
 
 

 

 

Självständigt arbete, Militärteknik 15 hp 

Författare: Alexander Pettersson Årskull: OP-T 15–18  

Skola: MHS K Kurskod: 1OP444 

Handledare: Martin Lundmark  

Examinator: Prof. Gunnar Hult  

Antal ord: 8627  

Additiv tillverkning för högre teknisk tillgänglighet i internationella insatsområden 
Sammanfattning:   
I denna uppsats undersöks den millitära nyttan med additiv tillverkning av reservdelar för 
markförband under internationell insats och hur detta kan påverka den tekniska tillgängligheten på 
systemen. 
 
Internationella insatser kan kräva långa logistikkedjor vilket innebär att reservdelar som inte kan 
införskaffas i närområdet måste fraktas från en bakre underhållsnivå eller beställas direkt från 
leverantör. Vid vissa tillfällen med skador på system som kräver nyproduktion av reservdelar från 
tillverkare, kan det i dagsläget ta upp till 40-50 veckor. Med additiv tillverkning kan förloppet 
kortas ner betydligt och tillverkningstiden blir istället 4-10 veckor. 
 
Slutsatser som kan dras är att additiv tillverkning har en militär nytta och kan ge en högre teknisk 
tillgänglighet, förutsatt att en del tekniska svårigheter klaras ut. I dagsläget finns det brister i 
mängden kvalificerade material för utskrifter till vanliga fordon vilket gör det svårt för industrin 
att godkänna reservdelarna som en ordinarie reparationsmetod i sina produkter. Vinsten i teknisk 
tillgänglighet är också kopplad till hur svårtillgängligt insatsområdet är. Desto svårtillgängligare 
området är desto större vinst medför additiv tillverkning.  
 
Nyckelord: 
Additiv tillverkning, 3D skrivare, Militär nytta, Teknisk tillgänglighet 
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Abstract:   
In this paper the military utility of additive manufacturing of spare parts during international 
deployment is explored. We also analyze the effect that additive manufacturing has on technical 
availability. 

International deployment can be tough for logistical reasons and this leads to a difficulty in 
supplying ground troops with spare parts. If the spare parts cannot be acquired in the deployment 
area these have to be shipped from central distribution centers or be ordered directly from the 
industries. Some spare parts are uncommon and not stored in distribution centers but only get 
manufactured on order. This type of production can lead to delivery times of up to 40-50 weeks. 
With additive manufacturing this process could be shortened to 4-10 weeks. 

Conclusions that can be drawn is that additive manufacturing has military utility and can give a 
higher technical availability, given that a few technical difficulties are resolved. At this point there 
is a shortcoming in the number of qualified materials for printing spare parts for regular vehicles 
and this makes it difficult for the industry to approve of spare parts constructed with additive 
manufacturing. The winning in technical availability is directly linked to how difficult the 
deployment area is to reach for logistical units. Additive manufacturing has a higher positive 
effect in areas that are hard to reach.  

Keywords: 
Additive manufacturing, 3D printer, Military utility, Technical availability 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I och med utvecklingen av datorteknik och mikroprocessorer så har CNC (Computer 
numerical control) tekniken gjort stora framsteg ända sedan datorer gjordes tillgängliga för 
företag under mitten på 1950-talet.1 I och med utvecklingen av datorer så har även priset och 
tillgängligheten på tekniken medfört att utvecklingen av additiva tillverkningstekniker har gått 
väldigt fort under senare år. Tillverkningsmaskiner blir mer användarvänliga och kräver färre 
utbildningstimmar än tidigare. 

Försvarsindustrin jobbar ständigt för att vidareutveckla och producera nya förbättrade fordon i 
syfte att vara i framkant inom teknikutvecklingen. Det bidrar till att industrin endast 
producerar reservdelar till ett fordonssystem under ett begränsat antal år. Om 
reservdelsproduktionen upphör måste FM betala industrin för att upprätthålla 
reservdelsproduktionen till annars utdaterade system. Det medför ökade kostnader för 
Försvarsmakten.   

Ovanstående tillsammans med de långa logistikkedjor som krävs vid internationell insats gör 
att kostnaderna för dessa insatser blir väldigt hög. Afghanistan insatsen kostade mellan år 
2002 och 2014 minst 15 miljarder kronor exklusive slitagekostnader och återställande av 
materiel efter insatsen.2 

  

                                                 
1 RAND_PE229 Downstream Production Transforming the supply chain sid 5 
2 FOI. Det är på riktigt nu! Hur det svenska Isaf-deltagandet har påverkat Försvarsmakten. FOI-2015-11-09 sid 
2 
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1.2 Problematisering 
Både nationella och internationella insatser kan kräva långa logistikkedjor vilket innebär att 
reservdelar som inte kan införskaffas i närområdet måste fraktas från en bakre underhållsnivå 
eller beställas från en underleverantör. En lång fraktväg leder i sin tur till långa omloppstider 
för den materiel som är ur funktion. Vid slangbrott på STRF 90 som leder till att drevhuset 
töms på olja och lager och drev slits ner behöver idag reservdelar beställas från industrin. 
Detta är reservdelar som inte lagerhålls och måste därför tillverkas efter behov någonting som 
tar 40-50 veckor. Med additiv tillverkning kan förloppet kortas ner betydligt och 
tillverkningstiden blir istället 4-10 veckor, det vill säga omloppstiden blir fem till tio gånger 
snabbare.3 

Fordon som ursprungligen är framtagna för svenska operationer och som inte är anpassade för 
att verka i den internationella insatsmiljön, kan få en låg teknisk tillgänglighet. Dessa fordons 
konstruktion är inte alltid anpassad för klimatet och omsättningen av reservdelar kan därför 
öka radikalt. Reservdelsbehov kan vara svåra att förutse trots att det idag finns hjälpmedel i 
form av datorprogram som kan underlätta logistikplaneringen. Vid felbedömningar i 
logistikplaneringen om fel mängd reservmateriel tas med på insatsen medför det att 
reservmaterielkostnaden blir onödigt dyr. Eftersom reservdelar blir tvungna att beställas från 
en bakre nivå där ledtiderna kan vara långa. 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utforska hur additiv tillverkningsteknik kan användas för att 
producera reservdelar vid internationella insatser med långa logistikkedjor. I syfte att 
möjliggöra en högre teknisk tillgänglighet på materielen. 

1.4 Frågeställning 
Hur kan additiv tillverkning stödja reservdelsförsörjningen vid internationell insats för att 
möjliggöra en högre teknisk tillgänglighet? 

1.5 Förväntade bidrag 
Hur kan additiva tillverkningsmetoder användas för att främja den tekniska tillgängligheten på 
Försvarsmaktens fordon jämfört med enbart traditionell reservdelsförsörjning.  

1.6 Avgränsningar 
De tre additiva tillverkningsmetoderna DMLS, SLS och FDM har valts ut för att de kräver 
minimal efterbearbetning efter att delen är utskriven. Andra metoder finns som är snabbare 
men som producerar andra resultat och kräver en större mängd efterbearbetning av produkten. 

Arbetet behandlar de fördelar i teknisk tillgänglighet som kan uppnås med additiv tillverkning 
vid markförband och kommer inte att beröra flyg eller sjögående förband.  

1.7 Centrala begrepp 
Additiv tillverkning – En lager på lager baserad process för att tillverka komplexa delar 
direkt från en digital modell. Vid additiv tillverkning tillverkas en färdig del från många tunna 
                                                 
3 Intervju BAE Systems Hägglunds 
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lager ovanpå varandra utan användning av formar vilket kan leda till en tillverkningsprocess 
med mindre spillmaterial.4 I denna uppsats kommer uttrycken additiv tillverkning och 3D 
skrivare att användas synonymt.  

