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Abstrakt 

3D printing is going to play a huge role in the world’s industries whether we like it  

or not, however with the limitless possibilities of what you can 3D print, there will be 

misuse of the technology. Most of us have already heard about the Liberator, and 

how it was the first 3D printed weapon that could fire a bullet, but how far have we 

come since then? The purpose of this study is to inquire more knowledge about the 

misuse of 3D printers, in the forms of firearms. We go into great depths about the 

availability of 3D firearms blueprints, and the change it can have on the Danish 

society, based on statistics, observations and different kinds of online sources. 

Our research and studies have shown that one potential 3D blueprint has a huge 

chance to pose a threat towards the Danish society in the future. The FGC-9 will pave 

the way for new generations of 3D printed guns. 
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Introduktion/Indledning afsnit 

 

Forord 

Vores motivation for projektet ligger på, at det er meget relevant for fremtiden, specielt 

når 3D printning af våben i fremtiden kan muligvis påvirke samfundet. Vi synes derfor, 

at denne problemstilling er interessant, da vi er meget interesserede i den udvikling som 

kan komme til at ske, når 3D printere er mere tilgængelige for alle. Vil det komme til at 

betyde, at folk vil faktisk begynde på at misbruge den frihed? Hvordan kommer 3D 

printer til at påvirke samfundet? Vores gruppe vil gerne kigge mere på den farlige side af 

teknologien, mange tænker kun på bæredygtighed og fremskridt. Dette synes vi er et 

mættet emne. Vi synes, at det kunne være spændende at undersøge, om der er nogle 

love, som er blevet vedtaget til at beskytte samfundet mod 3D printet våben, og hvis der 

er, hvor relevant og stærk er loven mod misbrug af 3D printeren? Hvad for en teknologi 

er der bag den, som kan være med til at hjælpe folk med at opretholde loven. Derfor ville 

det være interessant for os at undersøge, hvordan dette kunne påvirke det danske 

samfund. 

(Template til problemformulering seminar, HumTek, BP2) 
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Begrebsafklaringer 

Vores opgave indeholder nogle begreber, som vi føler vi bliver nødt til at afklarer, så 

man får en bedre forståelse af opgaven. 

 

CAD programmer 

CAD står for “Computer Aided Design”, og er en række af forskellige værktøjer, som 

er mest relateret til designarbejde. I vores projekt omtaler vi CAD-programmer som 

et 3D modellering værktøj, som SketchUp eller Blender.(Ponce, G.,) 

 

Skydekulturen  

Skydekulturen skal forstås som den kultur, hvor man ser på, hvor meget indflydelse 

skydevåben har på samfundet. 

Ekstrudering 

Skribenter for den store danske definerer, ekstrudering som; 

“Ekstrudering, industriel forarbejdningsproces primært til fremstilling af 

produkter inden for levnedsmiddel-, plast- og metalindustrien. Ekstruderens 

hoveddel er en cylinder indeholdende en roterende snekke, der sørger for 

fremføring af plastmaterialet. Cylinderen er omsluttet af en række varmebånd, der 

sørger for nedsmeltning af plastmaterialet, inden det når frem til ekstruderings 

værktøjet, hvor plast smelten formgives. Værktøjets udformning og den 

efterfølgende køle anordning afhænger af emnets geometri.”  

(Skibsted & Grauslund) 

Filament 

Vores brug af ordet filament referer til 3D printnings materialer, som bliver brugt til 

at lave 3D printet objekter ved hjælp af FDM 3D printere. 

 

3D printet våben 

Når vi refererer til 3D printet våben, mener vi skydevåben, som man kan printe hele 

eller dele til, fra en 3D printer. 
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Interviews, undersøgelse og Covid-19 problemer 

Vi vil gerne have opstillet nogle interviews og undersøgelser omkring vores emne, så 

hvis vi finder en mulighed vil det stå her. Desværre, har der været nogle problemer 

med at komme i kontakt med nogle af de personer, vi er interesserede i at snakke 

med begrund af tiderne.   

Covid-19 har gjort det besværligt at opstille interviews og research, hvilket har 

betydet, at vi har skullet tage stilling til, hvordan vi kan arbejde videre med nogle af 

vores arbejdsspørgsmål. Vi har snakkede med vores vejleder angående om 

problemet, og vi blev rådgivet til i stedet at arbejde ud fra statistikker, kilder og 

observationer der har fokus omkring vores emne. Dette har påvirket både vores 

projekt og arbejdsplan negativt, idet vores emne handler meget om at interview 

personer, som har erfaringer indenfor dette emne.  

 Vores arbejdsmetoder har også været ramt af virussen. Fordi myndighederne har 

rådet os til at blive hjemme, har vi prøvet at undgå fysisk kontakt. Det har også 

betydet, at vi har planlagt vores arbejde anderledes. Da vi ikke bor lige ved siden af 

hinanden, har vi i stedet holdt os til at snakke online, som har ændrede vores måde 

at arbejde på. Dette var ikke den mest optimale måde at arbejde for vores gruppe, da 

mange af os arbejder bedre, når vi er fysisk til stede med hinanden, hvilket helt klart 

har påvirket vores arbejdsmåde indenfor emnet. 

 

Desværre har det ikke været muligt for os at skaffe interviews med de personer, som 

vi har taget kontakt til, vi har både prøvet fysiske og gennem mail. 

Vi har prøvet at komme i kontakt med Politiet, Det Kriminalpræventive Råd samt 

Justitsministeriet igennem mailen, hvor de enten ikke har svaret, eller ikke har haft 

tid til os. 

 

Vi tog først kontakt til Politiet og blev henvist til justitsministeriet af 

politikommissær Kaj Schmidt(bilag 1). Justitsministeriet har ikke til dags dato, haft 

tid til at give os svar. Det Kriminalpræventive Råd havde ikke tid at besvare vores 
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spørgsmål, derfor har det været en kamp for os med at få nogle ekspertinterviews. 

som så har gjort at vores rapport har mangel på feltarbejde 

 

Vi havde overvejet i starten i projektet at fremstille et fysiske 3D printede håndpistol 

dele for at vise, hvor let det var at 3D printede et våben. Vi har mailet Fablab 

angående om, at vi kunne printe nogle dele af vores 3D printede håndpistol, hvilket 

de desværre sagde nej til på grund af de juridiske regler i Danmark, angående om 

besiddelse af våben og dele af våben. Så derfor har vi snakkede med vores vejleder, 

angående om vores problem af et fysisk produkt, hvor vi kom frem til, at vi godt 

måtte kalde vores powerpoint til eksamen det fysiske produkt, idet der ikke er andre 

muligheder for at skaffe et fysisk produkt inden for vores emne. Dette har påvirket 

vores arbejdsmåde inden for emnet, og gjorde processen for opgaven meget svære. I 

bilag 1, kan man se den mail Fablab har sendt tilbage til os, angående om vores 

anmodning om, at vi kunne 3D printe delene af et våben.   
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Indledning: 

 

Vores projekt kommer til at handle om 3D-printning af våben, og hvordan det kan 

komme til at påvirke vores samfund i fremtiden. Da 3D-printer bliver mere og mere 

almindelig i de danske husstande(Matisons, 2015), betyder det, at det bliver nemmer 

og nemmere at misbruge friheden til, at producere hvad man har lyst til via. 3D- 

printning. Projektet vil tage udgangspunkt i dette, og kigge på hvilke konsekvenser der 

kan være som følge af den frihed, som 3D-printere tilbyder. Ifølge en undersøgelse har 

folk en tendens til at være mere aggressive når de er i nærheden af skydevåben 

(Berkowitz & Lepage, 1967). 

Vi vil i projektet undersøge hvor let tilgængelighed, der er til 3D-printede våben, hvilke 

samfundsmæssige konsekvenser der kan opstå i Danmark, hvilke aktive indsatser, der 

bliver gjort for at mindske misbruget af 3D-printede våben, og hvilke alternativer der er 

for 3D-printede våben med samme tilgængelighed.  
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Problemfelt 

 

Vi har ud fra vores research set, at 3D printere er fremtiden for produktfremstilling. 

Præcisionen som 3D printeren tilbyder er langt overlegen, når det kommer til tid og 

præcision. Vi ser mange store firmaer som SpaceX og BMW, som vælger at bruge 3D 

printere til producere mange af deres dele gennem 3D printning til deres produkter 

(BMW, 2020). Desuden er 3D printere også blevet populært at have derhjemme, med 

opfindelsen af Desktop 3D printere, som har eksploderet i popularitet i de seneste 

par år(Matisons, 2015) Denne trend har også fundet vej til Danmark, hvor 3D 

printeren bliver mere og mere populær i Danmark, samtidig med at prisen for 3D 

printere bliver lavere og lavere. Dette betyder, at der er et stort antal af mennesker i 

Danmark, som på en eller anden måde har adgang til en 3D printer.  

 

På den ene side betyder det, at mange mennesker har friheden til at kunne 

eksperimentere med CAD programmer, for at teste begrænsningerne for hvad en 3D 

printer kan printe. Du har dog også den anden side som hedder, med den store 

tilgængelighed vil der være folk som misbruger den til kriminalitet(3D printing.com 

2014). De fleste har allerede helt tilbage i 2012, hørt at det var dengang muligt at 

printe et 3D-våben som var 99% printet ud af en 3D printer. Liberatoren var den 

første 3D printet pistol(Waxman, 2018), som havde evnen til at kunne skyde et 

enkelt skud af, før den ville gå i flere stykker, dette ene skud kunne være 

dødbringende, idet et skud er mere end nok til at kunne dræbe en person. 

Liberatoren blev lavet i tilbage i 2012, og siden har den lavet en bølge af nye 3D 

printet våben, som kun er blevet bedre og bedre med tiden.  
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Problemformulering 

Hvad betyder den teknologiske udvikling af 3D printere for tilgængeligheden til 

våben, og hvilke konsekvenser kan der være? 

Ud fra vores problemformulering er vi kommet frem til følgende arbejdsspørgsmål: 

 

- Hvor tilgængeligt er det at 3D-printe våben? 

Finde ud af hvor man let tilgængeligt 3D printede våben, er for det almindelige 

menneske. Altså når det kommer til fremskaffelse af blueprints til de 3D printet våben. 

 

- Hvad er alternativerne til 3D printet våben med samme tilgængelighed? 

Undersøge hvilke alternativer man har lovligt til 3D printet våben. 

 

- Er der love som er blevet vedtaget eller igangværende indsatser i EU eller Danmark 

som er ment til at begrænse misbrug af 3D printere og er det effektivt? 

Undersøge hvilke love eller indsatser, som forhindrer danskere i at misbruge 3D 

printeren, og om det er en effektiv løsning, eller om der behov for ændringer. 

 

- Hvilken indflydelse vil 3D printede våben have for Danmark?  

Undersøge hvordan 3D printede våben kunne have en samfundsmæssig indflydelse 

på Danmark, her ville vi drive sammenligninger til Amerika og Norge. 

 

Problemafgrænsningen.   

I dette afsnit vil vi omtale og begrunde vores afgrænsninger. Da vores problem er kun 

på en teoretisk plan, er det svært for os, at kunne forudse hvordan det kommer til at 

påvirke fremtiden. Dog har vi valgt at bruge lande som Amerika og Norge som et 

eksempel på, hvordan Danmark potentiale kan komme til at se ud i fremtiden med 

3D printede våben. 

Vi vil gerne undersøge, hvordan 3D printning kombinerede med skydevåben kan 

påvirke Danmark i fremtiden, idet teknologien bliver billigere, hvilket giver folk 
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lettere adgang til våben. Vi har valgt, at have fokus på bandemiljøet i Danmark, idet 

bandemiljøet spiller en vigtig rolle angående om våbenbesiddelse og anvendelse af 

våben. Vi har også valgt at holde os til det danske samfund, og holde os væk fra 

hvordan lettere tilgængelighed til våben kan betyde for terrorisme inden for EU's 

grænser. Dette betyder, ikke at vi ikke er opmærksomme på, at terrorisme kan spille 

en afgørende rolle i udviklingen af 3D printning af skydevåben. Afgrænsning på vores 

produkt er, at det ikke bliver et fysisk produkt, men derimod et powerpoint som vil 

blive fremlagt til den mundtlige eksamen. Vi vil snakke mere om vores powerpoint i 

powerpoint afsnittet i projektet. 

 

Teori bag vores hypotese 

Vi vil gerne undersøge, hvordan 3D printede våben kan være med til at påvirke vores 

samfund i fremtiden. 

