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Additive manufacturing of climbing holds 

Jonathan Nykvist 

Abstract 

The purpose of this study was to compare additive manufacturing to polymer casting in the 

production of climbing holds. The goal was to produce a design which fulfilled the swedish industry 

standard, in addition to investigate which materials that were best suited for climbing hold 

production. This was accomplished by using CAD, simulating models and performing tests on 

additive manufactured climbing holds. Moreover, calculations on costs and lead times were 

performed to decide whether additive manufacturing is profitable. Interviews were conducted as a 

complement to the literature study.  

 

The result was an additive manufactured climbing hold that, with the right conditions (metal bushing 

and ABSplus with an infill of 41%, or PLA with 100% infill) could handle the weight of 245 kg, which is 

the required weight. The calculations of costs and lead times have also confirmed that, with the right 

conditions (unique designs and low production volumes) it might be advantageus both economically 

and timewise, to produce climbing holds by additive manufacturing rather than by polymer casting. 

Furthermore, it is possible to recycle additive manufactured parts, but not the holds that are made 

from polymer casting, which makes additive manufacturing better for the environment.  

 

Keywords: additive manufacturing, cad, strength of materials, climbing holds, sport climbing, 
simulation, finite element analysis, production. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att jämföra additiv tillverkning med polymergjutning vid 
klättergreppsproduktion. Målet med arbetet var att ta fram en konstruktion som uppfyllde 
säkerhetskraven enligt Svensk Standard, samt att undersöka två olika material som kunde 
vara lämpade för klättergreppsproduktion. Detta utfördes genom att använda CAD, simulera 
modeller och utföra tester på additivt tillverkade klättergrepp. Dessutom utfördes kostnad- 
och ledtidsberäkningar för att avgöra huruvida additiv tillverkning är lönsamt. Intervjuer 
utfördes för att komplettera litteratursökningen. 
 
Resultatet blev ett additivt tillverkat klättergrepp som med rätt förutsättningar 
(metallbussning och PLA med 100% ifyllnad eller ABSplus med 41% ifyllnad) klarade av en 
belastning på 245 kg, vilket var det ställda kravet enligt svensk standard. Kostnad- och 
ledtidsberäkningar har dessutom bekräftat att vid rätt förutsättningar (unika greppdesigner 
och låga produktionsvolymer) kan det vara mer ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt att 
additivt tillverka klättergrepp, jämfört med polymergjutning. Vidare är det möjligt att 
återvinna additivt tillverkade detaljer, vilket innebär att klättergrepp skulle kunna 
återvinnas, något som idag inte är möjligt hos gjutna grepp.  
 
 
Nyckelord: additiv tillverkning, cad, hållfasthetslära, klättergrepp, klättring, simulering, finita 
elementmetoden, produktion. 
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Ordlista 

Här förklaras viktiga begrepp och förkortningar som används i rapporten. 

3D-skrivare Maskin som använder sig av friformsframställning för att additivt 

tillverka önskade konstruktioner. 

Anisotropi Innebär ett material som har olika fysikaliska egenskaper i olika 

riktningar. 

ATD Förkortning av additivt tillverkad detalj.  

CAD Datorstödd konstruktion (Computer-aided design) möjliggör 

skapande av designer med hjälp av en dator och motsvarande 

programvara. 

FEM Finita elementmetoden, en numerisk metod som används vid 

analys av fysikaliska egenskaper hos konstruktioner. 

Filament Stränggjutet material som används i friformsframställning (3D-

skrivning). 

Klättergrepp Formgivet grepp som sitter på en klättervägg och efterliknar ett 

naturligt handtag hos ett berg. 

Klättervägg Artificiell konstruktion som efterliknar naturlig bergsvägg i syfte att 

utöva sportklättring inomhus. 

Ledklättring Bestigandet av en bergsklippa där klättraren fäster ett rep i 

karbinhakar för att på ett säkert sätt ta sig uppåt. 

Ledtid Tiden det tar från beställning till leverans av vara och innefattar 

alla steg i produktion. 

Ledsättare Person som bygger klätterleder i ett klättergym. 

Magnesiumkarbonat Ett vitt pulver som används vid sporter för att öka friktionen 

mellan hand och föremål. 

Slicer Benämning på ett slags datorprogram som hjälper att skapa koden 

som 3D-skrivaren använder vid tillverkning.  
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1 Introduktion 

I detta kapitel avhandlas bakgrund och problembeskrivning för en introduktion av 
sportklättring, klättergreppsproduktion och additiv tillverkning. Syfte och frågeställningar 
presenteras för att även lägga en grund till arbetets omfattning. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av de valda avgränsningarna hos arbetet. 
 

1.1 Bakgrund 

Modern sportklättring har utövats sedan slutet på 1800-talet och är en aktivitet som vuxit 
stort de senaste åren, vilket har kulminerat med en debut i sommar-OS 2020. Avsikten med 
klättring är att med hjälp av strategiskt placerade grepp ta sig upp för en klättervägg eller 
bestiga en bergsklippa (National geographic, 2019). I figur 1 syns en klättrare som tar sig upp 
för en klippvägg. Inomhusklättring i gym är en av anledningarna till sportklättringens stora 
popularitetsökning, och det krävs ett stort utbud av variation i greppens utseende och 
funktion för att efterlikna bergsklippans naturliga irregularitet, se figur 1 (ibid.). 

 

Figur 1. En person som utövar sportklättring utomhus (Vertical life, u.å.). 

Klättergrepp tillverkas vanligtvis i polyuretan eller polyester och gjuts för hand (Stoned 
holds, 2019).  För att tillverka ett nytt grepp utförs fem steg: formgivning av grepp, 
skapandet av gjutform, gjutning, avlägsnande ur form samt efterbehandling (Climbing, 
2016). Materialvalet ger fördelen att greppen får en hög hållfasthet och en låg vikt, men 
kostnaden hos polyuretan och skapandet av silikonformen är hög och det är en komplex 
process med högt krav på yrkesskicklighet (ibid.) I figur 2 illustreras hur olika artificiella 
klättergrepp kan se ut, och vilka former de oftast har. 
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Figur 2. Olika klättergreppsformer och deras namn på engelska (Outdoor rack builder blog, u.å.). 

Additiv tillverkning är en teknik som bygger lager på lager med hjälp av en maskin, något 
som har blivit en mer populär produktionsform på senare år (LTH, 2020). För att utföra 
additiv tillverkning krävs endast en 3D-skrivare och ett CAD-program. 

Genom att byta ut den nuvarande plastgjutningen mot additiv tillverkning kan antal steg i 
processen möjligtvis minskas från de nuvarande fem, till följande tre steg: Design i CAD, 3D-
utskrift och efterbehandling. De två momenten som innefattar formgivning av grepp och 
skapandet av gjutform bortfaller. Dessutom är kostnaden att tillverka 20 olika grepp lika stor 
som 20 likadana, förutsatt att designen för greppen finns (LTH, 2020).  
 

1.2 Problembeskrivning  

De viktigaste egenskaperna för klättergrepp är att de ska hålla för hög belastning och 
mycket slitage samtidigt som de ska vara bekväma att greppa och ha unika former. Med den 
nuvarande produktionsmetoden erhålls dessa egenskaper på bekostnad av priset, som för 
konsumenter kan uppgå till flera hundra kronor per grepp.  Om en klättervägg ska 
utsmyckas med hundra- eller tusentals olika grepp blir det därmed en signifikant investering 
(Rock climbing guru, u.å.). 

 

I nuläget håller grepp i polyuretan i tre till fyra år innan de måste bytas ut (Stoned holds, 
2019), vilket inte bara är dåligt ur en ekonomisk synvinkel, utan även ur ett miljöperspektiv. 
Det blir mycket plastavfall eftersom härdplaster inte kan återvinnas. Dessutom är det en 
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omfattande process att tillverka klättergrepp eftersom formverktyget och gjutningen utförs 
för hand, se figur 3 (Climbing, 2016). Det avges även giftiga ångor från polyuretanhartset 
innan det stelnat, något som potentiellt är skadligt för arbetare som utför jobbet (Ulbrich, 
2011).  

 

 

Figur 3. Polyuretanharts som hälls i en silikonform vid produktion av klättergrepp (Element climbing, 
u.å.). 

Polyuretan må ha goda egenskaper för klättergrepp, men de nackdelar som uppstår vid 
produktion kan möjligtvis minskas om produktionen delvis eller helt övergår till additiv 
tillverkning. Antingen i form av klättergrepp som helt är producerade additivt eller 
verktygsformar som är utförda additivt, i det här arbetet ligger fokus i att skapa 
klättergrepp. 

När det kommer till materialval finns det idag en stor mängd olika filament, 3D-skrivare, 
pulver och polymerharts på marknaden. Det svåra är att matcha materialval med 
användningsområde, eftersom det finns material som har god hållfasthet vid enkel design 
men saknar egenskaper för detaljrikedom. Ska ett material väljas bör det ha åtminstone 
samma hållfasthet som polyuretanharts men även vara lämpligt för additiv tillverkning. När 
det kommer till ytan hos ett klättergrepp måste det finnas friktion, och den skrovliga ytan 
som återfinns hos klättergrepp, se figur 4, kan bli svår att replikera med additiv tillverkning. 
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Figur 4. Exempel på ytmönster hos klättergrepp vars syfte är att efterlikna bergets naturliga textur. 

Det finns även en begränsning i precisionen hos 3D-skrivning där toleransen för tillverkning 
är 0.1mm (3Faktur, 2020). Detta innebär att små grepp med mycket detaljer kan ha 
avvikelser från CAD-modellen. Då uppstår frågan om de toleranserna har någon inverkan på 
ett additivt tillverkat klättergrepp.  

1.3 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att undersöka om additiv tillverkning av klättergrepp skulle 
kunna komplettera eller ersätta den nuvarande produktionsmetoden, samt hur det påverkar 
ledtid, kostnader och design. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

1. Hur ska klättergrepp konstrueras för att uppfylla säkerhetskraven vid additiv 
tillverkning? 

2. Hur påverkar additiv tillverkning ledtider och kostnader inom 
klättergreppsproduktion? 

3. Vilka för- och nackdelar finns det med additiv tillverkning kontra gjutning hos 
klättergrepp? 

 

1.5 Avgränsningar 

Designen av klättergreppen är begränsad till en symmetrisk design, något som ej är vanlig 
förekommande bland klättergrepp med syftet att underlätta testerna och simuleringarna. 
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2 Teori 

I följande kapitel beskrivs teorin för hur additiv tillverkning utförs, samt de primära faktorer 
som påverkar resultaten vid tillverkningen. Även olika polymerers mekaniska egenskaper, 
hållfasthet hos additivt tillverkade detaljer, återvinningsmöjligheter, standarder och den 
nuvarande gjutningsmetoden hos Ergo Holds kommer genomgås. 

