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FORORD

Industriens Fond arbejder for at fremme dansk konkurrence-
evne. Konkurrenceevnen skal blandt andet bruges til at sikre 
dansk eksport og dermed bidrage til værdiskabelse i både vo-
res samfund og i danske virksomheder.
 At gøre sig gældende på den internationale scene er en bred 
målsætning, der kræver en både bred og dyb indsats. Gode og 
tidssvarende kompetencer, stærk innovationsevne, virkelyst, 
ny viden, nysgerrighed, udsyn og en global tankegang er fun-
damentale evner at beherske i en dansk virksomhed. Ligesom 
produktivitet og andre mere klassiske begreber skal i spil. Dis-
se varierede temaer og evner opøves og udvikles i hovedpar-
ten af de projekter, der støttes af Industriens Fond. 
 I 2017 udbød Fonden blandt andet to temaindkaldelser. 
Dels blev der stillet skarpt på ledergerningen i dansk erhvervs-
liv gennem temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper, dels 
var digitaliseringen på agendaen i temaindkaldelsen om nye 
digitale forretningsmodeller. I alt mundede de to temaindkal-
delser ud i 13 nye projekter.
 Samlet set har Industriens Fonds bestyrelse i 2017 behand-
let 194 projektforslag og uddelt 170 mio. kroner til 32 nye pro-
jekter. Oprindeligt sigtede Fonden efter at uddele op mod 120 
mio. kroner i 2017, men en ekstraordinær satsning på at skabe 
et nationalt initiativ omkring 3D-print og additive fremstil-
lingsteknologier betød, at årets uddelinger samlet set lande-
de markant højere, altså på 170 mio. kroner.
 I 2018 løftes ambitionerne for Fondens virke og uddelinger 
yderligere, og vi regner med at kunne uddele i omegnen af en 
kvart milliard kroner inden året er omme. Det er et betydeligt 
løft i Fondens filantropiske virke. Forøgelsen er blevet mulig, 
efter at Fonden i efteråret fik mulighed for at afhænde en 
stor portion aktier i Nykredit, som hidtil ikke kunne omsæt-
tes, og som heller ikke gav løbende afkast. Fonden fik således 
3 milliarder nye kroner ind på kontoen, da 2017 gik på hæld. 
Og den formue skal nu give et ekstra afkast, som skal ud og 
arbejde til gavn for Danmarks konkurrenceevne.
 Ændringen i forventningen til løbende afkast af Fondens 
formue falder sammen med et planlagt og gennemgribende 
eftersyn af Fondens strategi. Strategiarbejdet kommer til at 
fylde meget i 2018, og strategien kommer selvsagt til at for-
me Fondens virke fremadrettet. Men allerede i 2017 har der 
kunnet spores en endnu mere engageret tilgang til skabelsen 
af nye projektaktiviteter.

Et tydeligt eksempel derpå er etableringen af det nye AM Hub, 
der fungerer som et nationalt samlingspunkt og videnscenter 
for brugen af 3D-print og andre additive fremstillingstek-
nologier i dansk erhvervsliv. Her har Industriens Fond været 
primus motor og udfyldt rollen som initiativtager, men har 
også været bannerfører i selve projektets skabelse og i det 
tætte samarbejde med en lang række af relevante partnere. 
 Samme metodik har kunnet ses i udformningen af initi-
ativet Open Entrepreneurship, hvor fire universiteter, på 
Fondens opfordring, arbejder med kommercialisering af den 
forskning der foretages på de danske universiteter. Og se-
nest har Industriens Fond været dagsordensættende, når 
FN’s 17 verdensmål har været omdrejningspunktet i projek-
ter, der er tilvejebragt sammen med førende aktører inden for 
SDG-dagsordenen, så som Dansk Industri og UNDP Danmark.
 Hvad fremtiden bringer, er som bekendt svært at spå om. 
Et godt sted at starte er ved at kigge på historien. Nærvæ-
rende årsberetning stiller skarpt på Industriens Fonds aktivi-
teter i 2017. Arrangementer, projektaktiviteter og initiativer 
igangsat i det forgangne år. Mange af dem peger fremad 
mod Fondens fremtidige arbejde med at fremme dansk 
konkurrenceevne. Det arbejde kan følges løbende gennem 
Fondens hjemmeside, nyhedsbrevet og formidlingen på de 
sociale medier.
 
