 

materialet i önskad form och det överflödiga kastas. Men en 3D-skrivare däremot 

skriver ut materialet i tunna lager på varandra som sedan bildar den form som 
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efterfrågats och på det viset används inte mer material än det som är nödvändigt (Pîrjan 

& Petrosanu, 2013).  

Enligt Josephson & Saukkoriipi (2005) uppgår materialspillet idag till mellan 4-12% 

av produktionskostnaden, vilket vid stora och dyra entreprenader motsvarar mycket 

pengar som läggs på något som egentligen inte används.  

 

Eftersom tekniken kan medföra flera positiva effekter som byggbranschen är i stort 

behov av är ämnet intressant att studera. Mycket information om 3D-skrivare finns, 

men tanken med rapporten är att inrikta den speciellt mot husproduktion och se hur 3D-

skrivartekniken kan användas i byggandet. För att realistiskt kunna införa 3D-skrivare 

måste också hänsyn tas till vilka möjliga hinder som kan finnas och vad som krävs av 

branschen för att ett införande ska vara möjligt. 

 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att konkretisera på vilka sätt 3D-skrivare kan användas inom 

husproduktion i den svenska byggbranschen. 

 De tre frågeställningar som har undersöks och besvaras i denna rapport är: 

 Vilka användningsområden finns för 3D-skrivare inom husproduktion i 

byggbranschen? 

 Vilka hinder finns för att börja använda 3D-skrivare i husproduktionen? 

 Vad vore ett lämpligt första steg för att introducera 3D-skrivare i 

byggproduktionen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på att skriva ut enskilda byggdelar eller element som kan användas 

vid husbyggnation, medan närmare studier av utskrifter av fullskaliga hus inte utförs. 

Tanken är att fokusera på nutiden och i och med att tekniken är ny inom byggområdet 

ökar trovärdigheten på rapporten om teknik som ligger alltför långt fram i tiden undviks. 

Rapporten omfattar utskrifter av olika material från en 3D-skrivare, men den fokuserar 

inte på utskrifter av installationer i en byggnad. Avsikten med dessa avgränsningar är 

för att rapporten inte ska vara för omfattande eftersom den skrivs under en begränsad 

tid. 
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1.5 Disposition 
Nedan beskrivs hur rapporten är uppbyggd. 

Kapitel 1 – Inledning, här beskrivs problembeskrivning samt mål, frågeställningar och 

avgränsningar i rapporten. 

Kapitel 2 – Metod och genomförande, här framförs motiveringen till tillvägagångssättet 

för att genomföra denna rapport. Metoderna som används är intervjuer och 

litteraturstudie. 

Kapitel 3 – Teoretiskt ramverk, här beskrivs byggbranschen ur en historisk synvinkel 

och även vilka lagar och regler av stor betydelse som påverkar branschen direkt eller 

indirekt samt varför byggbranschen har svårt att implementera automatisering. 

Kapitel 4 – Empiri, här redovisas empiridatan som samlats in genom litteraturstudie 

och intervjustudie. 

Kapitel 5 – Analys och resultat, här presenteras resultatet av frågeställningarna som 

denna rapport omfattar med hjälp av empirin från kapitel 4. 

Kapitel 6 – Diskussion och slutsatser, här presenteras en sammanfattning om rapportens 

resultat samt lämplighet av de metoder som använts. Utifrån resultaten skrivs vilka 

slutsatser som dras. Här redovisas även förslag på ytterligare forskningsområden som 

dykt upp under rapportens framställning. 

Referenser – Här berättas vilka referenser som använts för att producera rapporten och 

även länkar till digitalt material.  

Bilagor – Här bifogas en intervjulista samt intervjufrågorna.
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2 Metod och genomförande 
Denna del av rapporten redovisar vilka metoder som används för att samla in data för 

att kunna besvara respektive frågeställning. Även hur metoderna genomförs och 

rapportens trovärdighet redovisas. 

 

2.1 Undersökningsstrategi 
Eftersom numerisk data inte bearbetas uteblir den kvantitativa delen i denna rapport 

(Bryman, 2010). För att besvara frågeställningarna som framgår av kapitel ett 

genomförs istället en kvalitativ studie. En sådan undersökning kännetecknas av att 

ämnet ses genom andras ögon (Magne Holme, Krohn Solvang, Floistad, Kjeldstadli & 

O’Gorman, 1997; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011) och denna studie ses ur 

byggbranschens perspektiv. Bryman (2010) hänvisar till Filstead (1979) som menar att 

en kvalitativ studie går ut på att upptäcka teorin, inte verifiera den. Teoriprövning sker 

alltså i växelverkan med informationsinsamling.  

Primärdata är av kvalitativ sort och insamlas via intervjuer med olika yrkesroller inom 

byggbranschen. Magne Holme et al. (1997) menar att intervjuerna är ett medel för att 

få en djupare förståelse och eventuellt nya och bredare uppfattningar om ämnet och på 

det viset går det att ta reda på hur 3D-skrivare skulle kunna användas i 

byggproduktionen. Även litteraturstudie var en aktuell metod för datainsamling 

eftersom 3D-skrivartekniken är relativt ny och en inläsning av grundläggande 

kunskaper inom området behövs. Dessutom är det fördelaktigt att ta vara på tidigare 

forskning inom ämnet för att erhålla nya kunskaper (Blomqvist & Hallin, 2014).  

  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta avsnitt motiveras valet av metod till de olika frågeställningarna. 

 

Vilka 
användningsområden 
finns för 3D-skrivare i 

husproduktionen?

Litteraturstudie

Intervjuer

Vikla hinder finns för att 
införa 3D-skrivare i 

byggbranschen?

Litteraturstudie

Intervjuer

Vad vore ett lämpligt 
första steg för att 

introducera 3D-skrivare i 
byggproduktionen?

Litteraturstudie

Intervjuer
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2.2.1 Vilka användningsområden finns för en 3D-skrivare inom 
husproduktion i byggbranschen? 
För att besvara frågeställningen krävs mer kunskap om ämnet för att veta hur en 3D-

skrivare fungerar och vad den kan åstadkomma. Därför granskas vetenskapliga artiklar, 

där olika experiment genomförts och tester med 3D-skrivare och dess utskrivna objekt 

gjorts, i en litteraturstudie. Intervjuer är också aktuellt för att ta vara på erfarenheter 

från byggbranschen. De som jobbar inom byggindustrin kan tänkas ha god kännedom 

om vad som praktiskt skulle kunna fungera på byggarbetsplatsen och i 

produktionsskedet. Dessutom finns det sannolikt moment som är tidskrävande eller på 

annat sätt problematiska som skulle kunna förbättras och det är intressant att ta reda på 

vilka dessa är och ifall en 3D-skrivare kan vara lösningen. 

2.2.2 Vilka hinder finns för att börja använda 3D-skrivare i 
husproduktionen? 
Litteraturstudie används för att se vilka problem andra forskare stött på under sina 

undersökningar och studier av 3D-skrivartekniken. Även när det gäller denna fråga 

anses erfarenhet av byggbranschen vara viktig och därför utförs intervjuer. Det är 

intressant att ta reda på vilka nackdelar och bekymmer som branschfolket kan se med 

3D-skrivartekniken. 

2.2.3 Vad vore ett lämpligt första steg för att introducera 3D-skrivare i 
byggproduktionen? 
För att besvara denna fråga är det återigen av intresse att undersöka om det finns 

moment som är i behov av ny teknik och därmed är intervjuer lämpliga även här. 