2.1 Additiv tillverkning 

Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod som utförs genom att en maskin följer en kod 
som skapas efter en CAD-modell eller ett 3D-skannat objekt, och lager för lager bygger upp 
en detalj. Det är därmed motsatsen till mer traditionella tillverkningsmetoder som tillämpas 
inom industri, där material avverkas eller detaljer måste gjutas (LTH, 2020) 
 
Friformsframställning (FFF), även känt som 3D-skrivning eller ”fused deposition modeling”, 
är den vanligaste metoden av additiv tillverkning idag. FFF utförs genom att filament matas 
in i ett uppvärmt munstycke, som sedan extraheras i tunna trådar som läggs i lager på en 
byggplatta för att framställa en detalj, se figur 6, (TWI-global, 2022a). Det existerar även 
andra former av additiv tillverkning än FFF, men dessa är inte lika vanligt förekommande på 
grund av höga kostnader hos maskinerna. 
 

 
Figur 5. En maskin som tillämpar additiv tillverkning, mer specifikt friformsframställning (Divbyz, 
2017). 

 

2.1.1 Ledtid vid additiv tillverkning 

De faktorer som påverkar hur fort det går att tillverka en detalj additivt är vilken storlek 
detaljen har, samt vilka inställningar som används när koden till 3D-skrivaren skapas. 
Storleken påverkar hastigheten i och med de hastighetsbegränsningar som existerar för 
varje material samt för varje skrivare. Högre hastigheter leder även till sämre resultat i 
hållfasthet och precision (TWI-global, 2022b).  
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Inställningarna som väljs i det så kallade ”slicer”-programmet påverkar hastigheten vid 
additiv tillverkning. Beroende på hur många konturlinjer som väljs i programmet behöver 
munstycket röra sig en längre sträcka när den färdas runt perimetern av detaljen. 
Lagertjocklek påverkar likaså hastigheten vid tillverkning, eftersom tunnare lager kräver fler 
lager för att uppnå samma höjd (TWI-global, 2022b). 
 
Ifyllnadsmängden är också en av de faktorer som har störst inverkan på additivt tillverkade 
detaljer, eftersom det påverkar hur pass mycket material som ska användas under 
processen. Ett billigt munstycke kan endast värma upp en viss mängd filament i taget, och 
vid snabbare hastigheter sker det inte lika effektivt. Större munstycken, likt tjockare 
lagerlinjer, ger dock sämre precision vid tillverkning (ibid). I figur 7 illustreras 
ifyllnadsmängdens inverkan på ledtid.  
 

 
Figur 6. Ifyllnadsmängdens inverkan på den effektiva tillverkningstiden vid additiv tillverkning (Aizpun 
et al, 2016). 

 

2.1.2 Hållfasthet hos additivt tillverkade detaljer 

Additivt tillverkade detaljer är anisotropiska, vilket är en primär orsak till den lägre 
hållfastheten hos en additivt tillverkad detalj (ATD), jämfört med en formsprutad eller 
gjuten detalj i samma material. Materialets hållfasthet beror främst på tre faktorer; 
filamentets hållfasthetsegenskaper, motstånd till bindning hos filament och motstånd till 
förening mellan varje lager (Bellehumeur et al. 2004). I figur 8 visas ifyllnadsmängdens 
inverkan på hållfasthet, en egenskap som lätt kan manipuleras vid additiv tillverkning. 
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Figur 7. Inverkan av ifyllnadsmängd i procent på den genomsnittliga maximala brottgränsen hos 
additivt tillverkade detaljer (Aizpun et al, 2016). 

 
Styrkan mellan varje lager i en ATD beror på hur väl lagren fäster, och hur väl de fäster är 
proportionerligt mot mängden värmeenergi när filamentlagren kommer i kontakt med 
varandra, och avgör hur väl varje lager binder, se figur 9, (Bellehumeur et al. 2004). Det är 
även viktigt att lagrens riktning överensstämmer med lasterna som appliceras på en ATD för 
att maximera hållfastheten (Gurrala och Regalla, 2014). 
 

 
Figur 8. Lagerliner som uppstår vid additiv tillverkning påverkar hållfastheten i hög grad hos detaljen 
(Simplify3D, u.å.). 
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Lagerhöjd är också en viktig faktor i hur väl varje lager fäster vid varandra, där tunnare lager 
lättare fäster på varandra. Lagerhöjden inverkar även på hur väl komplexa geometrier 
formges och dess ytfinhet. Slutligen avgör tjockleken hos det extraherade filamentet hur väl 
värmeenergin överförs vid tillverkningen (Ohdar et al, 2010).  

2.1.3 Nackdelar med additiv tillverkning 

Svagheten hos additiv tillverkning är framför allt att hållfastheten mellan lagerlinjerna är 
relativt låg. När det kommer till materialval är utbudet väldigt begränsat inom additiv 
tillverkning i jämförelse med gjutning eller formsprutning. Dessutom är det mer komplicerat 
att konstruera ett ergonomiskt klättergrepp i en dator jämfört med att tillverka formen för 
hand. Filamentet som används i additiv tillverkning är också dyrare än sin normala 
motsvarighet eftersom det måste tillverkas genom stränggjutning för att kunna användas i 
additiv tillverkning (TWI-Global, 2022).   

2.1.4 Framtagning av CAD-modell för klättergrepp 

För att erhålla en design av ett klättergrepp i digitalt format finns det ett flertal 
tillvägagångssätt. Till exempel laserskanning av form och modellering i CAD eller i virtuell 
verklighet. De modeller som produceras inom den traditionella industrin görs för hand av 
erfarna klättrare som har mycket erfarenhet av både känslan av ett grepp och skicklighet 
med formverktyg (Climbing, 2016).  
 
Att modellera klättergrepp i CAD används ofta mer som ett supplement till laserskanning än 
som en egen metod. Force Climbing som är ett kanadensiskt företag använder metoden 
laserskanning, vilket är en smidig metod, men som har nackdelen att den kräver fysisk 
närvaro av objektet som önskas skannas (Climbing, 2017). 

2.2 Material inom additiv tillverkning 

Inom additiv tillverkning går det att använda metaller, keramer och termoplaster, för att 
tillverka en detalj. Detta ger en stor bredd i tillverkningsformens syfte, men varje material 
kräver olika egenskaper vid tillverkandet. De vanligaste materialen att tillverka i är 
termoplaster såsom akrylnitrilbutadienstyren, polylaktid och polykarbonat (TWI-global, 
2022).  
 
De additivt tillverkade detaljerna uppvisar olika egenskaper beroende på vilket material som 
väljs och det är därför viktigt att materialet är anpassat efter önskat syfte (ibid.). ABS och 
PLA är de billigaste filamentmaterialen inom additiv tillverkning och deras olika egenskaper 
är viktiga att känna till vid additiv tillverkning. 

2.2.1 Polylaktid (PLA) 

Polylaktid (PLA) är en vanligt förekommande termoplast vid additiv tillverkning som är 
miljövänlig eftersom det framställs av sockerrör och majsstärkelse, vilket gör materialet 
biologiskt nedbrytbart. Det tar 80 år för PLA att naturligt brytas ner, men processen kan 
påskyndas med industriell kompostering vilket innebär att PLA bryts ner på några veckor 
(3Dnatives, 2019). 
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PLA kan bearbetas med en relativt låg temperatur i munstycket hos 3D-skrivaren och 
behöver heller inte en upphettad byggplattform. Detta innebär att tillverkning med PLA 
använder 65% mindre energi, släpper ut 68% mindre växthusgaser jämfört med 
konventionella plaster. Det är även giftfritt. PLA börjar dock deformeras lättare under laster 
vid temperaturer över 60 grader Celsius (TWI-global, 2022). 

2.2.2 ABSplus 

ABSplus är en termoplast tillverkad av Stratasys som med en 3D-skrivare från Stratasys kan 
tillverka prototyper med en hållfasthet på 80% av den hos formsprutade ABS-detaljer 
(Stratasys, 2015). ABSplus kan endast användas av 3D-skrivare tillverkade av Stratasys. ABS 
är ett material som är oljebaserat vilket innebär att materialet inte är biologiskt 
nedbrytbart, men det är en termoplast som kan återvinnas (TWI-global, 2022).   

2.2.3 Hållfasthet hos material 

När det kommer till hållfasthet hos olika material som används inom 
klättergreppsproduktion och additiv tillverkning finns det ett flertal faktorer som påverkar 
hållfastheten. PLA har hög brottgräns men en lägre seghet vilket ger ett sprött brott. ABS 
har liknande brottgräns men en högre seghet, vilket innebär att det är segare vid hög 
belastning.  
 
Polykarbonat (PC) är ett annat material som är tillgängligt för additiv tillverkning men inte 
lika vanligt förekommande eftersom det kräver ett speciellt munstycke som klarar av högre 
temperaturer (Sharettplating, 2017), men har goda hållfasthets- och värmeegenskaper, se 
tabell 1. Värmebeständighetstemperaturen är den temperatur där materialet börjar 
deformeras och hållfastheten sjunker, en egenskap som endast är relevant hos 
termoplaster.  
 
Tabell 1. Egenskaper hos gjuten polyuretan och polyester, samt vanligt förekommande filament vid 
additiv tillverkning. Polyesterkompositens varians i styrka beror på mängden och sortens 
fyllnadsmaterial som används. (MatWeb, u.å., Efunda, u.å., Stratasys, 2015, Resinlibrary, u.å., TWI-
global, 2022.) 

Material Draghållfasthet 
(brottgräns) 

[MPa] 

Böjhållfasthet 
[MPa] 

Densitet 

[
𝒈

𝒄𝒎𝟑
] 

Värmebeständighets- 
temperatur  

[C°] 

Polyuretanharts 
(Gjuten) 

39,3 56,5 1,07 - 

Polyesterharts 
(Gjuten) 

33 40,6 1,9–2,0 - 

Polyesterkomposit 
(Gjuten) 

28,3–78,8 44,7–119,2 1,6–2,1 - 

ABSplus 
(Extraherad) 

36 52 1,04 82–96 

PLA 
(Extraherad) 

35,9 - 1,24 52 

PC 
(Extraherad) 

64.5 87.1  140 
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2.2.4 Återvinning av ABS och inverkan på hållfastheten vid additiv 
tillverkning 

Termoplasters molekylära struktur påverkas inte vid nedsmältningen som sker vid 
återvinning, vilket innebär att hållfastheten inte blir sämre hos materialet. Det som däremot 
sker vid additiv tillverkning av återvunnen ABS är en ökning av porositeten hos materialet 
för varje gång det 3D-skrivs. Detta innebär att hållfastheten sjunker. Efter tre omgångar av 
återvinning och 3D-skrivning ökar porositeten med 6%, brottstyrkan sjunker med 10% och 
segheten med 37% (Anderson et al. 2021).  
 