Subtraktiv tillverkning – Till subtraktiva tillverkningsprocesser hör borrning, fräsning och 
svarvning, vilka är skärande bearbetningsmetoder där material avlägsnas från ett basämne 
eller befintlig komponent.5 

Computer aided design (CAD) - Är ett hjälpmedel för framtagandet och designen av ett 
system och används som ersättning för den traditionella metoden med penna och papper. Som 
namnet antyder används datorer i stor utsträckning för att automatisera och förenkla arbetet. 
Slutprodukten kan vara antingen 2D eller 3D och innehålla information om hur delen ska 
tillverkas och vilka toleranser som krävs mm.  

 

  

                                                 
4 United States Government Accountability Office.  HIGHLIGHTS OF A FORUM: 3D Printing oppurtunities, 
challenges, and policy implications of Additive Manufacturing. (2015). sid 5. 
5 RAND_PE229 Downstream Production Transforming the supply chain sid 5 
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2 Metod 
 

För att bygga en grundförståelse för den additiva tillverkningstekniken så har ett flertal 
digitala föreläsningar av forskare och industripersonal med erfarenhet inom området studerats. 
Vidare så genomfördes en litteraturstudie för att fördjupa mig inom de områden som är 
tillämpliga och intressanta för hur Försvarsmakten skulle kunna använda tekniken för att 
stärka förmågor och tillgänglighet. Litteraturen inom området är hämtad från ett flertal olika 
källor, bland annat Norska FFI (Försvarets Forsknings Institut)6 och det amerikanska företaget 
RAND7. Dessa artiklar valdes på grund av deras militära koppling till additiv tillverkning. 
Litteraturstudien genomfördes för att inhämta kunskaper kring olika metoder för additiv 
tillverkning och vilka begränsningar som finns med tekniken idag. Det finns gott om litteratur 
som berör teknikerna för additiv tillverkning och på grund av detta finns det en risk att 
information lämplig för denna uppsats kan ha försvunnit i mängden litteratur. 

Telefonintervjuer genomfördes med personer med goda kunskaper inom 
Försvarsmaktslogistik och teknisk tjänst vid FMTS och Joint Service Support i 
Försvarsmakten. Detta för att skapa en förståelse för ledtider och friktioner som kan uppstå 
vid internationell logistik och hur additiv tillverkning skulle kunna lösa delar av de 
svårigheter som finns med traditionell reservdelsförsörjning. Valet att genomföra 
telefonintervjuer istället för intervjuer på plats med personalen gjordes på grund av den 
tillgängliga tiden för arbetet och intervjupersonernas stora geografiska spridning. Det 
genomfördes även ett studiebesök på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik där en 
semistrukturerad intervju gjordes vars syfte var att utreda hur arbetet med additiv tillverkning 
ser ut inom försvarsindustrin och vilka möjligheter och begränsningar de ser med tekniken. 
Intervjupersonerna valdes utifrån deras kunskaper om internationell insatslogistik och teknisk 
tjänst inom Försvarsmakten.  

Empirin analyserades utifrån teorin om Militär nytta, utarbetad vid Försvarshögskolan.8 Samt 
utifrån teorin om teknisk tillgänglighet. Principiella skillnader belyses med teknisk 
tillgänglighet då det är svårt att beräkna skillnaderna i traditionell reservdelsförsörjning och 
traditionell reservdelsförsörjning kombinerat med additiv tillverkning utan tillgång till 
erfarenhetsvärden från tidigare internationella insatser. På grund av svårigheterna att få 
tillgång till dessa erfarenhetsvärden av reservdelsåtgången under internationell insats kan inte 
några exakta siffror på förbättringen i tillgängligheten beräknas utan endast principiella 
skillnader kan belysas. 

Metoden som användes, semistrukturerade intervjuer och litteraturstudie användes för att 
inhämta information om Försvarsmaktens, FMV:s och industrins arbete med internationell 

                                                 
6 Flathagen Joakim, et al, FFI-RAPPORT 16/01008, Additiv produksjon av prototyper og reservedeler i felt. 
(2016.) 
7 RAND_PE229 Downstream Production Transforming the supply chain 
8 Andersson, Kent Erik, et.al. Military utility: A proposed concept to support decision-making. Technology in 
society. November (2015): DOI:10.1016/j.techsoc.2015.07.001 
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insatslogistik idag och hur detta skulle kunna förbättras med användandet av additiv 
tillverkningsteknik. 

Metoden som användes, semistrukturerade intervjuer och litteraturstudie användes för att 
inhämta information om försvarsmaktens och industrins arbete med internationell 
insatslogistik idag och hur detta skulle kunna förbättras med användandet av additiv 
tillverkningsteknik.  
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3 Teori 

3.1 Tidigare forskning 
I och med mer avancerade 3D-skrivare och att de blir enklare att använda så har även 
möjligheterna att flytta produktionen närmare kunden ökat. Framstegen i additiv tillverkning 
möjliggör också produktionen av enstaka reservdelar till ett lägre styckepris.9  

Norska FFI (Försvarets Forsknings Institut) har gjort prov och försök med en mobil lösning 
för additiv tillverkning och prototypande i fältmiljö baserat på en 20-fots container. Slutsatser 
som de har dragit efter att ha utrustat containern med en 3D-skrivare och verktyg för 
efterbearbetning av plastutskrifter är att tekniken kan användas med bra resultat för att 
utveckla nya prototyper för specialförbanden.10  Ytterligare slutsatser som de drar i rapporten 
är för att möjligöra större produktion och snabbare protyper så behövs snabbare 3D- skrivare, 
alternativt att containern utrustas med ett flertal 3D-skrivare så att samtidig produktion av 
flera prototyper kan ske.  

Pulverbäddskrivare som bland annat gör det möjligt att skriva ut i metaller har visat sig uppnå 
samma mekaniska egenskaper och vid vissa tillfällen ännu bättre hållfasthetsegenskaper än 
rådande standarder för traditionellt tillverkade delar.11 Komponenter som tillverkas med 
denna teknik är som sagt oftast starkare men har en sämre duktillitet vilket kan leda snabba, 
spröda brott. För att öka duktilliteten i materialet kan produkten värmebehandlas, då går 
styrkan i materialet ner och duktilliteten ökar. Detta leder till långsammare mer kontrollerade 
brott och är viktigt för att kunna förutse reparationsbehov innan delen går sönder.12 

3.2 Militär nytta 
Teorin kring militär nytta kommer i denna uppsats att användas för att undersöka hur 
Försvarsmaktens försörjningskedja till internationella insatsområden kan komma att påverkas 
med ett införande av additiva tillverkningsmetoder i insatsmiljön. 

Militär nytta är ett koncept som är framtaget vid Försvarshögskolan för studier rörande 
militärteknik. Den militära nyttan delas upp i tre undergrenar; Militär effektivitet, Militär 
lämplighet och Kostnadseffektivitet. För att ett system ska ha militär nytta krävs att systemet 
är effektivt, lämpligt och kostnadseffektivt. Alla tre kriterierna måste alltså uppfyllas. Teorin 
är tänkt att användas för att underlätta beslutsfattande kopplat till nya teknologier och om det 
finns militär nytta med systemet. 

