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Intro

OM DANSK AM HUB

Dansk AM Hub er Danmarks nationale
samlingspunkt for Additive Manufacturing (AM).
Dansk AM Hub er sat i verden for at styrke erhvervslivets
konkurrenceevne ved at fremme interessen og brugen
af AM. Dansk AM Hub har særligt fokus på små og
mellemstore virksomheder (SMV) og udvikling af nye
forretningsmodeller, som kan føre til vækst, innovation
og bæredygtige løsninger.
Dansk AM Hub er initieret og udviklet
af Industriens Fond.

Den teknologiske
udvikling går stærkt
i disse år.
Blandt andet forventes 3D print at påvirke især
fremstillingsindustrien markant, for eksempel i forhold
til produktinnovation, forretningsmodeller og nye værdikæder. Med etableringen af Dansk AM Hub er der skabt
et nationalt samlingspunkt, hvor viden, værktøjer og
kompetencer stilles til rådighed for både etablerede
virksomheder og ambitiøse iværksættere.

Sten Scheibye

Formand, Industriens Fond
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Velkommen
Dansk AM Rapport 2019 er den første årlige
nationale rapportering om udbredelsen af Additive
Manufacturing (AM) i Danmark. Rapporten er udarbejdet
af Dansk AM Hub og vil udkomme hvert år fremadrettet.

Rapporten består af fire dele.
Syddansk Universitet (SDU) har i foråret og sommeren
2018 foretaget en screening af anvendelsen og udbredelsen af AM hos mere end 300 virksomheder og har desuden gennemført en række case-interviews.

over leverandører, udviklere, rådgivere og forsknings- og
uddannelsesinstitutioner samt forskellige organisationer
og netværk. Der er en nærmere beskrivelse af forskningsog uddannelsesaktiviteter inden for AM. I del tre tager
rapporten desuden temperaturen på det danske iværksættermiljø inden for AM.

Anden del af rapporten er Dansk AM Hubs kortlægning
af det nuværende danske aktørlandskab inden for AM, i
samarbejde med Oxford Research. Det giver et overblik

Til sidst giver rapporten Dansk AM Hubs vurdering af
AM-teknologien i Danmark på baggrund af resultaterne
fra screeningen og kortlægningen.
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Introduktion

Med den nationale mapping af
danske fremstillingsvirksomheders
brug af Additive Manufacturing får
vi en baseline for, hvor Danmark står
på området. Herfra kan vi arbejde
på at fremme brugen af AM i små
og mellemstore virksomheder der,
hvor det er relevant og til gavn for
virksomhederne, samfund og miljø.
Mads Kjøller Damkjær
CEO, Dansk AM Hub

Introduktion
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Om Additive
Manufacturing
Danske virksomheder er ligesom resten af virksomhederne i verden udfordret på de mange nye teknologier
og digitaliseringsbølgen – også kendt
som Industri 4.0. For at ruste virksomhederne til fremtiden er implementeringen af nye teknologier afgørende for, at de kan fastholde deres
produktivitet og konkurrenceevne.

O m A d d i t i v e Ma n u f a c t u r i n g

Én af de nye teknologier, der er på global fremmarch, er
AM, som er betegnelsen for de fremstillingsteknologier,
der bygger emner op lag på lag. Selvom der er en række
udfordringer ved anvendelsen af teknologien, er teknologien blevet både billigere og hurtigere, materialerne er
blevet flere, og teknologien begynder for alvor at vinde
frem i industrien.
AM-teknologien vokser eksponentielt i disse år, og i 2017
oplevede man en vækstrate på 21 % for det samlede
marked inden for AM-produkter og services. Ifølge Wohlers Rapport 20181 har teknologien de sidste 29 år oplevet
gennemsnitlige årlige vækstrater på 26,6 % og i perioden
2014-2017 24,4 %.
En analyse fra 2017 fra bureauet IFI Claims Patent Service2
viser, at AM er den næsthurtigst voksende teknologi målt
på antallet af udstedte patenter. I 2017 blev der udstedt
320.000 patenter på verdensplan, en stigning på 5 % i
forhold til året før.
Og forventningerne til markedet er fortsat høje. I 2021
forventes markedet at vokse til næsten 20 mia. USD mod
7 mia. USD i 2017. Og i 2023 forventes en yderligere stigning til 27 mia. USD.

1. Wohlers Report 2018 – Annual Worldwide Progress Report
2.	https://3dprintingindustry.com/news/interview-new-study-shows-3dprinting-second-fastest-growing-technology-2017-127179/

FOTO: NAGAMI DESIGN
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Konklusioner
Dansk AM Hub har i det følgende
samlet hovedkonklusionerne
fra den nationale screening,
foretaget af Syddansk Univer
sitet, samt resultaterne fra Dansk
AM Hubs egen undersøgelse
af aktørlandskabet, herunder
forskning og uddannelse samt
iværksætterlandskabet inden
for området.

Alle resultater fra screeningen af mere end 300
virksomheder findes på am-hub.dk/rapport, her er
det ligeledes muligt, at se repræsentativitet m.m.
af de deltagende virksomheder.

Ko n k l u s i o n e r

25 % af danske fremstillingsvirksomheder bruger Additive
Manufacturing
25 % af danske fremstillingsvirksomheder anvender Additive Manufacturing (AM)/3D print, enten ved brug af egen
printer eller ved køb af ydelser hos leverandører.
AM-teknologien bruges primært til at fremstille prototyper
til at understøtte produktudvikling i virksomhederne.
Herudover bliver teknologien brugt til støtteværktøjer,
for eksempel gribere og andet i produktionssammenhæng. Den laveste anvendelse af AM findes til fremstilling
af slutbrugerprodukter.
Introduktionen af AM i virksomheden sker primært bottom-up, fordi en medarbejder får kendskab til teknologien
og starter med at arbejde på forsøgsbasis i virksomheden.
Herfra udvikler det sig, som oftest, når ledelsen eller andre
medarbejdere får øjnene op for, hvad teknologien kan.

Ko n k l u s i o n e r
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AM har stor indflydelse
på forretningstilgang og
forretningsmodel

Øget
innovationskraft

Virksomheder, der anvender AM-teknologi, oplever samtidig, at det understøtter forretningstilgangen positivt for
eksempel gennem øget kundesamarbejde og kundetilpassede produkter.

Jo højere virksomhedernes modenhed er i forhold til
anvendelsen af AM, des mere innovative er de - både i
forhold til produktudvikling og procesinnovation.

44 % af de virksomheder, der bruger AM, mener, at
AM har direkte indflydelse på forretningstilgangen og
forretningsmodellen. 40 % af virksomhederne angiver,
at de i højere grad kan imødekomme kundernes behov
på grund af AM, mens 45 % mener, at AM-teknologi har
været med til at forbedre samarbejdet med kunderne.
Virksomhedens størrelse er ikke afgørende for opbygningen af AM-kompetencer. Der er dog flest større
virksomheder, som har implementeret AM, men der
ses ikke en sammenhæng mellem størrelsen og
anvendelsen af AM.

11,2 % af virksomhederne er mere modne i deres anvendelse af AM og anvender teknologien både inden
for innovation, fremstilling af værktøjer/gribere og produkt- og komponentfremstilling. Disse virksomheder
oplever det største udbytte af teknologien og er også
mere innovative, hvilket samlet kan skabe en forbedret
konkurrenceevne.
Det tyder altså på, at teknologien har en positiv effekt på
virksomhedens evne til at skabe produktinnovation og
implementere nye teknologiske processer.
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Ko n k l u s i o n e r

Danske virksomhedsledere
tror på Additive Manufacturing

Aktører er blevet bragt
tættere sammen

60 % af de fremstillingsvirksomheder, der har størst
modenhed i anvendelsen af AM-teknologi, har
forventninger om yderligere investeringer i både
udstyr og AM-ydelser.
Der er en tendens til, at jo mere virksomheden
anvender teknologien, des højere forventninger
har den til fremtidige investeringer i teknologien.

AM-området og aktørerne har været spredt, og der har
ikke været etableret stærke netværk, hverken på tværs
af forskningsmiljøerne eller blandt de øvrige aktører, der
arbejder inden for AM. Der begynder imidlertid at tegne
sig et billede af, at dialogen og samarbejdet på tværs er
blevet markant styrket. Flere initiativer og projekter, som
er søsat i 2018, har involveret flere aktører på tværs af
miljøerne.