God læselyst – på alle platforme!

FORORD

Sten Scheibye
Formand

Mads Lebech
Adm. direktør
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ÅRETS AKTIVITETER

I løbet af 2017 har Industriens Fonds bestyrel-
se fået forelagt 194 konkrete projektforslag til 
drøftelse og besluttede i alt at støtte 32 pro-
jekter. Alt i alt betyder det, at der blev bevilliget 
170,5 mio. kroner til nye projekter i 2017.

ÅRETS
AKTIVITETER

PROJEKT 
FORSLAG

STØTTEDE
PROJEKTER

MIO. KR.
BEVILLIGET194 32 170,5

Ud over det løbende arbejde med projekter-
ne i Fondens projektportefølje, så har 2017 
blandt andet budt på to temaindkaldelser, 
en justering af strategien forud for en større 
strategiproces i 2018, og et markant frasalg 
af Fondens aktiepost i Nykredit A/S, og en 
dermed øget likviditet for Fonden med yder-
ligere 3 mia. kroner.

Kr.
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Hvert år udbyder Industriens Fond én eller to temaindkaldel-
ser, hvor Fonden efterspørger nye projektforslag inden for et 
bestemt emne, som fastlægges af Industriens Fonds besty-
relse. Emnevalget perspektiveres som regel på baggrund af 
inspiration og input fra det seneste INSPIRE-arrangement, 
hvor en kreds af erhvervsledere, sammen med Fonden, har 
drøftet hvilke muligheder og udfordringer dansk erhvervsliv 
står overfor i disse år.
 I 2017 blev det til to temaindkaldelser – én med fokus på nye 
ledelsesprincipper i erhvervslivet og én med fokus på arbejdet 
med nye digitale forretningsmodeller i danske virksomheder.
 Temaindkaldelsen om ledelse tog udgangspunkt i den nye 
virkelighed og dagligdag, som erhvervsledere skal navigere i. 
Nye teknologier, nye konkurrenter, nye organisationsformer 
og nye generationer har gjort sit indtog i brancher og virk-
somheder over alt i Danmark – og globalt – og tager nye for-
mer hver eneste dag. Nye muligheder opstår, og nye udfor-
dringer trænger sig på. Samlet set betyder det, at lederrollen 
er i radikal forandring og ikke alene kan trække på erfaringer 
fra tidligere praksis. Fremtidens ledelsesform kalder på nye 
redskaber og motivationsfaktorer, og på den baggrund efter-
spurgte Industriens Fond projekter, der kan give evidensba-
seret og anvendelsesorienteret viden om, hvordan ledelse og 
organisationer bedst tilrettelægges til gavn for den konkur-
renceudsatte del af dansk erhvervsliv.
 Industriens Fond blev forelagt i alt 58 projektforslag i 
forbindelse med temaindkaldelsen. Syv nye projekter blev 
igangsat, der alle – på hver sin måde – arbejder med ledel-
se og lederrollen i erhvervslivet. Flere af projekterne udvikler 
konkrete digitale værktøjer, som virksomhedsledere kan bru-
ge både på daglig basis og i et mere strategisk og langsigtet 
arbejde med virksomhedens udvikling. Andre af projekterne 
arbejder med digital parathed, ny viden om ledelse og ledel-
sesmetoder eller den svære balance mellem lederens daglige 
fokus på driften og det mere langsigtede fokus på innovation 
og forretningsudvikling. Fælles for projekterne er, at de alle 
kommer i tæt berøring med ledelseslaget i dansk erhvervsliv, 
og at de sigter efter at skabe ny viden, der stilles til rådighed 
for virksomheder og deres ledere i bred forstand.
 Temaindkaldelsen om nye ledelsesprincipper var desuden 
den samlende fællesnævner, da Industriens Fond indbød 
virksomhedsledere, professorer og ledelsesrådgivere til en 
halvdagskonference om ledelse i kølvandet på, at de syv 
nye projekter var blevet igangsat. Godt 100 deltagere fra er-
hvervslivet og forskningsverdenen deltog på konferencen den 
29. august 2017.
 Dagen blev indledt med et inspirerende og eftertænksomt 
indlæg fra Bjarne Lykke Sørensen, CEO, Digital Factory hos 
Siemens Nordics & Baltics, der kunne dele ud af erfaringer 
fra en mangeårig karriere som leder og ligeledes kigge frem 