Militär effektivitet är ett mått på hur väl en uppgift kan lösas med systemet när det används av 
representativ personal i den miljö där de är tänkta att verka. Detta är kopplat till 
organisationen, doktriner, taktik, underhållsmässighet, överlevnadsförmåga, svagheter och 
                                                 
9 United States Government Accountability Office.  HIGHLIGHTS OF A FORUM: 3D Printing oppurtunities, 
challenges, and policy implications of Additive Manufacturing. (2015). sid 12 
10 Flathagen Joakim, et al, FFI-RAPPORT 16/01008, Additiv produksjon av prototyper og reservedeler i felt. 
(2016.) sid 11 
11 Wahlström Niklas, Gabrielsson Oscar. KTH, Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines (2017) 
sid 18 
12 Ibid sid 18 
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hot.13 Dessa faktorer gör att systemet måste klara av att understödja uppdraget på ett sådant 
sätt att det bidrar till att uppnå organisatoriska mål, främst inom utfall, kostnad, tidsplan och 
risk. Enbart att vara ett effektivt system räcker inte för att bidra med militär nytta, systemet 
måste också kunna leverera effekt vid rätt tid, till rätt kostnad och med en acceptabel 
risknivå.14  

Militär lämplighet mäter hur väl systemet samspelar med övriga system. Den militära 
lämpligheten mäts i hur väl de olika systemen samspelar och om de är kompatibla. Detta kan 
vara kopplat till träning, utrustning, personal, infrastruktur, koncept och doktriner, 
organisation, information och logistik. Ur en militärteknisk synpunkt har ett system militär 
nytta enbart om det bidrar med en förmåga. Det innebär att om vi vill analysera nyttan av ett 
tekniskt system måste effekterna på hela förmågesystemet analyseras.15 Ett exempel är 
indirekt bekämpning, den militära nyttan av eldenheten påverkas av underrättelser, 
kommunikationssystem och av logistiken i form av ammunitionsförsörjning. På grund av 
detta kan inte enbart artilleripjäsen analyseras utifrån den militära nyttan, utan hela systemet 
måste ingå.16 

Kostnadseffektiviteten mäts inte enbart i pengar utan även i vilka resurser som krävs för att 
driva systemet under en viss tid. Syftet med kostnadseffektiviteten är för att ta hänsyn till 
begränsad finansiering. För att säkerställa att systemet är långsiktigt hållbart måste de 
ekonomiska parametrarna jämföras ur systemets hela livstidsperspektiv. Samt att det 
överensstämmer med de långsiktiga mål som är uppsatta för organisationen. Det system som 
har mest militär effektivitet och är bäst militärt lämpat samt är kostnadseffektivt för den 
militära aktören är det system som innebär mest militär nytta. Ett system som är militärt 
effektivt och är militärt lämpat men har för dålig kostnadseffektivitet fyller ingen militär nytta 
för aktören, då det blir för kostsamt att upprätthålla systemet.17 

Ett system kan ha en militär nytta på ett flertal olika sätt. Systemet kan vara väldigt 
specialiserat och endast ha möjligheten att lösa en uppgift, fördelen med dessa system är att 
de ofta löser den uppgiften väldigt bra. Andra system kan vara mångsidiga och lösa ett flertal 
olika uppgifter. Det är därför viktigt att systemet analyseras utifrån den kontext som det 
kommer att användas i.18 

                                                 
13 Andersson, Kent Erik, et.al. Military utility: A proposed concept to support decision-making. Technology in 
society. November (2015): sid 28. DOI:10.1016/j.techsoc.2015.07.001 
14 Ibid sid 28 
15 Ibid sid 26 
16 Ibid sid 26-27 
17 Ibid sid 29 
18 Ibid sid 26 



Försvarshögskolan 02-04-2018 OP-T 15-18 
Kurs: 1OP444 
Alexander Pettersson 
  

11 
 

3.3 Teknisk tillgänglighet 
Teknisk tillgänglighet är ett mått på hur väl ett system fungerar tekniskt och om det är 
tillgängligt för användning av den taktiska chefen. Begreppet är likt driftsäkerhet i sin mening 
att det handlar om hur väl ett system kan lösa en anbefalld uppgift under givna förhållanden.19 

 MTBF – Mean Time Between Failures – Medeltid mellan fel 

 MTTR – Mean Time To Repair – Medelreparationstid 

 MDT – Mean Down Time - Hindertid 

 MWT – Mean Wait Time - Medelväntetid20 

 

Den tekniska tillgängligheten på ett system bestäms av ett antal faktorer bland annat de som 
listas här ovan. För att beräkna den tekniska tillgängligheten kan formeln nedanför användas. 

Sannolikhet att ett system fungerar = 𝐴 =   =  21 

Utifrån ekvationen rörande teknisk tillgänglighet går det att utläsa ur en underhållssynpunkt 
att den tekniska tillgängligheten kan påverkas antingen genom att sänka 
Medelreparationstiden eller sänka Medelväntetiden. Det går även att utläsa ur formeln att med 
en lägre Medeltid mellan fel blir vikten av korta reparationstider och väntetider stor för att 
kunna upprätthålla tillgängligheten på systemen.  

Formeln kommer att användas som ett analysverktyg för att se på skillnaderna i tillgänglighet 
med traditionell reservmaterielsförsörjning och traditionell reservmaterielförsörjning 
kombinerat med möjligheten till additiv tillverkning i insatsområdet. 

  

                                                 
19 Bruzelius, Nils, Bull, Peter, Bäck, Lars, Eklund, Jonas, Heilert, Kenny, Liwång, Hans, Stensson, Patrik & 
Svantesson, Carl-Gustaf, Lärobok i Militärteknik, vol. 5 Farkostteknik, Försvarshögskolan (FHS), Stockholm, 
2010 sid 29 
20 Ibid sid 29 
21 Ibid sid 29 
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4 Empiri 

4.1 Logistik internationell insats 
Innan en insats påbörjas beslutar en underhållsberedning om vilka reservdelar som ska tas 
med på insatsen och hur mycket som ska lagerhållas. Därefter byggs ett reservmaterielslager 
upp som sedan tas med till insatsområdet. Detta reservmaterielslager är sammankopplat med 
övriga lager i Försvarsmakten och möjliggör att en enad bild om vad som finns i varje lager 
kan skapas. Om det fungerar ska de mesta av reservdelarna som behövs under insatsen finnas 
i detta lager och det är dit teknisk personal går om de behöver reservmateriel. Efterhand som 
insatsen fortlöper kan det behöva göras justeringar i lagret för eventuella behov.22 Det kan 
vara om ett onormalt högt slitage upptäcks på någon del som inte hade kunnat förutses vid 
logistikberedningen. Dessa lager är kopplade till prio vilket möjliggör en 
återfyllnadsautomatik, vilket innebär att när en viss reservdel plockas från hyllan och 
lagerhållningen understiger en viss nivå läggs automatiskt en plockorder till centrallagret i 
Arboga. Därefter sänder centrallagret delarna till Joint Service Support (JSS) som packeterar 
och sänder delarna vidare till insatsen.23 

Vid de tillfällen som reservdelen inte finns i insatsens lokala lager måste en beställning göras. 
En beställning som läggs i insatsområdet hamnar hos JSS i Uppsala. JSS i sin tur ser över och 
kvalitetssäkrar beställningen så att den har rätt ekonomiska begrepp och att beställningen sker 
ifrån rätt lager. När beställningen sedan skickas iväg så fungerar det som en 
automatpåfyllning. Den levereras till JSS som paketerar den och förbereder den för transport 
till insatsområdet. Vid de tillfällen som reservdelen inte finns i Försvarsmaktens egna lager 
och införskaffas från civila företag uppstår vissa utmaningar. Då måste JSS söka leverantörer 
och prata med materielhandläggare på FMV varifrån delen ska beställas och hur de har tänkt 
att reservdelsförsörjningen av den här reservdelen ska gå till.24 Införskaffning lokalt sker 
oftast på system som är köpta COTS tillexempel reservdelar till lastbilar. Reservdelar till 
militära system lagerhålls av RESMAT i Arboga.25 I händelse av att reservdelen inte finns hos 
RESMAT så kan det krävas att en beställning hos leverantören görs. Detta kan ta lång tid 
beroende på hur vanligt förekommande just den reservdelen är. Om inte leverantören har 
reservdelen på hyllan kan det krävas att en nytillverkning av reservdelen måste påbörjas, det 
kan vara både kostsamt och ta väldigt lång tid, upp till flera månader för komplicerade delar.26 

För logistiktransporter till den Svenska insatsen i Mali så har det lösts med två olika metoder. 
Mindre reservdelar som varit akuta har kunnat transporteras med de flygplan som 
transporterar hem soldater för ledighet under missionen, dessa leave plan har gått från 
insatsområdet varannan vecka. Reservdelsförsörjningen kan också ske med godstransporter. 
Till Mali har detta främst skett med inhyrda flyg. Dessa inhyrda flyg har delats med andra 
länder, vilket skapar vissa utmaningar. Transporterna kan utgå ifrån olika länder vilket 

                                                 
22 Telefonintervju FMTS Halmstad 
23 Telefonintervju JSS Uppsala  
24 Telefonintervju JSS Uppsala 
25 Telefonintervju FMTS Halmstad 
26 Intervju BAE Systems Hägglunds 
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innebär att de svenska delarna som ska ner först måste transporteras till utgångslandet. Det 
innebär också att om transporten blir försenad och pappersarbetet för nedflygningen redan har 
påbörjats kan man få vänta till nästa tillfälle. Som kan vara upp till sex veckor senare.27 

4.2 Reservmaterielförsörjning 
För att tillse att materielen som används upprätthåller sin tekniska tillgänglighet är 
reservmaterielförsörjningen en viktig del. Utbytesenheter(UE), reservdelar(RD), viss 
förbrukningsmateriel och material ingår alla under begreppet reservmateriel(RM).28 

Det finns två metoder för reservmaterielsförsörjning. Dessa är: 

Okonventionella metoder Konventionella metoder 
Felkoncentrering 
Vid felkoncentrering demonteras 
komponenter från ett skadat fordon som är 
ur funktion för att kunna laga ett annat 
skadat fordon. Vid ett senare tillfälle 
återställs reservmaterielen till 
ursprungsfordonet. 
 