Forskning er knyttet op på
Islands of Excellence

Begrænset
iværksætteri

Der er en tæt sammenhæng mellem uddannelsesog forskningsmiljøet inden for AM i Danmark. Der, hvor
der forskes, er også de steder, hvor AM fylder mest på
uddannelserne.

Iværksætterlandskabet er generelt begrænset
og fragmenteret, og der findes ikke egentlige AM-
iværksættermiljøer, hvor der kan sparres og videndeles.
Hverken i tilknytning til universiteterne, omkring de

Forskningen alene er meget spredt, idet der i høj grad
er tale om »Islands of Excellence« snarere end et
egentligt sammenhængende forskningsmiljø på tværs
af institutionerne. Der er derfor et øget behov for at
styrke forskningssamarbejdet inden for AM.

eksisterende fablabs eller i de øvrige etablerede
iværksættermiljøer.

På trods af et lavt antal af iværksættervirksomheder
findes en række gode eksempler på iværksættere, der
kommer med nytænkende services og produkter, og
derfor enten er lykkedes med eller har potentiale til at
bide sig fast på markedet.

FOTO: MONOQOOL
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Conclusions
in English
Danish AM Report 2019
is the first annual national
mapping on the use of Additive
Manufacturing (AM) in Denmark
and has been developed by
Danish AM Hub in collaboration
with the University of Southern
Denmark.
The report is based on a national screening with
participants from more than 300 manufacturing
companies. The report serves as a benchmark
study over the coming years.
The report takes the temperature of the development and application of AM in Denmark, with
a particular focus on Danish manufacturing
companies and will help to raise awareness of
AM technology’s potential. This year’s report also
gives an overview of the Danish players within the
field of AM; i.e. technology suppliers, technology
developers, consultants, researchers as well as
organisations and networks.
In the following, the main findings are presented.
The entire survey report (in Danish) can be downloaded on am-hub.dk/rapport.  

Conclusions in English

25% of Danish manufacturing
companies use Additive
Manufacturing
The screening shows that 25% of Danish manufacturing
companies use Additive Manufacturing (AM) / 3D print.
They either use their own printers or purchase services
from suppliers.
Today, AM technology is primarily used to make prototypes
and for product development in Danish companies. In
addition, it is often used for support tools, e.g. grippers and
fixtures etc. AM is also used for end-user products, but this
area currently has the lowest usage.
The introduction of AM in a company occurs primarily
bottom-up - often because an employee has learned
about the technology and starts experimenting with the
technology. From here, it develops once management
or other employees discover the full potential of the
technology.

Conclusions in English
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AM has a major influence on
business access and business model

Increased innovation

AM thus creates a demand for new products across the
organisation. In addition, it is clear that once the company has received AM technology, it has a positive impact
on business access, e.g. through increased customer
collaboration and customised products.

The screening shows that companies using AM become
more innovative, both in terms of product development
and process innovation. The companies in the screening
that use AM in several areas and develop different types
of products, generally experience greater benefits from
the technology.

44% of the companies using AM believe that the technology has a direct impact on business access and
business models. 40% of the companies indicate that
they can better meet the needs of their customers because of AM, while 45% say that AM technology has
improved cooperation with customers, e.g. due to easy
customisation of products.
The screening also shows that the size of the company
is not essential for acquiring AM competencies. So far
there is a majority of large companies that have implemented AM, but there is no correlation between size and
the possibilities of using AM.

Companies are radically more innovative when they use
AM on several platforms, if they build AM competencies through ownership of AM technology, and use AM
technology for both innovation and prototypes, manufacturing tools, fixtures and end products. This applies
to 11.2% of companies using AM technology based on
the screening. These companies clearly experience the
greatest benefit from the technology, and this context
creates innovation and potentially create improved competitiveness for the companies.
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Danish business leaders believe
in Additive Manufacturing/3D print

The Danish AM community
is brought closer together

Companies using AM technology have a relatively high
expectation of further investments in both equipment
and AM services. And the companies that use AM
mostly and in several areas are also the companies
with the highest expectations of further investments.

The AM-community is characterised by being rather
scattered without strong networks, neither in the
research environments nor among the community
in general. Though it seems as if the dialog and
collaboration across the community is significantly
strengthened. A number of national initiatives and
projects launched in 2018, involve a number of
players from across the entire AM community.

Research is linked to Islands
of Excellence

Limited
entrepreneurship

There is a close link between the education and
research environment in AM in Denmark. Institutions
where research is being carried out are where AM plays
a central role in the teaching courses.

The Danish entrepreneurship landscape within AM
is limited and fragmented. There are no specific AM
start-up environments, neither at the universities nor
at the existing fablabs.

Research is typically widely spread, and it is more about

Despite the low number of entrepreneurs within AM

Islands of Excellence than a truly cohesive research
community and network across disciplines and universities. Hence, there is an increased need to strengthen
research collaboration within AM.

there are still a number of good examples of entrepreneurs who are launching new innovative services and
products and has the potential to take hold of the
market.

FOTO: MX3D THIJS WOL Z AK
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Datamateriale
I dette afsnit vises datamaterialet for udvalgte
resultater fra den danske screening 2018.
Den samlede screening kan downloades
fra am-hub.dk

Spørgeskemaet er udsendt til fremstillingsvirksomheder med
20 ansatte og derover og til 2.333 virksomheder, hvoraf 13,5 %
har besvaret skemaet.
I besvarelsen af spørgeskemaet kunne virksomhederne undlade
at besvare enkelte spørgsmål, hvorfor der i besvarelserne vil være
en variation i det totale antal. Besvarelserne varierer således
mellem 314 og 284 besvarelser. Derfor skal %-fordelingerne
imellem forskellige afsnit sammenlignes med dette i mente.
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Anvendelse af AM
75 % af de deltagende virksomheder
anvender ikke AM-teknologi.

70 % har slet ikke AM-teknologi i virksomheden, og 5 %
angiver, at de har AM-teknologi, men hvorvidt teknologien anvendes, er uklart. Det vil med andre ord sige, at en
fjerdedel (25 %) af de deltagende virksomheder anvender
AM-teknologi i en eller anden form.

Tabel 1 viser anvendelsen af AM (anvender/anvender ikke)
sammenholdt med virksomhedens størrelse (målt på
antal medarbejdere).
Der ses ikke umiddelbart en sammenhæng mellem
størrelse og anvendelsen af AM. Der er dog en højere
andel af virksomheder med 50-199 ansatte, der anvender
AM-teknologi. Denne tendens ses tillige for virksomheder med 200+ ansatte, men på grund af det lave
antal respondenter i denne kategori (200+) kan der
ikke konkluderes noget signifikant.

Figur 1 viser, at 8 % køber AM-ydelser hos eksterne samarbejdspartnere frem for selv at investere i teknologien,
og 6 % af virksomhederne ejer eller leaser AM-teknologi.
Cirka en tiendedel (11 %) køber AM-ydelser, samtidig med
at de ejer og/eller leaser AM-teknologi.

Virksomhedens
størrelse
[antal ansatte]

Anvender AM

Anvender ikke AM

Antal
virksomheder

%

Antal
virksomheder

%

20-49

29

21 %

110

79 %

50-99

30

42 %

42

58 %

100-199

19

40 %

28

60 %

200+

9

32 %

19

68 %

Total

87

Tabel 1: Virksomhedens størrelse og anvendelse af AM-teknologi

199
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FIGUR 1
Udbredelsen af AM-teknologi blandt
Udbredelse af AM-teknologi blandt virksomheder
deltagende virksomheder

11 %

Ejer og/eller leaser
samt køber ydelser

6%

Ejer og/eller
leaser

8%

Køber
AM Ydelser

5%

AM, uden
angivet
anvendelse

70 %

Anvender ikke AM
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Anvendelsesdomæner
Et interessant aspekt ved AM-teknologi er, at den
kan anvendes til en række forskellige formål og inden
for forskellige domæner på tværs af virksomheden.

Typisk observeres anvendelsen i tre forskellige domæner
(se tabel 2).
Som figur 2 viser, anvender virksomhederne primært
AM-teknologien i produktudviklingsprocessen, enten alene eller i kombination med andre anvendelsesdomæner.
32 % af virksomhederne anvender udelukkende AM-teknologien til produktudvikling. Yderligere 30 % anvender
tillige AM-teknologi inden for ét andet domæne, og 25 %
anvender AM-teknologi inden for alle tre domæner. Ud
af de virksomheder, der anvender AM-teknologi, er der
således 87 %, der anvender teknologien til udviklings
relaterede formål, herunder nogle i kombination med
andre domæner.