Litteraturstudie används för att ta reda på vad för slags objekt och i vilka material som 

kan användas för utskrifter i dagsläget. För att ny teknik ska börja användas i en 

konservativ bransch måste den vara lönsam på ett eller annat sätt och tanken är att 

undersöka var stor nytta med 3D-skrivare finns och därmed hitta en lämplig inkörsport. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan redovisas de olika datainsamlingsmetoderna och hur de kan appliceras i denna 

studie. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie är en studiemetod som baseras på att undersöka andra forskares 

publikationer och sedan förmedla det som dessa forskare har kommit fram till 

(Blomqvist & Hallin, 2014). Blomqvist och Hallin (2014) skriver att: ”… eftersom 

vetenskap innebär att man söker efter ny kunskap är det naturligt att ta reda på vad som 

redan är gjort om det fenomen man är intresserad av”. Med stöd av denna teori används 

en litteraturstudie för att utreda och förmedla kunskap som redan existerar. 

2.3.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer genomförs för att ge upphov till mer fullständiga uppfattningar 

om ämnet (Magne Holme et al., 1997). I denna studie används semi-strukturerade 

intervjuer och frågorna behöver inte följas slaviskt utan utrymme finns för följdfrågor 

och uppföljningar (Magne Holme et al., 1997). En semistrukturerad intervju kan vara 

lämplig om de som intervjuades tros besitta mer kunskap än den som intervjuar 

(Merriam, 1994). 3D-skrivartekniken är förvisso ny inom byggbranschen och i många 
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fall förväntas tjänstemännen ha mindre kunskap om just den tekniska biten, men å andra 

sidan har de större kännedom om hur byggbranschen fungerar och vad som vore 

praktiskt möjligt att tillämpa. Eftersom 3D-skrivartekniken är relativt ny för 

byggbranschen fokuseras intervjufrågorna på hur 3D-skrivare kan implementeras i 

byggbranschen och på byggarbetsplatser, men inte på tekniska detaljer.  

I bilaga 1 redovisas vilka frågor som ställs under intervjuerna. 

 

2.4 Arbetsgång 
I kommande avsnitt framgår hur arbetet genomförs i avseende på de valda 

datainsamlingsmetoderna. 

2.4.1 Litteraturstudie 
För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar genomförs sökningar på 

högskolebibliotekets databaser. De flesta vetenskapliga artiklar finns på databasen 

ScienceDirect. Sökord som används är bland annat 3D-printing, 3D-printed 

house/building, additive manufacturing, rapid prototyping och contour crafting. 

Resultatet av sökningen förfinas genom att söka på sekundärordet construction 

industry” samt att välja lämpligt tidsspann som inte sträcker sig alltför långt tillbaka i 

tiden och främst söka efter artiklar från de senaste fem åren för att få aktuell 

information. Däremot är inte äldre artiklar uteslutna, och om flera nyare artiklar 

hänvisar till en äldre är den förmodligen intressant att titta närmare på.  

2.4.2 Intervjuer (semistrukturerade) 

Utformning av intervjuer 

Eftersom ämnet är nytt förväntas intervjuerna mestadels bestå av tankar och 

spekulationer från de intervjuade. Det viktiga är att få deras synpunkter på hur de tror 

att det skulle kunna fungera med 3D-skrivare i byggbranschen. Intervjuerna inleds med 

frågor kring utbildning och erfarenhet av branschen. Dessa frågor är neutrala och lätta 

för respondenterna att svara på, vilket är en rekommenderad start på intervjuer enligt 

Patel (1987). Intervjufrågorna är inte endast riktade mot 3D-skrivartekniken utan berör 

också byggtekniken som helhet. Detta för att få en inblick i vad intervjupersonerna 

tycker varit revolutionerande förr och vad de tror om framtiden. I samband med detta 

kan sedan slutsatser dras om hur 3D-skrivare kan implementeras i den framtidsbilden.  

Val av intervjupersoner 

Det är önskvärt att ha stor variationsbredd på respondenter med olika ålder, kön, 

värderingar, utbildning och tidigare arbeten (Magne Holme et al., 1997). Olika 

verksamhetsorter och yrkesroller på olika typer av företag av varierande storlek 

eftersträvas också i denna studie. Olikheterna gör att saker upplevs på olika sätt (Magne 

Holme et al., 1997). Platschefer eller tjänstemän som tidigare arbetat som platschef eller 

i liknande roller är av intresse eftersom de förväntas ha god kännedom om hur arbetet 

fungerar på en byggarbetsplats. Yrkesroller inom mer tekniska områden eller med 

eventuellt mer kännedom om 3D-skrivartekniken, men fortfarande inom byggsektorn, 

är relevanta. Det är också intressant att höra vad ett företag som arbetar med 

maskinuthyrning och ett företag som arbetar med industriellt byggande tänker om den 

nya tekniken, eftersom chansen finns att det är via de områdena som 3D-skrivare tar 

sina första steg in i byggproduktionen. 
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Genomförandet av intervjuer 

För att respondenterna ska känna sig bekväma är det viktigt att de känner sig förberedda 

och vet vad som väntar (Magne Holme et al., 1997). Därför skickas frågorna i förväg, 

vilket ger respondenterna tid att tänka kring frågorna.  

I första hand eftersträvas besöksintervjuer där situationen är kontrollerad och det finns 

utrymme till följdfrågor (Magne Holme at al., 1997). Eftersom det är önskvärt att få 

respons från verksamma på olika arbetsorter med varierande storlek är även 

telefonintervjuer aktuella. Samtliga intervjuer spelas in om samtycke ges, vilket är en 

rekommendation från Ejvegård (2003) för att i lugn och ro kunna gå igenom intervjun 

i efterhand. Svaren från respondenterna mejlas tillbaka för att säkerställa att tolkning 

sker rätt. Godkännande att publicera citat och utsagor från de intervjuade begärs via 

mejlkontakt. 

 

2.5 Trovärdighet 
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) handlar validitet om att ha mätt det som 

avsätts mätas. Samma författare antyder också att det är viktigt att hämta data från 

uppdaterade uppgifter. I denna rapport uppnås validiteten genom att de flesta av de 

vetenskapliga artiklarna som används inte är äldre än fem år.  

Reliabiliteten är hög eftersom de intervjuade får frågorna mejlade i förväg och de kan 

därför tänka igenom sina svar innan intervjun genomförs. Enligt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) är en risk med detta är att de intervjuade medvetet utelämnar 

information som de inte vill ska komma fram, men eftersom frågorna inte är personligt 

riktade, utan handlar mer om att få fram spekulationer om byggbranschens framtid, 

anses inte detta vara ett problem. 

Enligt Trost 1993 borde situationen vara standardiserad för att uppnå hög reliabilitet 

och att standardiseringen i kvalitativa intervjuer är låg. Trost skriver även: ”En 

felsägning eller en missuppfattning är delar av all den information man kanske använder 

sig av vid analysen. Det blir därför en smula egendomligt att tala om reliabilitet eller 

tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer”. Precis som Trost antyder finns risken att 

reliabiliteten minskar eftersom feltolkningar kan ske när transkribering genomförs. 

Detta minimeras genom mejlkontakt efter intervjuerna där det presenteras för den 

intervjuade hur deras svar tolkats. 



Teoretiskt ramverk 

8 

3 Teoretiskt ramverk 
Denna del av rapporten baseras främst på vetenskapliga artiklar. De teorier som tas upp 

hjälper till att besvara en eller flera av frågeställningarna.  

Inledningsvis i detta kapitel beskrivs hur tekniken fungerar och fortsätter sedan på 

samma spår genom att undersöka närmare vilka material som kan användas vid 

utskrifter. Sedan följer ett stycke om hur 3D-skrivare påverkar samhället och problem 

som kan uppstå. Efterföljande del fokuserar på byggbranschen och hur den tar till sig 

ny teknik. För att ny teknik ska börja användas behöver den vara lönsam. Därför inriktas 

informationen avslutningsvis på var besparingar kan göras med 3D.skrivaretekniken.  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I Figur 1 presenteras kopplingen mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

 

Figur 1. Visar vilka teorier som kopplas till respektive frågeställning. 

 

3.2 3D-skrivare – så funkar det 
3D-skrivare använder sig av principen additiv tillverkning där material adderas för att 

uppnå önskad form istället för att material kapas bort för att erhålla den geometri som 

önskas. Det finns flera olika sätt att skriva ut på, men i stora drag är processen likvärdig. 