2.3 Standard för klättergrepp 

Inom klättergreppsproduktion i Sverige utgår konstruktionen från standarden SS-EN 12572–
3:2017, Artificiella klätterkonstruktioner – Del 3: Säkerhetskrav och provningsmetoder för 
klättring. Denna standard beskriver hur ett klättergrepp får utformas, samt vilka 
säkerhetskrav och tester som existerar som ska utföras för att ett klättergrepp ska anses 
uppnå industristandarden. 

2.3.1 Ergonomi 

Vid formgivning av ett klättergrepp finns det tre ergonomiska faktorer som måste finnas i 
åtanke enligt den svenska standarden. 
 

1. Ytan hos klättergreppet måste vara fri från åtkomliga vassa kanter som har en radie 
mindre än 0,5 mm. 

2. Det får ej finnas klättergrepp med en spets som har en diameter mindre än 15 mm 
som sticker ut mer än 40 mm från klätterväggen. 

3. Det får ej finnas glipor mellan 8 mm och 25 mm som har ett djup större än 15 mm 
som kan leda till att man fastnar, om gliporna inte specifikt är utformade för 
klättring. 

 
Dessa krav existerar för att inte klättraren ska utsättas för onödiga risker vid utövande av 
klättring där skador kan uppstå ifall ett klättergrepp är för vasst eller har en springa där 
fingrar kan fastna. 

2.3.2 Dimensioner 

När det kommer till vilka dimensioner som bör uppfyllas hos ett klättergrepp för att uppnå 
säkerhetskraven finns det tre huvuddimensioner som omtalas, dessa måste ha relationen 
𝑑2 ≤ 3𝑑1 och 𝑑3 ≤ 3𝑑1. Dimensioner finns förklarade i figur 10 och är de primära 
dimensionerna som kommer att tas i hänsyn till under konstruktionen. Utöver de 
dimensionskraven är det fritt att designa greppet utifrån önskad konstruktion (SS-EN 
12572:3–2017, Säkerhetskrav hos klättergrepp). 
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Figur 9. Diagram över de viktigaste dimensionerna när det kommer till konstruktion av klättergrepp, 
taget ur SS-EN 12572–3:2017. A Motsvarar den punkt där klättraren kan utsätta greppet för högsta 
belastningen, B är den motsatta punkten till A. De tre dimensionerna visar på avstånd från skruvhål, 
punkt A och B.    

 

2.3.3 Hållfasthet 

När det kommer till standarden hur klättergrepp ska utvärderas beskriver EN 12572 en 
förberedning samt två olika test ett klättergrepp bör genomgå, för att godkännas som säkert 
för användning. Ett undantag existerar för klättergrepp med en vikt lägre än 100 g.  
 
Inför testningen av hållfastheten ska greppet värmas upp till 70°, sedan läggas i vatten i 10 
minuter och slutligen kylas ner till -30°, och denna process upprepas fem gånger. Bedöms 
det att inga skador har uppstått hos greppet efter de fem cyklarna är genomförda går 
testningen vidare. 
 
Det första hållfasthetstestet innefattar ett grepp som, beroende på storlek, placeras på två 
stålstänger och sedan skruvas åt med en kraft på 2–8 kN, beroende på greppstorlek. Det 
andra hållfasthettestet är ett test där greppet monteras med en skruv för att sedan belastas 
med en kraft på 2,4 kN i en minut. Det ska göras med hjälp av en testrigg med en arm som 
pressar på den översta punkten hos klättergreppet, se figur 11. Klarar greppet dessa tester 
uppnår det industristandard för säkerhetskraven. 
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Figur 10. Testriggen som illustreras i SS-EN 12572–3:2017 där en gummitäckt arm pressar på den 
punkt som är längst ifrån klättergreppets botten. 

 

 

2.4 Produktionsmetoden hos Ergo Holds 

Ergo Holds är ett svenskt företag som tillverkar klättergrepp i hög volym med en 
produktionskapacitet på cirka 200,000 klättergrepp per år1. De använder sig av en 
polyesterkomposit för att uppnå de krav på hållfasthet som ett klättergrepp har, samt hålla 
produktionskostnaderna rimliga. 
 
Företaget använder en variant av metoden som beskrivs i avsnitt 1.1, där de först slipar till 
modeller i polyuretanskum, en process som tar 2–3 veckor, för att sedan lägga formerna i en 
låda innan de täcks med silikon. När silikonet har härdats tar de ur skummet ur formen och 
rengör formen genom att gjuta några gånger i den för att få bort alla rester av skum. Sedan 
gjuter de en första serie som de sparar för att enkelt kunna göra nya eller flera former. 
 
När formen är klar blandar de ihop sin polyesterkomposit som är i flytande form innan den 
härdas, för att sedan gjuta klättergreppen. Det tar cirka 15 minuter att fylla formerna och 
sedan ska de härdas i 45 minuter innan de kan tas ur. Därefter ska greppen härdas i en ugn i 
fyra timmar för att sedan slipas och packas. Finns det färdiga gjutformar tar processen från 
gjutning tills att greppen är färdiga cirka sex timmar.2 
  

 
1 Marklund, Kenneth; Fugu Sports AB, Skellefteå. Intervju 19 maj 2022. 
2 Marklund, Kenneth; Fugu Sports AB, Skellefteå. Intervju 29 april 2022. 
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3 Metod 

Detta kapitel avhandlar de metoder som valts för att genomföra studien och hur dessa 
påverkar resultaten, validitet och reliabilitet.  

3.1 Design av studien  

För att besvara en frågeställning inom ett ämne som saknar omfattande formell forskning 
kan en fallstudie utföras (Gustavsson och Säfsten, 2021). Studien som utfördes följde en 
anpassad fallstudie-mall som kan ses i figur 12. I fallet av klättergreppsproduktion var detta 
en relevant metod eftersom industrin på många sätt är i ett tidigt skede, och en 
vetenskaplig studie kan utvidga den nuvarande kunskapen inom de parametrar som 
påverkar produktionen. 
 
Fråga ett i frågeställningen besvaras kvantitativt i från resultat i simuleringar samt tester när 
det kommer till hållfasthet och material, medan den mer subjektiva aspekten som design 
och känsla mäts kvalitativt. Fråga två besvaras kvantitativt genom att jämföra hur väl 
greppen klarar av kraven på hållfasthet, kostnad av material samt ledtid, och jämföra dessa 
siffror med den nuvarande produktionsmetoden med siffror från Ergo Holds.  
 
Kraven på hållfasthet blir besvarade i form av experiment och tester av de prototyper som 
utförts och jämförande resultat för ett gjutet klättergrepp. Kostnaden för material samt 
framställning beräknas i grova drag för både additiv tillverkning och gjutning. Testerna visar 
hur väl greppen håller vid belastning av olika slag. Fråga tre besvaras genom att summera de 
resultat, både kvantitativa och kvalitativa som erhållits under arbetets gång. 
 

 
Figur 11. Utformning av fallstudie som används i arbetet. 

2. 

Litteraturstudie 
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3.2 Datainsamlingsmetod  

För att besvara frågeställningen och uppnå syftet med rapporten utfördes en 
litteraturstudie, simuleringar i SolidWorks, praktiska tester av klättergrepp, modifieringar 
och intervjuer.  

3.2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie utförds i syfte att utvidga kunskapen inom additiv tillverkning, 
materialvetenskap och klättergreppsindustrin. Det som studerades var vetenskapliga artiklar 
utförda av forskare från universitet runtom i världen och mer informella artiklar på olika 
hemsidor. Den databas som stod för de vetenskapliga artiklarna var Web of Science som är 
en databas specialiserad inom teknik.  

3.2.2 Klättergreppstest 

För att testa egenskaperna hos de additivt tillverkade klättergreppen utsattes de för ett test 
där en kraft belastade greppet i en position som ansågs vara vanligt förekommande, i syfte 
att undersöka hur det påverkar klättergreppet. Experimentets syfte var att praktiskt testa 
hur hållfast ett additivt tillverkat klättergrepp är, och observera hur de olika delarna 
påverkas av belastning. Testet var baserat på SS-EN 12572:3–2017 beskrivning av 
klättergreppstest och en beskrivning finns i kapitel 5. 

3.2.3 Simuleringar  

Simuleringar utfördes i SolidWorks inbyggda verktyg som använder sig av finita 
elementmetoden (FEM) för att estimera fysikaliska egenskaper hos en konstruktion. Med 
FEM kan en konstruktion delas in i ett flertal mindre element som kan beskrivas med 
partiella differential ekvationer, och dessa löses av programvaran (Simscale, 2020). Olika 
material användes i simuleringarna i syfte att observera hur klättergreppen påverkades vid 
belastning, men även hur mycket de teoretiskt klarade av.  

3.2.4 Intervjuer 

Intervjuer utfördes i syfte att erhålla kunskap som ej kunde hittas i akademisk litteratur eller 
databaser online, men även för att bekräfta den information som förskaffats. I denna studie 
utfördes ett par semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med 
klättergreppsproduktion, byggande av klätterleder samt utövare av sportklättring. 
Intervjuerna byggde på både inledande och uppföljande frågor, men även sonderande och 
specificerande frågor ställdes. Detta i syfte att få en bredd på intervjufrågorna, men även 
undvika att missa områden som var viktiga i arbetet (Gustavsson och Säfsten, 2021).  
 
Intervjufrågorna till Ergo Holds tänktes igenom under en vecka och motsvarade de frågor 
som uppstod vid arbetets gång, samt vid de svar som ej ansågs vara tillfredsställande 
ställdes följdfrågor i syfte att klargöra meningen hos svaren. Intervjun med ledsättaren 
utfördes endast för att få en empirisk bekräftelse på simuleringsresultat och intervjuer med 
klättrare var i syfte att undersöka om åsikt kring additiv tillverkning av klättergrepp och 
utformning.  
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3.3 Dataanalys 

För att besvara frågeställning 1 och delvis 2 krävs kvantitativa data i form av materialdata 
som ger information om hållfasthet, simuleringsdata från de olika iterationerna av designen 
hos klättergreppet samt data från testerna som utfördes. Data från simuleringarna 
jämfördes mot den teoretiska data från litteraturstudien för att bedöma rimligheten i de 
resultat som erhölls.  
 