AM-teknologi anvendes derudover også til produktion
af hjælpeværktøjer (produktionsstøtte), hvilket svarer til
51 % af virksomhederne. Det er kun en enkelt virksomhed
(svarende til 1 %), der anvender AM-teknologien alene til
produktionsstøtte.
32 % af de deltagende virksomheder anvender AM-teknologien til produktproduktion oftest i kombination med
andre domæner. 2 % af virksomhederne angiver, at de
alene anvender AM-teknologien til produktproduktion.
Screeningen peger derfor på, at produktion ved hjælp
af AM-teknologi primært er knyttet til anvendelse af teknologien i produktudviklingsfasen samt til produktion af
hjælpeværktøjer.

Domæne

Beskrivelse

Produktudvikling/-innovation

Prototyping (evt. rapid), 3D printning af prototyper, testmodeller eller 0-serier og til understøttelse
af udviklings- og innovationsarbejde.

Produktionsstøtte

Direct Tooling, 3D printning af støtteværktøjer til den løbende produktion i form af fiksturer, robotgribere,
forme o. lign.

Produktproduktion

Direct Manufacturing, 3D printning af komponenter, der anvendes i deres færdige form (evt. med
efterforarbejdning) og færdige produkter.

Tabel 2: Domæner på tværs af virksomheden

Data m at e r ia l e
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FIGUR 2
Anvendelsesdomæner for Anvendelsesdomæner
AM
(% af de virksomheder der anvender AM-teknologi)

for AM-printing

10 %

Anvendelse ikke angivet

25 %

Anvendes i produktudvikling,
produktproduktion og
som produktionsstøtte

32 %

Anvendes kun i
produktudvikling

25%

Anvendes i
produktudvikling og
som produktionsstøtte

2%

Anvendes kun i
produktproduktion

5%

Anvendes til
produktudvikling og
produktproduktion

1%

Anvendes kun til
produktionsstøtte
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Motivation for
at anvende AM
Screeningen har sat fokus på både
de oprindelige motiver, som ligger til
grund for at indføre AM-teknologier
i virksomhederne, samt virksom
hedernes erfaringer med effekten af
implementeringen af teknologierne.

Kunde, konkurrent og marked
Den største betydning for beslutningen om at anvende
AM handler om udnyttelse af nye markedsmuligheder,
hvorimod efterspørgslen fra kunder og pres fra konkur
renter ikke har haft samme afgørende betydning
i beslutningen om at bruge AM (se figur 3).

Data m at e r ia l e
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FIGUR 3
Eksterne motiver for anvendelse af AM-teknologi
Pres fra konkurrenter

Efterspørgsel fra kunder

5%

12 %
49 %

9%

3%
49 %

16 %

15 %
27 %

15 %

Pres fra konkurrenter

Efterspørgsel fra kunder
For at udnytte nye markedsmuligheder

14 %
32 %

20 %

17 %

17 %

For at udnytte nye muligheder

Ingen betydning

Afgørende betydning
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FIGUR 4
Interne motiver for anvendelsen
af AM-teknologi
Hurtigere færdiggørelse af produkter
12 %
4%

12 %

45 %

27 %

Hurtigere
valideringafafprototyper
produkter
Hurtigere
færdigørelse
16 %

5%

37 %

Hurtig produktudvikling og øget
hastighed fra produktudvikling
til marked
Den største andel af virksomhederne peger på, at
hurtigere færdiggørelse af prototyper, hurtigere
validering af produkter eller prototyper, samt udvikling
af nye produkter har haft en afgørende betydning
for virksomhedens beslutning om at anvende AMteknologi (figur 4).

20 %

22 %

Hurtigere produktion af produkter

Hurtigere validering af prototyper og produkter

23 %

29 %

Reduktion af time-to-market er vigtig for knap halvdelen af virksomhederne (figur 5). Det samme gør sig
gældende i forhold til hurtigere produktion af endelige
produkter.
En mindre andel af virksomhederne er motiverede
af ønsket om at øge fokus på kundetilpasning og
produktkompleksiteten af deres produkter (figur 6).

20 %
16 %
12 %

Udvikle nye produkter
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FIGUR 5
Hastighed som motivationsfaktor
for anvendelse af AM-teknologi

FIGUR 6
Motivationsfaktorer knyttet til egne produkter

Reduktion af "time to market"

19 %

Øget fokus på kundetilpassede produkter

15 %

23 %

30 %

22 %
24 %

15 %
16 %
17 %

19 %
Hurtigere produktion af produkter

Vores
er meget komplekse
Øget
fokusprodukter
på kundetilpassede
produkter

Reduktion af ‘time-to-market’

16 %
23 %

26 %

29 %

11 %

20 %
16 %

27 %

12 %

Hurtigere produktion af produkter

Ingen betydning

Komplekse produkter

Afgørende betydning

20 %

28

Data m at e r ia l e

AM introduceres
ofte ’bottom up’

Resultaterne i tabel 3 viser, at det primært er udviklingsmedarbejdere, der er involveret i AM-teknologi. Det
stemmer overens med, at det mest anvendte AM-anvendelsesdomæne er produktudvikling. Dernæst er det medarbejdere i produktionen. Yderligere er det interessant, at
der tydeligvis er en forankring i ledelsen, hvilket kan indikere en forankring i virksomhedens strategi.

Screeningen har kortlagt, hvilke
funktioner og medarbejdergrupper
der har adgang til eller er involveret i
brugen af AM-teknologien i virksomheden.

Tabel 3 viser også, at jo højere AM-kompetenceniveau,
der er i virksomheden, desto flere medarbejdere er involveret i AM-arbejdet. Dette indikerer en bredere forankring
i virksomheden.

Funktioner med adgang til AM i virksomheden
Virksomhedens forhold til
AM-kompetenceniveau

Ud
vikling

Pro
duktion

IT

Salg

Indkøb
/ADM/
HR

Ledelse

Indeks
SUM

Niveau 4: Inhouse + outsourcing

15

9

4

7

4

7

46

Niveau 3: Inhouse

13

3

3

1

1

3

24

Niveau 2: Outsourcing

16

4

0

3

0

4

27

Niveau 1: Non-user

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 3: Funktioner med adgang til AM i virksomheden sammenholdt med AM-kompetence
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Jydsk Emblem Fabrik
Jydsk Emblem Fabrik har en bred produktportefølje
med mange standardprodukter, men producerer også
en række specialleverancer samt små eksklusive serier.
Leveringsdygtighed og kvalitet er for en stor del af Jydsk
Emblem Fabriks kunder et vigtigt parameter.

Opstarten med AM-teknologi i slutningen af 2017 opstod
bottom-up, da en medarbejder fattede interesse for
teknologien gennem kendskabet til en allerede anvendt
teknologi (indgravering). Virksomheden ejer i dag selv
FDM-teknologi og bruger den til prototyper af små eksklusive serier samt mere bredt til produktionsstøtte herunder
fiksturer og gribere. Siden introduktionen har brugen af
AM-teknologi taget fart, og den har vist sig at kunne give
besparelser specielt ved produktion af prototyper af eksklusive serier, der tidligere skulle frem og tilbage til Kina.

Efter eget udsagn har AM-teknologien ændret mindsettet
i virksomheden.
Parallelt hermed er der opstået en peer-to-peer læringskultur i virksomheden, som understøttes af brugen af
blandt andet YouTube-instruktioner.

FAKTA OM JYDSK EMBLEM FABRIK
• Stiftet i 1886.

• Producerer emblemer, pokaler og medaljer. Desuden produceres uniformtilbehør – primært til Forsvaret og andre offentlige institutioner.
•J
 EF har offentlige såvel som private kunder fordelt over hele Skandinavien.
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AM-teknologien har indflydelse
på forretningstilgangen og
forretningsmodellen
I forhold til påvirkningen af selve forretningen,
angiver 44 % af de virksomheder, som anvender AM-teknologi,
at anvendelsen af teknologien har haft direkte indflydelse på deres
generelle forretningstilgang og forretningsmodel.