En modell ritas upp eller scannas in i ett CAD-program och filen konverteras sedan till 

lämpligt filformat för att kunna skrivas ut. I datorprogram ”skivas modellen upp” som 

lameller och 3D-skrivaren gör sedan sin utskrift utefter dessa. Det blir en lager-på-lager 

princip (Lieyun et al. 2014). Beroende på vilken tillverkningsmetod som används kan 

efterbearbetning i form av borttagning av stöd, rengöring eller liknande vara aktuellt 

efter att 3D-skrivaren gjort sitt jobb (Chua & Leong, 2014).  

• 3D-skrivare - så funkar det

• Olika material i 3D-utskrifter

• 3D-skrivare i samhället

Vilka användningsområden 
finns för en 3D-skrivare 
inom husproduktion i 

byggbranschen?

• Olika material i 3D-utskrifter

• 3D-skrivare i samhället

• Förnyelse och ny teknik i byggbranschen

Vilka hinder finns för att 
börja använda 3D-skrivare i 

husproduktionen?

• Olika material i 3D-utskrifter

• Förnyelse och ny teknik i byggbranschen

• Möjligheter med 3D-skrivartekniken

Vad vore ett lämpligt första 
steg för att introducera 3D-

skrivare i 
byggproduktionen?
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Additiv tillverkning delas upp i tre olika kategorier utefter hur tillverkningsprocessen 

ser ut. Kategorierna är liquid-based tillverkning, solid-based tillverkning och powder 

based tillverkning (Chua & Leong, 2014).  

Vid liquid-based tillverkning används en behållare med flytande hartser vars yta stelnar 

när de utsätts för ljus (oftast UV-ljus). En tunn lamell byggs upp och stelnar med ljusets 

hjälp. Endast ytan stelnar vilket betyder att lamellerna måste vara tunna och sedan 

sänkas ned efter att de stelnat för att möjliggöra tillverkningen av nästa lamell. 

Processen fortsätter på samma sätt tills hela objektet är utskrivet (Chua & Leong, 2014). 

Både solid-based och powder-based tillverkning grundar sig i att materialen som 

används är solida redan från start. Vid powder-based tillverkning är materialet nedmalet 

till spån eller fint puder. Det finns sedan en mängd olika metoder inom dessa kategorier 

och att beskriva samtliga mer ingående är inte aktuellt i denna rapport eftersom det inte 

finns utrymme att förmedla den information som skulle behövas. Däremot är det av 

intresse att ta upp dessa olika tillverkningsprinciper för att se vilken som lämpar sig bra 

och vilken som är vanlig idag för att skriva ut byggdelar. Powder-based tillverkning har 

fördelen att materialmöjligheterna är mycket stora (Chua & Leong, 2014). Därför 

passar den metoden byggindustrin. Denna teknik används för att skriva ut i bland annat 

betong- och träliknande material. 

 

3.3 Olika material i 3D-utskrifter 
För att kunna implementera 3D-skrivare i byggbranschen måste det undersökas vilka 

material som kan användas och vilka egenskaper elementen får när de är utskrivna. 

Kariz, Sernek och Kuzman (2015) påstår att anledningen till varför inte 3D-

skrivartekniken kommit längre inom byggbranschen är för att materialen som krävs är 

dyra och ibland även miljöfarliga. Och precis som Buswell, Soar, Gibb och Thorpe 

(2007) nämner har byggbranschen stor press på sig att lämna låga anbud för att få jobb 

och dessutom blir kraven på entreprenörerna strängare vad gäller miljökrav. I övrigt är 

det inte helt okomplicerat att mixtra med material för att göra de lämpliga för 3D-

utskrift. De måste vara flytande nog för att kunna tryckas ut, men de måste samtidigt 

vara fasta nog för att behålla formen när de väl skrivits ut (Kariz et al. 2015). Det är 

också ofta fördelaktigt att materialet är lätt och att det kan förvaras i behållare en tid 

utan att bli oanvändbart. Ett exempel är betong som måste användas snart efter att det 

blivit tillblandat (Barnett & Gosselin, 2015).  

Mineralbaserade material är ett av de billigare materialen. Dock behöver de ofta olika 

tillsatser för att kunna användas i 3D-skrivaren, vilket medför vissa kostnader. En 

nackdel är att de mineralbaserade materialen ofta har dålig isolerande förmåga, medan 

en fördel är att de klarar bärighetskrav bättre än andra material (Henke & Treml, 2012). 

För att uppnå bättre isoleringsförmåga samt lättare och miljövänligare material har 

tester genomförts där träbaserade material har använts. Henke och Treml (2012) 

använde sig av sågspån blandat med olika tillsatser där de kom fram till att tillsatser av 

en cementblandning var en av de bättre. Kariz et al. (2015) gjorde liknande test, men 

då med olika plastbaserade ämnen som tillsatsmedel. Båda studierna visar att det är fullt 

möjligt att skriva ut trämaterial, men att elementen inte lämpar sig för att användas i 

bärande konstruktioner. De säger också att mer forskning behövs inom området.  
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Material som gips, plast och metall har haft stora framgångar inom 3D-

utskriftsområdet, men för att kunna uppnå de krav som ställs på byggnationer idag är 

det främst betongliknande och träbaserade material som hamnar i fokus för forskningen. 

 

3.4 3D-skrivare i samhället 
Redan i början på 80-talet skrevs den första solida modellen ut med hjälp av en 3D-

skrivare. Sedan dess har tekniken blivit alltmer väsentlig och blivit ett användbart 

verktyg för tillverkare, forskare, ingenjörer och designers. Tekniken och 3D-skrivarna 

utvecklas hela tiden och blir hela tiden mer prisvärda. Idag används 3D-skrivare inom 

områden som militären, konstruktion, arkitektur, utbildning och datorbranschen (Pîrjan 

& Petrosanu 2013).  

3D-skrivarnas ökade användning har gynnats av möjligheten att skriva ut komplexa 

objekt som tidigare var mycket svåra att framställa. Dessutom uppkommer i stort sett 

inget materialspill och inga resurser går därmed till spillo. Modellfilen är också digital 

och kan med lätthet skickas över internet till den plats där skrivaren är lokaliserad 

(Pîrjan & Petrosanu, 2013). 

Även om 3D-skrivare blir mer prisvärda är de fortfarande dyra och materialen som kan 

användas till utskrifter likaså. Berman (2012) skriver att framtiden för 3D-skrivare ser 

väldigt lovande ut och när priserna på 3D-skrivare sjunker kommer även fler och fler 

hemanvändare att investera i en 3D-skrivare. Detta kommer i sin tur resultera i att 

materialkostnader sjunker i takt med att efterfrågan ökar. Utöver priset finns andra 

viktiga aspekter som bromsar 3D-skrivarens framfart. Det saknas lagar och regler kring 

3D-skrivare vilket innebär att användare av 3D-skrivare kan skriva ut vapen, 

förfalskade delar, droger, kemiska vapen eller liknande (Pîrjan & Petrosanu, 2013).  

Pîrjan och Petrosanu (2013) tror att 3D-skrivare kan komma att ersätta många 

arbetstillfällen och därmed påverka ekonomin och det moderna samhället. Även 

professor Khosehnevis har uttryckt att 3D-skrivare och några enstaka arbetare kan vara 

de enda personer som behövs på exempelvis en byggarbetsplats i framtiden (Hughes, 

2015).  