Testerna där de vanligt förekommande polyuretangreppen jämfördes mot de additivt 
tillverkade greppen med variabeln kraft (F) de klarar av innan brottgränsen nås.  
Frågeställning 2 besvaras genom skillnaden i vikt greppen klarade av under testerna samt de 
ekonomiska skillnaderna i produktion och ledtid. Vid testerna var det viktigt att förstå att 
klättergreppen är anisotropiska. Det innebär att greppet har olika egenskaper i olika 
riktningar. Det finns därmed en variation i prestandan som antogs vara normalfördelad, 
eftersom det är normalfördelat huruvida greppen kommer klara en högre eller lägre vikt än 
referensvärdet. Referensvärdet är genomsnittliga prestandan hos klättergrepp, där det bör 
finnas lika många som är över referensvärde, som under. Det ger en normalfördelning i 
hållfasthet. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att uppnå god validitet i studien måste de tester som utförs på klättergrepp följa 
vetenskaplig praxis och utföras på ett så snarlikt sätt som möjligt vid de olika iterationerna. I 
avseende på extern validitet hos studien bör de resultat som uppnås vara relevanta för 
frågeställning (Gustavsson och Säfsten, 2021). Intern validitet uppnås genom att studiens 
resultat kan förklaras med det som uppmätts. All data har granskats med källkritik i åtanke 
eftersom en del av informationen angående klättergreppsproduktion inte är entydig.  
 
För att uppnå hög reliabilitet, något som innebär att studien är trovärdig, måste de resultat 
och metoder som redovisas vara tydligt utformade och beskrivna för att möjlighet till 
återupprepning ska kunna ske (Gustavsson och Säfsten, 2021). I denna studie var det viktigt 
att den data som togs fram i litteratursökningen angående hållfasthet och konstruktion var 
från trovärdiga källor, samt att de källor som refereras kunde bekräftas av en tredje part 
(ämnesgranskare) vid behov. Alla experiment och simuleringar utfördes på ett metodiskt 
sätt med tydlig dokumentation för möjlighet till både återupprepning och granskning av 
resultat och metod, men även i syfte att vara konsekventa under studiens gång. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Studien följer Vetenskapsrådets principer om forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2021). Exempel på forskningsetik är huruvida studien är pålitlig och data inte blivit 
falsifierad, objektivitet och tillförlitlighet. All data som tagits fram i studiens experiment, 
samt den data som insamlats via litteratursökningen, är objektiv i den omfattning att både 
det som kan anses vara negativt och positivt för studiens syfte är med i rapporten. Datan 
från testerna har heller inte falsifierats med fördel till additiv tillverkning, utan är de resultat 
som erhölls via experiment och simuleringar. 
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Vid de intervjuer som utfördes blev samtliga personer informerade om syftet, samt 
förfrågade huruvida samtycke för publicering är godkänt. De intervjuer som utförts skriftligt 
har endast redigerats i syfte att förmedla informationen mer koncist, samt korrektionen av 
stavfel. Detta innebär såklart att reliabiliteten äventyras till en viss del, eftersom all 
information ej publiceras, äventyras reliabiliteten till viss del, men en bedömning utfördes 
och det ansågs att redigeringarna rimligtvis inte påverkar de erhållna resultaten.   
 
Studien undersöker delvis en automation av ett hantverk, vilket skulle kunna innebära 
förlust av jobb hos de som utför klättergreppsproduktion, vilket är ett dilemma som 
påverkar alla jobb där arbete utförs för hand. Syftet med studien är dock inte att frånta 
arbete, utan att skapa fler möjligheter och alternativ för produktion. Därav kan de resultat 
som erhålls både vinklas negativt och positivt, sett till människors arbeten, beroende på 
intention hos läsaren.     
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4 Konstruktion 

Detta avsnitt avhandlar konstruktion och design av klättergrepp, vilka variabler som är 
viktiga att ha i åtanke samt vilka säkerhetskrav som existerar enligt den svenska standarden 
SS-EN 12572–3:2017. De krav som relaterar till konstruktionen kommer att granskas i detta 
kapitel. 

4.1 Ergonomi och Textur 

Hos klättergrepp finns det en viktig ergonomisk faktor, nämligen texturen hos ytan av 
klättergreppet. Idag tillämpas en textur som kan beskrivas som porös hos alla klättergrepp. 
Ytan har hål som endast går ner någon millimeter i greppet, se figur 13. Hos de traditionellt 
tillverkade greppen uppstår en textur naturligt vid gjutningen eftersom silikonformarna de 
gjuts i har en invändig textur. Denna textur uppstår eftersom materialet klättergreppen 
formas i är porösa, och denna porositet ger silikonformarna en textur som tillsammans med 
magnesiumpulver ger en nästan klistrig yta.  
 

 
Figur 12. Ett klättergrepp i polyuretan med både den förutnämnda texturen samt 
magnesiumkarbonat applicerat. 

 
För att åstadkomma en liknande textur hos additivt tillverkade klättergrepp undersöktes ett 
flertal metoder. Den främsta var att använda SolidWorks inbyggda texturfunktion samt testa 
att tillverka ett grepp med textur. Det gav ett blandat resultat där texturen såg bra ut men 
på grund av att additivt tillverkade detaljer i ABS och PLA redan är relativt släta blev även 
texturen det. Efter några testomgångar framgick det att det var möjligt att printa textur som 
tillsammans med magnesiumkarbonat kunde öka friktionen, men inte tillräckligt för att 
anses vara tillräcklig för klättring. 
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4.2 Material 

Materialvalet påverkar vilka möjligheter det finns när det kommer till ergonomi samt 
hållfasthet hos greppet, men det är även viktigt att materialet inte är skadligt för människor 
och miljö, något som SS-EN 12572–3 påpekar i säkerhetskraven. Materialen som användes i 
projektet är ABSplus som tillverkas av Stratasys och PLA inköpt från Clas Ohlson. Kostnaden 
för ABSplus var cirka 2800 kr/kg medan vanligt PLA endast kostade 229 kr/kg (Plot-it, u.å., 
Clas Ohlson, u.å.).  

4.2.1 Materialåtgång 

Ett starkt argument för additiv tillverkning är faktumet att det går att använda mindre 
material för samma volym eftersom det går att styra mängden ifyllnad i ”slicer”-program 
(all3Dp, 2022). Detta är bra från både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Den 
ekonomiska faktorn i och med den lägre åtgången av material grepp, jämfört med ett 
traditionellt gjutet grepp. Det är även bättre för miljön eftersom det åtgår en mindre mängd 
material, och bättre för arbetsmiljö i och med att greppen blir lättare att hantera.  

4.3 Simuleringar i SolidWorks med FEM 

För att utvärdera huruvida klättergreppet teoretisk kommer klara av belastningen på 2,4kN 
utfördes en simulering i SolidWorks. Simuleringens begränsningar bestod av en kraft som 
applicerades på den övre delen av greppet, där det är tänkt att klättraren ska hålla i, samt 
en fästpunkt i skruvhålet som är den primära ytan där greppet fästes, se figur 14. 

 
Figur 13. De krafter och fixturer som användes vid simuleringarna på klättergreppet. Till höger visas 
krafterna (lila pilar) och till vänster visas fixturen (gröna pilar) som motsvarar skruven i greppet. 

 
 
De resultat som erhölls visade på att de högsta spänningarna som erhölls i klättergreppet 
var 23.8 MPa, vilket är inom gränsen för vad ABSplus och PLA ska klara av. Vid simulering för 
att finna den maximala kraften klättergreppet klarade av erhölls en kraft på 3.6kN innan 
brottgränsen på cirka 36 MPa uppnåddes. De högsta spänningarna uppstod vid skruvhålet, 
se figur 15.  
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Figur 14. De högsta spänningarna uppstod i skruvhålet enligt de simuleringar som utfördes. 

 

4.3.1 D1-avstånds inverkan på hållfasthet 

Inom SS-EN 12572–3:2017 nämndes tre dimensioner som var viktiga vid 
klättergreppskonstruktion och parametern 𝑑1 hade en direkt inverkan på de andra två 
dimensionerna och detta innebar att det var den viktigaste dimensionen att undersöka i 
första hand. För att åskådliggöra hur dimensionen 𝑑1 påverkar hållfastheten utfördes 
simuleringar i SolidWorks där 𝑑1 förflyttades 2,5 mm mellan varje simulering och kraften 
som applicerades var 2,4 kN, se figur 16. Fixturen samt kraften var likadan som vid de andra 
simuleringarna.  

 
Figur 15. Resultaten av simuleringar med 2,4 kN där variabeln "d1" undersöktes och de motsvarande 
von Mises-spänningarna som uppstod vid varje avstånd. 
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4.4 Resultat av konstruktion 

Med de kraven på ergonomi och dimensioner som ställdes på klättergrepp utfördes en 
passande konstruktion som kunde användas genom arbetets gång. De primära 
dimensionerna 𝑑1, 𝑑2 𝑜𝑐ℎ 𝑑3 var huvudfokus vid designen, se kapitel 2.3.1 och 2.3.2, och 
alla former och kanter blev relativt avrundade för att undvika vassa kanter. Skruvhålets 
dimension var reglerad av den standardiserade M10-skruven som används vid all 
klättergreppsmontering. 
 
Det resulterade i en konstruktion med dimensioner som klarade de säkerhetskrav som 
ställdes och var anpassad för att maximera klättergreppets hållfasthet. De slutgiltiga 
dimensionerna kan ses i figur 17. Ett relativt litet klättergrepp valdes för tillverkning för att 
öka tillverkningshastigheten samt minska materialåtgången. Enligt SS-EN 12572–3 definieras 
de dimensioner som valts som ett litet klättergrepp. 
 

 
Figur 16. Slutgiltig konstruktion av klättergreppet som användes under testerna. 

 

4.5 Additiv tillverkning av klättergrepp 

En viktig faktor vid additiv tillverkning är vilken riktning greppet ska tillverkas i. Detta beror 
på hur greppet ska monteras på väggen, samt hur det är tänkt att användas. Lagerlinjerna 
måste anpassas att dragkraften från en klättrare ska bli parallell med lagerlinjerna. Greppet 
som valdes att tillverkas är av en relativt enkel form, vilket gjorde det enkelt att avgöra att 
greppet borde printas vänt 90° på ena sidan, se figur 18. För att skruvhålet och all geometri 
som sticker ut över botten ska vara möjlig att tillverka behövs stödstruktur tillämpas. 
 
Skrivaren som användes på Ångströmlaboratoriet använder ett annat material än ABSplus 
som stödstruktur vid tillverkningen. Detta material kan lösas upp i en lösning av lut för att 
underlätta efterbearbetning, men det gick även att använda en kniv och en fil för att 
manuellt ta bort stödstrukturen.  
 
