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AM screening 2019/2020

Undersøgelsens hovedformål: 

§ Afdække den nuværende udbredelse og 
anvendelse af 3D printning i den danske 
produktionsindustri 

§ Sammenhængen imellem virksomhedernes 
teknologiske kompetence indenfor 3D printning og 
anvendelsesdomæner for 3D printning 

§ Kortlægning virksomhedernes modenhed indenfor 
AM 

§ TEMA - Barrierer forbundet med (manglende) 
implementering af AM-teknologier 

Population - Virksomheder 20 ansatte+ 

Spørgeskema udsendt til 2.454 virksomheder 
Besvarelser  fra 192 (7,82%) / 314 (13,5%)

Repræsentativ ifht. populationen; branche-kode (NACE), 
geografi og størrelse (ansatte)

TEMA; opfølgende cases + interviews
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”1/4 af virksomhederne 
anvender AM-teknologi”

25 % af de danske produktionsvirksomheder anvender 
AM-teknologi – enten ved brug af egen printer eller via 
køb af ydelser hos underleverandører. Blandt de 
besvarende virksomheder er der således ikke sket 
nogen ændring imellem 2018 og 2019 
undersøgelserne. 
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”AM-teknologi flytter sig imod 
produktionsstøtte og flere 
domæner” 

Traditionelt anvendes AM-teknologi i 
produktudviklingsprocessen (80 % af de 
virksomheder, der arbejder med AM-teknologi) 

Der er siden 2018 sket et skifte imod større 
anvendelse af AM-teknologi indenfor 
produktionsstøtte, men også i højere grad til 
fremstilling af komponenter og produkter. 

Det ses desuden, at virksomhederne begynder at 
anvende AM-teknologien indenfor flere domæner end 
kun et. 
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”FDM er den mest udbredte 
teknologi”

Fused Deposition Modellering (FDM) er den mest 
udbredte printteknologi i 2018 og 2019 blandt de 
virksomheder, der anvender AM-teknologi. 

Derudover angives Polyjet og Stereolothography (SLA) 
som anvendte teknologier. 

FDM-teknologien er relativt billig i anskaffelse, nem at 
tilgå og egner sig godt til produktudvikling (prototyping).  
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Domæner og modenhed

Kompetenceprofil 
modenhed
§ Non-user
§ Outsourcing
§ In-house
§ In-house + Outsourcing

Anvendelsesdomæne 
indenfor 3D printteknologien
§ Produktudvikling
§ Produktionsstøtte
§ Produkt produktion

Udnyttelse af teknologiens potentiale
Lav – Mellem - Høj

Produktudvikling
Prototyping (rapid)
Funktionelle prototyper

Produktionsstøtte
Direct tooling
Grippers, fiksturer, forme

Produkt produktion
Direct manufacturing
Komponenter/produkter
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MODENHED

2018/2019 2019/2020
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”Det største potentiale ved 
anvendelse af AM-teknologi 
udspringer fra produktudvikling” 
Der er en klar tendens til, at virksomhederne i 
undersøgelsen opnår den største udnyttelse af 
potentialet ved at anvende AM-teknologi, når de 
anvender den til produktudvikling og 
udviklingsformål. 

Det er tilsvarende tydeligt, at AM-teknologien har den 
laveste udnyttelse indenfor fremstilling af produkter 
eller komponenter. 

* Generelt er den oplevede udnyttelse af AM-teknologien faldet siden 2018, uanset 
antal anvendelsesdomæner og AM-kompetenceniveau.
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”Det teknologiske potentiale 
øges igennem ejerskab 
suppleret med samarbejde med 
eksterne serviceudbydere” 
Virksomheder, der opbygger teknologisk 
kompetence igennem ejerskab af AM-teknologi 
kombineret med køb af ydelser fra eksterne AM-
leverandører, har en markant højere udnyttelse af det 
teknologiske potentiale på tværs af alle 
anvendelsesdomæner. 
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”AM-ejerskab koblet med bred 
anvendelse i virksomheden 
skaber øget innovationskraft” 
Der er en positiv sammenhæng mellem virksomhedens 
evne til at skabe produktinnovation og 
implementering af nye teknologiske processer, når 
virksomhederne har udviklet AM-kompetencer og 
anvender AM i flere anvendelsesdomæner. 

Virksomhederne er markant mere innovative, når de 
har opbygget AM-kompetencer igennem ejerskab af 
AM-teknologi og samtidig anvender AM-teknologien til 
både produktudvikling, fremstilling af værktøjer/fixturer 
og produkt-/komponent fremstilling. 