Kannibalisering 
När ett fordon kannibaliseras tas 
reservdelar från ett fordon som inte kan 
repareras för att skapa tillgänglighet hos ett 
annat fordon. Fordonet som kannibaliseras 
ifrån återställs aldrig. 
 
Reservdelslån 
Reservdelslån innebär att en komponent 
lånas från ett fordon med låg prioritet till 
ett fordon med hög prioritet för att avhjälpa 
funktionshindrande fel. 
 
Tillverkning 
Reservdelar kan även tillverkas med 
material som finns tillhands eller som 
införskaffas 
 

Här används RD eller UE som de är 
tänkta att användas från början. Dessa 
kan vara antingen nya eller renoverade. 

 29 

Vissa reservdelar som anses vara för dyra för att nyanskaffa kan repareras. Dessa går under 
benämningen, Begränsat Reparabel Enhet (BRE). Exempel på sådana enheter är axlar till 

                                                 
27 Telefonintervju JSS Uppsala 
28 Försvarsmakten.  Handbok logistik vid insats. 2016 sid 40 
29 Ibid sid 41 



Försvarshögskolan 02-04-2018 OP-T 15-18 
Kurs: 1OP444 
Alexander Pettersson 
  

14 
 

bärhjul på stridsfordonen, dessa sprutas med metall och svarvas till ursprunglig form. Ett 
annat exempel är regummering av bärhjulen och detta arbete görs idag på FSV.30    

4.3 Additiv tillverkning 
Kommersialiseringen av additiv tillverkning påbörjades i mitten på 80-talet. De inledande 
användningarna var främst för att presentera tekniken, men i och med att tekniken utvecklats 
har möjligheten att skriva ut allt mer avancerade modeller kommit.31   

Tanken med additiv tillverkning inom Försvarsmakten är att möjligöra produktionen av 
reservdelar långt fram och nära användaren av systemet. Genom att göra detta så behöver inte 
reservdelen transporteras långa, tidsödande sträckor och mekaniker kan därför snabbare 
reparera den materiel som är ur funktion. 

Förutsatt att reservdelen finns som en CAD (Computer Aided Design) modell och att det är 
möjligt att skriva ut modellen, så kan man reducera både lagringsbehovet och 
transportkapaciteten. Trots att dagens 3D-skrivare är relativt långsamma, kommer en 
försörjningskedja som är baserad på additiv tillverkning med stor sannolikhet vara snabbare 
än traditionell försörjning. Detta försprång kommer bara att utökas vid de tillfällen 
reservdelen inte finns i leverantörens lager och måste produceras.32 

För att kunna dra full nytta av additiv tillverkning så är det viktigt att delen från början är 
designad för additiv tillverkning. Många modeller som är designade för produktion med 
traditionella tillverkningstekniker går att tillverka med 3D-printing men man får inte alla de 
fördelar som additiv tillverkning medför. Exempel på detta är att optimera topologin på 
komponenten för att förenkla utskriften av denna. Fler exempel är att cellstrukturer kan 
produceras med 3D-skrivare som gör att delen blir betydligt lättare och behåller en stor del av 
styrkan.33 

Ytterligare en styrka med additiv tillverkning är möjligheten att baklängeskonstruera34 redan 
befintliga delar. Tanken är att kunna reproducera en del som det inte finns designritningar för. 
Detta kan göras på ett flertal sätt, bland annat genom laserskanningar av objektet och 
mätningar med sensorer för att fastställa delens geometri. För att mäta invändiga dimensioner 
kan röntgen eller förstörande metoder användas för att kunna återskapa delen vid ett senare 
tillfälle.35 Exempel på detta kan ses i Sydamerika där ett flertal äldre Mercedes lastbilar 

                                                 
30 Telefonintervju FMTS 
31United States Government Accountability Office.  HIGHLIGHTS OF A FORUM: 3D Printing oppurtunities, 
challenges, and policy implications of Additive Manufacturing. (2015). sid 6-7 
32 Flathagen Joakim, et al, FFI-RAPPORT 16/01008, Additiv produksjon av prototyper og reservedeler i felt. 
(2016.) sid 18 
33 Wahlström Niklas, Gabrielsson Oscar. KTH, Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines (2017) 
sid 78 
34 http://www.tnc.se/termfraga/reverse-engineering/ 2018-02-26 
35 Wahlström Niklas, Gabrielsson Oscar. KTH, Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines (2017) 
sid 29 
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fortfarande används. En stor del av reservdelsproduktionen till dessa system har avslutats, 
men då har 3D-skanningar genomförts av originaldelen och en kopia har kunnat skrivas ut.36 

4.3.1 Processteg 
För att tillverka en del med additiv tillverkning så krävs ett antal steg. Både före själva 
utskriften men också efteråt. Detta för att säkerställa att delen får rätt hållfasthets egenskaper 
och uppfyller de krav som ställs avseende toleranser. Nedan finns dessa åtta steg med en 
beskrivning om vad varje steg innebär. 

1. Konceptualisering och CAD: Innan delen kan skrivas ut så måste en digital modell 
tillverkas. Detta görs vanligtvis via en dator med särskild mjukvara men kan också 
tillverkas med hjälp av 3D-skanner. 

2. Omvandling till STL: För att möjligöra utskrift så måste filen omvandlas till ett 
filformat som 3D-skrivaren känner igen. Det mest använda filformatet idag är STL.  

3. Överföring till 3D-skrivare och manipulering av STL fil: STL filen förs över från 
datorn till 3D-skrivaren och positioneras så att den kan skrivas ut. 

4. Maskinförberedelser: Maskinen måste ställas in för att bland annat rätt lagertjocklek, 
temperatur och hastighet skall användas.  

5. Tillverkning: Tillverkningsprocessen är automatiserad. För att säkerställa att inga fel 
har ägt rum under tillverkningsprocessen kan övervakning av byggandet ske. 

6. Avlägsnande: Delen avlägsnas från 3D-skrivaren.  
7. Efterbearbetning: Behovet av efterbearbetning är beroende av vilken del som 

tillverkas. Vid vissa omständigheter så behövs ingen efterbearbetning över huvudtaget 
och vid andra så kan stora mängder efterbearbetning krävas. Exempel på 
efterbearbetning är t.ex. polering, härdning och målning. 