Det vil derfor give mening at kigge på, hvordan skydevåben generelt kan være med til 

at påvirke en persons tankegang, uanset om de føler sig påvirket af skydevåbnet eller 

ej. Der er et psykologisk fænomen kaldt for ”The weapons effect” fænomenet blev 

undersøgt af socialpsykologerne Leonard Berkowitz og Anthony Lepage i 1967, de 

lavede en undersøgelse, hvor deltagerne blev provokerede verbalt af en kollega som 

lod som om, han var en deltager  i undersøgelsen. Derefter blev nogle af deltagerne 

bedt om at sætte sig ved et bord, som havde et haglgevær og en revolver, mens nogle 

andre sad ved siden af badminton ketsjer og badmintonbolde. Deltagerne blev 

fortalt, at tingene på bordet var en del af et andet eksperiment, som de havde glemt 

at lægge væk. Deltagerne skulle bestemme, hvor meget stød de skulle give personen, 

som havde provokeret dem, og hvor meget stød de gav skulle måle deres 

aggressionsniveau. Men det kunne deltagerne ikke, og det viste sig, at de deltager 

som havde haglgeværet og revolveren på bordet gav personen mere stød end dem 

med badmintonketsjeren og bolde, derfor fik fænomenet navnet ”The weapons 

effect” (Berkowitz & Lepage, 1967). Der har været mange undersøgelser, som har 

relationer til ”The weapons effect” f.eks. en undersøgelse med 4-5 årige som fik lov til 

at lege med legetøjspistoler, legetøjsflyvemaskiner og konventionelle legetøj. 

Undersøgelsen viste, at børn som legede med pistolerne havde en højere grad af 

antisociale adfærd end de andre legetøjstyper(Turner & Goldsmith, 1976).  
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3D blueprints er svært at kontrollere f.eks. ligesom med piratkopiering eller ulovligt 

streaming, lukker man det ned for et sted, popper det bare op et andet sted, når 

noget ender på internettet kommer det til at være der for evigt. Det antages af os at 

dette kommer til at gælde for software delen af 3D printning. Selvom staten kommer 

med restriktioner f.eks. at CAD-softwares ikke tillader folk at printe en pistol, er der 

ikke noget, som stopper folk med at hacke det. Jo mere teknologi inden for 

materialer og 3D printning udvikler sig, kan det betyde, at man kan 3D printe en 

pistol som kan tåle mere end 1 skud. Ligesom med free streaming services, 

piratkopiering og cracked versioner af software kommer det til, at være svært at 

kontrollere 3D printninger af våben. 
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Arbejdsspørgsmål 1: Hvor tilgængeligt er det at 3D printe våben? 

Hvordan laver man et 3D printede våben? 

For at starte din 3D printning kræver det, at du har et blueprint, så din 3D printer 

har noget at arbejde ud fra. Fordi 3D printere bliver mere og mere normale i de 

almindelige husstande, betyder det, at der er mange flere, som får adgang til en ny 

teknologi med meget få begrænsninger for kreativitet. Blueprints til 3D printere kan 

man skabe selv ved 3D modellering med værktøjer som f.eks. Autodesk’s software 

Fusion 360. Dette giver brugeren adgang til selv at designe modeller ud fra deres 

kreativitet. I de fleste tilfælde ser vi, hvordan det kan bruges til harmløse ting, som 

f.eks. en manglende legoklods eller en mekanisme del som skulle bruges, men det 

kan dog også bruges på produkter, som kan gøre andre mennesker ondt. Teknologien 

bliver dog ikke altid designet til at have onde intentioner, men først når det bliver 

bragt ud i lyset, kan man se et hav af problemer. 

Dette kan tydeligvis blive set i designet af den 3D printede blueprint af The Liberator. 

Liberatoren blev designet af Defense Distributed, som er en nonprofit organisation, 

der blev skabt af Cody Wilson. Cody Wilson har lavet mange interviews, hvor han 

dokumenterer for at hans Liberator, ikke blev skabt for at skade andre. Fordi selvom 

det godt nok er en pistol, som er i stand til at skade et andet menneske, var det ikke 

direkte designet til at gøre skade på andre. Det var snarere et symbol imod regeringer 

over hele verden, at alle kunne have adgang til en pistol ved, at det var noget man 

kunne printe ud af ens 3D printere, og derfor balancere, man balancen mellem 

suveræniteten og dem som er underkastet af dem. 

“We created this moment, where – and I don’t know why we were successful, I did 

the best I could, maybe it was a fluke of history. But we put a lot of world 

governments on notice that, yeah this is possible now. And I think that’s good in the 

history of the balance of power between sovereigns and subjects. You know that 

was a point for subjects. Anyone can download a gun – regardless of these pie-in-

the-sky central plans.” 

– Cody Wilson, Brown Political Review (BPR Interview: Cody Wilson) 

Ved at frigive et eksempel på et 3D printede våben, har man bragt en ny bølge af 

designere, som så designer nye 3D våben, der kun bliver bedre og bedre med tiden. 
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Der er dog også en del utilsigtet effekter, som 3D printede våben tilføjer, som ikke 

havde været et problem, hvis 3D printeren ikke havde været så tilgængelig, som den 

er i dag. For at vise et eksempel på, hvor nemt det er at finde 3D blueprints til 3D 

printet våben, vi vil bruge DEFCAD som eksempel. 

Et eksempel på en delingshjemmeside af 3D printetvåben 

Cody Wilson er ikke kun grundlægger af Defense Distributed, han er også 

grundlægger af DEFCAD, som han grundlagde efter at regeringen tvang hans 

Liberator blueprints ned fra Defense Distributed hjemmesiden. DEFCAD er en lovlig 

hjemmeside hvor folk fra USA, kan dele deres tegninger af våbendele til resten af 

fællesskabet. Der er en diverse samling af våben og våbendele som består 

hovedsageligt af 3D printet komponenter. Et eksempel på en af disse blueprints er 

FGC-9’eren, som er den nyeste fuldt virkende semi-automatiske riffel på DEFCAD. 

 

Figur af FGC-9 (DEFCADa) 

Blueprintet er en FGC-9 9x19mm pistol kaliber karabin, som er lavet hovedsageligt af 

3D-printet komponenter. FGC-9’eren udnytter en AR-15 eller en airsoft M4 riflens 

”Fire control group”, og er kompatibel med Glock magasiner. Riflen bliver beskrevet 

af JSTARK1809, som en sandfærdigt effektivt, nemt at bygge og en pålidelig taktisk 

mulighed for selvforsvar og mere. Skaberen af dette blueprint er JSTARK1809, som 

er en ”Supported DEFCAD Partner”, som betyder at det kun er dem, som kan 

uploade filer på DEFCAD, og fremvise deres arbejde på hjemmesiden. Partnerne kan 
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også modtage donationer fra fællesskabet, og de eneste krav som bliver sat af 

DEFCAD er at deres profil skal være offentlig tilgængeligt for alle. 

Dette er kun en ud af flere tusind af blueprints, som ligger inde på DEFCAD. 

For at holde hjemmesiden lovlig, har DEFCAD været nødt til at sørge for at 

blueprintene kun er tilgængelige for folk som bor i USA, for at undgå en retssag med 

højesteretten i USA. Ved brug af VPN eller andre anonyme servicer vil filerne også 

være utilgængelige, da man skal igennem en sikkerhedsprocedure, for at få adgang til 

filerne. Dog er der intet som forhindrer folk som er tilstede i USA at downloade 

blueprintene, og så dele dem videre gennem GitHub, ThePirateBay, Dropbox osv. 

Hjemmesiden dækker over de sikkerhedsprocedurer som den amerikanske højesteret 

forventer, dog er der stadig mange smuthuller som gør DEFCAD til en platform med 

utallige blueprints, som kan deles med utallige mennesker gennem eksterne delings 

hjemmesider, hvilket gør problemet internationalt. DEFCAD er den eneste offentlige 

open-sourcedatabase, resten falder under ulovligt deling, som man kan finde gennem 

delings hjemmesider som GitHub eller ThePirateBay. 

 

Vi kan efter at have undersøgt mulighederne for at skaffe 3D våben blueprints, 

konkludere at der er rigtig mange nemme måder, at anskaffe sig 3D skydevåben 

blueprints. DEFCAD gør det på en lovlig måde, men samtidig gør de ikke meget i at 

forhindre delingen af disse 3D skydevåben blueprints. For os som bor i Europa, kan 

vi nemt finde og downloade 3D skydevåben blueprints gennem deling hjemmesider, 

som GitHub eller Piratebay. 
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Arbejdsspørgsmål 2: Hvad er alternativerne til 3D printet va ̊ben med 

samme tilgængelighed? 

For at kunne besvare det overordnet arbejdsspørgsmål giver det mening for os, at 

finde ud af om der er andre alternativer til 3D printet våben. I Danmark er den 

lovlige måde, at skaffe skydevåben for en privat person, er ved at ansøge om en 

våbentilladelse (PolitietA), men du må ikke selv opbevare dem hos dig selv. Et 

jagtgevær tilladelse kræver, at du skal først have et jagttegn samt en tilladelse fra et 

eksternt våben ejer om, at anvende deres våben til jagt samt skal man aflevere våbnet 

tilbage efter anvendelse. Det vil sige, at man som privatperson har det rigtigt svært 

ved at holde på ens våben permanent, og det kan tage dig lang tid, før du kan 

midlertidigt anskaffe et skydevåben. 

Danmark har en af verdens strammeste våbenlov, der er kun en type skydevåben, 

som en civil kan eje uden tilladelse, hvilket er en kaliber 4,5mm luftgevær eller 

mindre. Alle andre former for skydevåben, gas våben, signal pistoler og deaktiverede 

våben kræver tilladelse, og i modsætning til USA er et våben til selvforsvar ikke et 

lovligt grundlag for våbenbesiddelse. Der er kun 2 grunde som giver en civil adgang 

til skydevåben; Sportsskydning og jagt. For sportsskydning kræver det, at du har 

været et aktivt medlem hos en statsgodkendt skytteforening i mindst 2 år 

(“Krudtuglen skytteforening N.D”), medlemmerne i forening må gerne skyde inden 

for skytteforenings skydeområde uden tilladelse, men det er ikke tilladt at skyde med 

semi-automatiske rifler kun pistoler. 

For at få en jagttegn skal den individuelle bestå en jagtprøve, hvor en af prøverne 

omhandler håndtering af våben. Som jæger er det tilladt at have et magasin, som kan 

have flere end 2 patroner i den, men det er ikke tilladt for jæger at have mere end 2 

patroner i deres skydevåben. Der er 170.000 personer, som har aktive jagttegn i 

Danmark (“Søndagsavisen.dk, 4 July 2018”), men tilladelse for våbenbesiddelse 

bliver kun udstedt på specifikke tidspunkter (jagtsæson). 

Anskaffelse af antikke skydevåben f.eks. ved arv eller som samler kræver en 

registrering af våbnet, og en besked til myndighederne. Samtidigt må man ikke have 

ammunition til våbnene, som våbensamler skal man have en opdateret liste over de 

skydevåben, som man er besiddelse af og informationer omkring våbnene, skal 

fornyes årligt samt med informationer om nyanskaffelse af antikke våben. Grunden 
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til alle disse vedtag, er for at politiet kan have en opdateret liste over de tilgængelige 

våben, så man undgår at uregistreret våben ikke forsvinder og dermed fremme det 

ulovlige våbenmarked. 

Alle våben skal være opbevaret i et autoriseret våbenskab, som skal være skruet til 

gulvet, eller væggen hvis det vejer mindre end 1000 kg. Ifølge politiet hvis du ejer 25 

skydevåben, eller 10 særlige farlige våben skal det være opbevaret i et skab, som har 

en sikrings grad på minimum EN1143-1 grade 0. Hvis du har over 25 våben, eller 

over 10 særligt farlige skydevåben skal skabet minimum være godkendt i 

sikringsklasse EN1143-1 grade 1, samt skal det være overvåget af en alarm, der går til 

en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral (PolitietB) og justitsministeren eller en 

person, som er autoriserede af ministeren har tilladelse til at udføre kontrol/ tjekke 

op på de individuelle våbensamlere kollektion uden en tilladelse. 

Våbenloven  i Danmark er meget restriktiv, og det er svært at komme i besiddelse af 

et skydevåben på lovligt vis, det eneste form for skydevåben hvor det ikke kræver, at 

man skal igennem enormt meget bøvlede bureaukrati er en haglbøsse. 
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Arbejdsspørgsmål 3: Er der love, som er blevet vedtaget eller 

igangværende indsatser i EU eller Danmark, som er ment til at begrænse 

misbrug af 3D printere, og er det effektivt? 

Danmarks forhindring af misbrug af 3D printere: 

Danmarks forhindring af misbrug af 3D printere er meget minimal, da dette er et 

nyere problem, som man ikke har fundet en decideret god løsning til.Det eneste som 

vi har været i stand til, at finde er §2 af kravet om fremstillingstilladelse i 

krigsmaterielloven, som lyder følgende: 

”§ 2. Krigsmateriel må kun fremstilles, herunder samles, hvis justitsministeren 

giver tilladelse dertil. Justitsministeren fastsætter de nærmere vilkår for 

tilladelsen.” 