mod en fremtid, hvor ledelsesrollen udvikler sig med høj hast. 
Bjarne Lykke Sørensens præsentation blev afsluttet via et 
par uddybende spørgsmål fra konferencens moderator, Ole 
Krohn, finanskommentator på TV2, og der blev talt om både 
karriereveje, dansk ledelse i en international kontekst, samt 
nogle af de konkrete udfordringer, som en leder møder i sit 
daglige virke.
 Dagens øvrige program bar præg af de syv nye projekter om 
ledelse. Dels blev projekterne præsenteret fra scenen, men 
mere konkret blev projekternes arbejde udstillet i en projekt-
bazar, hvor konferencens gæster kunne besøge projekterne 
enkeltvis og stille uddybende spørgsmål, ligesom projekter-
nes partnerkredse kunne møde hinanden på tværs af de be-
vilgede projekter.
 Senere i 2017 udbød Industriens Fond endnu en temaind-
kaldelse. Denne gang om nye digitale forretningsmodeller og 
de muligheder og udfordringer som digitaliseringen ufravige-
ligt fører med sig for særligt den danske fremstillingssektor, 
der består af mange mindre og mellemstore virksomheder i 
business-to-business segmentet.
 Digitalisering af virksomheders forretningsmodeller har ta-
get fart de seneste år. Aktiviteter som salg, kommunikation 
og samarbejde foregår digitalt, og i kølvandet på digitalise-
ringsprocessen opstår store mængder data af forskellig karak-
ter, som gennem analyser kan drive innovation, øge salg og 
styrke kunderelationer. Digitalisering af forretningsmodellen 
betyder, at der skal indarbejdes nye rutiner, nye samarbejdsre-
lationer og nye organisationsformer. Virksomheder får på den 
baggrund behov for at udvikle nye typer af strategier for deres 
forretnings udvikling og fortsatte vækst, og i takt med at virk-
somhedens eksterne relationer i form af for eksempel salgs- 
og kundeforhold digitaliseres, skal virksomhedsledelsen også 
forholde sig til, hvordan virksomheden skaber værdi ud af 
disse muligheder, hvilket har betydning for virksomhedens 
interne organisering, samarbejdspartnere og meget andet. 
Det digitale felt er et helt nyt område for nogle virksomheder, 
hvorfor de strategiske beslutninger, der skal træffes, er uden 
fortilfælde og af samme grund ofte svære at træffe.
 Industriens Fond modtog ansøgninger fra mange forskel-
lige virksomheder og organisationer som følge af temaind-
kaldelsen, og i alt 28 projektforslag kunne forelægges for be-
styrelsen. Heraf fik seks projekter støtte. De nye projekter er 
kendetegnet ved, at de går konkret i indgreb med en masse 
virksomheder inden for både salg, produktudvikling, dataop-
samling, bestyrelsesarbejde og meget andet.
 De to temaindkaldelser er altså samlet set mundet ud i 13 
nye projekter, der alle beskrives senere i denne årsberetning. På 
hjemmesideadressen www.industriensfond.dk/temaindkaldel-
ser er både temaindkaldelser og projekter beskrevet yderligere.