Flere af disse virksomheder angiver, at de ikke blot har
oplevet én, men flere effekter på deres generelle forretningstilgang. Af disse virksomheder peger 40 % på, at
anvendelsen af AM-teknologi har muliggjort, at virksomheden i højere grad kan imødekomme kundernes behov
gennem kundetilpassede produkter. 45 % angiver, at
anvendelse af AM-teknologi har forbedret samarbejdet
med deres kunder omkring tilpasning af produkterne.
I forhold til forsyningskæden peger 34 % af virksomhederne på, at de gennem anvendelse af AM-teknologi i
produktionen har opnået en optimering af forsyningskæden enten gennem reduceret lead-time eller reduktion af
antallet af leverandører. 34 % af virksomhederne oplever
et forbedret samarbejde med andre aktører, herunder
underleverandører.
Næsten alle virksomheder, der anvender AM-teknologier,
angiver, at deres forretningstilgang også er blevet ændret
på andre parametre end de ovenstående. Det er således

tydeligt, at implementering af AM-teknologi har haft en
positiv indflydelse på virksomhederne, uagtet niveau og
omfang. Specielt ses det af screeningen, at virksom
hederne oplever en ændring i deres forretningstilgang,
hvor de vigtigste effekter er opsummeret i figur 7.
Screeningen viser en klar tendens til, at virksomhedens
AM-kompetenceniveau har påvirket virksomhedens
forretningstilgang.
Som det fremgår af tabel 4, er det også de virksomheder
med højest AM-kompetenceniveau, der forholdsmæssigt
oplever de største effekter på forretningstilgangen.
Det er tydeligt, at AM-teknologien understøtter og udvikler
virksomhedernes evne til at imødekomme kundernes
behov igennem mere kundetilpassede produkter. Dette
sker både direkte igennem enkelte produkter, men også
gennem samarbejde.
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Effekter af AM-teknologien på forretningstilgangen

FIGUR 7
Effekter af AM-teknologi på forretningstilgangen

Imødekomme kundebehov

Samarbejde med andre aktører

Effekter af
AM-teknologi på
forretningstilgangen

Etablering af nye services

Kundesamarbejde
Forsyningskædeoptimering

Effekter på forretningstilgang forårsaget af AM i virksomheden
Virksom
hedens AMkompetence
niveau

AM har haft
indflydelse
på
forretnings
tilgang

Imødekomme
kundebehov
igennem
kundetil
passede
produkter

Forbedret
samarbejde
om kundetilpassede
produkter

Optimering
af forsynings
kæden

Forbedret
samarbejde
med andre
aktører

Etableret nye
services

Niveau 4:
Inhouse og
outsourcing

63 %

11

8

8

7

5

Niveau 3:
Inhouse

56 %

7

5

2

3

5

Niveau 2:
Outsourcing

29 %

3

4

3

2

0

-

-

-

-

-

-

Niveau 1:
Non-user

Tabel 4: Indflydelse på virksomhedens forretningstilgang sammenholdt med AM-kompetence
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Øget innovationskraft
og AM-kompetencemodel
På baggrund af resultaterne fra
screeningen er der udviklet en
AM-kompetencemodel, der skal
bidrage til at øge forståelsen af
virksomhedernes kompetencer
i forhold til anvendelsen af
AM-teknologi.
Modellen beskriver sammenhængen mellem AM-
kompetenceniveauet og hvilket anvendelsesområde,
virksomheden bruger AM inden for (anvendelsesdomæne).
AM-kompetenceniveauet er en angivelse af, hvordan
virksomhederne anvender AM:
1.	ingen anvendelse
2.	AM-kompetencen tilkøbes (outsourcing)
3.	virksomheden ejer AM-teknologi og dermed
kompetencen (inhouse)
4.	virksomheden både ejer AM-teknologi og tilkøber
ydelser (inhouse og outsourcing)
I den sidste kategori vil virksomheden besidde det højeste kompetenceniveau, da kompetencen både er internt
i virksomheden, samtidig med at virksomheden tilkøber
yderligere ressourcer eller kompetencer for eksempel
i form af viden, teknologikapacitet eller i et samarbejde
herom. Anvendelsesdomænerne er som bekendt
opdelt i:
1.	produktudvikling (for eksempel prototyper,
modeller mv.)
2.	produktionsstøtte (fiksturer, forme, gribere mv.)
3.	produktproduktion (fremstilling af færdige
komponenter eller produkter)

Ved besvarelserne har virksomhederne tilkendegivet, i
hvilken grad AM-teknologiens potentiale er blevet udnyttet inden for de tre anvendelsesdomæner med angivelse
af henholdsvis lav, mellem og høj udnyttelse.
Af figur 8 ses det tydeligt, at uanset hvor mange anvendelsesdomæner virksomhederne er aktive i, er den højeste udnyttelse af AM-teknologiens potentiale inden for
produktudvikling. Dernæst inden for produktionsstøtte
og lavest inden for produktproduktion. Dette ses ved, at
de tværgående linjer mellem anvendelsesdomænerne er
faldende fra venstre til højre.
Tilsvarende ses det også, at jo flere anvendelses
domæner virksomheden er involveret i, des højere
udnyttelse af AM-teknologien oplever virksomhederne.
Dette ses tydeligt ved, at de hvide markører (ét anvendelsesdomæne) ligger lavere end de lyseblå markører
(to anvendelsesdomæner), og at de mørkeblå markører
(tre anvendelsesdomæner) ligger øverst inden for hvert
kompetenceområde. Dette viser, at jo flere anvendelsesdomæner, desto større er udnyttelsesgraden.
Endelig er det interessant at sammenligne niveauet af
AM-kompetencer i forhold til den oplevede teknologi
udnyttelse. Hvis markeringerne inden for hvert anvendelsesdomæne sammenlignes, ses det, at når virksomheden
både ejer og tilkøber AM-kompetencer (højeste
kompetenceniveau), vil den oplevede udnyttelse af
AM-teknologiens potentiale være højest.
Med udgangspunkt i de virksomheder, der kun har
AM-teknologi inden for produktudvikling (den hvide markør i den første kolonne), ses det, at de virksomheder,
der har outsourcet AM-kompetencen (score 1,33), har en
lavere oplevet udnyttelse af teknologiens potentiale end
de virksomheder, der ejer AM-teknologien (score 1,5). Disse virksomheder ligger igen lavere end de virksomheder,
der både tilkøber og ejer AM-kompetencer (score 2,43).
Denne tendens er gennemgående for alle anvendelsesdomæner.
Det ses også af figur 8, at den størst oplevede udnyttelse
af AM-teknologiens potentiale forekommer:
•	Inden for produktudvikling efterfulgt af produktions
støtte
•	Jo flere AM-domæner, virksomheden er aktiv inden for
•	Jo flere AM-kompetencer, virksomheden selv har
(både ejer og tilkøber).

Data m at e r ia l e

33

FIGUR 8
AM-Kompetencemodel

Teknologisk kompetence

3 · Høj udnyttelse

2,83
2,43

2,58

2,5

2,5

In-house og
outsourcing
( 32 )

1,85

2,0

2,0

2 · Medium udnyttelse

11,2 %
1,0

1,0

1 · Lav udnyttelse

3 · Høj udnyttelse

In-house
( 16 )

2,2

5,6 %

2,3
1,9

2 · Medium udnyttelse

1,5

1,4
1,2

1 · Lav udnyttelse

3,0

Outsourcing
( 24 )

3 · Høj udnyttelse

2,0

2,0

2,0

2,0

1,75

2 · Medium udnyttelse

8,4 %
1,33

1,0

1,0

1 · Lav udnyttelse

Non-user
( 214 )

74,8 %

100 %

Anvendelsesdomæne

(286)