Som anvendes på §1 krigsmateriale: 

”§ 1. Lovens regler om krigsmateriel finder anvendelse på: 

1) Materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil 

anvendelse. 

2) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af 

konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil. Loven finder dog 

ikke anvendelse på de i 1. pkt. nævnte skydevåben og genstande, hvis de er specielt 

konstrueret til jagtbrug, sportsbrug el.lign. 

3) Ammunition, som kan anvendes til militære formål. 

4) Krudt og sprængstoffer. 

5) Komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel m.v. som 

nævnt ovenfor, og som ikke finder civil anvendelse. 

Stk. 2. Virksomheder, som staten ejer, er ikke omfattet af loven.” 

– Bekendtgørelsen af lov om krigsmateriale m.v., Justitsministeriet. 

Dette betyder at fremstilling af skydevåben eller genstande, som fremtræder som 

skydevåben, skal have en tilladelse fra Justitsministeriet, før man kan fremstille 



19 

våben lovligt. Siden 3D printede våben kan fremtræde som et skydevåben, kræver det 

også speciel tilladelse af Justitsministeriet, før man kan printe det ud lovligt. 

EU’s forhindring af misbrug af 3D printere: 

Den europæiske unions hoved lovgivende ramme for fremstilling af våben ligger 

under REGULATION (EU) No 258/2012, som implementerer Artikel 10 af de 

Forenede Nationers Protokol imod uretmæssige fremstilling af og trafikering af 

skydevåben, og er siden blev fulgt op af med DIRECTIVE (EU) 2017/853, som er om 

kontrol anskaffelse og besiddelse af våben. For at danne et overblik har vi brugt 

Kambellari’s tekst omkring “EU regulations of 3D printing - Push the button but do 

not push the boundaries”. 

Under direktivet kan man læse at alt fremstilling og besiddelse af skydevåben, bliver 

styret af hver lands egen regering, hvilket betyder, at vi igen skal kigge på Danmarks 

egne love omkring skydevåben. Direktivet bandlyser alle ukontrollerede fremstilling 

af skydevåben, uanset metoden brugt, hvilket betyder, at hvis vi skulle printe en 3D 

printede pistol, ville det kræve specielt tilladelse af Justitsministeriet for at ikke 

bryde en masse love. 

Den anden del man kan kigge på, er delingen af 3D blueprints af skydevåben. De 

digitale filer kan høre under direktivet definition af ”teknisk data” for produktion af 

kontrolleret skydevåben, som bliver reguleret af EU Common Military List. På denne 

liste kan man blandt andet finde blueprints, planer og modeller, som i vores 

eksempel ville være 3D blueprints til skydevåben. Dette betyder, at eksport og import 

af disse våben blueprints er ulovlige, hvis formålet er til fremstilling af disse våben. 

Der er ikke nogen love, som gør det ulovligt at have disse filer. 

Det som vi kan konkludere fra dette arbejdsspørgsmål, er at man har love som gør 

det ulovligt, at producere 3D printet skydevåben, siden det falder ind under den 

danske lov om krigsmateriale. Det samme er gældende for eksport og import er 3D 

printet skydevåben blueprints, dog er det ikke selve ulovligt at have filerne for de 3D 

printet skydevåben. 
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Arbejdsspørgsmål 4: Hvilken indflydelse kan 3D printede våben have for 

Danmark?  

Vi vil først etablere, hvordan den nuværende situationen er i Danmark og i verden 

angående våben distribution og miljø for at skabe et klart billede af, hvilken 

indflydelse våben har i Danmark og i verden, siden våben distribution og miljø 

hænger sammen med 3D printede våben. Derefter vil være fokus om, hvilken 

indflydelse 3D printede våben kan have for Danmark, hvor der vil være 

perspektivering til Amerika og Norges våbenkultur. Til sidst vil der være en samlet 

konklusion på hele dette arbejdsspørgsmål. 

 

Ifølge Small Arms Surveys undersøgelse er deromkring 857 millioner civile holdt 

skydevåben i verden i slutningen af 2017, hvilket er en stigning på 32% procent siden 

2006, hvor tallet lå på ca. 650 millioner (Karp, A, 2018 pp. 3). I Danmark findes der 

ca. 570.000 private skydevåben, hvilket svarer til, hver tiende person ejer et 

skydevåben, men det er vigtigt at bemærke, at en person kan eje flere våben, hvilket 

påvirker denne statisk, samt nogle personer selv producerer deres eget våben ulovligt 

(Netnatur, 25 april 2020). Ifølge bilag 2 i Small Arms Survey undersøgelse viser 

statistikkerne, at civile ejer flere våben end både politiet og militæret samlet, og 

statistikkerne viser også, hvilke lande er mest hårdt ramt af skydekulturen (Karp, A, 

2018 pp. 4). Grunden til at der er en stigende besiddelse af skydevåben blandt civile 

skyldes primært, at der er en stærkt voksende produktion blandt våben distribution 

samt stigende efterspørgelse på skydevåben blandt civile, idet civile vil gerne beskytte 

sig selv, siden civile ikke har meget tillid til regeringen kan beskytte dem ifølge Small 

Arms Surveys undersøgelse (Karp, A, 2018 pp. 7-8). 

 

Dette er et problem for langt de fleste forskellige regeringer i verden, idet langt de 

fleste regeringer mener, at ”selvforsvar blandt civile” ikke er gode nok begrundelse 

for at eje et skydevåben. De forskellige regeringer mener, at civile som bærer 

skydevåben, i stedet for politiet eller militæret vil skabe kaos, frygt og mere vold i 

samfundet, idet civile ikke har den samme form for disciple og evne til anvende deres 

skydevåben på samme måde(Karp, A, 2018 pp. 7-8), som politiet og militæret har. De 

forskellige regeringer har prøvet at påvirke våben distribution igennem deres 

lovgivninger, hvilket kan ses på skydekulturen i de forskellige regeringer. 

Lovgivninger omkring skydevåben blandt civile er specielt ekstreme i Danmark, hvor 
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det kræver, at civile skal igennem mange trin, inden en civil får lov til at kunne 

anvende et skydevåben i Danmark. Overordnet set har våben som helhed en 

voksende indflydelse på de forskellige lande verden over, dette gælder også i 

Danmark, hvilket er meget negativt, idet våben distribution vokser samt civile får 

flere våben mellem deres hænder, hvilket kan potentiale skabe kaos, frygt og mere 

vold i samfundet (Karp, A, 2018 pp. 7-8). 

  

Det er svært overordnet at give et klart billede på, hvilken indflydelse og effekt 3D 

printede våben vil have for Danmark, men det er meget klart, at vi i Danmark lever i 

et stærkt stigende kriminelt miljø. Personfarlig kriminalitet aktivitet er steget fra 

40.881 i 2001 til 70.418 i 2019, hvilket er steget med ca. 43%, dette er meget negativt 

for Danmark, hvis man ser på bilag 3. Personfarlig kriminalitet omfatter, vold, 

voldtægt, drab, våbenlov, skudepisoder, trusler og røveri osv. altså de mest farlige og 

alvorlige former for kriminalitet, man kan begå som civile (Statistikbanken). Man 

kan også se ud statikken i bilag 3, at der har været stærkt stigende aktiviteter inden 

for både anmeldte og sigtelser af brud af våbenloven. I våbenloven anmeldte feltet er 

den steget med fra 6.917 i 2001 til 19.053 i 2019, hvilket er triplet så meget som 

tidligere, hvilket er negativt. I våbenloven sigtelse feltet er den steget med 6.619 i 

2001 til 13.470 i 2019, hvilket er næsten dobbelt så meget som tidligere, hvilket igen 

er negativt. Det er svært at give et klart billede på, hvad er årsagen til den stigende 

udviklingen inden for våbenlov brydelsen (Statistikbanken). En af de primære 

årsager til den stigende udviklingen skyldes, at folk i Danmark ikke bevidst om, 

hvornår de bryder våbenloven. Eksempelvis ved folk ikke, at det er ulovligt, at købe 

kniv på nettet, siden det kan skade samfundet (Politiet, januar 2019). Et andet 

eksempel er også, at folk ubevidste bryder våbenloven, når de er på jagt eller fisketur. 

F.eks. Lars Jensen har en foldekniv, som han åbner med to hænder, men hvis f.eks. 

en betjent kan åbne den med én hånd, så er den pludselig ulovligt, hvilket er et 

eksempel på, hvor en jæger ubevidst bryder våbenloven (Tjørnholm, 2015, May 6). 

En anden primære årsag til den stigende udviklingen i våbenlov brydelsen skyldes, at 

der er stigende aktiviteter inden for bandemiljøet i Danmark. Man kan se i bilag 4, at 

våbenlov brydelsen blandt bandemedlemmer er steget fra ca. 3.100 i 2014 til ca. 

4.200 i 2017, samt at man i bilaget 4 kan se, at der har været en stigende vækst inden 

for skudepisoder på fra 2014 til 2017, hvilket er næsten fire dobbelt (Rigspolitiet, alle 

graferne inden i PDF). 
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Det er tydeligt, at bandemiljøet i Danmark er stærkt stigende og dermed  blevet 

endnu mere farligt end tidligere. Politiet beskriver i deres rapport, at rocker- og 

bandemiljøet har i 2017 været præget af ustabilitet og nervøsitet grundet bl.a. nye og 

eksisterende grupperingers ekspansions ønsker samt magtkampe om dominans og 

markedsandele. Det er kommet til udtryk ved et højt antal konflikter og voldelige 

sammenstød mellem de konkurrerende grupperinger (Rigspolitiet pp 3). Derudover 

har der været mange tilfælde af uoverensstemmelser mellem grupperinger, 

fraktioner eller enkeltpersoner, der ikke har ført til decideret konflikt, men som har 

resulteret i voldshandlinger og skyderier i det offentlige rum. Politiet udtrykker klart 

i deres rapport, at det bandemiljøet vil være værre i Danmark i fremtiden, hvilket er 

der, hvor 3D printninger af våben kan potentiale være farligt for samfundet, siden 

det giver nemmer adgang til våben, som ikke kan spores. Derfor er det vigtigt, at 

regeringen strammer op om reglerne angående om 3D printninger, siden 3D 

printninger kan skabe en utilsigtet effekt igennem 3D printninger af våben eller af 

andre ting. Så overordnet set har våben som helhed fået en større indflydelse på 

vores liv både i Danmark og i verden, derfor kan man sagtens spekulere, at 3D 

printede våben som helhed kan potentiale påvirke menneske livet, idet våben som 

helhed vokser i Danmark og i verden (Rigspolitiet pp 3). 

 

3D printede våben som helhed giver nogle fordele i forhold til et rigtigt våben, idet 

man kan selv producere våbnet derhjemme, at våbnet ikke har serienummer, så den 

er svær at spore, desuden er det blev billigere og billigere at købe en 3D printer. 

Ulemperne er, at der er nogle begrænsninger for 3D printede våben, men det er 

begrænsninger, som der kan fikses i forhold til, hvor langt 3D printede våben er nu 

nået siden Liberatoren. Alle disse faktorer på 3D printede våben kan sagtens være 

tiltrækkende for folk, at selvproducere deres egen 3D printede våben til deres eget 

formål, hvilket potentiale kan være et problem (Bach, 2018, July 20). Den potentiale 

problem med 3D printede er så stort, at man f.eks. i Danmark har virksomheden 

Create It Real, som prøver at komme med en løsning, der skal gøre det umuligt for 

folk at printe våben ud på deres 3D printere. Man har i Create It Real prøvede at lave 

en teknologi, som automatiske kan genkende våbendele, og forhindre printeren i at 

virke, hvis man forsøger at udskrive dem, altså det er en slags blocker. Det er klart, at 

man kan hacke teknologi, og ændrer på det men man kan stadig undgå mange 
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potentielle problemer i fremtiden med teknologien. Create It Real indser, at 3D 

printer kan have mange forskellige negative utilsigtede effekter i fremtiden, hvilket er 

derfor de har valgt, at begynde at arbejde nu på hvordan man kan stoppe 3D print af 

våben. Men Create It Real er stadigvæk i gang idag med at videreudvikle på denne 

teknologi (Allingstrup, 2013, June 27).  

 

Vi har valgt at bruge lande som Amerika og Norge som et eksempel på, hvordan 

Danmark kan potentiale komme til at se ud i fremtiden med 3D printninger af våben. 