Hos greppen tillverkade i PLA tillämpades också en stödstruktur, men begränsningarna med 
en hobbyprinter var att stödstrukturen också bestod av PLA. Det var mycket lätt att ta bort 
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för hand jämfört med ABSplus som krävde verktyg som hade en tendens att lämna 
stödstrukturmaterial. Lagerhöjden på 0.25 mm och väggtjockleken på 1 mm var två viktiga 
faktorer som ej gick att förändra hos ABSplus-skrivaren, och för att få en jämn jämförelse 
med PLA användes samma parametrar.  
 

 
Figur 17. Klättergreppet i mjukvara för additiv tillverkning där koden som 3D-skrivaren skapas, samt 
alla parametrar för ifyllnad, väggtjocklek och liknande bestäms. Till höger i ljusblått illustreras 
stödstrukturen som möjliggör tillverkning i luften. 
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5 Utvärdering av konstruktion 

För att utvärdera konstruktionen hos klättergreppen samt lämpligheten vid praktiskt 
användande utfördes tester i en klätterhall. Dessutom genomfördes kostnads- och 
ledtidsberäkningar för produktion av både additivt tillverkade och traditionellt gjutna grepp. 

5.1 Tester att additivt tillverkade klättergrepp 

För att utvärdera konstruktionen i studien designades ett test där det additivt tillverkade 
klättergreppet fästes på en artificiell klättervägg, där en last sedan hängdes på. Monteringen 
av greppet utfördes med en skruvdragare med ett moment på 50 Nm. Väggen där 
klättergreppet monterades hade en lutning på 20° för att undvika den stora lastens 
vidröring av väggen, se figur 19.  
 
Därefter lades vikter på med hjälp av en lastspännare för att hissa upp vikterna från marken 
och belastningen ökade stegvis med 10–15 kg per testomgång.  Testet utfördes i minst en 
minut, likt det test som beskrivs enligt SS-EN 12572–3. Därefter monterades greppet ner för 
att inspektera huruvida sprickbildning eller deformation uppstått. 
   

 
Figur 18. Test av additivt tillverkat klättergrepp med 245 kg upphängt. 
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Klättergreppen tillverkade i ABSplus hade tre olika ifyllnadsnivåer, se figur 19, på grund av 
begränsningar hos 3D-skrivaren som användes. Enligt grafen framtagen av Aizpun et al (se 
figur 7) bör ifyllnadsmängd över 60% inte påverka hållfastheten hos greppet i allt för stor 
omfattning. Utan det som snarare påverkar hållfastheten är faktumet att de yttre lagren hos 
klättergreppet blir tunnare vid de lägre ifyllnadsmängderna, något som var förinställt hos 
3D-skrivaren.  

 

Figur 19. De tre alternativ av ifyllnad i arbetet, Solid som motsvarar 100% ifyllad, Sparse - 
high density (hög densitet) motsvarar 75% ifyllnad och Sparse - low density (låg densitet) 
motsvarar 41% ifyllnad. 

 
De klättergrepp som tillverkades i både solid och hög densitet klarade av testet med 245 kg 
utan synlig deformation. Testningen av greppet tillverkat i låg densitet klarade till en början 
av 105 kg, men när 120 kg hissades upp hördes ett knakande ljud från greppet. Greppet höll 
trots detta upp de 120 kg i en minut men när det monterades ner åskådliggjordes ett flertal 
tydliga sprickor i greppet, se figur 20.  
 

 
Figur 20. De sprickor som uppstod vid 120 kg belastning av greppet i ABSplus med låg densitet-
ifyllnad. 

5.2 Förstärkning av konstruktion 

För att förbättra konstruktionen behövde skruvhålet förstärkas, eftersom det var där 
brotten uppstod i både tester och simuleringar. Den metoden som valdes att använda för 
förstärkning bestod av en bussning med kant i aluminium med syfte att fördela lasten mer 
jämnt, samt öka hållfastheten hos greppet i och med den ökade håldiametern hos 
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klättergreppet. Simuleringar utfördes för att avgöra huruvida det fanns en optimal 
håldiameter, se figur 21. 
 

 
Figur 21. Resultaten vid simuleringar i SolidWorks med klättergrepp. Värdet för spänningen är det 
maximala von Mises-spänningen som uppkom vid 2,4 kN samt den motsvarande håldiametern. 

 
När det kom till dimensionerna hos bussningen utfördes det inga beräkningar utan en 
godtycklig tjocklek på 2 mm på bussningen, samt en 3 mm tjocklek på läppen tillverkades, se 
figur 22 för dimensioner och utseende. Längden på bussningen konstruerades för att nå 
genom skruvhålet, för att försäkra en genomgående förstärkning. CAD-modellen av 
klättergreppet behövde uppdateras för att bussningen skulle få plats.  
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Figur 22. Bussningen med kant som konstruerades i syfte att stärka de additivt tillverkade 
klättergreppen 

 

5.3 Resultat av förstärkning 

När bussningen väl tillverkats provades monterbarhet samt hur passningen mot greppet var, 
se figur 23. Sedan utfördes fler tester för att avgöra om, och hur mycket det förstärkte 
konstruktionen. Klättergreppet med låg ifyllnad i ABSplus gick från att klara 105 kg till att 
klara av belastningen på 245 kg, utan någon synlig deformation eller sprickbildning.  
 
Bussningen stärkte greppet med minst 230 %, vilket innebär att om bussningen med läpp 
används vid montering av additivt tillverkade klättergrepp ökar friheten i materialval samt 
mängden ifyllnad signifikant. Faktumet att bussningen signifikant ökade styrkan innebar att 
testerna kunde gå vidare till polylaktid (PLA).  
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Figur 23. Additivt tillverkat klättergrepp i ABSplus, monterad med aluminiumhylsa. 

 
Samma CAD-modell som greppet i ABSplus tillverkades med användes för att tillverka ett 
likadant grepp, fast denna gång i PLA. 3D-skrivaren som användes för det var inte en från 
Stratasys, utan en för hobbyister med intresse i additiv tillverkning. PLA-greppet fick 
genomgå samma test som de tidigare greppen tillverkade i ABSplus utsatts för. PLA-greppet 
med bussning klarade av 245 kg, och när greppet monterades ner efter testet upptäcktes 
ingen sprick- eller deformationsbildning.  
 

5.4 Kostnadsberäkning 

Det är viktigt att utföra en kostnadsberäkning för att bedöma huruvida additiv tillverkning är 
en ekonomiskt lämplig tillverkningsmetod. För att genomföra detta krävdes mycket 
information från både traditionell gjutningstillverkning samt additiv tillverkning. 
Kostnadsberäkningarna är endast utförda på en basal nivå eftersom mängden faktorer som 
går in i en sann kostnadsberäkning ej var tillgängliga under arbetets gång.  
 

5.4.1 Kostnadsberäkning för additivt tillverkat grepp 

Kostnaden hos materialet, elen och aluminiumet beräknades för att få en uppskattning på 
råmaterialkostnaden hos additiv tillverkning av klättergrepp. Detta eftersom det var de 
primära komponenterna som ingick i konstruktionen. Kostnaderna beräknades med 
förutsättningarna att greppen som tillverkades var av liknande storlek som klättergreppet i 
detta arbete. En serie på 20 klättergrepp räknas på för att få en rimlig uppskattning vid en 
liten produktion, och beräkningarna kan ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Materialkostnad för additiv tillverkning av 20 styck klättergrepp i ABSplus med låg densitet 
(cirka 41% ifyllnad). Även en beräkning för ett grepp med 100% ifyllnad utfördes. 

Antal grepp 
[stycken] 

ABSplus 
(2860 kr/kg) 

El-kostnad 
[KWh] 

Aluminium 
[26 mm, ⌀20 mm] 

Totalkostnad 

1 171,6 kr 8 kr 4 kr 183,6 

20 3432 kr 160 kr 80 kr 3672 kr 

     

- PLA 
(229 kr/kg) 

- - - 

1 36,64 kr 5 kr 4 kr 45,64 kr 

20 732,8 kr 100 kr 80 kr 912,8 kr 

 
 

5.4.2 Kostnadsberäkning för gjutning i polyester 

För att utföra en kostnadsberäkning av ett klättergrepp tillverkat med gjutning i polyester 
behöver alla faktorer som direkt inverkar på produktionen kännas till. Utifrån intervjuer 
framkom det att de största materialkostnaderna vid polyestergjutning bestod av följande; 
material, blomskum som används för formgivning, silikon till silikonformarna, se tabell 3. 
Kostnaden för att driva ugnen och efterbearbetning beräknas ej. Silikonformen antogs ha 
cirka två gånger volymen som de tjugo klättergreppen tillsammans har.  
 
 
 
Tabell 3. Kostnad för gjutning av polyester-grepp med antagandet att det är 20 unika former som ska 
tillverkas. 

Antal 
grepp 

[stycken] 

Polyesterkomposit 
(30 kr/kg) 

Blomsterskum Silikonform Totalkostnad 

1 7,14 kr 39 kr 175 kr 186,14 kr 

20 142,8 kr 780 kr 3500 kr 4422,8 kr 

 

5.5 Ledtidsberäkning 

Vid uppskattning av ledtiden för varje produktionsmetod är det svårt att ge exakta svar utan 
att ha mätt tiderna i på plats, alltså är de siffror som följer endast en uppskattning baserad 
på information tillgänglig online, empiri och svar från intervjuer. 

5.5.1 Ledtid vid additiv tillverkning 

Ledtiden för additiv tillverkning beräknas utifrån hur lång tid det tar att framställa CAD-
modellen, svarva bussningen och att skriva ut greppet. Det är dessa tre faktorer som primärt 
inverkar på ledtiden. Tiden som går åt till att konstruera en ny modell i CAD antas utifrån 
empiri i SolidWorks, men den kan variera beroende på hur avancerad formen som skapas 
antas vara.  
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Själva additiva tillverkningen beror på vilket material och vilken skrivare det är som används. 
Dyra skrivare kan tillverka i en mycket högre hastighet än en billig, likaså tar en avancerad 
geometri mer tid än en enkel form. Här används den egna tidsåtgången som utgångspunkt. 
Tillverkning av bussning antas utföras på plats eftersom det kräver exakta mått som 
återförsäljare ej tillhandahåller.   
 
Tabell 4. Inom ramarna av arbetet är det dessa tre moment som påverkar ledtiden. 