Produktudvikling/-innovation

27 virksomheder har et anvendelsesdomæne

Produktionsstøtte

25 virksomheder har to anvendelsesdomæner

Produktproduktion

20 virksomheder har tre anvendelsesdomæner
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Flere kompetencer – mere innovation
AM-teknologien er i sin natur en innovativ teknologi, der
er født digital. Derfor er de afledte innovative effekter for
virksomhederne både interessante og relevante. Innovation opdeles i denne sammenhæng i henholdsvis produktinnovation og procesinnovation. Et færdigt innovativt
produkt kan enten være inkrementel eller radikal i dets
nyhedsgrad.
Tabel 5 viser den procentvise andel af henholdsvis produkt- og procesinnovation (i perioden 2015-2017) for
virksomhederne inddelt efter de fire kompetenceniveauer.
Under produktinnovation skelnes der yderligere mellem
inkrementel og radikal innovation.
Analysen viser, at der er en signifikant højere andel af
virksomhederne, der er produktinnovative, når de har
AM-kompetencer (niveau 2-4) sammenlignet med
kompetenceniveau 1, som er virksomheder, der ikke
anvender AM.
Over 80 % af virksomhederne på niveau 3 og niveau 4 har
gennemført inkrementelle innovationer inden for den treårige periode. For de virksomheder, der køber AM-kompetencer hos leverandører (niveau 2), er der næsten 25 %
flere af virksomhederne, som er innovative sammenlignet
med dem, der ikke anvender AM-teknologi (niveau 1).
For radikal innovation er omkring 50 % af virksomhederne på niveau 2 til 4 innovative, sammenlignet med kun
24 % af virksomhederne på niveau 1. Der er altså en klar
sammenhæng mellem AM-teknologiske kompetencer og
evnen til at realisere produktinnovationer på både inkrementelt og radikalt niveau.
I forhold til sammenhængen mellem AM-kompetenceprofil og procesinnovation er billedet en smule anderledes. Her tegner sig et billede af, at virksomheder, der
ejer deres AM-kompetencer (niveau 3 og 4), er bedre til
at implementere ny teknologi og omsætte denne til procesinnovation (imellem 47 %-63 %). Kun 22-29 % af de
virksomheder, der ikke har teknologien i huset, har realiseret procesinnovation. Disse resultater understøtter, at
virksomheder, der har succes med at implementere innovative teknologier som f.eks. AM-teknologi, også er bedre
til at omsætte denne til processer med implementering af
andre teknologier (kendt som procesinnovation).
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Screeningen viser, at der er en positiv sammenhæng
mellem AM-kompetencer og innovation, men kan ikke
sige noget om kausaliteten – altså hvorvidt det høje innovationsniveau skyldes:
1. at det er specifikke typer af innovative virksomheder,
der arbejder med AM
2. at AM-teknologien gør virksomhederne mere
innovative

Flere domæner – mere innovation
Gentages analysen for virksomhederne, ud fra hvor
mange domæner de anvender AM-teknologien inden for
(fremfor deres kompetenceniveau), ses der en tilsvarende
sammenhæng med det niveau, de er på i forhold til produkt- og procesinnovation.
Det er tydeligt, at når virksomhederne anvender AM-
teknologi inden for 2 eller 3 domæner, har de et markant
højere produktinnovationsniveau. Dvs. med højere anvendelse af AM-teknologi har virksomhederne også større
succes med at færdiggøre deres produktinnovation.
Dette gør sig gældende både for inkrementel og radikal
innovation.
Tilsvarende ses det, at virksomheder, der arbejder med
AM-teknologi i 2 eller 3 anvendelsesdomæner, også har
en væsentlig højere grad af procesinnovation end de virksomheder, der anvender teknologien i et domæne eller
ikke anvender den.

3D print har givet os mulighed for lynhurtig
produktudvikling. Med kort tid mellem ide og
prototype og videre til det færdige produkt.
Vi bruger 3D print til hurtigt at prøve et væld
af forskellige nye ideer af. Før skulle vi måske
vente en måned på en ny prototype, nu har
vi den klar på to dage.
Allan Petersen
CEO og Founder, Monoqool.
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AM giver nye muligheder for innovation
og forretning – at muliggøre og udnytte
et potentielt paradigmeskifte kræver både
aflæring og uddannelse – men vigtigst er
at muligheden er tilstede nu og fremad
Jacob Dirks

EVP, Grundfos

Virksomhedens forhold til
AM-kompetenceniveau

Produktinnovation

Procesinnovation

Inkrementel

Radikal

Niveau 4: Inhouse + outsourcing

81 %

56 %

47 %

Niveau 3: Inhouse

81 %

50 %

63 %

Niveau 2: Outsourcing

75 %

54 %

29 %

Niveau 1: Non-user

52 %

24 %

22 %

Tabel 5: Virksomhedens innovationsniveau sammenholdt med AM-kompetence

Virksomhedens AM-aktiviteter ift.
anvendelsesdomæner: produktudvikling, produktionsstøtte og
produktproduktion

Produktinnovation

Procesinnovation

Inkrementel

Radikal

Anvender AM i alle tre

85 %

65 %

60 %

Anvender AM i to*

88 %

72 %

52 %

Anvender AM i en*

66 %

30 %

26 %

Ingen

52 %

24 %

22 %

Tabel 6: Anvendelsesdomæner sammenholdt med innovationsniveau

Note: *, det er uspecificeret, hvilke anvendelsesdomæner der anvendes AM i.
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Investeringer i Additive Manufacturing
Som del af screeningen er virksomhederne blevet spurgt,
hvor meget de har investeret i AM-teknologi samt deres
forventninger til yderligere investeringer i AM-teknologi
i nærmeste fremtid. Tabel 7 viser investeringsniveauet
fordelt på tre områder.
Screeningen viser, at udstyr er den største kilde til investeringer. Hovedparten af investeringerne ligger under
250.000 DKK. De angivne investeringer er for seneste
regnskabsår og kan dække over køb af mere end en
maskine.

Investeringsintervaller

Når man kigger på »køb af ydelser« og »udgifter til uddannelse« holder investeringerne sig under 100.000 DKK.
I forhold til fremtidige investeringer i ny teknologi (AM-
teknologi vil for mange virksomheder blive anset som ny
teknologi) så viser tabel 8, hvor beslutningskompetencen
typisk ligger i forhold til indkøb af teknologi, implementering samt uddannelse.
Det er entydigt ledelsen, der har beslutningskompetencen vedrørende ny teknologi, uanset om det vedrører
investering, implementering eller uddannelse. Det fremgår også, at det er produktionen, der primært medvirker i
beslutningsprocessen, efterfulgt af F&U. Dette er dog ikke
ensbetydende med, at forslag til investeringer alene har
ophav hos ledelsen.

Anskaffelse af udstyr

Køb af ydelser

Udgifter til uddannelse

0-25.000

19 %

29 %

18 %

25.001-100.000

17 %

24 %

10 %

100.001-250.000

13 %

8%

2%

250.000+

13 %

2%

0%

Ingen investering

38 %

37 %

70 %

SUM, total

100 %

100 %

100 %

Tabel 7: Investering i forskellige områder relateret til AM-teknologi

Beslutningskompetence vedr. ny teknologi
R&D

Produktion

Salg

CEO/Ledelse

Implementering af ny teknologi

11 %

20 %

2%

67 %

Investering i ny teknologi

8%

18 %

0,3 %

73,7 %

Uddannelse med fokus på ny teknologi

12 %

24 %

1%

63 %

Tabel 8: Beslutningskompetence ved køb af ny teknologi
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Jørgensen
Engineering
Jørgensen Engineering leverer specialiserede
ready-to-run produktionslinjer til fødevareog medicinalindustrien, hvor en stor del af disse
udgøres af kendt teknologi.

Leverancen er for det meste skræddersyet efter kundens
behov og indeholder ifølge virksomheden selv ofte »en
lille krølle et eller andet sted«.
De havde i længere tid gjort sig overvejelser omkring
AM-teknologi, og der var blevet gjort en del private hobbyerfaringer med teknologien. Den endelige introduktion
af teknologien skete som følge af et konkret behov til et
projekt, hvor de vidste, at de kunne bruge den.

Jørgensen Engineering har i dag halvandet års erfaring
med AM-teknologi og ejer selv FDM-teknologi. Virksomheden køber derudover SLA/SLS-teknologi fra en ekstern
leverandør. AM anvendes i Jørgensen Engineering primært til udvikling og test samt produktion af fiksturer og
hjælpeværktøjer
Kompetenceopbygningen i virksomheden bærer præg af
en erfaringsmæssig learning by doing/trying/testing-kultur. De ansatte, der er involveret, bygger deres kompetencer på egne og hinandens erfaringer.

FAKTA OM JØRGENSEN ENGINEERING
•J
 ørgensen Engineering blev stiftet i 1933 og har siden oparbejdet en bred kundeportefølje i fødevare- og medicinalindustrien.
Virksomheden er internationalt forankret med kunder i hele Europa samt Asien.
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Vikan
Vikan befinder sig på et marked, der er karakteriseret
ved mange regulativer og strenge dokumentationskrav.

Introduktionen af AM-teknologi i virksomheden i 2012 var
båret af, at en medarbejder i udviklingsafdelingen havde
ønske om at kunne kommunikere de ideer, han havde, til
resten af virksomheden og udvalgte kunder. Vikan ejer
selv FDM-teknologi og anvender i dag primært denne til
prototyper samt til fiksturer og hjælpeværktøjer
Kompetencer skærpes og opbygges i samarbejde med
AM-leverandøren, og via det netværk, der er opbygget til
serviceudbydere. Samtidig er der ved at opstå en kultur,
der understøtter intern peer-to-peer kompetenceopbygning gennem learning by doing/trying/testing. Specielt er
det ansatte i produktionen, der kommer med forespørgsler på fiksturer og andre støtteværktøjer, hvor de ser mulighederne for det. Dette er en tendens, som til stadighed
tager fart.