8. Användning: När delen är efterbearbetad så är den redo att användas. Det kan också 
krävas en montering med elektriska och mekaniska komponenter för att bilda den 
slutgiltiga delen.  37 

4.3.2 Selective Laser Sintering – SLS 
Detta är en av de mest precisa additiva tillverkningsmetoderna och fungerar för tillverkning 
av prototyper och mindre serieproduktioner. Tekniken använder sig av en koldioxidlaser, som 
ritar upp ett mönster från en 3D CAD modell. Detta mönster ritas upp på en plattform av 
pulver, vanligtvis i nylon. När lasern kommer i kontakt med pulvret sammanfogas detta och 
bildar den förutbestämda formen. Efter varje lager så sänks byggplattformen något och ett 
nytt lager med pulver stryks över ytan som sedan kan binda till det föregående lagret.38 
Fördelen med denna teknik är att modellen inte behöver något extra stödmaterial för att stötta 
upp konstruktionen. Detta ges av pulvret i sig. När modellen är färdig är det ända som krävs 
att överflödigt pulver som inte har sammanfogats borstas av och därefter är modellen klar för 
användning.  Ytterligare fördelar är att tekniken ger starka och styva delar, komplexa delar 

                                                 
36 Intervju BAE Systems Hägglunds 
37 Wahlström Niklas, Gabrielsson Oscar. KTH, Additive Manufacturing Applications for Wind Turbines (2017) 
sid 6 
38 https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/ 2018-02-26 
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med interna kanaler för t.ex. kylning kan tillverkas utan att stödmaterial fastnar i 
konstruktionen och det är också den snabbaste metoden för att tillverka funktionella och 
hållbara delar för slutanvändaren.39  

4.3.3 Direct metal laser sintering – DMLS 
DMLS är mycket likt SLS i metod. Den största skillnaden är att DMLS möjliggör utskrifter i 
olika metaller och kräver då också högre temperaturer. Dessutom så kräver också DMLS att 
stödstrukturer byggs upp ifrån botten på byggplattformen till modellen för att tillse att värme 
kan ledas bort, något som inte behövs med SLS.40 På grund av detta kräver delar byggda med 
DMLS viss efterbearbetning för att ta bort stödstrukturer. Det finns en stor bredd på vilka 
metaller och legeringar som idag kan skrivas ut på denna typ av 3D skrivare, bland annat kan 
stål, aluminium, titan, nickel och kobolt-krom skrivas ut.41 Vilket möjliggör ett flertal olika 
användningsområden och bidrar till att tekniken idag används inom bland annat flygindustrin, 
tillverkningsindustrin, sjukvården för tillverkning av proteser, prototyputveckling och 
tillverkning av verktyg.42  Nedan följer en tabell med utskrifttider för en DMLS skrivare. 

 

Tabell 1- Byggtid DMLS skrivare 

 

4.3.4 Fused deposition modeling – FDM 
Den vanligaste metoden för hobby 3D-printing. Tekniken bygger på att en rulle med solitt 
material, vanligtvis kallat filament, matas in i ett upphettat munstycke som smälter materialet. 
När materialet väl är flytande så kan det byggas upp lager för lager med hjälp av mjukvara till 
datorn. När filamentet läggs ut på byggplattformen så stelnar det nästan omedelbart och 
möjliggör på så vis att ytterligare ett lager kan läggas uppepå tills hela modellen är klar. 
Tekniken är mycket billig och det finns en uppsjö med plaster som kan skrivas ut med denna 

                                                 
39 https://www.anubis3d.com/technology/selective-laser-sintering/ 2018-02-26 
40 https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing#technologies 2018-02-26 
41 https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing#technologies 2018-02-26 
42 https://dmlstechnology.com/dmls-applications 2018-02-26 
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teknik, bland annat nylon, ABS och PLA. Tekniken är bra för att tillverka prototyper snabbt 
och till ett lågt pris, men rekommenderas inte för komplexa modeller.43 

4.4 Driftsäkerhet 
För att säkerställa att ett system uppfyller de driftsäkerhetskrav som ställs kan ett flertal olika 
metoder användas för att analysera detta. Det går att genomföra predikteringar för att jämföra 
den tidigare modellens egenskaper med den nya och på ett sådant sätt ge indikationer på vilka 
system som är sårbara. En annan metod som kan användas är FMEA (Failure Mode and 
Effects Analysis). Här analyseras de effekter som ett fel skulle kunna få. Hur det påverkar 
systemet i det stora hela och hur det skulle kunna minimeras.44 För att sedan förebygga dessa 
felyttringar så definieras åtgärder för förebyggande underhåll via en metod som heter RCM 
(Reliability Centered Maintenance). Metoden bygger på att alla felkällor som upptäcks under 
analysarbetet med t.ex. FMEA gås igenom och det definieras åtgärder för att undvika dessa 
felyttringer eller minimera dem. 

För att skapa så hög driftsäkerhet som möjligt är det ett antal faktorer som bör beaktas vid 
konstruktion: 

Modulär 
konstruktion 
 

Genom att bygga modulära system där en modul kan användas i ett flertal olika system 
så kan bland annat driftsäkerheten hos systemen höjas. Genom att använda samma 
moduler i flera system kan också reservmaterielkostnaden sänkas. 
 

Komponentkvalitet 
 

På grund av att kvalitetskontrollen av komponenter kan skilja sig vid utvecklingen och 
produktionen så kan driftsäkerheten variera mellan olika reservmateriels komponenter.  
 

Känslighetsanalyser 
 

Vid en känslighetsanalys kontrolleras hur systemet uppför sig vid olika förutsättningar. 
T.ex. i extrema miljöer eller vid särskilja belastningar. Här kan eventuella brister 
analyseras och åtgärdas för att få en så bra konstruktion som möjligt. 

Feltolerans 
 

Ett system bör konstrueras på ett sådant sätt att inget enskilt fel kan orsaka en total 
förlust av funktion. Systemet bör dessutom konstrueras på ett sådant sätt att flera 
efterföljande fel leder till att funktionen försämras på ett kontrollerat sätt.  
 

Redundanser 
 

Vid krav på hög tillgänglighet kan det krävas att redundans byggs in i systemet. Det 
leder i sin tur till att systemen blir dyrare, tyngre och komplexiteten ökar. Detta i sin 
tur leder till en högre underhållskostnad. 
 

Materialval 
 

En viktig del i konstruktionsarbetet är valet av material. Ett felaktigt val av 
konstruktionsmaterial kan t.ex. orsaka korrosion hos inkompatibla metaller.  
 

Åtkomlighet 
 

För att möjligöra en god underhållsmässighet så krävs att systemets olika delar är 
lättåtkomliga under drift. Detta kan genomföras med t.ex. luckor för åtkomst eller 
testuttag för kontrollmätningar. 
 

Behov av 
underhållsutrustning 
 

Vilka verktyg som behöver användas för att genomföra underhållet är mycket viktigt. I 
största möjliga mån ska standardverktyg och mätinstrument kunna användas och 
särlösningar ska kunna motiveras. 

                                                 
43 https://www.3dhubs.com/what-is-3d-printing#fdm 2018-02-26 
44 FMV. H Driftsäk. 2006. Sid 41-42 
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Testbarhet/Inbyggd 
test 
 

Möjligheter att ansluta utrustning för kontroller av systemet och utläsa eventuella 
felkoder bör finnas i systemet. De vanligaste och mest akuta felen bör kunna utläsas 
direkt på systemet i sig. 
 

Tillståndsstyrt 
förebyggande 
underhåll 
 

I största möjliga mån ska det förebyggande underhållet styras av systemets nuvarande 
tillstånd istället för att baseras på kalendertid eller driftstid. Detta kan göras genom att 
information ges av systemets egna testsystem. 
 
 

45 

4.5 Systemsäkerhet 
Försvarsmakten är enligt arbetsordningen skyldig att genomföra sådana åtgärder på sina 
tekniska system för att riskerna för person-, egendoms- eller miljöskada minimeras. Detta 
systemsäkerhetsarbete är fastställt av ÖB och syftar till att minimera olycksriskerna.46 

Tillfällig reparation och krigsskadereparation 
Inom Försvarsmakten finns två metoder för att reparera system tillfälligt under sådana 
omständigheter att tid eller resurser för ordinarie reparationsmetoder inte finns. Dessa är: 

Tillfällig reparation. Denna reparationsmetod tillämpas normalt endast under internationell 
insats och kravet är att reparationen ur en systemsäkerhetssynpunkt ska vara godtagbar. 
Denna reparationsmetod kan genomföras av både teknisk personal och fordonsbesättning. 
Dock så spelar svårighetsgraden på reparationen roll i vem som utför arbetet. 