Vi har valgt Amerika, siden Amerika er det land i verden, som har mest civil holdt 

våben, hvilket er ca. 393.300.900 i 2017 (Karp, A, 2018 pp. 4). Det er også det land i 

verden, som har mest våben pr. 100 indbygger, hvor den ligger på ca. 120.5 pr. 100 

indbygger i 2017 (Karp, A, 2018 pp. 4). Amerika udkonkurrerer de andre lande meget 

hårdt, når det gælder om civil våbenbesiddelse. Derfor vil det være relevant at snakke 

og sammenlign Danmark med Amerika, når det gælder om, hvilket potentiale 

indflydelse 3D printede våben kan have for Danmark, på grund af Amerika lever i et 

samfund, hvor der er nemmere adgang til våben. Vi har valgt Norge, på grund af at 

Norge er mere kulturnær end Amerika, når man skal sammenlignede med Danmark. 

Det der er interessant ved Norge er, at der er ca. 1.537.000 civil holdt 

våben(Andersen, T. 2012, September 12)[1], hvilket er næsten triplet så meget som i 

Danmark, samt har Norge næsten triplet så meget våben pr. 100 indbygger, hvor 

landet ligger på ca. 28,8 pr. 100 indbygger i 2017 (Karp, A, 2018 pp. 4). Kan 

Danmark potentiale være ligesom Norge, hvor der er flere civile som få besiddelse af 

våben i form af 3D printninger? 

 

Ud fra den data der er blevet fundet i forhold til Norge, viser det, at det ikke betyder 

nødvendigvis, at jo flere våben civile har jo mere vold, drab og skudepisoders 

kommer der til at ske. Norge har et lavere skuddrab end Danmark, samt overordnet 

set oplever Norge langt mindre skudepisoder i forhold til Danmark, hvis man ser på 

bilag 5 (kriminalstatistikkene. 2017, March 6). Dette skyldes primært at Norge har en 

stram våbenlov politik, idet de ikke ønsker, at opleve den sammen situation igen, 

som de gjorde under Ander Breivik situation, hvor våbenloven ikke var så ekstrem, 

som den er nu (Nissen, M. 2017, March 9) (Stranden, 2016, July 23). Det er vigtigt at 

bemærke, at skydevåben er reguleret, det kan sagtens ændre sig, hvis folk for adgang 

til 3D printede våben. En anden årsag til de mindre skudepisoder i Norge skyldes at 
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bandemiljøet ikke er så intenst, som den er i Danmark i øjeblikket baseret på den 

rapport, som SSD har lavet i Norge og overordnet kilder (Nissen, M. 2017, March 9) 

(Stranden, 2016, July 23) (kriminalstatistikkene. 2017, March 6). Hvis vi derimod ser 

på Amerika i bilag 6, så viser det, at jo flere våben civile har jo mere vold, drab og 

skudepisoder kommer der til at ske. (Graversen, Lind, & Kiær, 2018, February 15) 

Dette skyldes primært af at folk i Amerika har meget nem adgang til skydevåben, 

samt at Amerikas baggrundstjek for våbenbesiddelse er meget nemmer at bestå, end 

den er i Danmark og i Norge (Hansen, 2018, February 27). Både Norge og Amerika er 

på en måde modsætninger til hinanden, idet begge lande har langt større civilt 

våbenbesiddelse end Danmark, men alligevel viser begge lande helt forskellige 

resultater, hvilket skyldes at begge lande har håndteret civil våbenbesiddelsen 

anderledes. 

 

Så overordnet set står Danmark i en situation, hvor våbenbesiddelse blandt civile er 

stærkt stigende, samtidige er både skudepisoder, kriminalitet og bande aktiviteter 

stærk stigende i Danmark. Det er svært som tidligere nævnt at give et klart billede på, 

hvilken præcise effekt 3D printede våben vil have for Danmark i fremtiden. Men der 

er faktorer, som peger hen mod at 3D printede våben i fremtiden kan være den nye 

måde at skaffe våben for både civile og kriminelle, idet 3D printede våben giver nogle 

fordele, som et normalt lavet skydevåben ikke kan give, samt at både våben 

distribution og skydekulturen er stærk stigende i både Danmark og i verden. Men det 

er vigtigt at bemærke, at selvom et land har mange civile våbenbesiddelse, betyder 

det ikke nødvendigt at der skabes mere vold, drab og skudepisoder i forhold til, hvis 

man ser på Norge og deres statistikker angående om skudepisoder og kriminalitet. 

Man har prøvet i Create It Real at komme med et potentiale løsning til 3D printede 

våben ved at brug en antivirus system på 3D printer, men antivirus systemet er 

stadigvæk i gang med at blive videreudviklet på. En ting er i hvert fald sikker, at 3D 

printede våbens indflydelse er meget afhænge af, hvordan de forskellige regeringer 

håndterer dette potentiale trussel for fremtiden, og hvordan man som civile eller 

kriminelle kan skaffe disse 3D printede våben.  
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Semesterbinding 

I det følgende afsnit bliver der redegjort for de 2 dimensioner, som indgår i vores 

projekt, og hvordan vi gerne vil anvende dem til vores projekt. Det ene dimension er 

obligatorisk, mens det andet er et selvvalgt dimension.   

Den obligatoriske semesterbinding i dimensionen Teknologiske Systemer og 

Artefakter, handler om at skabe kompetencer inden for, hvordan man kan beskrive 

og analysere en teknologisk innovation med følgende begrebsapparat og model 

TRIN-modellen.(Jørgensen, 07.05.2019) (Jørgensen, 2019, June 11). Vores valgfri 

semesterbinding er dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund, som handler 

om forståelse af og metoder til undersøgelse af forholdet mellem mennesket, 

teknologier og samfundet. Dimensionen har fokus på humanvidenskabelige teorier 

og begreber og videnskabsteoretiske problemstillinger, hvor dimensionen har fokus 

på, de samfundsmæssige kræfter der driver bag den teknologiske udvikling. Man 

anvender dimensionen til at analysere og skabe et indblik i regerings rolle, 

virksomhedernes rolle, og de forandringer der sker for mennesket i samfundet, når 

teknologien udvikler sig. Dette skal skabe en form for ramme indenfor, hvordan 

samspillet er mellem mennesket, teknologier og samfundet inden for et emne eller 

artefakt (Sommer, & Schraube 2019, June 11). 

Vi vil anvende begge dimensioner til at skabe et bedre overblik over vores emne, og 

hvordan vores valgte artefakt hænger sammen med menneskets, teknologier og 

samfundet i Danmark, hvilket ses gennem vores arbejdsspørgsmål og diskussion. Vi 

har valgt at anvende STS-modellen, som skal dække dimensionen Subjektivitet, 

Teknologi og Samfund, mens Trin-modellen skal dække dimensionen Teknologiske 

Systemer og Artefakter. Vi har tænkt os at gennemgå både STS-modellen og Trin-

modellen i følgende afsnit, og dermed også forklarer, hvorfor de er relevante for 

vores projekt.   
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Subjektivitet, Teknologi & Samfund  

Vores projekt kommer til opfylde denne dimension, ved at undersøge den relation 

der er mellem mennesket og den teknologi som er 3D printeren. Dette vil vi gøre ved 

at  kigge på hvordan tilgængeligheden af skabeloner af 3D-printet våben, kan betyde 

for samfundet. 

 

 

Modellen forklarer det gensidige forhold, som der er mellem mennesket og 

teknologien. Mennesket skaber en teknologi, teknologien ændrer menneskets 

hverdagsliv, og fordi deres hverdagsliv bliver ændret, ændrer det også den 

menneskelige adfærd. Dette bliver gjort ved at teknologien danner nye normer og 

værdier for mennesket, der tilsammen skal danne ramme for menneskets interaktion 

med omverden. (STS1(2019)) 

Grunden til vi anvender STS-modellen, skyldes at vores emne handler meget om 

samfundet, og den potentielle indflydelse 3D printning af våben kan have for 

samfundet. Vi vil anvende STS-Modellen, idet den har meget fokus om samfundet, 

mennesket og teknologi, og hvordan disse 3 parametre spiller sammen med 

hinanden. Vi har valgt denne model, idet det er en god model til at skabe en 
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diskussion angående om de forskellige roller i samfundet, og hvordan de hænger 

sammen. 

Teknologiske Systemer og Artefakter 

 

Trin-modellen er ikke en metode, altså det er ikke en videnskabelig metode, men det 

er en form for model udviklet af vores lektor Niels Jørgensen, Roskilde Universitet. 

Det er en form for model brugt til at belyse en problemstilling, eksempelvis en form 

for metodeindsamler empiri. Trin-modellen handler ikke om at bygge en artefakt, 

men derimod er det en model, som man kan anvende til at analysere og beskrive 

artefakter eller teknologier. Trin-modellen er en oversigt over 6 aspekter af 

teknologierne, hvor man kalder hvert trin for et aspekt. Trin-modellen handler 

primært om de begreber, som indgår i trinene, samtidige kan den også handle om 

teorier. I vores projekt vil der være både fokus om de begreber, som indgår i trinene 

samt teorier. Så overordnet set er Trin-modellen en form for model, som man kan 

anvende til at få en bedre forståelse for en artefakt eller teknologier, hvilket er det, vi 

gerne vil opnå med den her model.( Jørgensen, N. 07.05.2019) 

Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

Trin 1 bliver beskriver/danne ramme om teknologiens indre mekanismer og 

processer der er teknologiens kerneprincipp(er). Det danne rammerne for 

teknologiens formål   

Trin 2: Teknologiers artefakter 

“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig soms sådan fra 

genstande frembragt gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et 
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artefakt, som har en teknologisk funktion. Teknologi er omformning af natur (stof 

og energi) under anvendelse af naturlige og sociale ressourcer samt information, 

viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde menneskelige behov” (TSA1) 

For at en genstand er i stand til at blive kaldt for et teknologisk artefakt skal 

artefaktet være menneskeskabt med henblik på at opfylde menneskelige behov f.eks 

med urter og potter fra gamle dage er et teknologisk artefakt som brugte naturens 

ressourcer i form af mudder, sociale ressourcer, information, viden og praktisk 

erfaring. I form af at kunne genkende et behov og know how til hvordan mudder kan 

blive omformet til en potte. 

 

Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Teknologiens utilsigtede effekter er negative effekter, som man ikke havde forudset, 

da man lavede teknologien (TSA1C)  

 

Trin 4: Teknologiske systemer 

“Teknologisystemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som 

samlet besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med 

henblik på opfyldelse af menneskelige behov.” (TSA1D) 

Man analyserer, hvad for en sammenhæng en artefakt har med andre teknologiske 

systemer, og hvordan disse forskellige teknologier hænger sammen for at dække det 

menneskelige behov.     

 

Trin 5: Modeller af teknologier  

Modeller af teknologi omhandler designet eller en infographic af det valgte teknologi. 

 

Trin 6: Teknologier som innovation 

“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, 

produktionsprocesser eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte 

om hvilke forhold, der driveren ny teknologi frem, og om barriererne for at 

teknologien bliver udbredt.” (TSA1A) 
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Innovations afsnittet forklarer hvordan implementering af nye innovationer. Her 

kommer man inde på en oversigt omkring historien af teknologien, og hvorfor 

innovationen fejlede eller lykkedes.  

3D printer 

I dette afsnit vil vi beskrive de forskellige mest anvendt typer af 3D printer, som er 

tilgængelig på daværende tidspunkt. 

Fused Deposition Modeling er et additiv fremstillingsproces, denne 

fremstillingsproces er den mest udbredte proces, som bliver brugt i 3D printer. 

Additiv fremstillingsproces som ligger i navnet. Fremstiller et tredimensionelt objekt 

et lag ad gangen, hver lag binder sig til det foregående lag af smeltede materiale, det 

er muligt at blande forskellige materialer sammen til at lave et lag(Grames, 2019) 

Der er mange forskellige materialer, som du kan bruge til at lave et tredimensionelt 

objekt f.eks. metalpulver, keramik, termoplastisk, glas, komposit og chokolade. 

Ejere af FDM 3D printer gør generelt brug af PLA altså et bionedbrydeligt 

termoplast, materialet købes for det meste i ruller som tråde, hvilket kaldes filament. 

Tråden bliver varmet op og smeltet gennem et rør, og når materiellet opnår en 

bestemt temperatur, bliver den sprøjtet ud af ekstruderen til at lave delene lag for 

lag. Processen minder meget om en limpistol, hvor limet bliver varmet op og sprøjtet 

ud gennem ekstruderen, hvor efter noget tid bliver limet kold og hærdes. 

En FDM 3D printer har for det meste 4 bevægelige dele, hvilket er trinmotorerne, en 

til at kontrollere hver akse, 1 til X aksen, 1 til Y aksen, 1 til Z aksen og 1 til at 

kontrollere ekstruderen, hvor materialet kommer fra(Yusuf, 2015) 

 

Der findes 2 forskellige slags FDM 3D printer, Cartesian printer og Delta. 

En Cartesian 3D printer er den mest almen design for 3D printere til forbruger. 