To temaindkaldelser
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Industriens Fonds strategi tager afsæt i Fondens mission om 
at støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredyg-
tige projekter, som kan styrke dansk erhvervslivs, især dansk 
industris, konkurrenceevne.
 Centralt i strategien står de forhold, som styrker virksom-
hedernes udgangspunkt for at konkurrere globalt og skabe 
arbejdspladser og værditilvækst i Danmark.
 I slutningen af 2017 genbesøgte Fondens bestyrelse stra-
tegien og justerede den på en række områder. For det før-
ste blev afsnittet om effektmåling og evaluering justeret, så 
det i højere grad tydeliggøres, at Fondens forventninger til 
effektmåling og evaluering afspejler den store variation, der 
er i projekters kompleksitet og således også muligheden for 
at sandsynliggøre og ikke mindst måle effekten af et projekt 
eller en konkret aktivitet. For det andet, så er Fondens fokus 
på mindre og mellemstore virksomheder yderligere skærpet 
og fremhævet i den tilpassede version af Fondens strategi 
og for det tredje, så er afsnittet om udvalgte temaer omskre-
vet, så det her fremhæves, at Fondens interesseområder ikke 
betragtes som fuldstændigt færdigbehandlede, blot fordi en 
temaindkaldelse har beskæftiget sig med området. Hastig 
udvikling og et dynamisk og ambitiøst dansk erhvervsliv kræ-
ver vedvarende fokus på alle relevante områder – også områ-
der som tidligere er blevet behandlet af Industriens Fond eller 
andre aktører i og omkring erhvervslivet.
 Den nugældende version af strategien – Industriens Fonds 
Strategi 2018 – kan læses i sin fulde længde på Fondens 
hjemmeside. Industriens Fonds bestyrelse har imidlertid be-
sluttet, at den i løbet af 2018 vil foretage en mere grundlæg-
gende strategiproces hvor også de mere basale principper for 
Fondens aktiviteter, arbejdsmetoder og prioriteringer i hen-
hold til Fondens fundats gendrøftes. Der inddrages ekstern 
procesrådgivning og foretages en form for omverdensana-
lyse for at få belyst, hvorledes verden og forskellige aktører 
har forandret deres prioriteringer, siden de grundlæggende 
principper for fondens indsatsområder blev fastlagt tilbage i 
2008, dog med flere senere gennemskrivninger.

 Salg af aktier
 i Nykredit
Den 23. november 2017 godkendte Forenet Kredits repræsen-
tantskab, som hovedaktionær, et salg af Nykredit-aktier til et 
konsortium bestående af danske pensionsselskaber. Aftalen 
gav samtidigt grønt lys for, at Industriens Fond kunne sælge 
en stor del af sin aktiepost i Nykredit.
 Aftalen betyder, at Industriens Fond har solgt Nykredit-ak-
tier for tre milliarder kroner. Dermed bliver Fondens formue 
mere likvid, og der vil gennem et øget løbende afkast være 
mulighed for, at Fonden intensiverer sit filantropiske arbejde 
og øger de årlige uddelinger. Industriens Fonds bestyrelse har 
gennem en årrække arbejdet på at få mulighed for at afhæn-
de Nykredit-aktier, således at de frie midler kunne give et lø-
bende afkast og dermed bidrage til Fondens uddelingsevne.
Industriens Fond har gennem de seneste år uddelt mellem 
100 og 120 mio. kroner om året til projekter og initiativer, der 
styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det uddelingsni-
veau kan i kølvandet på aktiesalget øges markant fremadret-
tet, og allerede i 2018 sigter Fonden efter at uddele op mod 
en kvart milliard kroner. Når Industriens Fond i 2016 og 2017 
har uddelt henholdsvis 161,3 mio. kroner og 170,5 mio. kroner, 
og dermed har uddelt mere end de normale 100 til 120 mio. 
kroner, så skyldes det to særlige initiativer – dels indsatsen 
Vi Mangler Hænder med fokus på at øge udbuddet af ar-
bejdskraft gennem hurtigere integration af især nytilkomne 
flygtninge, dels etableringen af det nye AM Hub, som skal ar-
bejde med brugen af digitale fremstillingsteknologier i dansk 
erhvervsliv.
 Fondens bestyrelse har iværksat en større strategiproces, 
der blandt andet beskæftiger sig med Fondens likvide formue 
og uddelingsniveau, men som også arbejder med en række 
forskellige analyser og undersøgelser, så Fonden får et tyde-
ligt billede af, hvilke forandringer der er sket i det omgivende 
samfund siden den nuværende strategi blev formuleret og 
for at sikre, at Fonden får mulighed for at gøre en indsats, der 
hvor den gør mest nytte.
 Industriens Fond er, trods salget af Nykredit-aktier for tre 
milliarder kroner, stadigvæk aktionær i Nykredit og ejer fort-
sat, hvad der svarer til 0,34 procent af aktierne i Nykredit.