 

3.5 Förnyelse och ny teknik i byggbranschen 
Den svenska byggbranschen har ofta kritiserats för att vara konservativ. Att branschen 

inte förnyar sig beror bland annat på den rådande prisfokuseringen (Ingemansson, 

2012). Kunder vill få arbetet utfört för en billig peng och har ofta inget intresse av om 

företaget investerar i ny teknik eller ej, bara jobbet blir gjort. Det arbetas ofta efter små 

marginaler och det finns helt enkelt inte utrymme för så kallad ”osäker förnyelse” som 

exempelvis ny teknik. Ytterligare ett problem är att det är kort tid mellan beställning 

och byggstart. Det finns inte tid att planera, bygga nya relationer eller att testa nya 

metoder, idéer och produkter (Ingemansson, 2012). Företag inom den svenska 

byggindustrin påstår själva att de ständigt förnyar sig (Ingemansson, 2012), men en 

anledning till att branschen fortfarande anses vara konservativ kan vara att förnyelse 

inte kan mätas på samma sätt som i andra branscher. Förnyelse sker i stor utsträckning 

vad gäller exempelvis planering av byggen (Ingemansson, 2012), men det söks inte 

patent på samma sätt som i andra branscher och det är inte lika stora forskningsgrupper 
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som anställs av byggföretag som av exempelvis ett företag som tillverkar bilar (Lieyun 

et al. 2014).  

En automatisering av byggbranschen har varit svår eftersom byggnationer är komplexa 

och ofta unika från fall till fall. Det är också problematiskt att uppnå god lönsamhet när 

det ständigt behövs olika objekt (Lieyun et al. 2014). Dessutom har få 

automatiseringstekniker varit anpassade för att ta fram större objekt, men med den nya 

additiva tillverkningsprincipen förväntas en vändning (Lieyun et al. 2014). Med 3D-

skrivare finns många möjligheter och till skillnad från många andra 

tillverkningsprinciper är den additiva tillverkningen mest lönsam när det handlar om 

enstaka komplexa objekt (Berman, 2012). Det kostar lika mycket att skriva ut två 

variationer av ett objekt som det gör att skriva ut två likadana objekt (Thilmany, 2010). 

Professor Khosehnevis säger i en artikel av Thilmany från 2010 att han tror att 

kostnaderna bör minska med ungefär 25 % vid automatisering jämfört med det 

traditionella sättet att arbeta på. 

Kritik riktas mot att 3D-modeller som används inom BIM inte är korrekt gjorda (Mäki 

& Kerosuo 2015) och för att skriva ut korrekta byggdelar måste även CAD-filerna 

vara felfria (Pïrjan & Petrosanu, 2013). 
 

3.6  Möjligheter med 3D-skrivartekniken 
En positiv effekt som ses med utskrivna byggelement är framför allt en drastisk 

minskning av materialspill på arbetsplatsen, eftersom 3D-skrivare endast skriver ut det 

som behövs och inte behöver kapa bort dyrt material (Pïrjan & Petrosanu, 2013). 

Josephson och Saukkoriipi (2005) påstår att 4-12% av produktionskostnaden åtgår till 

just materialspill. Backman och Junkers (2012) har forskat i hur materialspillet på 

arbetsplatserna skulle kunna minskas och kommit fram till att de möjliga åtgärder som 

finns är att undvika lager och istället använda prefabricerat och måttbeställt material. 

Fördelen med 3D-skrivare är att material i rätt storlek kan skrivas ut i den takt som det 

behövs och de positiva effekterna kan därmed liknas med de förbättringsförslag som 

Backman & Junkers (2012) nämner. Lim, Buswell, Austin, Gibb och Thorpe (2011) 

tror på att använda 3D-skrivare liksom prefabriceringsprocessen idag, att byggelement 

skapas och sedan transporteras till arbetsplatsen. 

Om utskrifter sker i betong kan materialspillet som uppstår på grund av formar, som 

byggs inför gjutning och sedan kasseras, också minskas radikalt (Lim et al. 2011). Om 

formar inte behöver användas kan byggtiden förkortas eftersom detta förarbete inte 

krävs (Lim et al. 2011). Vid byggnationer av komplexa former och geometrier kan 

också resurser sparas. Formar behöver inte användas och dessutom kan mycket 

manuellt arbete uteslutas vilket sparar tid på arbetsplatsen (Berman, 2011). 

Vidare går fördelarna i stort sett att jämföra med de favörer som fås genom att använda 

prefabricerat och måttbeställt material. Det vill säga renare arbetsplatser, som i sin tur 

reducerar risk för felarbete, och att mindre tid behöver läggas på arbetsplatsen då en del 

eller ibland mycket av jobbet redan är gjort (Backman & Junkers, 2012). Dock kvarstår 

några av desamma nackdelarna som finns med prefabricerat material, bland annat att 

det är svårt att göra ändringar i efterhand (Backman & Junkers, 2012). 
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3.7 Sammanfattning av valda teorier 
Den additiva 3D-skrivartekniken kan överlag sammanfattas i tre steg: modellering, 

utskrift och efterbearbetning. En metod som passar byggbranschen bra är den så kallade 

powder-based tillverkningen där de solida materialen mals ned till spån eller puder för 

att sedan användas till utskrifter. Denna teknik används för att skriva ut i betong- och 

träliknande material. De betongliknande materialen har fördelen att de klara 

bärighetskrav bra, men de är tunga och dåligt isolerande. Ett bättre isolerande, lättare 

och mer miljövänligt alternativ är träbaserade material. Dessa passar däremot inte till 

bärande delar. 

Stora fördelar med 3D-skrivartekniken är att modellfilen är digital och enkelt kan 

skickas över internet, lättare att framställa komplexa former och i stort sett inget 

materialspill uppstår. Forskare ser ett potentiellt användningsområde inom 

prefabriceringsprocessen.  

Skrivarna och materialen till dem är fortfarande dyra, men allt eftersom efterfrågan ökar 

förväntas en prissänkning. Det finns också oklarheter kring lagar och regler angående 

3D-skrivare. Byggbranschen är ökänd för att vara konservativ och anledningen till att 

ny teknik har svårt att etableras beror på att branschen är oerhört prisfokuserad och 

under stor tidspress.  
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4 Empiri 
I denna del av rapporten framgår den data som erhålls i samband med intervjuer.  

 

4.1 Intervjustudie 
I intervjustudien ingår 9 respondenter. För att få en bred synvinkel från branschen 

intervjuas en person från följande yrkesroller: affärschef, arbetschef, arbetsledare, 

arkitekt, forsknings- och utvecklingsansvarig, kundcenterchef, produktionschef, 

utvecklingschef och VD. Fem intervjuer genomförs via telefon och fyra är fysiska 

intervjuer. Telefonintervjuerna genomfördes när respondenterna själva ansåg att de 

hade tid att genomföra intervjun. De fysiska intervjuerna genomfördes på respektive 

arbetsplats efter avtalad tid. Intervjuempirin sammanställs genom att först presentera 

en tabell med frågorna och respondenternas övergripande svar. Sedan publiceras en 

sammanfattning av respondenternas svar. Inga egna tankar, slutsatser eller åsikter 

presenteras i detta stycke. 

 

Deltagande respondenter: 

Affärschef, 18 års erfarenhet i byggbranschen. 

Arbetschef, 22 års erfarenhet i byggbranschen. 

Arbetsledare, 13års erfarenhet i byggbranschen. 

Arkitekt, 13 års erfarenhet i byggbranschen. 

Forsknings- och utvecklingschef (FoU), 25 års erfarenhet i byggbranschen. 

Kundcenterchef, 10 års erfarenhet i byggbranschen. 

Produktionschef, 22 års erfarenhet i byggbranschen. 

Utvecklingschef, 27 års erfarenhet i byggbranschen. 

VD, 27 års erfarenhet i byggbranschen. 

 

Sju av de intervjuade personerna har en examen från högskola eller universitet medan 

de andra två har minst en gymnasieexamen. Tillsammans har de intervjuade personerna 

över 175 års erfarenhet i byggbranschen och arbetat i ca 30 olika yrkesroller, vilket 

tyder på att de har god kännedom om hur byggbranschens olika processer fungerar. På 

följande sidor visar tabell 1 respondenternas svar i stora drag för att underlätta 

jämförelse av svaren sinsemellan. 
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Tabell 1. Tabellen innehåller respondenternas övergripande svar för jämförelse. 