Navnet Cartesian 3D printer kommer fra dimensionerne i et koordinatsystem, X, Y 

og Z Aksen. Dette bliver brugt til at styre hvor, og hvordan motorerne skal bevæge 

sig. Denne type 3D printer har typisk en bundflade, som kun bevæger sig på Z aksen, 
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og ekstruder sidder på X og Y aksen, hvor den kan bevæge sig i 4 forskellige 

retninger. 

En Delta 3D printer adskiller sig fra en Cartesian 3D printer ved i stedet for at bruge 

XYZ koordinater, har den i stedet 3 arme, som holder på ekstruderen. Hver arm kan 

kun bevæge sig op og ned, men man kan bevæge hver arm uafhængig af hinanden, 

som gør det muligt for, at ekstruderen kan bevæge sige i alle retninger(Yusuf, 2015) 

 

FDM-printere har nogle fordele over andre 3D printnings metoder, men den 

kommer også med ulemper; en af de primære fordele ved FDM 3D printning er 

skalerbarheden. FDM-printere kan nemt op eller nedskaleres, fordi det eneste som 

holder skaleringen tilbage, er kranskinnerne. Hvis man gøre dem længere, betyder 

det, at arealet hvor man 3D printer kan udvides(Grames, 2019),fordi FDM-printere 

er så nemme, at opskalere betyder det, at teknologien kommer til at blive billigere og 

billigere, da kernen af printeren er simpel i design, og priserne for materiellet ikke er 

særligt dyrt. Samtidigt med er selve materialerne til, at 3D print er fleksibelt, dette 

ses f.eks. med RUC’s kæmpe 3D printer som printer i cement(Aggesen, et al., 2017). 

Ulemperne ved en FDM-printer er som nævnt tidligere at kvaliteten af printet. En 

FDM-printer kræver, at materialerne skal lægges lag på lag, og at den har en bestemt 

tykkelse, som er styret af selve ekstruderen. Dette betyder, at det er svært at lave 

detaljeret print, og det kan kræve meget efterbehandling for at det kan se æstetisk 

professionelt ud. Der hvor lagene binder sig sammen skabes der nogle svage punkter 

i printet, det er med til at gør det færdig printet produkt mindre robust. Det gøre 

denne type printer uegnet til projekter, som kræver stærke og robuste dele.  
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SLA  

SLA er den ældste additive fremstillingsmetode. Teknologien stammer helt tilbage 

fra 1986, hvor Chuck Hull opfandt teknologien samt udtrykket “Stereolithography”. 

Ifølge ham er SLA en metode, som skaber 3D objekter ved, at konstruere lag af et 

lysfølsomt materiale. Det første SLA apparat blev skabt af 3D Systems i 1992, og 

gjorde det muligt at fabrikere komplekse dele, lag for lag. I dag er metoden en af de 

mest brugte 3D-printnings metoder. (All3DP,2019) 

 

Stereolithography - metoden: 

Metoden indeholder 4 centrale komponenter for at fungere: 

- En tank med flydende fotopolymer: den flydende harpiks er som regel en klar og 

flydende form for plastik. 

- En perforeret platform, som er sunket ned i den flydende harpiks. Platformen skal 

kunne bevæge sig op og ned i forhold til printning processen. 

- En ultraviolet laser, laseren bliver styret til de rigtig koordinater af et 

computer/robot styret spejl. 

- En computer/robot som sørger for at platformen, og laseren bevæger sig i forhold 

til skabelonen. 

 

Processen starter med at laseren tegner det første lag i den lysfølsomme harpiks. 

Hver gang at den ultraviolette laser rammer harpiksen, bliver harpiksen solid. Efter 

det første lag er færdig, rejser platformen sig i forhold til lagtykkelse, det næste lag 

bliver så laseret solidt, og sådan fortsætter processen indtil at produktet er færdigt. 

Den flydende harpiks som ikke bliver brugt, kan så genbruges til en anden skabelon, 

så længe at laseren ikke har rørt harpiksen, og gjort den solid. 

Når produktet er færdigt, rejser platformen sig ud af tanken, så man kan fjerne det 

færdige produkt. Efter man har fjernet produktet, skal det vaskes rent fra rester af 
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harpiks, og så skal det ind i en UV ovn til en sidste hærdning for at give den en mere 

stabil form. Det som SLA kan tilbyde i forhold til de andre metoder er, at det er en af 

de mest præcise 3D-printnings metoder på markedet med meget præcise detaljer og 

muligheden for at lave meget komplekse geometriske figurer. Det som ikke virker så 

godt for SLA metoden er at den tager lang tid at producere et produkt, og fordi man 

bruger flydende harpiks, kan produktet ikke anvendes til meget mekanisk brug. Man 

har heller ikke mulighed for at vælge mange farver, når det kommer til harpiksen, 

som kan anvendes, og desuden er det en dyr process, hvilket betyder, at de 

almindelige brugere ville holde sig helt væk fra metoden.  

Polyjet -  

 

Polyjet-teknologien er en anden måde, hvor man kan 3D printe et objekt ud på. 

Denne form for 3D printning giver mulighed for at fremstille objekter i flere 

forskellige former for materialer, hvor der indtil videre findes mere end 120 

forskellige former for materialer, der kan anvendes til polyjet print. Polyjet-

teknologien fungerer på den måde ved, at en akrylbaseret væske hærdes lag for lag 

ved hjælp af UV-lys, altså når materialet sprøjtes ned på byggepladen hærdes det 

med det samme af et UV-lys. Hvilket er monteret i forbindelse med printhovederne, 

hvilket gentages for lag til lag indtil produktet er færdigt. Polyjet- teknologien er en 

form for teknologi, som giver mulighed for at bygge modeller hele vejen fra blød 

gummi til hård plast. Mens man igennem softwaren håndterer, hvordan designet og 

farverne skal se ud på objektet. Polyjet-teknologien bliver primært anvendt inden for 

bilindustrien, industridesign, medicin, sko, mode design osv. til at printe produkter, 

modeller, modellering og 3D prototyper ud inden for virksomhedernes arbejdsfelt. 

(Kristiansson, M. 2015, March 30) (Damvig 3D Print) 

Vi har valgt sat fokus på den billigste form for 3D printning i vores Trin-model da det 

er den form for teknologi som har relevans for vores problem. I dette tilfælde er det 

FDM printeren, da det er den billigste form for printer derude, med mange Desktop 

3D-printer version, samt er materialet også det billigste på markedet. 
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Trin 1 

 

modellen af teknologien er taget fra: https://pinshape.com/blog/how-do-3d-

printers-work-sla-fdm-sls/ 

En 3D printer har nogle bestemte komponenter, der arbejder samtidig til, at 

producere det ønskede print fra et digital inputs fil. 

En FDM 3D printer har en printeflade, som er et fladt areal hvor 3D modellen bliver 

skabt. Printefladen kan være varmet til at holde sektionen varm i løbet af printning 

processen. 

Filamenten som bliver brugt til 3D printning, bliver fodret ind i ekstruderen og 

derefter til den varme ende som består af; en varmekilde, temperatur sensor og en 

ekstruder. Ekstruderen har typisk et hul fra 0,2 mm-0,8 mm, så jo mindre hullet er 

jo mere detaljeret, bliver det 3D printet objekt, det betyder, at printnings processen 

kommer til at tage længere tid, da det tager længere tid at stable de tynde lag. 

Nogle 3D printer har 2 ekstruder, som giver brugeren muligheden for at printe i 2 

forskellige typer filamenter på samme tid. 
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3D printning af objekter er tidskrævende, fordi processen af at forvandle en digital fil 

til et fysisk objekt er kompliceret. 

Det første trin i 3D printning starter på computeren, objektet som skal printes, bliver  

lavet helt fra bunden i et 3D modelleringsprogram hvor programmet laver så en fil af 

objektet(Palermo, 2013), som så bliver sendt til 3D printeren. Undervejs skærer 

softwaren designet ud i mange horisontale lag. Disse lag som nævnt ovenover bliver 

stablet ovenpå hinanden, indtil den 3D-printed objekt er komplet. 3D 

modelleringsprogrammer som AutoCAD og Solidworks er komplicerede, og det tager 

lang tid at lære, men der er andre gratis alternativer, som er nemt at lære f.eks. 

Blender og Google Sketchup. 

For at 3D printeren skal være i stand til, at stable lager af de materialer gør det brug 

af trinmotorer. En elektromagnetisk enhed der forvandler digitale beskeder til 

mekanisk rotation. I en FDM printer kræves der 4 trinmotorer til at 3D printe et 

objekt, 3 til at bevæge ekstruderen hen ad  X, Y, Z aksen og den fjerde til at bevæge 

printefladen(Yusuf, 2015) 
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Trin 2 

 

3D printeren er et menneskeskabt objekt, der bliver klassificeret som en teknologisk 

artefakt med en teknologisk funktion. En af årsagerne skyldes at 3D printeren er 

lavet igennem naturressourcer, hvilket primært er metaller, som bliver dannet til 

metal, eller olie som bliver dannet til plastik. En anden årsag skyldes også at der har 

været under 3D printerens skabelse og design anvendt sociale ressourcer samt 

information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde et eller flere 

menneskelige behov. Den primære teknologisk funktion i 3D printeren er at printe 

3D objekter ud, men der er forskellige måder hvorpå, hvordan denne proces fungerer 

på hos 3D printere. 3D printeren har også andre former for delteknologiske 

funktioner eksempelvis materialebeholden inden i en printer, filament, selve den 

måde 3D printerens design ser ud, softwaren osv. Den primære teknologisk funktion 

i 3D printeren er klassificeret som en teknisk funktion, idet 3D printeren er 

medvirket til at skabe en transformation af noget til noget andet, hvilket er 

materialer om til 3D objekter. Det er vigtigt at bemærke, at 3D printeren er opbygget 

gennem flere forskellige materialer, delelementer og delteknologiske funktioner som 

tilsammen skaber den primære teknologiske funktion hos 3D printeren. Dette 

hænger også samme med 3D printerens primære intention, altså at den skal 

transformer materiale om til 3D objekter igennem de flere forskellige materialer, 

delelementer og delteknologiske funktioner som tilsammen bygger den primære 

teknologiske funktion hos 3D printeren. 3D printeren er også klassificeret som en 

materielle teknologi, idet den frembringer resultater ved brug af materielle 

hjælpemidler eksempelvis filament. Derfor kan man ikke klassificere 3D printeren 

som en immaterielle teknologi, idet den anvender materielle hjælpemidler. (TSA1B)  

 

En teknologi bliver defineret igennem Jens Mullers bog ”Samfundets Teknologi”, 

som noget der har 3 teknologielementer, hvilket er teknik, viden og organisation som 

tilsammen skaber den 4 teknologielement, hvilket er produktet altså den 

teknologiske innovation. Jens Muller fokuserer på, hvordan artefaktets tilblivelse 

blev dannet, dens anvendelse, hvad teknologien består af, og hvordan artefakten er 

sammensat eller struktureret. Ud fra dette har han dannet de 4 teknologielementer, 
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som skal definere artefakten og artefaktets egenskaber. Det første teknologielement 

er teknik, hvilket omfatter de fysiske hjælpemidler, som artefakten består af f.eks. 

værktøjer og materiale. 3D printeren anvender teknologielementede teknik, idet 3D 

printeren er lavet igennem naturmaterialer, som bliver dannet til metal eller plastik, 

som så anvendes til at designe 3D printeren. Det andet teknologielement er viden, 

hvilket er den viden om teknikkens anvendelse i artefakten, altså det er den viden, 

der er blevet brugt til at skabe 3D printeren, samt hvad intention har været bag 3D 

printeren. Det tredje teknologielement er organisation, hvilket er der, hvor man ser 

på, hvordan artefakten er sammensat sammen i forhold til teknik og viden. Det sidste 

teknologielement er produkt, hvor man ser artefaktens slutresultat, og vurderer hvor 

effektive artefakten har været. Jens Mullers teori er en måde hvorpå, man kan 

definere 3D printeren som en teknologisk artefakt med en teknologisk funktion, 

siden 3D printeren har alle 3 teknologielementer, hvilket er teknik, viden og 

organisation, som tilsammen danner den teknologiske innovation, hvilket er 3D 

printeren (Müller, Remmen, & Christensen, 1986). 