3D print giver mulighed for grundig
evaluering af prototyper, når disse prototyper
bliver præsenteret for hele organisationen.
Desværre kan vi ikke 3D printe emner, der
kan bruges direkte i fødevareindustrien
Anne-Sofie Ravn Bering
Group Product Development Manager, Vikan.

FAKTA OM VIKAN
• Vikan er grundlagt i 1898 og har specialiseret sig i rengøringsrekvisitter til blandt andet transport-, fødevare- og medicinalindustrien.
Virksomheden eksporterer i dag til over 80 lande verden over.

• Vikan har fokus på at levere rekvisitter i høj kvalitet, hvor funktionaliteten af rekvisitterne er omdrejningspunkt. Kunders rengøringsudfordringer
og specifikationer er derfor i højsæde, når et udviklingsprojekt igangsættes. Rengøringsrekvisitter til fødevareindustrien er afgørende for
fødevaresikkerhed, og derfor er hygiejnisk design indtænkt i Vikans rekvisitter.
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Forventninger til fremtiden
Screeningen peger på, at viljen og lysten til at investere i
AM-teknologi ikke er betinget af virksomhedens AM-kompetenceniveau (se tabel 9). Lidt over en tredjedel af de
virksomheder, som arbejder med AM-teknologi, forudser
yderligere investeringer.
Tabel 10 viser en signifikant højere andel af virksomheder,
der anvender AM-teknologi inden for flere anvendelsesdomæner, som forudser yderligere investeringer. 36 % af
de virksomheder, der anvender AM-teknologi inden for to
anvendelsesdomæner, forudser flere fremtidige investeringer.

Virksomhedens
forhold til AM-
kompetenceniveau

Antal i
kompetencegruppe

Niveau 4: Inhouse +
outsourcing

32

12

Niveau 3: Inhouse

16

Niveau 2: Outsourcing
SUM

For de virksomheder, der anvender AM-teknologien til
både produktudvikling, produktionsstøtte og produktproduktion, er andelen hele 60 %.
I tillæg til ovenstående er virksomhederne blevet spurgt
om, hvad de forventer at investere i: udstyr, ydelser eller i
uddannelse inden for AM-området.
Der er en klar tendens til, at virksomheder, der har et højt
AM-kompetenceniveau (både ejer og køber AM-kompetencer) eller anvender AM inden for flere anvendelsesdomæner, i højere grad påtænker at investere i AM. Disse
investeringer forventes at fordele sig bredt mellem udstyr,
ydelser og uddannelse.

Andel af virksomheder der
forventer fremtidig investering
inden for AM-teknologien

Type af investering (antal virksomheder)
Udstyr

Køb af
ydelser

Uddannelser

38 %

11

8

8

5

31 %

7

5

2

24

8

34 %

3

4

3

72

25

-

-

-

-

Tabel 9: Fremtidige investeringer sammenholdt med AM-kompetence

Antal
anvendelsesdomæner

Antal i
kompetencegruppe

Andel af virksomheder der
forventer fremtidig investering
inden for AM-teknologien

3

20

12

2

25

1
SUM

Type af investering (antal virksomheder)

Udstyr

Køb af
ydelser

Uddannelser

60 %

10

6

7

9

36 %

7

5

2

27

4

15 %

1

8

0

72

25

-

-

-

-

Tabel 10: Fremtidige investeringer sammenholdt med antal anvendelsesdomæner
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Aktørlandskabet
For at fremme virksomhedernes
viden om og brug af AM er det
vigtigt at kigge nærmere på det
danske aktørlandskab inden
for AM.

Ved aktørlandskab forstås i denne sammenhæng leverandører, udviklere, rådgivere, netværk, uddannelsesinstitutioner m.v. Disse aktører spiller en vigtig rolle i udbredelsen
af AM-teknologien og anvendelsen af den.
Udover beskrivelsen af de forskellige aktører fokuseres
der i dette afsnit særligt på uddannelses- og forsknings
miljøerne inden for AM.
I tabel 11 er de forskellige typer aktører defineret
– oversigten er ikke nødvendigvis udtømmende.
Endvidere er der lavet en illustration over det danske
aktørlandskab 2018 – se næste side. Det er et et øjebliksbillede, der løbende vil udvikle sig. Oversigten er udarbejdet med input fra aktørerne selv. De forskellige aktører
kan godt have snitflader til nogle af de andre grupper.
Øget dialog og samarbejde på tværs
Hidtil har AM-området og aktørerne været spredt, og
der har ikke været etableret stærke netværk, hverken på
tværs af forskningsmiljøerne eller blandt de øvrige aktører,
der arbejder inden for AM.
I det seneste år er der begyndt at tegne sig et billede af,
at dialogen og samarbejdet på tværs er blevet markant
styrket. Dette er blandt andet sket i forlængelse af flere
nationale initiativer og projekter, som er blevet søsat. Disse initiativer og projekter har ofte involveret flere aktører
på tværs af miljøerne.

A k tø r l a n ds k a b e t

Hertil kommer et stigende antal arrangementer, som har
sat fokus på AM-teknologien og dens forretningsmæssige potentialer, for eksempel kan nævnes 3D Printing Live,
åbningen af AM-Line projektet, Danish AM Summit 2018
samt en række fagspecifikke seminarer rundt om i landet.
Dette har styrket den generelle videns- og erfarings
udveksling.
Det øgede samarbejde på tværs og de nye aktiviteter er
med til at styrke kendskabet til og udbredelsen af AM.

Aktør

Definition

Leverandører

Forhandlere af hardware, software,
materialer, scannere m.v. til brug for
3D print.

Udviklere

Udviklere af hardware, software,
materialer til brug for 3D print.

Rådgivning og
Ydelser

Printservicevirksomheder og konsulenter, der både kan have AM som
en central eller perifer del af deres
forretning.

Viden, Forskning &
Uddannelse

Universiteter, uddannelsesinstitutioner og andre læringsmiljøer, der
har forskningsaktiviteter, værksteder,
udbyder kurser eller lignende.

Organisationer /
Netværk

Organisationer, foreninger og/eller
online platforme, der enten har 3D
print som sit absolutte fokus, eller
som har en vigtig rolle i forhold til
at udbrede anvendelsesorienteret
viden til industrien.

Tabel 11: Definition af aktører.
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Uddannelse & Forskning
Der er en tæt sammenhæng mellem
uddannelses- og forskningsmiljøet inden for
AM i Danmark. Der hvor der bedrives forskning,
er også de steder, hvor AM fylder mest
på uddannelserne.

Udover udbredelsen af AM på universitetsuddannelserne
og de tilknyttede forskningsmiljøer, undervises der også
i anvendelse af AM på både de korte og mellemlange
videregående uddannelser. Det gælder blandt andet
på de uddannelsesinstitutioner, der tilbyder diplom
ingeniøruddannelser, men også på en række uddannelser,
hvor AM-teknologien på forskellig vis anvendes som
produktionsværktøj.

Sådanne kursusforløb kan både være forløb, hvor de
studerende lærer om AM-teknologien som en del af et
forløb om generel produktionsteknologi, et kursus om
kreativt design af komplekse bygningselementer, hvor de
studerende lærer at 3D printe støbeforme, eller et kursus
om materialelære på bioteknologi, hvor de studerende
lærer om velegnede materialer til at 3D printe forskellige
typer af implantater.

Ingen selvstændige AM-uddannelser
Der findes i dag ikke uddannelser med et selvstændigt
fokus på AM i det videregående uddannelsessystem. Dog
er AM i forskelligt omfang indeholdt som del af kurser på
en række uddannelser. Det gælder særligt de tekniske
uddannelser på universiteterne, men også inden for andre
uddannelsesområder, som for eksempel det sundheds
videnskabelige og biokemiske område.