Antal 
grepp 

CAD/konstruktion 
[h] 

Additiv 
tillverkning [h] 

Svarvning av 
bussning [h] 

Ledtid  
[h] 

Antal dagar 
[24 h] 

1 0,5–1 4–12 0,25 4,75–
13,25 

0,2–0,55 

20 10–20 80–240 5 95–265 3,95–11,05 

 

5.5.2 Ledtid vid gjutning 

Vid gjutning är det ett flertal moment som ska utföras, dessa är utformning av greppform i 
skum, skapande av silikonform, gjutning och efterbearbetning som påverkar ledtiden, se 
tabell 5. Tiderna ges i intervall eftersom det är många faktorer som påverkar hur effektivt 
det går att tillverka klättergrepp genom denna metod. Hastigheten hos arbetaren är en stor 
komponent som avgör ledtiden i detta fall. En viktig faktor är även att gjutningsarbetet 
endast utförs 8 timmar om dagen, i stället för dygnet runt som additiv tillverkning antas 
utföras. 
 
Tabell 5. Uppskattad ledtid vid gjutning av klättergrepp i polyester med siffror i timmar. De lägsta 
siffrorna är de snabbaste möjliga tiderna. 

Antal 
grepp 

Tillverkning 
av gjutform 

[h] 

Gjutning 
[h] 

Härdning 
i form 

[h] 

Härdning i 
ugn 
[h] 

Efterbearbetning 
(Slipning) 

[h] 

Ledtid 
[h] 

Antal 
dagar 
[24 h] 

1 3–7,5 0,16–0,25 0,75  4–5 0.1 8–13,6 1–1,7 

20 60–150 3,2–5 0,75  4–5 2 70–
162,8 

8,75–20,3 
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6 Analys 

En analys utförs i syfte att besvara de frågeställningar som ställdes i avsnitt 1.4, och i detta 
avsnitt ska resultaten från kapitel 4 och 5 analyseras. Analysen utförs med hjälp av data från 
beräkningar, litteraturstudie, intervjuer, simuleringar och tester. 

6.1 Frågeställning 1 

Hur ska klättergrepp designas och konstrueras för att klara av säkerhetskraven enligt SS-EN 
12572–3:2017 vid additiv tillverkning? 

Denna frågeställning, som kan ses i kapitel 1.4, har besvarats genom litteratursökning samt 
de tester och simuleringar som utförts under arbetets gång. Från litteratursökningen erhölls 
information kring standarden som föreskriver hur designen på ett klättergrepp ska se ut, 
samt vilka krav det finns på hållfasthet och styrka. Även materialegenskaper är viktiga data 
som hjälper vid simuleringar och beräkningar. 
 
Enligt SS-EN 12572–3:2017 finns tydliga riktlinjer i hur ett klättergrepp ska utformas, men 
utöver de kraven som nämns i kapitel 2.3, är det fritt att tillverka klättergrepp i önskad form 
och material. Den primära aspekten som fanns i åtanke vid konstruktionen av klättergrepp 
för additiv tillverkning, låg främst i hur designen skulle optimeras för att maximera 
belastningen greppet klarade av. 
 
Vid simuleringar och tester i kapitel 4 och 5 erhölls data om hållfastheten hos klättergrepp 
tillverkade i ABSplus och PLA, samt hur och var de största belastningar uppkom. 
Simuleringarna påvisade att de största spänningarna dök upp vid skruvhålet, ett resultat 
som stöds av intervjuer med ledsättare. Resultaten från testerna bekräftade att 
simuleringarna var rättvisande, något som ökade reliabiliteten hos simuleringarna.  
 
Ifyllnadsmängdens inverkan på hållfasthet hos additivt tillverkade klättergrepp visade sig 
inte vara signifikant vid testerna på greppen i ABSplus med 100% ifyllnad och 75% ifyllnad, 
ett resultat som stödjs av teorin i kapitel 2.1.2. Materialvalet är även en av de viktigare 
faktorerna för att skapa en additivt tillverkad detalj, se kapitel 2.2.3, 
 
Säkerhetsföreskriften som tas upp i kapitel 2.3 nämner även risken för personskada om ett 
klättergrepp går sönder. Det kan uppstå vassa kanter om en bit av greppet bryts av och i 
värsta fall kan stora delar av greppet lossna, något som kan orsaka skada på klättrare som 
infinner sig under greppet. Risken för skada minskar om greppen till viss del är ihåliga och 
tillverkade i material med lägre densitet än de gjutna greppen, samt resultaten i kapitel 5.1 
uppvisade ett duktilt brott. 
 

6.2 Frågeställning 2 

Hur påverkar additiv tillverkning av klättergrepp ledtider och kostnader inom 
klättergreppsproduktion? 
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Denna frågeställning besvaras genom att beräkna ledtiden och kostnader hos gjutna och 
additivt tillverkade klättergrepp. Beräkningen av kostnader innefattar alla materialkostnader 
samt den åtgångna elen, medan ledtiden beräknas för den tid som åtgår vid vald 
produktionsmetod. De två olika tillverkningsmetoderna har olika faktorer som inverkar på 
kostnader och ledtid, men är ändå direkt jämförbara.   

När det kommer till ledtid är klättergreppens storlek en primär begränsning eftersom det 
begränsas av hur snabbt 3D-skrivaren kan arbeta, samt vilken volym klättergreppen har. Vid 
gjutning ligger begränsningarna i ledtid vid formgivning, efterbearbetning och framför allt 
faktumet att arbetet endast utförs åtta timmar per dag. Vid additiv tillverkning är det möjligt 
för 3D-skrivare att arbeta dygnet runt, något som inom manuell produktion inte är möjligt 
utan tre gånger mer anställda. Processen när 3D-skrivaren tillverkar greppet kan påskyndas 
genom att välja en lägre ifyllnadsmängd, något som direkt inverkar på hållfastheten som 
visas i kapitel 2.3.1 och 2.3.2, men som kan förkorta processen med upp till 50%.  

De primära kostnadsdrivarna vid gjutning ligger i kostnaden för att tillverka gjutformar i 
silikon och arbetarna som utför arbetet, se kapitel 5.4. Materialet greppet består av är 
billigare än sin motpart i filament.  Att minska materialkostnad inom gjutning är endast 
möjligt om ett billigare material används, men vid samma volym och form som ett additivt 
tillverkat grepp, kommer ett gjutet grepp alltid behöva vara solid. Vid additiv tillverkning är 
det lättare att sänka materialåtgång och därför sänka kostnader eftersom greppen kan 
tillverkas med lägre ifyllnadsmängd, vilket resulterar i mindre material använt.  

6.3 Frågeställning 3 

Vilka för- och nackdelar finns det med additiv tillverkning kontra gjutning hos klättergrepp? 

Denna frågeställning har besvarats genom litteratursökningen, där information om 
återvinning, inverkan på miljö, hållfasthet och produktionstekniker har inhämtats. Även de 
klättergrepp som konstruerats och tillverkats, samt de lösningar som använts för att lösa 
problem under arbetet har givit relevant data. Kostnads- och ledtidsberäkningarna har även 
tillämpats för att fastställa diverse för- och nackdelar. 

6.3.1 Fördelarna hos additiv tillverkning  

Vid additiv tillverkning av klättergrepp är den förkortade ledtiden en fördel vid små serier 
eller vid produktion där endast unika former eftersökes, som kan ses i kapitel 5.4. Additiv 
tillverkning klarar även av att producera detaljer som ej är möjliga att gjuta, detta i och med 
begränsningen som gjutning innebär när detaljen ska plockas ur gjutformen. En annan 
fördel som kan ses i kapitel 5.4 ligger i möjligheten att konstant tillverka nya former medan 
gjutning begränsas av den tid det tar att skapa nya silikonformar. Dessutom kan en 3D-
skrivare vara kontinuerligt i bruk och arbeta i princip dygnet runt, något som inte är möjligt 
vid gjutning där arbetare manuellt måste utföra arbetet.  
 
Materialvalet vid additiv tillverkning har en stor inverkan på hållfasthet, som påvisats i 
kapitel 2.1 och 2.2, och med hjälp av de förstärkningar som utfördes kunde materialåtgång 
minskas hos ABSplus samt möjliggjorde användning av PLA. Materialvalet påverkar även 
ergonomin, och när det kommer till PLA och ABSplus har de en lägre densitet än 
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polyesterkompositen, vilket innebär att det kan bli lättare för en ledsättare att hantera 
greppen när en klätterled byggs.  
 
Miljöpåverkan vid additiv tillverkning är även en aspekt som kan anses vara en fördel, 
eftersom termoplaster kan återvinnas, se kapitel 2.2. Det innebär att additivt tillverkade 
klättergrepp kan återvinnas, vilket gör det möjligt att begränsa plaståtgång vid tillverkning, 
medan härdplasterna som används i dagens klättergrepp inte är återvinningsbara. 
Hållfasthetsegenskaperna kommer dock försämras vid återvinning, se kapitel 2.2.4, men det 
resulterar i en mer miljövänlig produkt än en gjuten motsvarighet. Klättergrepp tillverkade i 
PLA är i viss mån biologiskt nedbrytbara, se kapitel 2.2.1, något som även är positivt även 
om det krävs speciella omständigheter för att uppnå nedbrytningen.  
 
 
 

6.3.2 Nackdelarna med additiv tillverkning  

Stora detaljer tar längre tid att tillverka additivt, medan vid gjutning avgörs inte 
tidsåtgången av greppstorleken i samma utsträckning. Det finns även en gräns hur stora 
grepp som går att tillverka additivt i och med begränsningarna hos byggplattan där 
utskrifterna utförs.  
 
Materialen får en väldigt blank och fin yta, något som är bra för modeller med estetiska 
krav, men som hos klättergrepp inte är en lika bra egenskap. Där eftersöks i stället hög 
friktion mellan kropp och grepp. Materialet som används i additiv tillverkning kostar mer än 
tio gånger så mycket som polyester och polyuretan.  
 
Additiv tillverkning av klättergrepp kräver kunskap inom CAD, additiv tillverkning och rätt 
förutsättningar för att ett klättergrepp ska kunna tillverkas. Används inte exakt rätt 
inställningar för rätt material kan det visa sig bli omöjligt att försöka tillverka en detalj i en 
3D-skrivare, eller så kommer det att bli ett dåligt resultat. Att konstruera ett nytt 
klättergrepp i ett CAD-program, jämfört med att utföra designen för hand i skum, kan även 
vara en svårighet vid produktion där resultatet inte kan fysiskt vidröras förrän ett flertal 
timmar senare.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och utvecklas resonemang kring analysen och resultaten från 
tidigare kapitel, och förklaringar till diverse avvikelser, funderingar och val av metoder 
utförs. 