Overordnet set er 3D printeren en menneskeskabt teknologisk artefakt med en 

teknologisk funktion, hvor dens primære teknologisk funktion i 3D printeren bliver 

klassificeret som en teknisk funktion, idet 3D printeren er medvirket til at skabe en 

transformation af materiale til 3D objekter. 3D printeren har også andre 

delteknologiske funktioner, som tilsammen skaber 3D printerens primære 

teknologisk funktion, hvilket er intention bag 3D printerens opfindelse og design. 3D 

printeren opfylder også Jens Mullers teori angående om, at en artefakt kræver 4 

teknologielementer for, at definere sig selv som en teknologisk artefakt. 
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Trin 3 

Våben 

3D printede skydevåben er selvfølge en af de største utilsigtede effekter, som 3D 

printeren bringer på bordet. Vi har tidligere beskrevet, hvor nemt adgang der 

allerede er i dag, der er på sider som DEFCAD til 3D blueprints til våben af alle slags 

former. Cody Wilson viste os allerede i 2012, at teknologien allerede er tilgængelig nu 

med hans Liberator, og siden er det gået stærkt med at udvikle skydevåben på 3D 

printere. FGC-9’eren som vi viste i arbejdsspørgsmål 2, er et godt eksempel på, hvor 

meget 3D printer teknologien har udviklet sig i forhold til den Liberator, som Cody 

Wilson præsenterede os for. Fordi blueprintene til de her våben er så nemt 

tilgængeligt, og at man ved, at Liberatoren blev downloadede flere end 100.000 

gange, før den amerikanske regering tog dem ned. Det betyder hypotetisk set, at vi 

kan stå med en kæmpe sikkerhedsrisiko her i Danmark og andre europæiske lande, 

som har en lignende våbenlov som vores. 

Nøgler og adgangskort 

Udover skydevåben er 3D printere også i stand til at lave nøgler og adgangskort til 

kriminelt brug. Dette betyder hypotetisk, at kriminelle kunne have adgang til nøgler, 

som de ikke burde. 

Et eksempel på hvordan nøgler kan blive brugt til kriminalitet, kunne f.eks. være til 

håndjern, som kun bliver brugt af en autoritet. For at håndjern kan fungere optimalt, 

kræver det at nøglerne som bruges til dem, er særligt for det sæt håndjern, så man 

ikke kan lave kopier af disse nøgler. Dette kræver, at moderne håndjerns nøgler ikke 

bliver delt ud til det almindelige folk, og det bliver gjort svært for dem at få adgang til 

et par sæt nøgler. På HOPE (Hackers of Planet Earth) konferencen i 2012, så vi 

hvordan dette kunne gå galt, da det lykkedes for en at lave kopier af disse nøgler ved 

hjælp af en 3D printer, og fremvise for industrien faren ved teknologien. En tysk 

hacker og sikkerhedskonsulent forklarede hvordan han gennem eBay havde købt en 

Chubb (Et håndjerns mærke) nøgle og gennem en kilde som han ikke vil nævne, fik 

fingrene i en Bonowi (Et andet håndjerns mærke) nøgle. Disse nøgler kan ikke findes 

i normale butikker, og er særligt design til at blive brugt af autoriteter over hele 

verden, dog lykkedes det den tyske hacker Ray at få fat i et par af hvert mærke. Da 



38 

han havde nøglerne, lavede han nogle mål på dem, og lavede derefter CAD-modeller 

af, så han havde en skabelon af nøglerne, så han kunne masseproducere nøglerne i 

både plexiglas og ABS-plastik(Schneier B.). 

Et eksempel hvordan adgangskort er blevet brugt til kriminalitet kunne f.eks. være 

Gripper, hvilket er et hjemmelavet penge apparat, som kan sættes på en 

hæveautomats kortplads. Her har de mulighed for, at importere data fra 

betalingskort, som de kan bruge til at trække penge fra folk bankkontoerne. Tidligere 

skulle de igennem andre mere kompliceret metoder for at få fat på sådan et apparat, 

men med 3D-printere er det muligt for dem at printe/modificere deres apparater 

hurtigere end nogensinde før. Måden dette virker på, er at de sætter apparatet på en 

hæveautomat, og så venter de på, at nogen bruger deres apparat, som så scanner 

deres magnetiske stribe. Derefter får de fat i deres PIN-kode gennem et lille kamera, 

og så har de adgang til din bankkonto. Skaberen af Gripper, siger selv, at de har 

mulighed for, at masseproducere disse bedrageriske apparater ved hjælp af den 

nyeste teknologi, som 3D printere tilbyder (3D printing.com, 2014) 

Stoffer 

3D printeren har ikke kun mulighed for at printe med plastik eller harpiks, men man 

har nu også mulighed for at printe materialer, som ellers ikke var muligt før. F.eks. at 

man kan printe medicin ud til dem, som har brug for det. Idéen med at printe 

medicin ud med en 3D printer er, at man kan tilpasse til den individuelle persons 

behov, så man kan justere størrelsen, udseendet, formen og dosen af mange 

forskellige slags medicin. Måden det virker på er at i stedet for plastiktråden, har du 

en tråd, som er fyldt med den medicin, du gerne vil omproducere til en pille format. 

Første gang det lykkedes at skabe en pille, som kunne blive godkendt af FDA var 

Aprecia Pharmacceuticals’ Zipdos. På grund af 3D teknologien muliggør det, at en 

højdosis medicin at tage form af en hurtig desintegrerende form På denne måde 

kunne man skabe Spritam, som er medicin for Epilepsi, og som blev verdens første 

godkendte 3D printed medicin af FDA.(Regnanathan, S., 2019) 

Det som man frygter med denne teknologi er, at der er nogen, som misbruger den til 

at lave illegale stoffer. Ved at have mulighed for at 3D printe illegale stoffer, 

eliminere man den investering og risikoen af at transportere og lagring af de store 

mængder af illegale stoffer. Hvis man har personlige 3D printere derhjemme, som er 
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i stand til at printe medicin, som er specielt designet til brugeren, hvad forhindrer så 

kriminelle at printe illegale stoffer. Det eneste der kræves er, at de har 3D blueprint 

og de tråde med de forskellige doser af medicin. 

Varemærkeforfalskning 

Varemærker er også et område, som kommer til at blive ramt af den bølge af 3D 

printede produkter. 3D printede produkter er fremtiden for vores verden, dette kan 

tydeligt ses i, hvordan f.eks. smykkeindustrien er begyndt at droppe håndværket, og 

fokusere på at sætte sig ind kunsten, der er at 3D printe smykker. Horisonten for 

kunsten er lys, og det giver mulighed for at lave former, som ellers ville have været 

umulige i forhold til håndværk. Bekymringen er, at brands kommer særligt til at lide 

under dette, da en kriminel kun skal have fat i de blueprints, som smykket er blevet 

støbt fra, for at kunne producere en tro kopi af varen. Dette er ikke et nyt problem for 

varemærker, men med 3D printere er det blevet billigere og hurtigere at 

masseproducere varerne. Varemærker er kun beskyttet af ophavsrettigheder og 

patent, hvilket giver opretshaveren en mulighed for at kæmpe tilbage mod 

varemærkeforfalskning, men det kræver, at de kan finde personerne bag det først. 

(Formlabs, 2019) 

 

Pengeforfalskning 

Pengeforfalskning har risiko for at blive et problem for regeringer og 

finansinstitutioner, ved at 3D printe valuta. Et eksempel kunne være den 

amerikanske dollar; det specielt lavet papir og farvede streger, som den amerikanske 

dollar er lavet af for at beskytte den mod pengeforfalskning. Dog kunne denne type 

papir være nemmere, at replikere med den teknologi, som kommer med 3D printere. 

For lande hvor kontanter er en stor del af deres måde at betale på, kunne 3D printere 

hypotetisk set have en kæmpe effekt, da det ligesom pengesedler også er nemt at 

printe falske mønter ud. (Honick, J.)    
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Trin 4 

  

Et teknologisk system skal forstås som de artefakter, der går sammen, og danner et 

teknologisk system, hvor det teknologiske system får skabt en funktion. 3D printeren 

skal forstås som et sammenhængende “system”, der består af flere forskellige 

artefakter, altså eksempelvis materialebeholden inden i en printer, filament, 

softwaren osv. Alle disse forskellige artefakter går sammen, og danner et teknologisk 

system, hvilket er 3D printeren, hvor 3D printerens funktionalitet er at printe 3D 

objekter ud. Et teknologisk system er altid indlejret i en organisation, samt at det 

teknologiske system indgår i samfundsmæssige sammenhænge, hvilket påvirker 3D 

printerens design og funktionsmåde. 3D printeren blev skabt på grund af, man 

ønskede at lave objekter gennem materialer, hvor Chuck Hull var anerkendt, som 

den første der rent faktisk fik lavede en 3D printer i 1984. 3D printeren har siden 

Chuck Hulls tid videreudviklet sig meget mere, end det man havde forventet dengang 

. Eksempelvis findes der nu andre måder at 3D printere end den måde Chuck Hull 

gjorde dengang, samt at man prøver i dag, at anvende andre materiale til at skabe 

andre former for 3D objekter (Education Resource, 2019, March 15). Både 3D 

printerens skabelse og videreudvikling fortæller meget om de sociale 

omstændigheder, der måtte have været, da man foretog sig at skabe og viderebygge 

på 3D printeren. Et problem der altid opstår angående om teknologiske systemer er, 

hvor afgrænsningen ligger på et teknologisk system. Det skyldes at et teknologisk 

system hele tiden udvikler sig, og på en måde hele tiden potentiale kan ændre på de 

artefakter, der danner det teknologiske system, så derfor kan et teknologisk system 

hele tiden skifte dens afgrænsninger. Dette kan man se på 3D printeren, idet den hele 

tiden overgår dens tidligere begrænsninger, hvilket dermed gør, at den får skabt 

nogle nye begrænsninger, hver gang 3D printeren udvikler sig. Så overordnet set er 

teknologiske systemer noget, der bliver dannet gennem flere forskellige artefakter. 

Hvor det teknologiske system hele tiden kan udvikle sig på baggrund af de 

samfundsmæssige sammenhænge, der går ind og påvirker det teknologiske system 

(TSA1 2019d). 
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Trin 5 

Kilde for figure og beskrivelse af den anden model (Alex) 

modellen af teknologien er taget fra: https://pinshape.com/blog/how-do-3d-

printers-work-sla-fdm-sls/ 
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Trin 6 

Historien omkring 3D printer teknologi 

Som man kan læse om i vores 3D printer afsnit om SLA, var den allerførste 3D-

printer teknologi stereolithography, men for at genopfriske hovedpunkterne i vores 

afsnit, kommer her en lille forklaring. 

Idéen om 3D printere starter helt tilbage i 1984, hvor Charles ”Chuck” Hull opfandt 

teknologien, som vi i dag kalder stereolithography. Teknologien blev opfundet, da 

Charles var frustreret over den tid, det tog at lave brugerdefineret dele, så han fik 

idéen med at prøve at ændre firmaet UV-lys til et andet formål, som så var at hærde 

harpiks til den ønskede form. Det var først i 1988, hvor 3D systems (Charles 

nystartede firma, og en af de største 3D printer virksomheder i dag) kunne 

præsentere et produkt til hele verden. 

Den teknologi som er mest tilgængelig for det normale menneske i dag, er FDM 

(Fused Deposition Modeling) printere, og det er også den, som vi har valgt at sætte 

fokus på. 

FDM-printeren blev dog først opfundet 1992, selvom designmæssigt var den meget 

simplere end SLA og SLS (Selective Laser Sintering), kom den efter de 2 andre 

metoder. 

Patentet for FDM-printeren blev indsendt af Scott Crump, som senere ville medstifte 

Stratasys med hans kone Lisa Crump i 1992. Stratasys er i dag ligesom 3D systems en 

af de ledende firmaer indenfor 3D printning. Det som er interessant er, hvorfor det 

netop er FDM printeren, som er blevet den mest brugte 3D teknologi. 

(All3DP, 2020) 

Innovation-beslutning processen præsentation 

For at give et overblik over dette vil vi bruge Everett Rogers’ model af innovation-

beslutning processen gennem kommunikationskanaler fra et uddrag af Diffusion of 

Innovations (Rogers,E. M.,), som man se i Bilag 8. 

Modellen har 5 trin til sig Knowledge (Viden), Persuasion (Overtalelse), Decision 

(Beslutning), Implementation (Implementering) and Confirmation (Bekræftelse). 
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Knowledge eller viden er, når det enkelte individ bliver introduceret til innovationens 

eksistens, dermed får man en forståelse for, hvordan innovationen fungere. 

Persuasion eller Overtalelse er, når individet former en positiv eller negativ mening 

omkring innovationen. 

Decision eller Beslutning er, når individet beskæftiger sig i aktiviteter, som fører til, 

at individet tager en valg mellem, at adoptere innovationen, eller afviser innovation. 

Implementation eller Implementering er, når individet putter innovationen til brug 

og tester, hvilke begrænser der er for innovationen. 

Confirmation eller Bekræftelse er, når individet søger bekræftelse af deres 

innovation-beslutning. Dette fører enten til, at individet får den ønskede bekræftelse 

af deres beslutning, eller at individet får modstridende beskeder, og dermed ændre 

deres mening omkring innovationen.  