 
 Affärschef Arbetschef Arbetsledare 

Vad tror ni om 

byggteknikens 

utveckling? 

Mer arbete med VDC 

och 3D-modeller 

Mer digitalisering, även på 

byggarbetsplatser 

Tyvärr tror jag det 

kommer bli mer 

prefab 

Vad anser ni varit 

den största 

innovationen för 

byggbranschen 

under er karriär? 

Mobilitet tack vare 

surfplattor och 

mobiltelefoner 

3D-projektering 3D-projektering 

Hur mycket 

erfarenhet har ni 

om 3D-skrivare? 

Ingen direkt, jag vet att 

det finns applikationer 

för det 

Jag har läst i tidningar och 

sett Youtubeklipp 

Läst lite i tidningar 

och sett en del 

Youtubeklipp 

Vilka 

användningsområd

en ser ni för en 3D-

skrivare inom 

byggproduktionen? 

Vissa bärande 

konstruktioner t.ex. 

hisschakt 

Fasadutformning och 

detaljer 

Antingen skriva ut 

hela huset på en 

gång, eller skriva ut 

reservdelar 

Finns det något 

särskilt moment 

som är 

tidskrävande eller 

på annat sätt 

problematiskt som 

ni tror kan 

underlättas med 

hjälp av 3D-

skrivare? 

Svåråtkomliga ställen 

som under vatten, på 

höga höjder, intill 

pågående produktion 

Betonggjutningar, och att 

fler timmar på dygnet kan 

utnyttjas 

Det är svårt att 

svara på utan 

direkta kunskaper, 

kanske vid 

svåråtkomliga 

ställen 

Vilka nackdelar ser 

ni med 3D-skrivare 

i 

byggproduktionen? 

Att produktionen blir 

mer störningskänslig 

Att många jobb försvinner Risken är stor att 

det blir 

logistikproblem 

Hur tror ni att 3D-

skrivare kommer att 

användas i 

byggbranschen om 

5 år? 

Vissa bärande 

konstruktioner 

Kanske att de har provat 

någonstans i Sverige 

Inte så mycket, den 

kan säkert användas 

inom projektering 
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Fortsättning tabell 1. 
 Arkitekt FoU Kundcenterchef 

Vad tror ni om 

byggteknikens utveckling? 

Nya tekniker med 

drönare, 3D-skrivare, 

3D-scannrar och med 

internet 

0-5 år: inkrementell 

utveckling. 

5-10år: mer 

digitalisering 

Mer färdigbyggt än 

platsbyggt. Jag tror att 

snickarna kommer bli 

mer som montörer 

Vad anser ni varit den 

största innovationen för 

byggbranschen under er 

karriär? 

Internet Självkompakterand 

betong samt betong 

och stål med högre 

hållfasthet 

Det som har skett vid 

ritningsbordet, BIM 

och 3D-ritningar 

Hur mycket erfarenhet har 

ni om 3D-skrivare? 

5år, i storformat har 

jag mycket erfarenhet 

Mest teoretiska 

kunskaper. Några 

exjobb där jag varit 

inblandad som 

handledare 

Väldigt lite. Sett lite 

av modeller som 

Skanska Sverige har 

skrivit ut, men inte 

mycket mer än det 

Vilka 

användningsområden ser 

ni för en 3D-skrivare inom 

byggproduktionen? 

Jag tror att 3D-

skrivare ska användas 

till att skriva ut 

detaljer 

Som utsmyckning, 

inte som bärande 

element 

Precis som med 3D-

ritningar på skärm, 

fast istället använda 

en utskriven modell, 

gör det lättare att 

planera byggprojekt 

Finns det något särskilt 

moment som är 

tidskrävande eller på annat 

sätt problematiskt som ni 

tror kan underlättas med 

hjälp av 3D-skrivare? 

Komplicerade former 

och geometrier från 

arkitekter 

En tidsvinst om man 

försöker bygga bort 

vissa moment, om 

man kan slippa 

formen så bygger vi 

bort ett moment och 

det ger tidsvinst 

Planering av 

ventilation och 

sprinkler som annars 

brukar hamna i kläm 

och rör 

Vilka nackdelar ser ni med 

3D-skrivare i 

byggproduktionen? 

Det tar lång tid Ingen vet vem som 

äger rättigheterna och 

vem som ansvarar och 

garanterar en viss 

funktion 

Inga nackdelar, bara 

fördelar 

Hur tror ni att 3D-skrivare 

kommer att användas i 

byggbranschen om 5 år? 

Jag tror absolut det 

kommer finnas ett 

husföretag som 

skriver ut hus på plats 

via en travers 

Vi kommer 

fortfarande vara i 

demonstrationsfasen, 

alltså inte mainstream 

Främst i projektarbete 

när ritningar och 

underlag tas fram 
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Fortsättning tabell 1.  

 Produktionschef Utvecklingschef VD 

Vad tror ni om bygg-

teknikens 

utveckling? 

Mer användning av 

prefab med tanke på 

att vi lever i det 

klimat som vi gör 

Jag tror att den går mer 

åt automatisering när 

robottekniken kommit 

längre, kanske om 10-

15 år 

Byggtekniken fokuserar 

mer mot brand och att 

byggnader ska vara tätare 

Vad anser ni varit 

den största innovat-

ionen för 

byggbranschen 

under er karriär? 

Mobiltelefon. Förr 

fanns endast fast 

telefon på kontoret 

Armeringsrobotar BIM-projektering 

Hur mycket 

erfarenhet har ni om 

3D-skrivare? 

Jag har läst lite i 

tidningar och sett på 

tv, men då är det 

modeller och inte 

produkter 

Inte så mycket, jag har 

läst lite. Ingen praktiskt 

erfarenhet 

Väldigt lite, använt lite i 

marknadsföringssyfte och 

medverkat i ett par exjobb 

det senaste åren 

Vilka 

användningsområde

n ser ni för en 3D-

skrivare inom 

byggproduktionen? 

Tror inte det finns 

något 

användningsområde. 

Möjligen skriva ut 

modeller för kunder, 

men idag finns det bra 

datorprogram istället 

Ett användningsområde 

är som formbyggnad 

Icke bärande 

innerväggstommar i 

biomaterial och fallskivor 

Finns det något 

särskilt moment som 

är tidskrävande 

eller på annat sätt 

problematiskt som 

ni tror kan 

underlättas med 

hjälp av 3D-

skrivare? 

Besvärliga detaljer 

eller former som inte 

finns som standard 

Kan huset skrivas ut 

direkt på plats så är det 

bäst 

För att visualisera en 

byggnad för kund 

Vilka nackdelar ser 

ni med 3D-skrivare i 

byggproduktionen? 

Arkitekten får för 

stora möjligheter 

Det blir mer känsligt för 

projekteringen att ligga 

före för att kunna göra 

en bra planering 

Materialsidan är 

outvecklad och det verkar 

outrett vilka material som 

kan användas 

Hur tror ni att 3D-

skrivare kommer att 

användas i 

byggbranschen om 5 

år? 

Inte alls Till att modellera och 

använda som 

presentationsmaterial 

Jag tror att den kommer 

användas av arkitektbyråer 

i mindre utsträckning 
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4.1.1 Användningsområden 
En respondent är mycket tveksam till 3D-skrivare i byggbranschen och tror inte att 

tekniken kommer användas alls, medan tre respondenter nämner att de tror på en 

framtid där stora skrivare skriver ut hela hus i ett stycke genom att skrivarhuvudet fästs 

på en travers som kan förflytta sig i höjd- och sidled.  