7.1 Studiens resultat 

Denna studies syfte har varit att svara på de tre frågeställningar som redogjordes i avsnitt 
1.4 samt att uppnå syftet 1.3. Tillsammans med analys, resultat och teori kommer 
resonemanget i att hitta svar till de tre frågeställningarna förklaras och diskuteras. 

7.1.1 Frågeställning 1 

Den första frågeställningen om säkerhet och hållfasthet hos additivt tillverkade klättergrepp 
besvarades med teori, simuleringar och tester. Teorin bekräftade att det var viktigt med rätt 
inställningar i 3D-skrivaren och passande materialval.  Problem kan ändå uppstå även om 
rätt material används eftersom det är möjligt att tillverka ett klättergrepp som inte klarar av 
245 kg, ifall det inte är tillräckligt med värmeenergi mellan lagerlinjerna som håller ihop 
klättergreppet. Dessutom är det viktigt att lagerlinjerna tillverkas i en parallell riktning med 
de dragkrafter som greppet kommer utsättas för. Resultaten säger inget om hur mycket vikt 
ett additivt tillverkat klättergrepp skulle klara av ifall lagerlinjerna var vinkelräta mot 
dragkraften. Antagandet är att det skulle bli lägre.  
 
Både ABSplus- och PLA-klättergreppen hade hala ytor, vilket är negativt utifrån ett 

ergonomiskt perspektiv. Magnesiumkarbonat hjälpte till en viss del, men skulle greppet inte 

vara konstruerat för att lätt greppa, skulle det vara farligt att hänga i det. En annan metod 

hade varit att måla greppet med ett tunt lager färg för att sedan hälla på finkornig sand, och 

uppnå en textur som liknar den hos fint sandpapper. Detta kräver dock efterbearbetning 

vilket är något som inte har undersökts i arbetet, eftersom det höjer ledtiden och 

kostnaderna. 

 
Resultaten från simuleringarna var även över förväntan, där efter en liten optimering i 

konstruktion påvisades att ett klättergrepp tillverkat i ABSplus teoretiskt skulle klara av 360 

kg innan brottgränsen uppnåddes.  Detta resultat mottogs med en viss skepticism eftersom 

simuleringarna är grundläggande, samt att materialet antas vara isotropiskt. Dessutom var 

simuleringsparametrarna förenklade, där endast en fästpunkt i skruvhålet antogs, samt en 

uniform belastning över hela insidan av greppet tillämpades. Det innebar att resultaten 

hade en lägre validitet än om alla förutsättningar och variabler skulle ha åtagits.  

Ett resultat som även var oväntat i simuleringarna var inverkan på en ökad skruvhålsstorlek, 

eftersom en ökad area rimligtvis borde sänka spänningen enligt definitionen av tryck 

(massa/area). Trots att simuleringarna inte visade på en garanterad ökning i hållfasthet i 

ökning av skruvhålsstorlek, användes ändå en sådan metod för att öka hållfastheten. Det 

visade sig att trots denna missvisning från simuleringarna så ökade styrkan markant när 
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skruvhålet dimensionerades upp. Det kan även ha att göra med passningen på skruven 

jämfört med bussning också. 

 

Bussningens dimensioner och materialval var inte grundade i någon teori eller beräkning, 

utan valdes utifrån vad som verkade rimligt vid tillfället. Beräkningar och simuleringar kunde 

ha utförts i syfte att utveckla en mer optimerad konstruktion, men eftersom den första 

prototypen av bussning förstärkte greppet med minst 230%, fanns det inget behov av 

noggrannare granskning av optimal konstruktion. Aluminium är dock en relativt mjuk metall 

och tydliga märken kunde urskiljas efter nedmontering, där skruvskallen hade gjort grova 

märken i läppen på bussningen.  Vid större produktion kan det vara mer motiverat att hitta 

en mer optimerad bussning i stål, eller en i aluminium med mindre materialåtgång.  

En intressant detalj som nämns i standarden var att klättergrepp med en vikt lägre än 100 g 
ej behöver utsättas för testet med belastningen på 2,4 kN. Detta är relevant eftersom 
greppet tillverkat i ABSplus med låg densitet-ifyllnad endast vägde 58 g. Det innebär att 
greppet enligt föreskrifterna ej behövdes testas. Trots detta testades alla grepp oavsett vikt. 
Det antas att regeln existerar eftersom grepp som väger mindre än 100 g och är tillverkade i 
polyester eller annat material med hög densitet, skulle ha en för låg volym för att kunna 
belastas med en tillräckligt hög kraft av en klättrare för att behöva innefattas av 
säkerhetskraven. Den sanna anledningen är dock okänd. Det nämns dessutom aldrig i 
säkerhetsföreskrifterna huruvida klättergrepp borde utsmyckas med en metallbricka för att 
fördela belastningen men jämnt över skruvhålet. Trots detta är i princip alla moderna 
klättergrepp försedda med metallbrickor.  
 

7.1.2 Frågeställning 2 

Vid den andra frågeställningen som avhandlade ledtid- och kostnadsberäkningar för både 

additiv tillverkning och polyestergjutning utfördes många förenklingar på grund av avsaknad 

av data. Ledtid- och kostnadsberäkningarna för de additivt tillverkade greppen antogs 

stämma rimligtvis, eftersom de empiriska erfarenheter och information som införskaffats 

under arbetets gång påvisade att de var rimliga. När det däremot kom till ledtid- och 

kostnadsberäkningarna för polyestergjutning var alla tider endast uppskattade från Ergo 

Holds och extrapoleringar av extremfall. Extremfallet som användes för att jämföra ledtider 

var att 20 unika klättergrepp skulle tillverkas, något som inte reflekterar verkligheten 

eftersom det tillverkas oftast många likadana grepp. 

Något som även höjde de beräknade kostnaderna för additivt tillverkade grepp i PLA var 

faktumet att tester på lägre ifyllnader än 100% ej rymdes inom tidsramen för arbetet, hade 

det varit möjligt att de hade klarat av testet hade det i stället använts för att beräkna 

kostnaderna. Bussningens exakta kostnad är okänd eftersom det inte räknas med kostnaden 

för att svarva den, utan bara råmaterialet för en aluminiumstång av liknande dimensioner 

hos den som användes i arbetet. 

Slutligen finns en stor faktor som kan påverka den additiva tillverkningens tid, vilken är att 

använda flera 3D-skrivare och printa flera grepp per maskin. Skulle små grepp av storleken 
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som i detta arbete tillverkas får det plats med ett par stycken per byggplatta, vilket innebär 

att det är möjligt att köpa ett par snabba 3D-skrivare som sedan kan stå och skriva dygnet 

runt, det enda som behöver utföras, är regelbunden manuell borttagning av grepp samt 

påfyllning av filament. I ledtidsberäkningarna togs inte detta i beaktning, eftersom det 

ansågs göra beräkningarna missvisande. De beräkningar som tillämpades för gjutning antogs 

gälla för det värsta fallet, vilket är att kontinuerligt behöva tillverka nya silikonformar. 

7.1.3 Frågeställning 3 

För att besvara den tredjefrågeställningen om för- och nackdelar vid additiv tillverkning, 

hade det egentligen krävts mer teori för att kunna göra en exakt uppställning av för- och 

nackdelarna. Detta eftersom processen förmodligen består av fler faktorer än de som togs 

upp i detta arbete. Det är även en stor nackdel att det skulle bli höga initialkostnader att 

köpa in ett flertal 3D-skrivare, samt att underhållning av dem inte togs upp under arbetet. 

Detta eftersom det inte kunde hittas någon definitiv källa som kunde ange hur ofta 

underhåll behöver utföras. 

Det provades dessutom aldrig huruvida greppet skulle klara av temperaturprovet som 

beskrivs i standarden, något som skulle vara viktigt i att verifiera ifall additiv tillverkning är 

en lämplig tillverkningsmetod. Greppet i PLA hade inte klarat av det testet eftersom 

materialet börjar deformeras redan vid 52°, och testet är i 70° i en timme. ABSplus-greppet 

hade förmodligen klarat sig bättre, men det finns stora frågor kring porositeten hos additivt 

tillverkade detaljer.  

Gjutna klättergrepp klarar av alla tre tester vilket innebär att additivt tillverkade 

klättergrepp är i behov av fortsatt utveckling, för att avgöra huruvida additiv tillverkning är 

en lämplig produktionsmetod. Om klättergreppen endast användes inomhus skulle det 

kunna argumenteras för att de inte behöver klara av stora temperaturförändringar. 

Däremot kan transport av varor utsätta produkter för stora temperaturförändringar, något 

som kan äventyra integriteten hos de additivt tillverkade klättergreppen. 

Slutligen är det möjligt att återvinna plaster som används inom additiv tillverkning, se 

kapitel 2.2, men det är inte en enkel process. I kapitel 2.2.4 framkommer det även att 

återvunna plaster förlorar hållfasthet, men effekten är möjligtvis inte märkbar ifall 

klättergreppet klarar säkerhetskraven med en marginal högre än den förlust som uppstår. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Det som har undersökts under arbetet har varit huruvida additiv tillverkning är en passande 
produktionsform vid klättergreppstillverkning, samt de faktorer som spelar in på additiv 
tillverkning. Upplägget på testerna är en stor felkälla i jämförelse med testet som beskrivs i 
SS-EN 12572–3:2017, eftersom belastningen inte läggs på den punkt som hade genererat 
maximala spänningar, utan på den punkt där repet naturligt hamnade. Andra former än en 
symmetrisk, litet grepp hade även varit intressant att undersöka, men hade greppet saknat 
en tydlig skåra att lägga repet som höll upp vikterna, hade det krävts en annan metod för att 
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testa greppet. Det innebär att testets validitet kan ifrågasättas om de resultat som erhållits, 
ska översättas till den motsvarande testningen definierad enligt säkerhetskraven.  
 
De resultat som uppnåtts under arbetet har trots detta påvisat att det kan vara en möjlighet 
att additivt tillverka klättergrepp för eget bruk, men att bedriva försäljning utan att klara av 
säkerhetskraven kan upplevas som negativt, särskilt med tanke på slitaget klättergrepp får 
utstå. Trots att ABSplus klarade 245 kg belastning utan någon förstärkning i både solidform 
och med ifyllnad på 75%, testades aldrig PLA utan förstärkning eftersom det var sent in i 
arbetet PLA-testerna påbörjades.  
 
De problem som lösts är av en praktisk art och det skulle krävas fler testmetoder för att 
verifiera att de additivt tillverkade klättergreppen verkligen klarar av säkerhetskraven. Det 
skulle dock vara möjligt att kringgå problemen som friformsframställning har, genom att 
använda andra sorters skrivare. Det finns skrivare som kan tillverka i metall, keramer och 
kompositer vilket skulle möjliggöra additivt tillverkade grepp som klarar av riktigt höga 
belastningar. 
 