Krigsskadereparation. Denna metod genomförs endast under krigsliknande förhållanden eller 
krig. Syftet med reparationsmetoden är att så snabbt som möjligt få ett system tillgängligt 
efter en stridsskada. 
47 

Annan åtgärd 
Åtgärder får genomföras som har en positiv inverkan på förmågan i strid. Under denna rubrik 
ingår sådana åtgärder som inte inbegrips i teknisk anpassning, krigsskadereparation och 
tillfällig reparation. T.ex. ett tekniskt system som anskaffas lokalt för att väga upp för en 
förmågebrist. Vid en sådan åtgärd skall en systemsäkerhetsbedömning ingå i underlaget.48 

  

                                                 
45 FMV. H Driftsäk. 2006. Sid 112-114 
46 Försvarsmakten. Fösrvarsmaktens handbok Systemsäkerhet 2011 Del 1 - Gemensam. Sid 15 
47 Ibid sid 132 
48 Ibid sid 133 
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5 Analysmetod 
Empirin anlyseras utifrån teknisk tillgänglighet och militär nytta. För att analysera 
skillnaderna i teknisk tillgänglighet genomförs principiella beräkningar då det är utanför 
omfånget i denna uppsatts att insamla data på hur lång MWT det är för reservdelar vid 
internationell insats. Dessa data kan också skilja sig från insats till insats och sådana 
beräkningar kan endast genomföras efter en genomförd insats för att få tillförlitliga värden 
och bygga framtida erfarenhetsvärden. Militär nytta är som tidigare nämnt indelat i tre 
underkategorier:  

 Militär effektivitet  

 Militär lämplighet  

 Kostnadseffektivitet, 

För att fastställa den militära nyttan med systemet krävs att dessa vägs ihop och att systemet 
uppfyller kraven för samtliga underkategorier. Kostnadseffektiviteten i denna uppsats 
kommer att analysera hur kostnaden skiljer sig vid additiv tillverkning jämfört med 
traditionell tillverkning. 
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6 Analys och resultat 

6.1 Teknisk tillgänglighet 
Den tekniska tillgängligheten kan som tidigare nämnts beräknas med formeln:  

𝐴 =  
𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝐷𝑇
 =  

𝑀𝑇𝐵𝐹

𝑀𝑇𝐵𝐹 + 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑊𝑇
 

För att principiellt räkna ut vilken skillnad i tillgänglighet vi får med traditionell 
reservdelsförsörjning kontra traditionell reservdelsförsörjning med additiv tillverkning i 
insatsområdet behöver vi ett antal värden. Dessa exempelvärden är hämtade ur Lärobok i 
Militärteknik, vol.5: Frakostteknik. 

 Traditionell 
reservdelsförsörjning 

Traditionell 
reservdelsförsörjning + additiv 
tillverkning 

MTBF 900 900 
MTTR 10 10 
MWT 90 40 
Tillgänglighet 90% 94.7% 
 

MTTR är likadan i båda fallen då samma krav ställs på reparationsorganisationen. Samma sak 
med MTBF då kravet på systemet fortsatt är 900 timmar. Det som skiljer sig mellan 
traditionell reservdelsförsörjning och traditionell reservdelsförsörjning kombinerat med 
additiv tillverkning är MWT, hur lång tid det tar innan delen levereras till 
reparationspersonalen. I fallet med 3D-Skrivare påverkas det av hur stor delen är som måste 
skrivas ut. Enligt Tabell 1 – Byggtid DMLS skrivare(sid 15) kan vi utläsa att en del som har en 
storlek på 10x5x5 cm tar det 10-30 timmar att skriva ut beroende på vilken ytfinish som 
krävs. Delar på upp till 10x10x15cm kan skrivas ut på 50 timmar, förutsatt att kravet på 
ytfinish är lågt. Detta gör att alla reservdelar inte är lämpliga att skriva ut på 3D-skrivare, då 
det helt enkelt kan ta sådan lång tid att vinningen i tillgänglighet inte är tillräckligt stor. De 
delar som man ser störst fördel med att skriva ut är mindre delar som vanligtvis inte tas med 
till reservdelslagret i insatsområdet. Eller delar som varken Försvarsmakten eller industrin har 
på lager och som skapar väldigt långa ledtider.  

Ju högre krav som ställs på ett systems MTBF ställer också större krav på kvalitén av 
systemet. Vilket resulterar i en dyrare produkt. Genom att ha en större underhållsorganisation 
eller möjligöra en snabbare reservdelsförsörjning behöver inte lika höga kvalitetskrav ställas 
på systemet. Här blir det en fråga om en hög initial kostnad på systemet ska accepteras för att 
få en lägre underhållskostnad eller om en lägre anskaffningskostnad ska accepteras mot att 
underhållskostnaden blir högre.  
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Medelväntetiden kan vara väldigt olika från insats till insats och beror också på hur mycket 
reservdelar underhållsorganisationen har med sig till insatsområdet. Det är svårt att säga exakt 
hur mycket högre tillgänglighet additiv tillverkning i insatsområdet kommer att ge då det 
beror på logistikorganisationen på plats. Vid insatsen i Mali som exempel där väntetiden kan 
bli upp till två veckor för mindre, akuta reservdelar eller 6 veckor för större reservdelar och 
jämför det med möjligheten att skriva ut reservdelen på 50-100 timmar, så ser man att 
tillgängligheten snabbt kan öka. Om man dessutom förutsätter att reservdelen är av sådan art 
att varken Försvarsmakten eller industrin har den på lager och därför tvingas att tillverka den, 
kan man se oerhörda vinster då vissa reservdelar kan ta månader innan produkten är redo att 
levereras till Försvarsmakten. Om istället ett exempel på en internationell insats i Sveriges 
närområde beaktas, så kan den additiva tillverkningsprocessen ta längre tid än vad logistiken 
till området tar. Därför kan det vara svårt att se vinster i tillgängligheten till insatser med 
korta, enkla logistikvägar. 

6.2 Militär Nytta 

6.2.1 Militär effektivitet  
Den militära organisationen i sig anser jag är väl lämpad för användandet av additiv 
tillverkning för reservdelsproduktion. En stor del av utrustningen är transportabel i vanliga 20 
fots containrar, vilket ger system som är enkla att ta med till ett internationellt insatsområde.  

Additiv tillverkning kan påverka uppdraget på ett flertal olika sätt, med möjligheten att 
producera reservdelar med annars långa ledtider, uppemot flera månader, på ett par dagar gör 
att system som utsätts för beskjutning eller minhot där skadebilden kan vara svår att förutse 
kan repareras på betydligt kortare tid. Detta i sin tur möjliggör en större närvaro i de områden 
där Försvarmakten verkar och kan ge ett positivt utfall på lösandet av uppgifter.  

6.2.2 Militär lämplighet  
För att kunna använda sig av 3D-skrivare i reservmaterielsförsörjningen så krävs särskild 
utbildning av personal. Det kan vara lämpligt att den person eller de personer som är 
ansvariga för systemet även har utbildning i hur efterbearbetning av utskrifterna ska ske. 
Genom att utbilda personalen som nyttjar systemet vid internationell insats i CAD kan även 
prototyper och alternativa lösningar på problem lösas med 3D-skrivare. Enligt Handbok 
Systemsäkerhet får annan åtgärd som bidrar till en ökad krigsduglighet genomföras om ett 
tillräckligt systemsäkerhetsbedömmande görs. 

3D-skrivare skulle med stor sannolikhet samspela med övrig utrustning i Försvarsmakten. Om 
systemet baseras på 20 fots container kan det transporteras med lastbil, båt och flygplan vilket 
ger systemet en god rörlighet. Nackdelen med systemet är att det inte kan tillverka delar under 
färd utan måste vara stationärt för att säkerställa komponenternas kvalitet. I och med detta så 
kan en utskrift vara tvungen att avbrytas om systemet måste flyttas. Detta gör att systemet 
bäst lämpar sig för en campmiljö där systemet kan stå länge utan att behöva förflyttas. Istället 
för att transportera komplicerade reservdelar så behöver 3D-skrivaren endast byggmaterial i 
form av pulver för att skriva ut en stor mängd olika reservdelar. Det bidrar till en förenklad  
logistik då det endast krävs att det finns ett lager med plast- eller metallpulver för att 
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producera reservdelen. Pulvret kan transporteras i olika typer av behållare beroende på vilket 
transportsätt som används eller hur mycket plats som finns kvar på transporten. Det är inte 
särskilt skrymmande och bör vara enkelt att transportera. 