Justering 
af strategien
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 Etablering af AM Hub
Gennem det meste af 2017 har Industriens Fonds sekretariat 
i et partnerskab med flere forskellige aktører arbejdet med 
at skabe Danmarks nye nationale platform for digital og ad-
ditiv fremstilling. Platformen kaldes AM Hub, og formålet 
med initiativet er at styrke danske virksomheders viden og 
kompetencer inden for brugen af nye produktionsteknologi-
er, som eksempelvis 3D-print og andre former for additive 
fremstillingsmetoder, så disse kan fungere som en kilde til 
innovation, mere effektiv produktion og værdiskabelse for 
den enkelte virksomhed.
 AM Hub sigter efter at samle det danske økosystem med 
erfaringer og kompetencer inden for additive manufacturing 
og på koordineret facon at inspirere og rådgive om brugen 
af nye fremstillingsteknologier i dansk erhvervsliv og hjælpe 
virksomhederne til at se og forstå teknologiernes mangeside-
de muligheder og ikke mindst til at udnytte disse gennem nye 
forretningsmodeller og innovative løsninger.
 Arbejdet med AM Hub har gennem 2017 først og fremmest 
handlet om at få samlet en kreds af samarbejdspartnere, der 
dels har viden om additiv fremstilling i både kommercielle, 
strategiske, tekniske og praktiske sammenhænge, dels bi-
drage til gennemførelsen af konkrete aktiviteter i regi af AM 
Hub, eksempelvis afholdelse af kurser, innovationsforløb eller 
andre tiltag forbeholdt industrivirksomheder og iværksætte-
re. Kernegruppen af samarbejdspartnere har bestået af Er-
hvervsstyrelsen, Teknologisk Institut, Force Technology, Da-
nish Advanced Manufacturing Research Center, Copenhagen 

Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk 
Universitet, Dansk Industri, Københavns Erhvervsakademi og 
Mercantec.
 I processen med at etablere den nye AM Hub inviterede In-
dustriens Fond til informationsmøde den 30. marts 2017, hvor 
initiativet og tankerne bag blev præsenteret. Her kunne virk-
somheder og andre aktører med interesse for eller viden om 
additiv fremstilling byde ind med gode forslag og spørgsmål, 
der alle har været med til at forme det, der på daværende tids-
punkt hed AM-Lab, men som i dag kendes som AM Hub. 
 AM Hub er i dag en uafhængig og selvstændig erhvervs-
drivende fond med egen bestyrelse. Den består af formand 
Tue Mantoni, der tidligere har stået i spidsen for blandt andet 
B&O og Triumph Motorcycles, og som i dag sidder i en række 
bestyrelser, af næstformand Marie-Louise Bjerg, der til dag-
ligt er CEO hos Mountain Top, af Jacob Dirks, executive vice 
president hos Grundfos, af Søren Vilby, der er CEO i Micro Ma-
tic og Martin Delfer, der er global chef for strategiske alliancer 
hos Designit.
 Mens de indledende processer er blevet gennemført fra In-
dustriens Fonds kontor i København, så holder AM Hub i dag 
til i sit nye domicil i Valby, hvor også det offentligt-private 
partnerskab Digital Hub Denmark skal have sit hjemsted. Der 
kan læses mere om AM Hub senere i nærværende årsberet-
ning, ligesom projektets hjemmeside www.amhub.dk natur-
ligvis også beskriver både hensigter og aktiviteter indgående.
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 To nye SDG-initiativer
Da statsledere fra hele verden satte deres underskrifter på 
aftalen om FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development 
Goals) for en bæredygtig udvikling, blev der sat punktum 
for mange og lange diskussioner om, hvad der er de største 
udfordringer på kloden. Samtidig var det startskuddet på et 
globalt kapløb for de lande og de virksomheder, der leverer 
løsninger til at indfri målene. Og det gør Danmark og mange 
danske virksomheder. Gode fødevarer, bedre sundhed, højere 
uddannelse, rent vand, grøn energi og velfungerende byer og 
samfund er alle områder, hvor dansk erhvervsliv står stærkt 
og kan gøre sig gældende i den globale konkurrence. Med 
systematiske indsatser kan virksomheder realisere et stort 
potentiale for innovation og øget omsætning ved at arbejde 
målrettet med de 17 verdensmål.
 Industriens Fond har i en årrække arbejdet med mange af 
de virksomheder og sektorer, der leverer produkter og services 
til indfrielse af verdensmålene – blandt andet har Fonden ad 
flere omgange engageret sig i projekter med cleantech, sund-
hed eller intelligent byudvikling som omdrejningspunkter. 
Men i kølvandet på aftalen om de 17 verdensmål har Fonden 
tilvejebragt to initiativer, der helt konkret bruger verdensmå-
lene som fundament og udgangspunkt.
 Med de to initiativer har Fonden tilstræbt at mobilisere 
vigtige aktører på området, mere specifikt handler det om 
industrien, i form af Dansk Industri, og FN-systemet, i form 
af UNDP Danmark. I praksis har Fonden støttet to forskellige 
projekter, mens samarbejde og faglig erfaringsudveksling er 