At AM sædvanligvis indgår som en del af curriculum og
ikke som et selvstændigt fagområde skal blandt andet ses
i lyset af, at AM på mange uddannelser betragtes som en
produktionsmetode og ikke som et undervisningsmål i sig
selv. AM anses for eksempel som en teknologi til at lave
prototyper på produktudviklingskurser eller som én blandt
flere tilgange til at producere komplekse bygningselementer. Der tegner sig dog et billede af, at uddannelserne
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AM-forskning foregår på Islands of Excellence
Størstedelen af forskningen inden for AM foregår på universiteterne. Særligt DTU er aktive, men også på de øvrige
universiteter er der forskere og ph.d.er, der beskæftiger
sig med forskellige aspekter af AM. Udover i universitets
miljøerne har Force Technology og Teknologisk Institut
ligeledes forskningsaktiviteter, ligesom Det Kongelige
Danske Kunstakademi har aktiviteter inden for AM.
Forskningen kan grupperes i tre overordnede forskningsområder, hvor særligt de to første hænger tæt sammen:

oplever et stigende antal elever, der beskæftiger sig med
AM i deres semester-, bachelor eller kandidatprojekter.
Der er enkelte selvstændige AM-kurser i støbeskeen på
universiteterne. Det gælder blandt andet på DTU, hvor
bachelorstuderende på DTU Mekanik i 2019 forventes at
kunne vælge et valgfag i AM.
Kompetenceudvikling af medarbejdere
Kompetenceudvikling sker primært internt i virksomhederne. Der er dog forskellige muligheder for kompetenceudviklingsforløb, hvis virksomhederne ønsker at efteruddanne deres medarbejdere i AM.
Der er typisk tale om korte kurser, der varer fra en enkelt
dag og op til en uge. Kurserne udbydes blandt andet hos
Teknologisk Institut og hos nogle af printservicevirksomhederne såsom 3D Printhuset.
Generelt fokuserer kurserne på AM-teknologien og implementering af teknologien i produktionslinjen. Dertil kommer
en række tilbud om seminarer, netværksarrangementer og
lignende med fokus på AM-teknologiens muligheder.
Der er tegn på en stigende efterspørgsel efter
rådgivningsydelser, hvor virksomhederne kan få viden
om og adgang til kompetencer inden for implementering
af AM i industriel produktion. Ligesom flere efterspørger
kurser, der handler om forretningsudvikling og -strategi.
Nogle af de store virksomheder har egne F&U-afdelinger
med AM testfaciliteter, der ser nærmere på AM-teknologiens muligheder – ofte i samarbejde med universiteterne.

1. F
 orskning i selve AM-teknologierne. Særligt med
fokus på at modne AM-teknologier til brug i industriel
produktion. Foregår særligt på DTU og til dels også
AU, Force Technology og TI.
2. Forskning i anvendelse og optimering af materialer,
der kan benyttes til AM. Foregår særligt på AU, DTU
og AAU.
3. Forskning i integration af AM i industrien. Herunder
fokus på supply-chain og operations management
samt forretningsmodeller. Foregår særligt på SDU,
AAU og CBS.
For punkt tre – og til dels også punkt to – indgår AM ofte
som en af del af et større forskningsområde, for eksempel
som delelement i forskning om brugen af innovative produktionsteknologier på linje med robotteknologi, kunstig
intelligens og internet of things.
Forskningen i Danmark er meget spredt, så der er i høj
grad tale om »Islands of Excellence« snarere end et
egentligt sammenhængende forskningsmiljø, hvor forskere på tværs af fagdiscipliner og grupper er koblet sammen
i et AM-forskningsnetværk. Der er derfor et øget behov for
at styrke forskningssamarbejdet inden for AM.
Forskningsaktiviteterne inden for AM finansieres sjældent
af universiteterne selv, men finansieres i overvejende grad
med midler fra initiativer og programmer som MADE, Horizon 2020, EUDP samt fondsprojekter, hvor særligt Innovationsfonden de senere år har spillet en afgørende rolle.
Størstedelen af finansieringen gives til forskning med
henblik på at modne og højne kvaliteten af AM-teknologien til industriel produktion, så teknologien kan blive et
reelt alternativ til andre traditionelle produktionsformer.
Det ses blandt andet i Innovationsfondens bevilling til
konsortiet bag AM-Line projektet.
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A M - i væ r k s æ t t e r e

AM-Iværksættere
Iværksættervirksomheder er vigtige
for vækst og værdiskabelse.

Der kan identificeres tre typer af iværksættervirksomheder, der har AM som central del af forretningen:
• Printservicevirksomheder
• Udviklere og leverandører af AM-teknologi
• Virksomheder, der fra start har AM som en del af deres forretningsmodel og anvender AM i produktionslinjen enten til produktudvikling eller som en del af det
endelige produkt.
Der er generelt kun få iværksættervirksomheder inden
for AM, og flere peger på, at det skyldes, at teknologien
fortsat er relativ omkostningstung, hvis behovet er større
end, hvad en standard 3D printer kan imødekomme. Som
for andre iværksættervirksomheder med gode idéer er
øget adgang til kapital afgørende for at kunne udvikle
virksomheden.

Hertil kommer, at iværksætterlandskabet generelt er
begrænset og fragmenteret, og der findes ikke egentlige
AM-iværksættermiljøer, hvor der kan sparres og videndeles. Hverken i tilknytning til universiteterne, omkring de
eksisterende fablabs eller i de øvrige etablerede iværksættermiljøer.
På trods af det lave antal af iværksættervirksomheder
findes en række gode eksempler på alle tre typer af
iværksættere, der kommer med nytænkende services og
produkter, og derfor enten er lykkedes med eller har potentiale til at bide sig fast på markedet.
Printservicevirksomheder
Printservicevirksomheder tilbyder primært on-demand
services. De producerer prototyper på en indkøbt 3D printer uden nogen særlig form for specialisering. Denne type
af virksomhed tilbyder som regel ikke særlig rådgivning,
hjælp til design eller andre konsulentydelser i forbindelse
med printopgaverne.

A M - i væ r k s æ t t e r e

Der er dog enkelte relativt nystartede virksomheder, f.eks.
We3D og Northern Layers (begge startet inden for de seneste tre år), som tillige yder rådgivning i mindre omfang
eller deltager i designprocessen, samtidig med at de yder
on-demand printservice.
Udviklere og leverandører af AM-teknologi
Virksomheden Addonaut er en af de få iværksættervirksomheder, der har sat sig for at videreudvikle AM-teknologien. De har udviklet en mindre desktopprinter, der kan
printe i flydende metal, og Addonaut har en vision om, at
printeren i fremtiden kan gøre det muligt for astronauter
at printe værktøjer og reservedele i rummet, så printeren i
princippet bliver en værktøjsfabrikant for astronauterne.
Et andet eksempel er virksomheden Atlant, som arbejder
på at udvikle den første nanoprinter.
På leverandørsiden er der en voksende gruppe af nystartede virksomheder, der importerer forskellige typer
af standard 3D printere til salg i Danmark. Der er tale om
relativt simple plug-and-play printere, som ikke tilbyder
specialiserede print-setups.
Blandt leverandørvirksomhederne er der eksempler på
virksomheder, som i de senere år er vokset ud af rollen
som iværksættervirksomheder, og som har formået at
bide sig fast på AM-markedet.
Det gælder for eksempel AddiFab, som er født ud af universitetsverdenen, og som udover at sælge og rådgive
om print-setups til virksomheder også forsøger at udvikle
AM-teknologien. AddiFab er et godt eksempel på en virksomhed, der har gjort sig bemærket i landskabet af 3D
print-leverandører og er lykkedes med at skabe en forretning for danskudviklet 3D-printteknologi.
Create It Real, som udbyder processorer til 3D print maskiner, har ligeledes gjort sig bemærket og har blandt
andet fået en større kapitalindsprøjtning i 2018 fra Vækstfonden på 10 mio. kr. med henblik på at kunne vækste
virksomheden yderligere.
Iværksættere med AM centralt i forretningen
Der er enkelte eksempler på iværksættervirksomheder,
som fra start anvender AM som en central del af virksomhedens forretningsmodel.
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Det bedste eksempel er virksomheden Particle3D, der
producerer kundetilpassede implantater til for eksempel kræftpatienter. Particle3D er desuden et eksempel
på en iværksættervirksomhed, som er lykkedes med at
komme udenom kompetence- og ressourcebarriererne.
Det skyldes dels, at virksomheden er groet ud af et universitetsmiljø med mange muligheder for at få sparring
og eksperimentere, og dels at virksomheden har fået
et økonomisk rygstød fra en venturefond relativt tidligt i
udviklingsprocessen.
Der er næppe tvivl om, at der er et stort potentiale inden
for AM-teknologierne for at udvikle iværksættervirksomheder, hvor AM spiller en rolle i forretningsmodellen. For
at skubbe på den udvikling er det vigtigt, at aktørlandskabet styrker samarbejdet omkring udvikling og kompetencer til gavn for både iværksættervirksomheder og for
danske fremstillingsvirksomheder generelt.