Flera respondenter säger sig ha väldigt lite erfarenhet av 3D-skrivare och den kunskap 

de besitter har de fått från tidningsartiklar och videoklipp på internet. Tre av 

respondenterna har mer erfarenhet av tekniken varav en av dessa arbetar mycket med 

3D-skrivare i sitt dagliga arbete. Framförallt används skrivarna till att skriva ut 

gjutformar till ornament eller fasadutsmyckningar. Respondenten berättar även att de 

har laserscannat byggdetaljer från befintliga byggnader för att sedan skriva ut 

gjutformar till dessa på kontoret och därefter gjutit egna byggdetaljer. I samband med 

laserscanning ser ett par respondenter också möjligheten att scanna in och sedan skriva 

ut reservdelar till befintliga byggnader. Ytterligare tre respondenter tror att detaljer och 

fasadutsmyckningar är vad 3D-skrivare borde användas till. 

I framtiden tror också en av de intervjuade på att skriva ut bärande delar, exempelvis 

hisschakt och trapphus, med hjälp av 3D-skrivare. En annan respondent tänker att 3D-

skrivare kan användas för att skriva ut icke bärande innerväggar. Samma person tycker 

också att det vore användbart med golvskivor med fall som kan användas vid 

byggnation av våtutrymmen.  

På höga höjder eller under vatten är det komplicerat att bygga och ny teknik kan 

behövas. Två respondenter tror att 3D-skrivare kan vara lämpliga för detta. 

Komplicerade former och geometrier är också något som i dagsläget kan vara svårt att 

få till och även där ses ett användningsområde. 

En av respondenterna uttrycker tankar om att skriva ut byggdelar antingen direkt på 

arbetsplatsen eller på ett prefabföretag. Ytterligare en av de intervjuade personerna 

säger att det kan vara fördelaktigt att använda 3D-skrivare i prefabriceringsprocessen. 

Anledningen är eftersom det kan vara svårt att uppfylla kvalitetskraven om det inte 

tillverkas på fabrik. 

Visualisering nämns av flertalet respondenter. Användningsområden ses både vad 

gäller visualisering för kunder och internt inom företaget. Det kan exempelvis vara 

fördelaktigt att skriva ut ritningar över specifika delar för att få en bättre förståelse om 

hur det slutligen ska se ut och hur momentet bör utföras. 

4.1.2 Problem och hinder 
Flera respondenter uttrycker en oro för att 3D-skrivarna är störningskänsliga. En 

intervjuperson förklarar att när människor arbetar på byggarbetsplatsen kan de 

genomföra något annat värdeskapande arbete om något moment är problemartat, men 

att om skrivaren skulle haverera skulle arbetet bli helt stillastående. En annan 

respondent säger att 3D-skrivarna inte är anpassade eller robusta nog för 

byggarbetsplatser.  

En respondent säger att materialsidan är outvecklad och samma person tror inte på 

bärande element, eftersom det saknas material som kan ersätta exempelvis en träregel 
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med dess egenskaper. Respondenten ser dock användbarhet på vissa andra 

byggnadsdelar som inte är bärande.  

En av de intervjuade tänker kring att risken finns att arkitekten får för stora möjligheter 

och även om det blir estetiskt vackert kan det bli komplicerat att bygga eftersom 

exempelvis energikrav och liknande måste uppfyllas. En annan respondent säger att 

projekteringen blir mer känslig och att det kan bli svårt att nå den framförhållning som 

krävs i den annars ostrukturerade byggbranschen med korta ledtider och dålig 

planering. 

Respondenten med mest erfarenhet av 3D-skrivartekniken svarar att det tar lång tid att 

förbereda utskrifter och även att skriva ut dem, men att det däremot är billigt och att det 

annars bara finns fördelar med tekniken. Dessutom uttrycker respondenten en stark tro 

om att det kommer att gå snabbare i framtiden och gör en jämförelse med utvecklingen 

av internet, där det till en början gick väldigt långsamt. 

Ett resonemang kring användning av 3D-skrivare är att många jobb kan komma att 

försvinna för människor. Detta nämns av en respondent.  

4.1.3 Framtidsutsikter 
Ungefär hälften av de tillfrågade tror att byggtekniken mer och mer kommer att 

fokusera på prefabricerade byggnadselement istället för platsbyggt, vilket medför att 

yrkesarbetarna på byggarbetsplatserna kommer att arbeta mer som montörer istället för 

hantverkare.  Ännu mer digitalisering samt att använda 3D-modeller ännu mer är andra 

saker som respondenterna nämner i intervjuerna när de får frågan om vad de tror om 

byggteknikens utveckling.  

Respondenternas spekulationer kring användandet av 3D-skrivaren inom fem år i 

byggbranschen varierar stort. Några av de intervjuade tror inte att den kommer 

användas i stor utsträckning inom produktionsstadiet. De tror främst på projektering 

eller möjligtvis att det kan ha testats för att skriva ut byggobjekt, men inte på någon 

vidare etablering. En annan respondent tror att arkitekterna är de som kommer använda 

sig av tekniken.  

Två respondenter är mer optimistiska och en av dem tänker att 3D-skrivartekniken kan 

användas till att skriva ut vissa bärande byggdelar. Den andra tror absolut att det 

kommer att finnas småhusföretag som med hjälp av 3D-skrivare skriver ut hela hus 

direkt på plats. 
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4.2 Sammanfattning av insamlad empiri 
Intervjuerna visar att erfarenheten av 3D-skrivare överlag är låg bland de verksamma 

inom byggbranschen, men en intervjuperson arbetar mycket med tekniken för att skriva 

ut fasadutsmyckningar och gjutformar till dessa. I övrigt nämns vida möjliga 

användningsområden för 3D-skrivartekniken. Komplicerade objekt eller utskrifter på 

svåråtkomliga platser är återkommande exempel från respondenterna.   

Bland de problem som diskuteras nämns flertalet gånger en oro för att skrivarna är 

störningskänsliga och inte robusta nog för byggarbetsplatser. Projektering är också ett 

område som behöver utvecklas för att kunna implementera 3D-skrivare i 

byggbranschen. Framförallt angående planering av projekt. 

Majoriteten av respondenterna tror på en mer digitaliserad utveckling av byggtekniken 

och att mer prefabricerade byggobjekt kommer att användas. Detta resulterar i att 

yrkesarbetarna får agera montörer snarare än snickare.   



Analys och resultat 

20 

5 Analys och resultat 
I denna del presenteras analys och resultat utifrån det teoretiska ramverket och den 

insamlade empirin.  

 

5.1 Analys 
I litteraturstudien nämns att 3D-skrivare är väldigt lönsamma vid utskrifter av få 

komplexa objekt. Fördelar ses även vid utskrifter av komplexa former och geometrier. 

Intervjuerna visar att respondenterna tänker i liknande banor. Det talas om möjligheter 

att skriva ut cirkulära byggnader på ett smidigare sätt och flera respondenter anser att 

3D-skrivartekniken borde användas till att skriva ut komplicerade detaljer eller 

fasadutsmyckningar. Bland intervjupersonerna finns också tankar kring att skriva ut på 

platser där det är svårt eller komplicerat att bygga, exempelvis under vatten eller på 

höga höjder. Sammanfattningsvis ses många fördelar med 3D-skrivartekniken när det 

traditionella sättet att bygga på är komplicerat, tidskrävande eller i behov av förbättring.  

8 av 9 respondenter ser möjligheter och flertalet användningsområden för 3D-skrivare 

i byggbranschen. Samtidigt uppmärksammar dem orosmoment som finns med den nya 

tekniken. En återkommande kommentar är att 3D-skrivarna är störningskänsliga och 

inte anpassade till en byggarbetsplats klimat. En respondent noterar att materialen som 

används vid utskrifter behöver utvecklas för att kunna mäta sig med de material som 

används i dagsläget. Detta framgår också i litteraturstudien där Henke & Treml (2012) 

samt Buswell et al. (2007) poängterar att utskrifter i trä ännu inte lämpar sig för bärande 

konstruktioner. De mineralbaserade materialen, som strävar att efterlikna betong, är 

också i behov av utveckling eftersom de i nuläget är både väldigt tunga och dåligt 

isolerande (Henke & Treml, 2012).  