För att minimera riskerna för utsatt personal är det viktigt att ett noggrant 
systemsäkerhetsarbete genomförs och efterföljs för de reservdelar som kan produceras med 
additiv tillverkningsteknik. Genom grundläggande utbildning för all teknisk personal inom 
additiv tillverkning möjliggörs en högre användning av systemet. Vilket bidrar till en lägre 
kostnad per utskriven del då systemet har en hög inköpskostnad.   

6.2.3 Kostnadseffektivitet 
Kostnaderna för reservdelar uppdelas i delkostnader: 

 Traditionell tillverkning Additiv tillverkning 
Utvecklingskostnader Likvärdiga Likvärdiga 
Produktionskostnader Låg styckekostnad vid 

serieproduktion, hög 
styckekostnad vid 
lågkvantitetstillverkning 

Hög styckekostnad vid 
serieproduktion, medel 
styckekostnad vid 
lågkvantitetstillverkning 

Lagerhållningskostnader Ja Nej 
Transportkostnader Reservdelarna tillverkas långt 

bort från användaren 
Reservdelen tillverkas nära 
användaren  

  

Utvecklingskostnaderna för traditionell tillverkning och additiv tillverkning är likvärdiga då 
inga stora förändringar behöver ske i utvecklingsarbetet för att designa delar för additiv 
tillverkning. Produktionskostnaden mellan de olika metoderna skiljer sig och det går att säga 
att traditionell tillverkning är lämpad för tillverkning av stora serier. Additiv tillverkning är 
lämpad för lågkvantitets tillverkning och prototypframtagning. Med additiv tillverkning 
uppstår heller inte samma krav på lagerhållning, då även komplicerade delar kan produceras 
på relativt kort tid utan stora omställningar i produktionslinan. Transportkostnaderna minskar 
dessutom med additiv tillverkning, eftersom reservdelen kan tillverkas på plats.  

6.3 Systemsäkerhet 
Additiv tillverkning vid internationella insatser fyller både en militär nytta och har möjlighet 
att öka tillgängligheten på materielsystem i området. Vilket också medför att kortade ledtider 
uppstår. En snabbare reservmaterielförsörjning kan leda till att den tekniska tillgängligheten 
på fordonen höjs då bristen på reservmateriel ofta är den begränsande faktorn. 

Det finns ett flertal olika förslag på hur en organisation för additiv tillverkning i insatsområdet 
kan se ut. Om Försvarmakten själva ska stå för tillverkningen av reservdelar behöver någon 
form av affärsmodell och kvalitetssäkringsprocess utarbetas för att reservdelarna ska kunna 
kvalificeras och godkännas som en ordinarie reparationsmetod av industrin. Då industrin äger 
sytemansvaret så är reservdelar av bra kvalitet viktigt för att de ska vara villiga att även i 
fortsättningen axla detta ansvar. Om Försvarsmakten producerar reservdelar av undermålig 
kvalitet som sedan sätts in i fordon och orsakar följdskador på systemet saknas möjlighet för 
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Försvarsmakten att kräva garantier på fordonen. Det kan bidra till följdkostnader efter en 
insats då fordon ska återställas och repareras. 

Om istället industrin ansvarar för reservdelsproduktionen så sköter de själva 
kvalitetsäkringsprocessen och säkerställer även att de reservdelar som levereras uppfyller 
kraven som ställs ur en garantisynpunkt. Affärsmodellen kan utvecklas och göras enklare då 
Försvarmakten eventuellt betalar en grundkostnad för att de ska befinna sig i insatsområdet 
samt en kostnad för varje utskriven reservdel. Ytterligare fördelar om industrin finns i 
insatsområdet är att personal med god kompetens inom konstruktion och produktion finns 
tillhands om tekniska anpassningar eller modifieringar behöver göras på systemen. Behovet 
av ytterligare träning av Försvarmaktens personal i konstruktions och produktionsmetoder 
skulle inte uppstå. Samtidigt som industrin också kan hjälpa till vid prototypframtagningar för 
att tillexempel tillverka specialverktyg för snabbare reparationer eller utrustningsprototyper 
för specialförbanden. En nackdel med den här modellen är vid de tillfällen som ett flertal 
olika fordonssystem från olika tillverkare används under insatsen, Ska varje tillverkare bidra 
med sin egen 3D-printer och egen personal eller ska det samköras mellan tillverkarna.  
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7 Diskussion 

7.1 Teknisk tillgänglighet 
Additiv tillverkning kan bidra till den tekniska tillgängligheten genom att möjliggöra en 
snabbare reservdelsförsörjning. På detta sätt minskas MWT och den tekniska tillgängligheten 
höjs. Med införandet av additiv tillverkning så kan också komplexare, lättare och starkare 
delar skrivas ut. Eftersom additiv tillverkning är en lager på lager baserad process så blir 
komplexitet i modellen inte svårare att tillverka, fördelen med detta är att delar kan 
konstrueras för maximal hållfasthet där belastningen är som störst och plocka bort material 
från de delar som inte utsätts för stora belastningar. Det leder till lättare och starkare delar. 
Genom att ta med sig 3D-skrivare som arbetar med olika metoder, SLS, DMLS och FDM så 
kan en bra kompromiss mellan hållfasthet, tid för utskrift och pris fås. På FDM skrivaren kan 
enkla delar och prototyper med låga krav på toleranser skrivas ut. Medan reservdelar med 
högre krav kan skrivas ut på SLS och DMLS skrivare. 

Ytterligare fördelar som kan ses med additiv tillverkning är möjligheten till 
prototypframtagande nere i insatsområdet och på sådant sätt möjliggöra snabbare tekniska 
anpassningar och modifieringar på system, detta för att lösa uppgiften i området på ett bättre 
sätt. Vid medförande av olika typer av 3D-skrivare bidrar det till att stora som små prototyper 
kan tas fram och testas för att effektivisera och underlätta arbetet i insatsområdet. Med SLS 
och DMLS skrivarna möjliggörs dessutom reservdelsproduktion och baklängeskonstruktion 
av redan befintliga delar. 

Ytfinishen på delar tillverkade med additiv tillverkning kan vara låg. Därför kan delar som 
kräver hög precision, tillexempel tätningsytor kräver efterbearbetning. Det finns också en 
storleksbegränsning som beror på vilken maskin som används. DMLS och SLS skrivare blir 
byggtiden längre ju större byggvolym skrivaren har. Detta beror på att ett större område måste 
täckas med pulver vid varje lager. En maskin med mindre byggvolym ger därför snabbare 
byggtider. Detta är en parameter som måste tas i beaktning vid beslut om vilka reservdelar 
som ska vara möjliga att skriva ut. 