AddiFab har i 2018 fortsat udviklingen fra
højteknologisk iværksættervirksomhed til
international vækstvirksomhed. Vi har i årets
løb udvidet med installationer i Polen og
Tyskland og har øget både omsætning og
medarbejderstab markant. Samtidig oplever
vi kraftigt stigende interesse for vores
koncept, som kombinerer det bedste fra
3D print og sprøjtestøbning, og som tilbyder
innovative danske virksomheder en hurtig
og effektiv vej fra prototype til produktion.
Lasse Staal
CEO, Addifab
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Perspektiv

Perspektiv
Digitalisering og ny teknologi åbner for helt nye
muligheder både for samfundet og borgerne, men i høj grad
også for virksomhederne, og kan lede til øget vækst, værdiskabelse
og innovation. Det kræver en høj grad af omstillingsparathed, evnen
til at lade sig inspirere, tænke nyt og anderledes og en konstant
stræben efter at tilegne sig ny viden og udnytte mulighederne.

AM er som produktionsform en del af industri 4.0, og udråbt til at kunne disrupte den måde fremstillingsvirksom�heder traditionelt producerer på. Samtidig har teknologien
potentiale til at gøre produktion mere bæredygtig.
AM kan bruges til værdiskabende innovation.
AM skaber nye muligheder for hurtigt at lave nye
og innovative produkter, både hvad angår form og
måden at designe på. Som screeningen viser, så får
virksomhederne stort udbytte af at kunne lave hurtige
prototyper. Det er en god start. Men AM giver også
mulighed for at producere og designe slutprodukter med
en kompleksitet, der ellers ikke kan lade sig gøre - ofte
med færre ekstra omkostninger. AM tillader at designe
strukturer og former, for eksempel med huller, atypiske
former eller udførlige indvendige detaljer, der ikke kan
produceres ved traditionel fremstilling. Derudover kan
nogle produkter, der tidligere blev støbt separat og
derefter samlet, nu fremstilles som ét stykke til gavn
for styrke og holdbarhed. Det fremmer innovation og
innovationsprocesser, hvis man forstår at udnytte det. Det
vil der være nogen, der gør. Forhåbentlig vil vi se danske

virksomheder langt fremme, når det handler om at tage
teknologien til sig - til gavn for danske arbejdspladser og
danske virksomheders konkurrenceevne.
Samtidig med at vi bliver dygtigere til at producere mere
komplekse produkter, bliver vi i verden også flere og flere
mennesker, der skal bruge af de samme ressourcer. I dag
bruger vi jordens fornybare ressourcer 1,7 gang på et år,
og vi står overfor klimaforandringer, der betyder, at vi skal
reducere vores C02 udledning - også i industrien. Det
stiller krav til fremtidig produktion, hvad angår materialer
og ressourcer, transport af varer og også holdningen til
værdien af varer og materialer, der kan genanvendes.
Additive Manufacturing – fra bottom-up til
strategisk værktøj
Når produkter bliver til et sæt af digitale modeller, der kan
tilpasses og fremstilles løbende hvor som helst, der er en
passende printer, har det betydning for alle elementer i
forretningsmodellen – fra design til produktionsmetoden,
supply chain, lagre, distribution, forbrug af ressourcer osv.

Perspektiv

Alligevel tænker de fleste virksomheder i dag mest på 3D
print som et redskab, der erstatter og forbedrer et enkelt
led i produktionen, for eksempel at få hurtigere prototyper
eller at tilbyde en individuel finish af et produkt.
Det er ofte gode og fremsynede ingeniører, der får lov at
eksperimentere i maskinrummet. Og det er rigtig godt, at
der sker megen innovation i form af nye ideer og produkter på den måde.
Men hvis man virkelig skal forbedre og fastholde danske
virksomheders konkurrenceevne, er det også nødvendigt,
at man tager hele forretningsmodellen omkring produktet
op til overvejelse.
Og så skifter rollerne. For en mere grundlæggende nytænkning kræver, at også ledelsen sætter sig ind i, hvad
den ny teknologi kan. Ledelsen skal forstå, hvordan spillereglerne er forandret i forhold til eksempelvis individuel
tilpasning, co-creation, design, lokal fremstilling, løbende
nye udgaver af produktet. Og det er hverken enkelt eller
let. Samtidig er der mange tekniske begrænsninger af AM,
der også skal tages i betragtning, for eksempel i forhold til
hastighed, kvalitet, materialer for at nævne nogle få. Og når
hele forretningsmodellen forandres, er der ikke kun tekniske udfordringer. Der er også behov for at afklare og udvikle
jura, standarder og forhold omkring IP-rettigheder.
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Barrierer og kvalitetssikring
Flere virksomheder peger på, at der stadig er udfordringer med materialer og kvalitet i integrationen af AM-
teknologien til komponenter og produkter. Det er for
eksempel svært, men ikke umuligt, at printe med godkendte materialer til fødevare- og medicinalindustrien.
Samtidig er der i mange tilfælde behov for betydelig
efterbehandling. Der skal forventeligt arbejdes med
kvalitetssikring for at øge andelen af virksomheder, der
bruger AM i slutprodukter.  
Det samme gælder for materialer. Flere virksomheder
peger på, at metal vil gøre en væsentlig forskel for teknologien og nye forretningsområder, mens andre udtrykker
skepsis omkring de fremtidige muligheder inden for
metal, og har et behov for at se hvilken teknologi, der vil
blive den nye lead-teknologi.  
Videndeling og samarbejde
AM er ikke kun aktuel for én branche eller til én bestemt
produktionsform. Det er en teknologi, der kan bruges på
tværs i stort set alle brancher til en bred palette af produkter fra sundhed og personlige produkter til reservedele og
industrikomponenter m.m.
Det betyder, at der ikke er et naturligt samlingssted for
videndeling og til at samle et økosystem omkring AM.
Det er en af opgaverne for Dansk AM Hub, der ønsker at
samle aktører, sikre videndelig og inspiration fra ind- og
udland på tværs af brancher.

Vær opmærksom på ophavsrettigheder

AM-teknologien bruges til:

ansvar i forbindelse med produktion med AM. Hvis

• Fiksture og gribere

Vær opmærksom på ophavsrettigheder og juridisk
er fejlen, hvis man står med et defekt produkt?

Hvordan bevarer man forretningshemmeligheder,

hvis filer sendes, og produkter printes decentralt?
Det vil være en god ide at have retningslinjer på

plads omkring forretningshemmeligheder, lave for-

trolighedsaftaler, og angive hvem der har ophavsret
før filer, procesbeskrivelser m.v. deles.  
Se gode råd fra Accura Advokater på:
am-hub.dk/fordele

• Prototypeudvikling
• Reservedele

• Slutprodukter

AM-teknologien muliggør:
• Hurtigere time-to-market

• Reduktion af lageromkostninger
• Småserieproduktion

• Bæredygtig fremstilling

• Ændring af supply chain

• Decentraliseret produktion

• Kundetilpassede produkter

•K
 omplekse og innovative produkter gennem
designoptimering
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AM Frontrunners

AM Frontrunners
Når AM-teknologien implementeres i virksomheden, er der
typisk fokus på flere aspekter. De virksomheder, der opnår mest innovation
gennem AM-teknologien, har blandt andet fokus på følgende:

Forretningen

Kompetencer

Fokus på teknologiens muligheder og hvordan

Fokus på at styrke organisationens kompetencer, der

forretningen.

af AM-teknologien.

mulighederne strategisk kan understøtte

kan sikre den mest optimale implementering

• Forankring i ledelsen.

•F
 orståelse af materialernes egenskaber, potentiale

• Anvendelse af AM-teknologien på flere områder.

•F
 uld udnyttelse af teknologien med henblik på at give

• Investering (yderligere) i AM-teknologi.

• Optimering af supply chain gennem blandt andet
kortere lead-times og færre leverandører.

• Fokus på nye forretningsmodeller.

samt begrænsninger.

nye designfriheder og skabe innovative produkter
og/eller processer.

Samarbejde

Viden & Netværk

Fokus på samarbejde både på tværs af organisationen

Fokus på at opbygge den nødvendige viden, der kan

• Forbedring af samarbejde med kunder gennem øget

•T
 ilegnelse af ny viden om AM-teknologien gennem

• Integration af AM på tværs af siloer og funktioner/

•D
 eltagelse i offentlige og privatstøttede programmer

og med sine kunder.

dialog omkring kundetilpassede produkter.
afdelinger internt i virksomheden.

• Partnerskaber og alliancer med konkurrenter, leverandører, tekniske specialister og/eller forretningsrådgivere.

drive teknologien frem i virksomheden.

messer, event og andre arrangementer.
og projekter.
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