Förutom de problem som ses angående 3D-skrivarens funktion uppmärksammar 

flertalet respondenter bekymmer med implementering av 3D-skrivaren i 

byggbranschen. En intervjuperson säger att projekteringen av projekt behöver bli bättre 

om 3D-skrivare ska användas eftersom det kräver bättre planering. Mäki & Kerosuo 

(2015) anmärker att 3D-modeller som används inom BIM idag är bristfälliga och Pîrjan 

och Petrosanu (2013) framhäver att om inte den digitala 3D-modellen är korrekt blir 

också utskriften felaktig. 

En av respondenterna arbetar med 3D-skrivare idag och använder den till att skriva ut 

gjutformar till fasaddetaljer. Dennes erfarenheter visar att, tvärtemot vad 

litteraturstudien antyder, att det inte är särskilt dyrt att skriva ut objekt. Däremot 

fokuserar litteraturstudien på material som efterliknar de material som används vid 

byggnationer idag och det ställs inte samma krav på material som används till 

gjutformar. Sannolikt är det därför svaren skiljer sig åt. Samma respondent säger å 

andra sidan att det tar tid att förbereda utskrifter. Ingemanssson utredde i sin rapport 

från 2012 att tid är något branschen har ont om överlag, vilket talar emot 3D-skrivarnas 

framfart. Den 3D-erfarna intervjupersonen tror dock att tekniken kommer att 

effektiviseras i framtiden. 

Pîrjan & Petrosanu (2013) tar upp problem med utskrifter av förfalskade eller rentav 

farliga objekt. Detta är kanske inget problem för byggbranschen i sig, men definitivt ett 

bekymmer av allmän karaktär som inte kan förbises. En respondent är inne på samma 
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spår och uttrycker funderingar kring vem som ansvarar för vad när det gäller 3D-

utskrifter. Överlag behöver oklarheter kring lagar, regler och ansvar klaras upp. Å andra 

sidan nämns i inledningen och i terorikapitlet i denna rapport att 3D-skrivare etablerats 

i många andra branscher och därför antas att det inte är ett hinder för att introducera 

3D-skrivare i byggproduktionen. 

Trots de bekymmer som finns bland respondenterna är 8 av 9 positivt inställda till 3D-

skrivare i byggbranschen. Samtliga intervjupersoner kan se minst ett 

användningsområde och vissa ser bara möjligheter med tekniken.  Majoriteten av 

respondenterna tror att branschen kommer att digitaliseras ännu mer, vilket är en 

framtid som 3D-skrivaren skulle passa bra in i. Flertalet respondenter nämner också att 

de tror på en byggframtid där mer prefabricerade objekt används och att yrkesarbetarna 

kommer att agera montörer. Lim et al. uttrycker i en artikel från 2011 att han tror på en 

framtid där 3D-skrivare skriver ut byggdelar i fabrik och sedan transporteras objektet 

till byggarbetsplatsen för montering. Att använda 3D-skrivare inom prefabföretag löser 

också problemet med oron med att skrivarna skulle vara för känsliga för 

byggarbetsplatser. 

 

5.2 Vilka användningsområden finns för en 3D-skrivare inom 
husproduktion i byggbranschen? 

Från litteraturstudien och intervjustudien framkommer ett stort spann av möjliga 

användningsområden, men stora fördela ses framförallt när den traditionella 

byggtekniken inte räcker till. Komplexa former eller byggen på svåråtkomliga platser 

är exempel på detta. Idag används redan tekniken till att skriva ut fasadornament eller 

gjutformar till dessa, vilket också är ett tecken på att tekniken bör användas när det blir 

komplicerat att bygga traditionellt.  

Genom att skriva ut visualiseringsmodeller av specifika komplicerade detaljer kan 

yrkesarbetarna få en klarare bild av hur komponenten är planerad att se ut vid 

färdigställande. Denna modell kan skrivas ut i plast, vilket är ett billigt och väletablerat 

material inom 3D-skrivartekniken. 

Med 3D-skrivare kommer möjligheter och när fler tester och experiment utförts 

angående material som lämpar sig för 3D-utskrifter i byggbranschen kan i stort sett alla 

komponenter till ett hus skrivas ut. Antingen som byggdelar som sedan monteras på 

traditionellt sätt eller som hela hus i ett stycke. 
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5.3 Vilka hinder finns för att börja använda 3D-skrivare i 
husproduktionen? 

De hinder som ses utifrån litteraturstudien och intervjustudien är: 

 Prisfokuserad och tidspressad bransch. 

 Material behöver utvecklas för att klara de krav som ställs på byggnationer. 

 Skrivarna tros vara störningskänsliga och dåligt anpassade till byggbranschens 

klimat. 

 Stora arkitektoniska möjligheter kan ge problematiska byggnationer vad gäller 

att uppnå exempelvis energikrav.  

 Jobb försvinner för många människor. 

 Projekteringen behöver förbättras. Både gällande modellering och planering. 

 

5.4 Vad vore ett lämpligt första steg för att introducera 3D-
skrivare i byggproduktionen? 

Ett första steg är uppenbarligen redan taget eftersom 3D-skrivare redan används inom 

den svenska byggproduktionen för att skriva ut fasaddetaljer. Detta fenomen var 

författarna inte medvetna om förrän intervjun med respondenten som använder sig av 

tekniken ägde rum. Därför väljs att konstatera vilket ett möjligt nästa steg vore för att 

introducera 3D-skrivare i byggbranschen.  

För att börja använda ny teknik i en konservativ bransch behöver fokus ligga på var 

besparingar kan göras. Vid utskrifter av komplicerade former sparas dyrbar arbetstid, 

vilket utnyttjas i dagsläget vid utskrifter av fasaddetaljer och gjutformar. 

Litteraturstudien visar också att stora vinster kan göras genom att reducera 

materialspillet och bara i och med användningen av 3D-skrivare kan alltså stora 

summor sparas.  

Intervjustudien påvisar att byggtekniken går mer mot digitalisering och prefabricering. 

Vid större digitalt användande ökar chansen att 3D-skrivare kan etablera sig i 

byggbranschen. Vid mer användning kommer mer kunskap och erfarenhet, vilket 3D-

skrivartekniken behöver eftersom modellfiler ofta kritiseras för att inte vara tillräckligt 

korrekta för att använda i byggproduktionen. Flera respondenter spår också att hus i 

framtiden kommer att byggas av främst prefabricerade delar. Det finns även en oro hos 

respondenterna att 3D-skrivare inte skulle klara av byggarbetsplatsernas klimat. Därav 

dras slutsatsen att 3D-skrivare har en framtid inom prefabindustrin. Träliknande 

material må ännu inte uppfylla de bärighetskrav som ställs på bärande konstruktioner, 

men skulle definitivt kunna användas för att skriva ut icke bärande innerväggar eller 

golvskivor med fall som kan användas i våtutrymmen, som en av respondenterna har 

önskemål om.  

Ytterligare en riktning vore att använda 3D-skrivaren till att skriva ut delar av ritningar 

för att få fram ett visualiserande 3D-objekt som kan användas till öka förståelsen om 

hur exempelvis en komplicerad detalj är tänkt att se ut. Detta är något som är fullt 

möjligt i dagsläget och det skulle kunna få byggbranschen att öppna upp ögonen mer 

för 3D-skrivare. Intervjuerna visar att de som jobbar mycket med tekniken tror mycket 
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på dess framtida användning. Därför vore det bra om tekniken används till någonting, 

även om det inte är byggdelar, för att öka både intresset och förståelsen för tekniken. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med rapporten var att konkretisera på vilka sätt 3D-skrivare kan användas inom 

husproduktion. Sammanfattningsvis kan 3D-skrivare i dagsläget användas till att skriva 

ut utsmyckningar och fasaddetaljer, ett arbete som är svårt och tidskrävande att göra 

med hjälp av traditionell byggteknik. Vidare kan utveckling gå mot prefabindustrin. 