Denne sammenhæng kan potentielt skabe en 
forbedret konkurrenceevne. 
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Barriere for AM

TEMA: Barrierer forbundet med (manglende) 
implementering af AM-teknologier 

§ Spørgeskema undersøgelse

§ Tre case interviews

§ To serviceproviders interviews

Fokus er på både non-users og users, dog enslydende 
barriere.
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BARRIERE FOR AM, Undersøgelse

VIDEN

% af besvarelser ved non-users

Andet kategorien:
§ ”Kvalitet, tolerancekrav og driftssikkerheden vurderes ikke høj nok med eksisterende teknologi” 
§ ”Teknologien vurderes ikke relevant; der arbejdes med store emner eller væsker” 
§ ”Der er ikke et økonomisk grundlag for at anvende denne teknologi i branchen på nuværende tidspunkt” 
§ ”Der er regulatoriske restriktioner i en - late-mover branche -” 
§ ”Teknologien er for dyr; fokus på metalprint eller serieproduktion”
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Barriere for AM, cases

§ Mangel på viden om teknologiens nuværende 
kvalitet samt udfordringer med finish ved anvendt 
AM-teknologi 

§ Opbygning af kompetencer for selv at kunne 
printe ved implementering af egen AM-teknologi 

§ Pris på både teknologi og services, hvor der 
specielt ses store investeringer ved implementering 
af AM-teknologien internt 

§ Mange nye teknologier og hurtig udviklingen, der 
gør det svært at overskue, hvad der er den rigtige 
løsning for den enkelte virksomhed – specielt ved 
køb af egen printer 

§ Den eksisterende viden er svært tilgængelig
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Barriere for AM, serviceproviders

I forhold til industriel 3D print peges på tre barrierer:  

§ Viden omkring forskellige 3D printteknologier, 
mulige materialer og anvendelse

§ Tekniske kompetencer i både print, design, drift, 
vedligehold og udnyttelse af aktuel teknologi

§ Forretningsmæssig forståelse af hvorledes 
Additive Manufacturing kan bidrage til eksisterende 
og fremtidig forretning (konteksten)  
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ANBEFALINGER

”AM-teknologi er relevant, men 
afhænger af kontekst”

Det er vigtig, at virksomhederne forstår potentialet
indenfor de tre anvendelsesdomæner samt opbygger 
viden omkring udvælgelsen af potentielle emner, 
teknologier og materialer set fra en relevant kontekst. 

”Nogle virksomheder vil ved print af støbeforme til 
sprøjtestøbning kunne reagere hurtigere ift. markedet, 
have højere kundetilpasning af emner og produktion 
ved lavere volumenminimum. Formen holder ikke så 
længe, men åbner op for nye 
forretningsområder/segmenter”.   

BEHOV
Metoder/Modeller til identificering af print 
komponenter indenfor alle anvendelsesdomæner

Uddannelse af virksomhedens medarbejdere og 
samarbejde med specialister og videns 
institutioner, indenfor 

Design – Materialer – Teknologier
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ANBEFALINGER

”AM-teknologi bør vurderes ud fra en 
totalbetragtning”

En total kostbetragtning indeholder ofte en økonomisk 
analyse, hvori det er vigtigt af værdiansætte; reduktion 
af lager, hurtigere responstid samt kunde- og 
produktionsfleksibilitet. 

Forskellige AM-teknologier har forskellige fordele, og 
vanskelige kvalitetskrav kan efterhånden opfyldes. En 
marginal dyrere AM-teknologi kan på sigt tilfører 
konkurrencefordele. Disse kan desuden åbne op for 
nye forretningsområder. 

Intern/ekstern betragtning

BEHOV
Modeller til totalkostberegning (carrying cost)

Beslutningsmodeller for Design – Materialer –
Teknologier valg

Make-or-Buy beslutninger for AM
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ANBEFALINGER

”Ikke alt skal printes
..og slet ikke internt” 

Et skifte imellem anvendelsesdomæner, medfører ofte 
et behov for en ny AM-teknologi – fx et skift fra FDM til 
SLS. Den hastige udvikling indenfor alle teknologierne 
og på materialeområdet øger kompleksiteten, hvilket 
taler for en kombineret AM-strategi, hvor nogle 
anvendelsesdomæner og teknologier håndteres internt, 
og andre håndteres i samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere og specialister.

Kompleksiteten kan øges radikalt ved skift i teknologi 
niveau.

BEHOV
Integration i forretnings-/ teknologi og 
produktionsstrategi

Udvikling af AM-strategi (dual) model; WHAT TO 
PRINT, WHERE?

Teknologi-Materiale map
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”Der er desværre 
ikke et enkelt svar;-
men mange 
muligheder og 
kæmpe potentiale”

BEHOV
Uddannelse på alle niveauer

Udvikling af AM specifikke modeller

Fokus på forretningssiden af AM