Något som i dagsläget begränsar användningen av 3D-skrivare är bristen på kvalificerade 
material. Detta gör att det är svårt att kvalitetssäkra de delar som skrivs ut. Här krävs 
ytterligare arbete och grundforskning fån materialtillverkarna för att möjliggöra produktion 
med 3D-skrivare. Med utgångspunkt i de 11 faktorerna (tabellen sid 16) för att konstruera ett 
driftsäkert system anser jag att de två viktigaste faktorerna för additiv tillverkning är 
komponentkvalitet och materialval. Det är även dessa två faktorer som kan vara svåra att 
fastställa. Både komponentkvaliteten och materialvalet måste fastställas genom användning 
av kvalificerade material och metoder som är godkända av tillverkaren av ursprungssystemet. 
Detta faktum försvåras av att Försvarsmakten har system från ett flertal olika tillverkare vilka 
alla kan kräva olika material och tillverkningsmetoder för att uppfylla just deras krav. Då blir 
även kravet på hur delarna ska kontrolleras efter tillverkning en viktig fråga. Om delarna ska 
röntgas eller kontrolleras med andra oförstörande metoder blir det en tidsödande process som 
kan dra ut på tiden och eliminera den tidsvinst som kan fås med additiv tillverkning. Metoder 



Försvarshögskolan 02-04-2018 OP-T 15-18 
Kurs: 1OP444 
Alexander Pettersson 
  

25 
 

för kontroller av modellen under tiden den skrivs ut är istället ett bättre alternativ. Det kan 
göras med tillexempel optiska instrument som upptäcker porositeter eller fel i materialet 
samtidigt som det skrivs ut. Materialvalet blir en viktig komponent att ta hänsyn till, om ett 
flertal olika material ska användas för utskrifter i metall krävs också lagring av dessa olika 
pulvermaterial. Desto fler olika material man är tvungen att använda sig av desto mer 
lagerutrymme krävs. Vilket i sin tur leder till en större påverkan på logistikorganisationen.  

7.2 Militär nytta 
Additiv tillverkning kombinerat med traditionell reservdelsförsörjning kan öka 
tillgängligheten på system vid internationell insats. Hur mycket beror på ledtider till 
insatsområdet. Den additiva tillverkningen av reservdelar blir effektivare ju längre och svårare 
logistiken till insatsområdet är. Fördelar med additiv tillverkning är också möjligheterna att 
producera helt nya delar i insatsområdet vilket underlättar modifieringar och tekniska 
anpassningar. Systemet kan bli mycket mångsidigt då det kan användas för 
prototypframtagande både till reguljära förband samt till specialförbanden, skriva ut 
specialverktyg till mekaniker, diverse fästen och mindre reservdelar, plastdetaljer som annars 
skulle vara svåra att tillverka eller reparera i insatsområdet. Additiv tillverkning medför en 
större anpassningsbarhet hos förband efter vilka behov som uppstår i insatsområdet.  

Innan insatsen påbörjas måste beslut tas om vilka reservdelar som ska kunna tillverkas med 
additiv tillverkning, detta för att avtal ska kunna slutas med industrin och ett 
kvalificeringsarbete måste genomföras för att säkerställa att de reservdelar Försvarsmakten 
producerar uppfyller samma krav som industrin ställer på sina original reservdelar. Detta 
kvalificeringsarbete måste göras på varje enskild reservdel som ska skrivas ut vilket medför 
att det blir en tidskrävande process.  

Ur ett kostnadsperspektiv finns det flera fördelar och nackdelar värda att nämna. Additiv 
tillverkning är som mest effektiv när det gäller delar som annars är svåra att tillverka, sällan 
går sönder och som inte lagerhålls av varken Försvarsmakten eller industrin. Fördelen med 
additiv tillverkning är att lagerstorlek kan minskas och fler delar kan tillverkas efter behov då 
maskiner inte behöver ställas om eller modifieras beroende på vilken del som ska tillverkas.   

7.3 Systemsäkerhet 
De krav som idag ställs för egenproduktion av reservdelar inom Försvarsmakten är att vid 
internationella insatser ska ett systemsäkerhetsbedömmande göras för att minimera risker och 
skador på personal. Lösningen ska vara godtagbar ur en systemsäkerhetssynpunkt. Vad som 
är godtagbart är olika från fall till fall och det krävs därför ett bedömmande från personal med 
tillräcklig kunskap om systemsäkerhetsarbete. Vid kritiska situationer kan en lägre 
systemsäkerhet accepteras om det finns andra hotfaktorer t.ex. under krigslika förhållanden. 
3D-utskrivna delar kan påverka systemsäkerheten då det kan vara svårt att förutsäga exakt 
vilka egenskaper delen som skrivs ut kommer att ha jämfört med en del som är tillverkad med 
traditionella tillverkningsmetoder. Små orenheter i pulvret vid SLS eller DMLS tillverkning 
kan skapa försvagningar i materialet. Den utskrivna delen kan också komma ut med en högre 
hållfasthet än ordinarie reservdelar vilket kan medföra att belastningar kan flyttas från den 
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nyproducerade delen till mer kritiska delar med lägre hållfasthet. Det kan om ett korrekt 
systemsäkerhetsarbete inte har gjorts leda till fara för personalen i fordonet.  

Det som försvårar egentillverkningen av reservdelar inom Försvarsmakten idag är bristen på 
kvalificerade material för användning till markfordon.  Det finns kvalificerade material för 
användning inom flygindustrin som titan och aluminiumlegeringar. Behovet inom markarenan 
är istället stål och höghållfast stål vilket kräver att materialtillverkarna forskar och kvalificerar 
dessa material. På grund av detta är det idag svårt att kvalitetssäkra de komponenter som 
skrivs ut.  

Som tidigare nämns är komponentkvaliteten en viktig del i att säkerställa driftssäkerheten hos 
ett system. Genom att införa 3D-utskrivna delar som kan vara svåra att kvalitetssäkra så kan 
också driftsäkerheten i systemet nedgå. Ett sätt att se på detta är att den 3D utskrivna delen 
kan användas för att tillfälligt höja tillgängligheten på fordonet för att sedan bytas ut när den 
ordinarie reservdelen har fraktats till insatsområdet. På detta sätt utsätts inte den utskrivna 
delen för långvarig påverkan och beroende på reservdelens tillgång hos Försvarmakten kan 
den antingen transporteras ned med ordinarie logistikförsändningar eller beställas från 
industrin utan att den tekniska tillgängligheten på fordonet i insatsområdet nedgår. Det som 
får tas i beaktning vid denna typ av reparation är att avtal med industrin  måste ses över då 
egenproducerade reservdelar kan leda till följdskador som kan bli väldigt kostsamma för 
Försvarsmakten att reparera. 

Tekniken med additiv tillverkning är inte särskilt ny, då försök har gjorts sedan 80-talet. Men 
det är först på senare tid som tekniken börjar mogna så pass att praktiska 
användningsområden kan ses inom konstruktion och produktion. Trots detta finns det många 
utmaningar som behöver övervinnas, bland annat bristen på kvalificerade material. 
Svårigheten med att kvalificera 3D-printade material är att det finns ett flertal parametrar som 
måste granskas som tidigare inte har varit ett problem. Exempel på sådana parametrar kan 
vara porositeten i materialet, ytfinish och obearbetade ytor. Både porositeter och obearbetade 
ytor kan orsaka sprickinjiceringar vilket skapar en lägre hållfasthet i materialet.49 Detta kan få 
en stor betydelse för kritiska komponenter varför additiv tillverkning till en början endast bör 
användas för tillverkning av icke kritiska komponenter. Med framtida grundforskning och 
framtagande av kvalificeringsmetoder där materialets egenskaper med säkerhet kan fastställas 
ges även möjligheten att producera mer kritiska reservdelar.  

7.4 Slutsatser 
Additiv tillverkning kan stödja reservdelsförsörjningen vid internationell insats genom att 
möjliggöra produktionen av mindre och komplicerade reservdelar. På sådant sätt kan 
medelväntetiden för reservdelarna sänkas och den tekniska tillgängligheten på system kan 
höjas. Additiv tillverkning möjliggör även reservdelsförsörjning av äldre system där den 
ursprungliga tillverkaren inte längre producerar reservdelar, detta kan göras genom att 
baklängeskonstruera reservdelen. 

                                                 
49 Intervju BAE systems Hägglunds 
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7.5 Behov av fortsatta studier 
Det behövs vidare studier i olika affärsmodeller för att Försvarsmakten ska kunna producera 
egna reservdelar som är kvalificerade och godkända av industrin som en ordinarie 
reparationsmetod. Hur industrin ska få betalt för de reservdelar som tillverkas internt av 
Försvarsmakten. 

Vidare så behöver det utforskas om additiv tillverkning ska vara en fristående funktion för att 
kunna sättas in i de situationer där de behövs som mest. Samt för att kunna producera 
lågkvantitets reservdelar även i fredstid.  
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