3D printer i innovation-beslutning processen 

Forudgående betingelser: 

Før man kan gå over til det første trin, bliver man nødt til at kigge på de forudgående 

betingelser, som var med til at skabe 3D printeren. Vi skal huske, at den første 3D 

printer var SLA metoden, som blev skabt af Chuck, fordi ifølge ham selv var han 

utilfreds med den tid, det tog at lave brugerdefineret dele. Dette betyder, at der var 

efterspørgsel på en innovation, som kunne lave brugerdefineret dele hurtigere end 

den teknologi, som var til rådighed dengang i 1984. 

Knowledge eller viden: 

Det enkelte individ har en kæmpe rolle for opdagelsen af 3D printeren. Dette er 

understøttet af en gammel Research Update fra CONTEXT i 2015, hvor man kan se 

salget af 3D printere til professionelt brug og til personligt brug se Bilag 7. Dette 

fortæller os, at medmindre du var inde i en industri, som brugte 3D printere i deres 

felt, ville du nok ikke hører om innovationen. Vi kan se med årene, at det først er i 

2009, at folk begynder at få personlige 3D printere, men at innovationen først stiger i 

popularitet som et privat køb i 2012, og siden kan man se at det eksplodere. 
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Persuasion eller overtagelse: 

Før beslutningen om de skal adoptere innovationen, søger de informationer omkring 

innovationen, så de kan danne sig en positiv eller negativ ladning mod innovation. I 

dette stadie bliver individet mere psykologisk indblandet i innovationen, og der er 

nogle hovedpunkter, som individet overvejer: Hvor søger man informationer, hvilket 

budskab får individet, og hvordan fortolker individet budskabet. Dette afhænger igen 

meget af de individuelle individer for, hvad individet får ud af de hovedpunkter. 

Her vil man overveje prisen af en 3D printer, kosten af materialer og hvad ville 

individet få ud af 3D printeren. 

  

Decision eller beslutning: 

 

Ud fra hvordan individet fortolker budskabet, vil individet komme frem til en 

konklusion. Dem som vælger, at adoptere innovation, vil blive det som Rogers kalder 

for ”early adopters”, det ville i dette tilfælde være dem, som køber dem til privatbrug 

i 2009-2012. 

Dem som til gengæld ikke vælger, at adoptere 3D printeren, vil droppe innovationen 

for nu, men kan senere komme tilbage som ”early majority”, ”late majority” eller 

”laggards”. De 2 sidstnævnte er dog stadig ikke muligt, da kurven for salget af 3D 

printer konstant er stigende, derfor hvis man købte en 3D printer i morgen, ville man 

stadig være i den kategori, som hedder ”early majority”. 

Implementation eller implementering: 

I dette trin tester man 3D printerens begrænsninger ud, og her ser man, hvad der er 

muligt, og hvad der ikke er muligt for printeren. Vi skrev tidligere om hvordan 

DEFCAD, testede grænserne som er mulige med en 3D printer, og hvordan de kan 

skabe skydevåben ud fra en 3D-printer. 

En af de grænser som der er for 3D printeren er, f.eks. at selv om plastikken til 3D 

printeren kan holde til meget, kræver de fleste våben, som man finder fra DEFCAD, 
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en kontrolgruppe som gør det muligt at skyde med dit skydevåben flere gange, i 

stedet for at det er et enkeltskuds skydevåben.  

Confirmation eller bekræftelse: 

I dette trin kommer det igen op til individet, om de at får den bekræftelse, som 

individet behøver. 

Dem som har allerede adopteret 3D printeren, kan vælge 2 veje, enten at fortsætte 

med at investere penge i 3D printeren eller at stoppe med at bruge 3D printeren, 

fordi den måske ikke har mødt de forventninger, som man havde. 

Dem som ikke har adopteret 3D printeren, har også 2 veje, de kan fortsætte med, 

enten at blive ved med at afvise adoption af 3D printeren eller at adoptere 3D 

printeren, fordi man har ændret ens holdninger til innovationen. 

 

Visuel præsentation 

I første omgang havde vi tænkt os at spørge om tilladelse til at 3D printe dele af 

Liberatoren, hvis vi fik et interview med justitsministeriet. Da vi ikke engang fik 

muligheden for at skaffe et interview med justitsministeriet og dermed ikke fik 

muligheden for at spørge. Har vi valgt at lave en powerpoint i stedet. I vores 

powerpoint har vi tænkt os at lave slides omkring hvordan man kan lave et 3D 

printet våben samt anskaffelsen af 9mm ammunitioner på en hypotetisk plan. 

våbenet vi mest vil gerne sætte fokus på er FGC-9 pga. at det er den nyeste blueprint 

af 3D printet våben. i perioden mellem aflevering og den mundtlige del af eksamen, 

har vi planer om at undersøge hvor meget tid samt hvor store er omkostningerne ved 

at printe sådan et skydevåben. 
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Diskussion 

 

I diskussionsafsnittet ville vi diskutere, 3 forskellige emner omkring Danmark og 3D 

printet våben. Det første vi vil diskutere er hvor langt udviklingen af 3D printede 

våben siden Liberatoren, dette gør vi for at give et billede af. Vi vil også gerne 

diskutere om borgernes tilfredshed med politiet, kunne betyde noget for om der 

overhovedet er et behov for danskerne. Den sidste ting som vil diskutere, er om der 

kan opstå et behov for 3D printet våben, her vil vi diskutere både hvorfor der er et 

behov, og hvorfor der ikke er et behov for 3D våben i Danmark. 

Hvor lang er udviklingen af 3D printede våben kommet siden 

Liberatoren? 

Liberatoren er den første 3D printet håndpistol, som er et enkeltskuds håndpistol. 

Liberatoren blev første gang delt af Defense Distributed d 6. maj 2013 på deres egen 

hjemmesiden. Liberatoren nåede at blive downloadet mere end 100.000 gange, før 

den blev taget ned af Defense Distributed efter at USA’s udenrigsministerium 

krævede, at de tog planerne tilbage. Der har siden været mange diskussioner 

omkring lovliggørelsen af 3D våben som Liberatoren i USA, og mange er bange for at 

det ender i forkerte hænder, og siden 3D printede våben er lavet af plastik. kan det 

betyde, at man ikke kan spore det tilbage til ejeren, som man ville kunne på en 

normal pistol (Waxman, 2018) Frygten for 3D printede våben er så stor, at man i 

Danmark har f.eks. virksomheden Create It Real, som prøver at komme med en 

løsning, der skal gøre det umuligt for folk at printe våben ud på deres 3D printere 

(Allingstrup, 2013, June 27). 

Liberatoren består af 16 dele i alt. Hele 15 dele er lavet af plastik, og den sidste del er 

et normalt søm, som skal fungere som en slagstift. Som man ser på bilag 9, har vi et 

skaft, som har fået en trætekstur, rammen af håndvåbenet, tønden af pistolen, 

spiralerne virker som fjedre, delen som ligner et F, er aftrækkeren, resten af delene er 

til hammeren, som giver patronen stødet til at sende den af. 

Liberatoren var og er ikke et godt skydevåben. Der er en større chance for at skade 

dig selv, end personen man sigter på, men det var med til at starte en bevægelse imod 

alle landets regeringer. Cody Wilson skaberen af The Liberator fik navnet fra FP-45 

Liberator en pistol, som blev lavet under den anden verdenskrig. Intentionen bag 

pistolen var, at det skulle støtte modstandsbevægelsen i de besatte lande imod 
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nazisterne, ideen var at man skulle bruge pistolen til at snige sig op på en nazist 

skyde ham og tage hans våben. De allierede havde tænkt sig at smide FP-45 

Liberatoren over besatte lande som en form for psykologisk krigsførelse(Waxman, 

2018), hvor soldaterne skulle være bange for at alle kunne have et våben på sig. 

Planen blev dog  aldrig sat i gang. Den 3D printet Liberator var tænkt på samme 

måde det var for at skræmme regering, altså dem der havde kontrol, at alle kunne 

have et våben(Waxman, 2018) var det som startede bølgen af 3D printet våben. 

Selvom 3D våben er ment til alle verdens borger er, det primært blevet udviklet i 

Amerika hvor de let tilgængelighed til materialer. Da det på daværende tidspunkt 

urealistisk for en fuld 3D printet skydevåben at kunne tåle at skyde flere skud i træk, 

men en undtagelse for dette er et revolver som blev lavet i 2015; PM522 

Washbear(Grunewald, 2015). 

 

Denne 3D printet revolver er i stand til at affyre flere skud i træk, men det kræver, at 

ammunitionen ikke bryder lydbarrieren, når det bliver affyret. Det kan ikke betale sig 

at 3D printe et lavet af plastik, som kun kan skyde en gang, når man kan lave en 

shotgun ud af 2 metalrør(bilag 10). 

3D printet skydevåben som kræver metaldele, er en anden sag. Det er nemt og 

tilgængeligt for amerikanere at 3D printe dele af et skydevåben og samler det, da de 

har adgang til våbendele. De fleste 3D printet skydevåben blueprint er bare et 

kabinet til at holde på de interne metaldele (DEFCAD). I Danmark kan man ikke 

købe interne dele af våben, og derfor er det nærmest umuligt for en almindelig 

borger at anskaffe og fremstille våben af denne type. Det er her, hvor den 3D printet 

9mm riffel FGC-9 kan være med til skabe problemer for samfundet, det er ikke bare 

et symbol imod regering som Liberatoren og de andre 1 skuds 3D printet pistol. FGC-

9’eren er en fuld funktionel semi-automatisk riffel, som blev lavet af en europæisk 

designer(Guns n bitcoins, 2020), hvor materialer til at lave et skydevåben er 

reguleret. Den europæiske designer har været i stand til at lave en riffel med de 

restriktioner, som er blev pålagt af EU og delt det med internettet. Filen du kan 

download på DEFCAD indeholder ikke kun blueprints af delene men også en 100+ 

siders guide om, hvordan 3D printeren skal sættes op, hvad for nogle materialer der 

er nødvendigt i konstrueringen af riffel, og hvordan man kan lave kammeret inden 

for husets fire vægge. 

Behov for våben? 
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Som man kan læse ovenover omkring selve udviklingen af 3D printet våben, er 

Liberatoren mere et status symbol, end det reelt set er et skydevåben. Designet af 

Liberatoren er amerikansk med en vision af at balancere balancen mellem 

suverænitet, og dem som er underkastet af suveræniteten.  

Der er dog en væsentlig samfundsmæssigt forskel på Danmark og USA, især når det 

kommer til skydevåben, og hvem der burde være i besiddelse af dem. Derfor har vi 

valgt at kigge på politiet i begge lande, fordi det er dem der normalvis har adgang til 

skydevåben.Her bliver vi nødt til at  kigge om borgerne er tilfredse med politiets 

indsats, da vi antager at samfundets syn på politiet, kan være med til at påvirke 

borgerne til at tage loven i deres egen hånd, for at føle sig sikker.Dette kan man se i 

forhold til, at folk i Amerika har meget nemmere adgang til skydevåben, samt at 

Amerikas baggrundstjek for våbenbesiddelse er meget nemmer at bestå, end den er i 

Danmark og i Norge (Hansen, 2018, February 27). 

Tilfredshed med Politiet 

Det er vigtigt, at vi kigger på tilfredsheden med politiet, da Liberatorens design er 

med til at styrke dem, som er underkastet af suveræniteten. En national suverænitet 

som har adgang til våben er, når de er i tjeneste er politiet. Derfor er det vigtigt at 

kigge på om danskernes forhold til politiet, så vi kan se om Liberatoren, er relevant 

for danskere rent symbolsk. Begge undersøgelser som vi vil gennemgå, har omkring 

et års mellemrum mellem hinanden, hvilket gør det parallel, vi gerne vil sætte op 

rimelig præcis. Begge undersøgelser er meget forældede i forhold til at USA har haft 

flere politi-skandaler, som nok har ændret en del personernes tilfredshed med 

politiet. Dog ændre det ikke på det parallel, som vi prøver at drage.  

I 2017 lancerede Justitsministeriet i Danmark nogle initiativer, som skulle sørge for 

at give borgerne en bedre oplevelse, når de ringer 112, eller anmelder en forbrydelse 

til politiet. Et af disse initiativer handlede om at undersøge borgernes tilfredshed 

med politiet. I undersøgelsen spurgte man personer, som havde været i kontakt med 

politiet inden for de sidste 12 måneder, til deres tilfredshed med politiet. De personer 

som der blev kontakt til, havde været udsat for en forbrydelse, og har været vidne til 

en forbrydelse, hvor de har anmeldt eller orienteret politiet om mistænkelige forhold. 