sikret gennem vedvarende dialog mellem de to projekter og 
projekternes deltagerkreds.
 Sammen med Dansk Industri har Fonden søsat projektet 
Fra Filantropi Til Forretning, hvor virksomheder hjælpes til 
at integrere bæredygtighedsmålene i virksomhedernes pro-
duktion og værdikæder gennem målrettede udviklingsforløb. 
Projektet blev lanceret i New York den 19. september 2017, 
hvor en række danske virksomheder var på besøg i forbindel-
se med den årlige Climate Week i den amerikanske storby, der 
også huser FN’s globale hovedkvarter.
 Det andet projekt, SDG Accelerator, har UNDP Danmark 
som tovholder og har til formål at accelerere erhvervslivets 
engagement i verdensmålene ved at bistå små og mellem-
store danske industrivirksomheder i at anvende verdensmå-
lene til udvikling af nye bæredygtige produkter og forret-
ningsmodeller, samt styrke medarbejdernes engagement 
omkring bæredygtighed i alle dele af virksomhederne. SDG 
Accelerator blev præsenteret i FN Byen i den københavnske 
Nordhavn ved et velbesøgt arrangement med mere end 250 
deltagere, der både havde plads til talere fra FN-systemet, 
men også til indlæg fra industrien og ikke mindst en panelde-
bat om projektets primære indsatsområder og mest presse-
rende udfordringer.
 SDG-initiativerne beskrives yderligere senere i denne års-
beretning, og begge projekter formidles desuden på LinkedIn 
i gruppen Verdensmål og Virksomheder (SDG).



ÅRSBERETNING 2017 · INDUSTRIENS FOND   –   13

ÅRETS AKTIVITETER

Traditionen tro blev Industriens Fonds Iværksætterpris 
overrakt til vinderen af Danish Tech Challenge 2017. Hans 
Kongelige Højhed Kronprins Frederik overrakte prisen til vin-
dervirksomheden Rosenby Engineering, som har skabt en 
automatisk boremaskine, der blandt andet kan benyttes til 
slukning af brande i lukkede containere om bord på fragtski-
be. Med Industriens Fonds Iværksætterpris følger der også en 
præmie på 500.000 kroner, der kan hjælpe Rosenby Engine-
ering videre på vejen mod fremtidig vækst og eksport.
 Det er fjerde gang, at Industriens Fonds Iværksætterpris 
er blevet uddelt, og igen i år skete det ved et festligt arran-
gement i Valby, hvor seks finalister – Aerofit, Heliac, PeeFen-
ce, Rosenby Engineering, Sensomind og SiOx – dystede om 