Genom att prefabföretag använder 3D-skrivare minskar materialspillet och pengar kan 

sparas, vilket är en viktig aspekt för byggbranschen eftersom stort fokus ligger på just 

pengar. I samband med användning av 3D-skrivare på prefabföretag behöver det heller 

inte finnas någon större oro för att skrivarna inte är tåliga nog för byggarbetsplatserna. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet av arbetet och dess genomförande. 

Slutsatser redovisas och förslag på vidare forskning ges. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Från intervjustudien önskades en bred synvinkel för att ta del av mycket intressant 

information om byggbranschen och hur det skulle fungera med en implementering av 

3D-skrivare. Detta anses ha uppnåtts och flera liknande tankar och svar ficks från 

respondenterna, vilket tyder på att resultatet från intervjuerna är trovärdigt. Under 

litteraturstudien fokuserades främst på vetenskapliga artiklar som i första hand inte är 

äldre än fem år, vilket också styrker trovärdigheten av rapportens resultat. 

Frågeställningarna som presenteras i det inledande kapitlet anses vara rimliga för att 

uppnå målet med studien. Eftersom tekniken används i liten utsträckning i dagsläget 

behövs dessa grundläggande frågor som berör vad som är möjligt med 3D-skrivare, 

vilka problem som finns och hur skrivarna bör användas i byggbranschen. Den sista 

frågan som handlar om vad ett lämpligt första steg vore för att introducera 3D-skrivare 

i byggbranschen, visade sig redan vara besvarad eftersom 3D-skrivartekiken faktiskt 

redan används vid husbyggnationer. Däremot anses frågan fortfarande vara relevant, 

men för att se vad ett vidare steg vore för att vidare implementera 3D-skrivare i 

byggproduktionen. De som arbetar på byggarbetsplatser behöver också ta del mer av 

tekniken och se vad den är kapabel till. 

En alternativ frågeställning skulle kunna vara att se hur 3D-skrivare kan användas inom 

fem eller tio år i byggbranschen. I nuläget används, som tidigare nämnts, tekniken i 

liten utsträckning och det resultat skulle endast grundas på spekulationer. Detta kan 

medföra ett opålitligt resultat.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Litteraturstudie var ett självklart val för att samla in information. Eftersom väldigt lite 

förkunskaper fanns behövdes en inläsning av ämnet. Erfarenheten av 3D-skrivare i 

branschen visade sig också vara låg och för att kunna verifiera intervjupersoners tankar 

behövdes ett välarbetat teoretiskt ramverk att luta sig mot. Denna del hade inte kunnat 

uteslutas eftersom det hade medfört en mycket lägre trovärdighet av rapporten. 

De kvalitativa intervjuerna förväntades innehålla mycket tankar och spekulationer och 

genomfördes för att få en inblick i vad branschen tycker och tänker kring 3D-skrivare. 

Respondenterna kom också med många goda förslag och idéer som litteraturstudien 

inte berörde, men med hjälp av litteraturstudien kunde en utvärdering göras kring de 

förslag som gavs. De båda metoderna kompletterade varandra mycket väl och studien 

hade inte fått samma goda resultat om endast en av metoderna hade använts. 

Ett förbättringsområde som kan ses är att utnyttja kunskaper från de som arbetar aktivt 

med 3D-skrivare idag och vet mer om hur tekniken fungerar. En fallstudie på ett företag 

som arbetar med 3D-skrivare eller intervjuer med verksamma inom 3D-

skrivarbranschen skulle kunna komplettera denna studies resultat.  
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6.3 Begränsningar 
Kapitel 1.4 hänvisar till att rapporten inte i någon vidare utsträckning fokuserar på 

3D-skrivare som skriver ut hela hus på en gång. En möjlig framtid är dock att 

utvecklingen av de 3D-skrivare som skriver ut hela huset på en gång, även med 

installationer, snabbt tar över marknaden och att de 3D-skrivare som detta 

examensarbete har fokuserat på aldrig slår igenom i byggbranschen. Denna typ av 3D-

skrivare ligger däremot närmast i tiden och avgränsningen är lämplig med hänsyn till 

den begränsande tiden som examensarbetet skrivs på.  

 

Studien berör inte utskrifter av installationer, men lägger större fokus på vilka 

material som är lämpliga för utskrifter. Byggmaterialen påverkar byggandet i väldigt 

stor utsträckning och anses därför ha varit viktigt att fokusera på. Detsamma kan 

egentligen sägas om installationer, men känslan är att utskrifter av installationer ligger 

längre fram i tiden och därför valdes att lägga ner energi på byggmaterial istället. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Slutsatsen av rapporten är att byggbranschen kommer använda sig mer och mer av 

digitala verktyg och automatisering i framtiden. 3D-skrivartekniken är ett område som 

det i dagsläget forskas mycket kring och därför bör priserna på utrustningen att sjunka 

i takt med att efterfrågan ökar. Personer som har erfarenhet av 3D-skrivare väljer att 

fortsätta med tekniken och detta bör bidra till att fler människor får se vilka möjligheter 

tekniken öppnar upp vilket förmodligen kommer bidra till större efterfrågan av 

tekniken. 

I nuläget lämpar sig 3D-skrivartekniken mest till enstaka komplexa objekt som 

exempelvis fasadutsmyckningar, men inom en snar framtid ses prefabindustrin som ett 

möjligt användningsområde. Därifrån kan tekniken tas vidare och sannolikt kommer 

utskrifter av hela hus vara framtiden. Dock behövs mer utbildning inom modellering 

samt bättre och noggrannare planering av byggprojekt. 

En rekommendation är att uppmana företag eller personer att ta del av tekniken och 

ligga i framkant då tekniken sprider sig i byggbranschen för att genom denna 

investering kunna tjäna pengar och även bidra till utveckling inom den allmänt känt 

konservativa byggbranschen. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag är att genomföra en kvalitativ fallstudie hos ett företag som använder 3D-

skrivare. Förslag till möjliga undersökningsområden kan vara hur byggnadsutformare 

tror att byggnader kommer dekoreras i framtiden med hjälp av 3D-skrivartekniken. 

Om några år när tekniken kommit längre kan även kvantitativ studie vara intressant för 

att jämföra hur tider och priser skiljer sig mellan 3D-skrivarteknik och traditionell 

byggtillverkningsteknik. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjulista 

Bilaga 2 Intervjufrågor 



Bilagor 

30 

Bilaga 1 

  

Yrkesroll Datum Typ av intervju 

Affärschef 2016-03-29 Fysisk intervju 

Arbetschef 2016-04-05 Fysisk intervju 

Arbetsledare 2016-04-05 Fysisk intervju 

Arkitekt 2016-03-31 Telefonintervju 

Forsknings och utvecklingschef 2016-04-04 Telefonintervju 

Kundcenterchef 2016-03-29 Telefonintervju 

Produktionschef 2016-03-29 Fysisk intervju 

Utvecklingschef 2016-04-04 Telefonintervju 

VD 2016-03-30 Telefonintervju 
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Bilaga 2 

 

Frågor som ställts under intervjuerna: 

 

Bakgrund:  

·         Vilken utbildning har ni? 

 

·         Hur länge har ni arbetat inom byggbranschen? 

 

·         Vilka yrkesroller har ni haft inom byggbranschen? 

 

 Vad tror ni om byggteknikens utveckling? 

 

 Vad anser ni har varit den största innovationen inom byggproduktion under er karriär? 

 

 

 Hur mycket erfarenhet har ni om 3D-skrivare? 

 

 Vilka användningsområden ser ni för en 3D-skrivare inom byggproduktionen? 

 

 

 Finns det något särskilt moment som är tidskrävande eller på annat sätt problematiskt 

som ni tror kan underlättas med hjälp av 3D-skrivare? 

 

 Vilka nackdelar ser ni med 3D-skrivare i byggproduktionen? 

 

 

 Hur tror ni att 3D-skrivare kommer att användas i byggbranschen om 5 år? 