De har orienteret politiet om et generende forhold, har været involveret i eller 

overværet en ulykke, er blevet stoppet af politiet, har haft praktisk forespørgsel, eller 

har været i kontakt med politiet af andre årsager. 
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De fik en række spørgsmål, hvorpå de kunne svare “meget tilfreds”, “tilfreds”, 

“hverken utilfreds eller tilfreds”, “utilfreds” eller “meget utilfreds”. De svar til det 

spørgsmål, som vi primært vil analyser, er spørgsmålet “hvor tilfreds eller utilfreds er 

du samlet set med politiet”. På Bilag 11, kan man se, hvordan de 21.675 borgere 

svarede om deres tilfredshed af politiet. På figuren ser vi, at næsten 70%, har været 

tilfreds med deres oplevelse af politiet. Den største andel af tilfredse borgere kommer 

fra borgere, som har været involveret i eller overværet en ulykke, her er 81% af 

borgerne tilfredse med politiet ifølge tabellen. Den laveste andel af borgere som har 

været tilfredse med politiet kommer fra borgere, som har været i kontakt med politiet 

omkring generende forhold. Dette inkluderer opkald omkring en person, der råber 

på gaden, høj musik eller en ulovlig parkeret bil, hvor 58% er tilfredse med politiet. 

Den største andel som er utilfredse med politiet, er dem, som har været udsat for en 

forbrydelse, her er det hele 22%, som er utilfreds med politiet ifølge tabellen. Den 

laveste andel af borgere, som er utilfreds med politiet, er dem, som har været 

involveret i eller overværet ulykke, hvor det kun er 8%, som er utilfredse.  

Hvis vi tager et kig på USA, for at komme med en parallel til et land, hvor de har 

adgang til skydevåben. Her vil vi kigge på Cato Institute Policing in America Survey 

fra 2016. Det første man skal være opmærksom på, når man læser tallene er, at det 

ikke er blevet indsamlet af folk, som tidligere har været i kontakt med politiet, men 

man har i stedet indsamlet dataen online gennem en unavngiven software. Samtidig 

er personerne også særligt udvalgt af YouGov. Undersøgelsen har samme form som 

den danske model med 5 valgmuligheder for at bedømme ens syn på politiet, som er 

“very favorable”, “Somewhat favorable”, “Neither favorable or unfavorable”, 

“Somewhat favorable” eller “Very favorable”. Der også en ekstra valgmulighed, hvis 

man ikke ønsker at svare på spørgsmålet. 

Hvis man kigger på Bilag 12 på den første tabel, kan man se, at der er hele 64%, som 

har et favorabelt syn på deres politi i området. Den største procent viser sig at være 

“Very favorable”, mens den laveste er “Very unfavorable”. Tallene viser os, at der 

generelt er mange, som har et positivt syn på politiet, med de 33% “Very favorable” 

og de 31% “Somewhat favorable”. Det er først når man kommer længere ned i 

rapporten, at man begynder at se nogle bekymrende tal. Den anden tabel vi har valgt 

at inkludere, er om man kender nogen, som er blevet fysisk mishandlet af politiet. 

Tabellen viser os, at der faktisk er næsten ¼, som kender nogen, som er blevet 

mishandlet af politiet. Den sidste figur, viser os, at der er en kæmpe forskel på, 
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rapporteret erfaringer med politiet, baseret på hvilken hudfarve som du har. Hvor 

særligt at “African Americans”, har en dobbelt så stor chance for at melde en politi 

episode for misbehandling end “White Americans”. Det samme kan ses på den andet 

søjlediagram, hvor “African Americans” og “Hispanic Americans” har 10% større 

chance for at møde betjente, som bruger stødende sprog. Dette kan indikere, at der 

er en bias, baseret på hvilken etniske gruppe du tilhører. 

Kan der opstå et behov for 3D printede våben i Danmark? 

For at prøve at oplyse, om der kan opstå et behov for 3D printede våben, vil vi opdele 

diskussionen i to segmenter. Det ene segment, ville diskutere hvorfor at der ikke er et 

behov for våben i Danmark, mens det andet segment ville diskutere hvorfor 

danskerne har behov for 3D printede våben. 

Danskerne har ikke behov for at have 3D printede våben: 

Danskerne har ikke behovet for at have adgang til de dødbringende våben, som man 

kan printe ud fra en 3D printer. Ved at give danskerne lov til at printe dødbringende 

våben ud, risikere man også, at våbnene kommer i de forkerte hænder, og ender med 

at være en trussel mod dem, som det er meningen, de skal forsvarer. 

Det bedste eksempel på dette er lovliggørelsen, er pebersprayen, og hvordan det 

våben er blevet brugt til at skade uskyldige mennesker. En undersøgelse sat i gang af 

DR Nyheder fik 12 politikredse til at undersøge, hvor mange ofre, som havde brugt 

pebersprayen til, at forsvare sig med. Undersøgelsen kom tilbage med at der ikke var 

en eneste sag ud af de 113 sager, hvor ofrene havde brugt en peberspray til 

selvforsvar. Tværtimod kunne de 12 politikredse vende tilbage med, at der havde 

været hele 1500 sager om ulovlig brug, besiddelse og indførelse af peberspray. Tallet 

kommer fra en vis usikkerhed, da politiet ikke fører statistik på pebersprayen, og 

derfor kan man ikke tage som 100% sandfærdigt, men det giver os en god indikation 

af, hvor effektivt pebersprayen har været som et selvforsvar våben (Mansø, Pedersen, 

& Hansen, 2019a). 

Et eksempel på hvor det faktisk direkte er brugt ved et hjemmerøveri, er på John 

Møller Pedersen i februar, hvor han efter at have set lysglimt fra haven, åbner et 

vindue for at råbe ad de hætteklædte mænd, som er i hans have. Begge hætteklædte 

mænd får et chok og flygter fra stedet, den ene mand ombestemmer sig og løber 

tilbage mod John Møller, og sprayer John Møller med en peberspray direkte i 

øjnene. Eksemplet og de tal som vi har fået viser problematikken med, at indføre 
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flere selvforsvar våben til Danmark, og vi kan antage, at problemet nok ville tage 

samme problematik som pebersprayen (Mansø, Pedersen, & Hansen, 2019). 

 

Danskerne har behov for at have 3D printede våben: 

En ting man skal være opmærksom på i Danmark er, at der har været stigende 

aktiviteter inden for bandemiljøet i Danmark, hvor der ud fra bilag 4 kan se, at 

bander anvender meget mere skydevåben end de tidligere år. 3D printede våben som 

helhed giver nogle fordele i forhold til et rigtigt våben, idet man kan selv producere 

den derhjemme, at den ikke har serienummer, så den er svær at spore, desuden er 

det blev billigere og billigere at købe en 3D printer. Så derfor kan der sagtens opstå et 

behov blandt bander at få lavede 3D printede våben, idet den giver nogle fordele et 

normalt våben ikke kan give. Så ud fra dette ser det ud til, at det kun er politiet og 

kriminelle, som har adgang til våben. Sammen med at der en stigende 

kriminalitetsrate i Danmark som vist i bilag 3, så kan det betyde, at civile som er i et 

miljø, hvor de føler de har behov for at beskytte sig selv, kan anvende 3D printning til 

at lave deres egen pistol, siden bander selv kan potentiale anvende 3D printede 

skydevåben. Enten ved at 3D printe manglede eller ødelagte dele af et skydevåben 

eller masse printning af FGC-9. 

Man kan dog argumentere for, at en civil burde ikke have et behov for skydevåben. 

Sådan er det desværre ikke, hvis man er et offer af hjemmerøverier eller leve i en del 

af Danmark, hvor det kan tage lang tid for politiet at komme ud til dig. Det eneste 

forsvar en civil kan have mod kriminelle er peberspray (Mansø, Pedersen, & Hansen, 

2019) inden for husets fire vægge, og det i sig selv er ikke altid nok til at skræmme 

indbrudstyvene væk. Det er hellere ikke altid, at tyvene er alene, som gøre det 

livsfarligt og ueffektivt for en person med peberspray. Især hvis de er i besiddelse af 

et skydevåben, derfor kan vi potential se, at der kan opstå et behov i udsatte 

områder, hvor folk ikke føler sig tryg i deres område. 
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Konklusion 

 

Ud fra vores research har det vist sig, at der har været en skræmmende udvikling af 

3D printede våben. Men det har ikke rigtigt haft stor betydning for os, som bor i 

Danmark. På grund af metaldelene ikke er tilgængelige for en stor del af den danske 

befolkning. Indtil Jstark1809 uploadet hans 3D filer til internettet den 28. marts 

2020, hvilket er blot 10 dage efter vi fik feedback fra vores 

problemformuleringsseminar. Som nævnt i diskussion, kan man lave et semi-

automatisk skydevåben, som kan tåle at skyde flere hundrede skud uden, at våbnet 

tager skade. Dette kan gøres med materialer og udstyr, der kan købes i danske 

byggemarkeder, som gør at motiverede borger med en 3D printer kan reelt set bare 

gøre det, uanset hvad intentionen bag det kan være. Dette kan være med til at skabe 

en form for utryghed i samfundet og give folk den tankegang, at alle kan have et 

skydevåben på sig. Ligesom ideen bag FP-45 Liberatoren under anden verdenskrig.  

Problemet omkring 3D printet våben er relativt nyt, dette betyder det at de danske 

love og de europæiske restriktioner, ikke er gode nok til at stoppe spredningen af 3D 

våben blueprints. Vi har love som begrænser, hvem det er som må fremstille våben 

med §2 af kravet om fremstillingstilladelse i krigsmaterielloven, som forhindrer folk 

at fremstille enhver form for krigsmateriale herunder skydevåben. Medmindre man 

har speciel tilladelse af justitsministeriet, eller man arbejder direkte under staten. 3D 

printede våben skaber dog et unikt problem, da dødbringende våben pludselig bliver 

tilgængelige til alle, og dem som fremstiller dem har ikke rigtig nogen risiko for at 

blive opdaget. Et andet chokerende problem, som vi opdagede var, at det faktisk ikke 

var ulovligt at besidde 3D printede våbenblueprints. Kun ved eksportering eller 

importering af 3D printede våbenblueprints kan det blive set som deling af “teknisk 

data” for produktion af kontrolleret skydevåben, hvilket er ulovligt men ligesom med 

piratkopiering af film, og filer er det ikke realistisk at forhindre spredning af 3D 

printet blueprints. 

Det er svært at give et klart billede på, hvad for nogle slags konsekvenser der kan 

opstå, siden hele vores emne er baseret på en spekulation, og karantænen har ikke 

gjort det nemt for os at lave feltarbejde og indsamle informationer angående om 

vores emne.  
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Men overordnet set ud fra vores research vil der være langt flere dårlige 

konsekvenser end gode konsekvenser, når det handler om 3D printede våben. Et 

eksempel på en dårlig konsekvens er, at 3D printeren kan muligvis være med til at 

hjælpe bandemiljøet i Danmark. 3D printeren giver bandemedlemmerne mulighed 

for at selvproducere deres egne 3D printede våben derhjemme, og det giver også den 

fordel, at det 3D printede våben ikke har et serienummer, så den er svær at spore. 

Den utilsigtede effekt af 3D printning har været med til at skabe problemet 3D 

printede våben. Dette er blev set som et kæmpe problem af EU, at de i 2013 

investeret i en dansk virksomhed Create it Real, som skulle være med til at lave et 

antivirus software, som skal kunne identificer, når nogen valgte at 3D printe våben. 

Dette var et meget idealistisk forsøg på at kæmpe imod udviklingen af 3D printet 

våben. Dog er det stadigt under videreudvikling, og man har på dagens dato, ikke fået 

løst problematikken.  

Danmark kommer helt klart til at kunne mærke en effekt af 3D printeren på længere 

sigt. 3D teknologien er fremtiden, når det kommer til at producere produkter i alle 

industrier. Potentialet som er i en 3D printer er næsten uendeligt, derfor vil de fleste 

ting nok blive produceret af en 3D printer, som f.eks. smykkerne fra Formlabs og 

medicinen som Spritam mod Epilepsi. Derfor er 3D våben uundgåeligt fremtiden for 

våben i Danmark, vi tror dog ikke man kommer til at mærke en kæmpe effekt af 

ankomsten af 3D våben til Danmark. Kriminelle har allerede adgang til skydevåben 

gennem ulovlige metoder, dette ser vi statistikker som omfatter personfarligt 

kriminalitet med blandt andet skydevåben. Vores betjente i landet kommer ligesom 

pebersprayen, før den var lovlig, til at finde personer som er i besiddelse af 3D 

printet våben men det kommer bare til at være et substituerende produkt for 

kriminelle. Derfor tror vi ikke på at 3D printet skydevåben, kommer til at være et 

større problem for det danske samfund. Det kommer bare til at være en alternativ 

kanal, til fremstilling af skydevåben komponenter, som kan tåle at være lavet ud af 

plastik. 
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