De artiklar som hämtades från Web of Science höll en hög standard och var utförda vid 
kända intuitioner. Däremot var de artiklar som innehöll intervjuer från Climbing inte särskilt 
vetenskapliga, eftersom de endast gick på ytan av den kunskap som eftersöktes. Slutsatsen 
är att det inte återfinns en stor mängd relevant vetenskaplig litteratur inom 
klättergreppsindustrin.  
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8 Slutsatser 

Arbetets syfte har varit att undersöka om additiv tillverkning kan användas som ett 
komplement eller ersättning till klättergreppsproduktion, samt huruvida additiv tillverkning 
påverkar ledtid, kostnader och konstruktion. Primärt utfördes en litteratursökning för att 
inhämta relevant information till arbetet via vetenskapliga databaser och rapporter. 
Intervjuer med en av Sveriges största klättergreppsproducenter genomfördes med mål att 
fylla i de luckor som litteratursökningen ej kunde komma till rätta med, där information om 
kostnader, ledtider och processer saknades.   
 
Frågeställning 1, hur additivt tillverkade klättergrepp ska konstrueras för att uppfylla 
säkerhetskraven, besvarades genom att både hitta information om hållfasthetskrav på 
klättergrepp, simuleringar med finita elementmetoden samt tester av additivt tillverkade 
grepp. SS-EN 12572–3:2017 gav en riktlinje om hur mycket belastning ett klättergrepp ska 
klara av, och både simuleringar (kapitel 4) och tester (kapitel 5.1 och 5.3) påvisade att 
additivt tillverkade klättergrepp kan belastas med 2,4 kN (245 kg) utan att ge vika. Grepp 
tillverkade i ABSplus med en industriell 3D-skrivare kunde med 41% ifyllnad hålla för 
belastningen. Även grepp tillverkade i PLA, med 100% ifyllnad, kunde med hjälp av en 
aluminiumbussning klara av detta krav utan synlig deformation.  
 
Frågeställningen 2, hur additiv tillverkning påverkar ledtider och kostnader av klättergrepp, 
besvarades med hjälp av den data som erhållits via litteratursökning, intervjuer och 
beräkningar. Information som inhämtades från intervjuerna med Ergo Holds gav grunden för 
att utföra beräkningar av både ledtider och kostnader hos traditionell produktion. Ledtider 
och kostnader för additiv tillverkning framtogs genom litteratursökning samt empiri. 
Kostnad- och ledtidsberäkningar, kan ses i kapitel 5.4 och 5.5, har dessutom påvisat att vid 
rätt förutsättningar (olika greppdesigner och låga produktionsvolymer) kan det vara mer 
ekonomiskt och tidsmässigt fördelaktigt att tillverka klättergrepp additivt. Vid en produktion 
på 20 klättergrepp kan tusentals kronor sparas in samt flera dagar avkortas från ledtiden. 
 
Frågeställning 3, för- och nackdelar med additiv tillverkning av klättergrepp, besvarades med 
hjälp av den data som framkom från de föregående frågeställningarna. Med hjälp av additiv 
tillverkning är det möjligt att både sänka kostnader och ledtider, som tidigare konstaterat, 
men även tillverka former som skulle vara omöjliga att gjuta. Det går även att minska 
materialanvändandet och korta ner antalet steg i tillverkningsprocessen. Det är även möjligt 
att återvinna additivt tillverkade detaljer, vilket innebär att klättergrepp tillverkade additivt 
är mer miljövänliga än de som är gjutna i polyester eller polyuretan, se kapitel 2.2. 
Nackdelarna är däremot att det vid större produktionsserier en långsammare process ifall 
ett begränsat antal 3D-skrivare används, samt att alla säkerhetskrav inte kan uppnås med 
metoderna använda i detta arbete. Det är en relativt oprövad metod av tillverkning och 
behöver mer tester innan ett utslag kan göras huruvida additiv tillverkning är en lämplig 
produktionsmetod vid klättergreppstillverkning. 
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8.1 Förslag på fortsatt arbete 

När det kommer till materialval finns det många alternativ som kan vara lämpliga för 
fortsatt arbete, eftersom bara två val praktiskt undersöktes i detta arbete finns det alltså 
mer att göra. I framtiden kommer additiv tillverkning rimligtvis vara billigare och bättre än 
idag, vilket kommer resultera i att denna tillverkningsmetod blir mer lämplig än i nuvarande 
läge. Det innebär att additiv tillverkning av klättergrepp möjligtvis kan ersätta eller 
komplettera den nuvarande klättergreppsproduktionen.  
 
Baserat på resultaten av detta arbete rekommenderas vidare forskning, både i syfte att 
förskaffa mer information och att testa fler former och material. 
 

1. Testa fler konstruktioner, former och material. Det finns en hel del olika material att 
undersöka, samt konstruktionen av en riktig testrigg. Vissa begränsningar ligger dock 
i pris på material, samt utrustning som behövs för att utföra dessa tester, men det 
skulle vara intressant att se mer ingående tester. 

2. Utföra mer omfattande ledtid- och kostnadsberäkningar i syfte att avgöra huruvida 
additiv tillverkning exakt kan jämföras mot plastgjutning.  

3. Ta fram en metod för att tillverka textur på ett enkelt sätt, hos additivt tillverkade 
klättergrepp. Antingen genom efterbearbetning eller genom att testa fler printade 
texturer.  
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Bilaga A: Intervju 
 
Sammanfattning från intervjusvar 

 
Kenneth Marklund, Ergo Holds, 2022-04-29, 2022-05-19, 2022-05-23.  
 
Fråga 1:  
Använder ni polyuretan-gjutning för att göra era grepp?   
 

Svar:  
Vi använder inte polyuretan för våra grepp utan det är en mix av polyesterplast samt olika 
fyllmedel och färgpasta för infärgning 

 
Fråga 2: 
Testar ni era grepp efter de har tillverkats enligt den svenska standarden för säkerhetskrav 
hos klättergrepp? 

 
Svar:  
Vi testar inte varje grepp efter någon standard hela tiden. Vi har tidigare testat en del grepp 
utifrån klätterstandard EN 12572 och fått dessa godkända. Vi har också testat 
greppen/materialet enligt REACH för farliga kemikalier. Vissa av våra kunder har höga krav 
också där godstjocklek, planhet på undersidan mm är viktigt och där kontrolleras samtliga 
grepp till dessa kunder. Vi har ytterst få reklamationer – typ en eller två per år kanske. Och 
då beror det oftast på att kunden använt kanske för stark skruvdragare när det monterat 
greppet. Då skickar vi bara nya direkt. 
 
 
Fråga 3:  
Hur lång ledtid är det på ett klättergrepp ungefär, och vilka moment ingår i er 
klättergreppsproduktion? 

 
Svar: 
Slipa fram ur skummet en serie på 10 grepp tar ca: 2–3 veckor innan de är färdiga för att 
läggas i en låda för att täckas med silikon och att då göra själva formen. När silikonet har 
härdat tas skummet ut ur formen, och därefter måste den tillverkas i några gånger innan 
alla rester av skum försvunnit helt ur formen. Därefter gjuts den första serien som också 
sparas för att enkelt kunna göra en ny eller flera formar. 
 
Livslängden av en silikonform varierar stort beroende på antal skott i formen och även 
slumpmässigt hur silikonkvaliteten är för tillfället. Vissa formar dör efter bara ett halvår till 
ett år medan andra formar har vi haft i typ 7–8 år. Sedan när formen ligger klar så blandas 
massan med polyester och fyllmedel ihop i en hink och hälls i formarna. Blanda tar 5 min, 
hälla upp och stryka av tar 10–15 min. Sedan härdar massan som tar mellan 45 min och 
ännu snabbare på sommaren när det är varmare i lokalen. 
Sedan plockas greppen ur formen och läggs i backar för att stå 4 timmar i ugn för 
efterhärdning. 



   
 

 

Där efter slipas gjutskägget bort och de packas sedan i lådor och skickas eller hamnar på 
lagerhyllan. 
Så formtillverkning tar några veckor och själva tillverkningsprocessen tar runt 6 timmar från 
blandning till packad i låda. Vi rullar detta över en period på 2 dagar för att ha ett flöde 
genom produktion. Så grepp som gjuts dag 1 avformas samma dag, går i ugn dagen efter, 
och slipas/packas dag 3. 
 
Fråga 4: 
Finns det någon form av klättergrepp som är extra svår att ”forma”, det vill säga, finns det 
någon form som är svår att utföra när det kommer till antingen gjutningen i silikon eller 
formgivningen i blomsterskummet? 

Svar: 
En del är svårare, ju mera incuts formen har eller till och med incuts på flera sidor gör det 
mera komplicerat. Ofta går det kränga ur greppen ändå vid tillverkning men formen slits 
väldigt och håller inte lika länge som ”snälla” formar. 

Fråga 5: 
Använder ni samma materialblandning (polyester-mixen) i alla slags klättergrepp, eller 
använder ni något annat i de billigaste jämfört med de dyrare? 
 
Svar: 
Vi använder samma i alla grepp, ibland kan leverantörer få slut på en del fyllmedelsmaterial 
men då har vi alternativa lösningar i reservsäckar så vi klarar oss nån månad så man inte blir 
stående utan material. 

 

Fråga 6: 
Hur mycket kostar polyester-mixen per kg ungefär?  

Svar: 
I vår priskalkyl brukar jag räkna på 30 kr i själva materialet. 

 

Fråga 7: 

Hur många är det som utformar greppen i blomsterskum? Är det endast en person som sitter 
i två till tre veckor och formger?  
 
Svar: 
Vet inte hur många som använder blomsterskum, vi gör det inte då vi tycker det är väl grovt 
i strukturen. Totaltid är ca 2–3 veckor men det är kanske aktiv tid ca: 3–5 timmar per dag. 
Formgivning är det som nästa går snabbast utan det är finputsningen, logotyper, 
försänkningar mm som tar tid. 
 
 
 



   
 

 

 
Intervju utförd med en arbetare på Allis som ansvarar för klätterlederna och deras 
utformning.  
 
Fråga: Hur länge håller klättergrepp ungefär? 
 
Svar: De kan hålla i allt från fem till åtta år, beroende på hur mycket vi använder dem. Men 
vi har även grepp som har hållit i 15–20 år. 
 
Fråga: När och vart går klättergrepp oftast sönder? 
 
Svar: De går oftast sönder för att man skruvar åt de för hårt när de monteras på väggen, då 
spricker de längst med hålet och går sönder i mitten.  