Iværksætterpris 
til nordjyske 
brandslukkere

sejren. Forud for afgørelsen lå et langt forløb med produkt-
udvikling, forretningsudvikling, patentansøgning, test og 
markedsanalyser alt sammen samlet under et tag i inkuba-
tionsprogrammet Danish Tech Challenge.
 Da Industriens Fonds bestyrelsesformand Sten Scheibye 
bød velkommen til prisuddelingen, annoncerede han des-
uden, at Fondens bestyrelse også i de kommende år bakker 
op om indsatsen med at skabe flere danske industriiværk-
sættere og derfor har besluttet at fortsætte støtten til Da-
nish Tech Challenge og såvel finansiere på acceleratorforløbet 
som præmiere fremtidige vindere med både iværksætterpri-
sen og den medfølgende check på 500.000 kroner.



ÅRETS AKTIVITETER
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 Indvielse af Industriens
 Fonds Hus i Kina
Indvielsen af Industriens Fonds Hus i Kina blev markeret 
den 25. september 2017 af Hans Kongelige Højhed Kronprins 
Frederik, Industriens Fonds bestyrelsesformand Sten Schei-
bye og Bai Chunli, der er præsident for Chinese Academy of 
Sciences. De satte alle tre ord på bygningens æstetik, funkti-
onalitet og ikke mindst symbolske rolle som bindeled mellem 
Kina og Danmark, både hvad angår samhandel, forskning og 
kultur. Med til indvielsen var også de øvrige medlemmer af 
Industriens Fonds bestyrelse, samt Danmarks uddannelses- 
og forskningsminister Søren Pind.
 Bygningen, der er opført på baggrund af et projektforslag 
fra danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter og COWI, skal 
fremadrettet huse det dansk-kinesiske universitetssamar-
bejde Sino-Danish Center for Education and Research. Men 
derudover vil Industriens Fonds Hus i Kina også stå til rådig-

hed for danske virksomheder, når de opholder sig i Beijing i 
forbindelse med eksportaktiviteter, innovationstiltag eller 
samarbejder med andre kinesiske aktører.
 Godt 200 kandidatstuderende kommer til at have deres 
daglige gang på husets 11.000 kvadratmeter, der blandt an-
det rummer mødelokaler, undervisningslokaler, grupperum, 
forskningslokaler, specialekontorer, auditorier og lejligheder 
til forskere og undervisere. I skabelsen af Industriens Fonds 
Hus i Kina er der lagt vægt på at gøre bygningen imødekom-
mende, og der er blevet arbejdet meget med bygningens 
samspil med den omkringliggende campus i Beijing, ligesom 
lysindfald og disponering af grundplanen har været i fokus 
undervejs i processen med at opføre huset. Hovedparten af 
bygningen er i øvrigt indrettet med danske møbler.

 Kommercialisering
 af mere forskning
Forskningen på de danske universiteter er med i den ab-
solutte verdenstop, og der ligger et stort potentiale gemt i 
patenter og forskningsresultater ude på universiteterne. Ud-
fordringen er at bringe viden, patenter og opfindelser fra uni-
versiteterne ud i erhvervslivet, så de kan omsættes til gode 
produkter og løsninger i danske virksomheder. På opfordring 
fra Industriens Fond gik fire universiteter sammen om at for-
søge at finde en løsning på den udfordring.
 Initiativet blev for alvor søsat i april 2017 og kaldes Åbent 
Entreprenørskab (Open Entrepreneurship). Projektet arbejder 
med at integrere iværksættere og intraprenører i universitets-
miljøerne og bringe forskere fra universiteterne ud i danske in-
dustrivirksomheder. Ad den vej vil projektet nedbryde barrierer 
mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, så der skabes 
mere åbne miljøer med plads til udveksling af erfaringer og vi-
den, samt skabelse af markedsparate produkter og services.
 En af hjørnestenene i projektet er, at der oprettes en selv-
stændig forretningsenhed på hver af de fire universiteter i 

projektet, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet, 
Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. De fire forret-
ningsenheder placeres fysisk på universiteterne, men i mod-
sætning til universiteternes centrale techtransfer-afdelinger, 
så skal fokus her være meget mere specifikt på teknologier, 
der har et stort kommercielt potentiale – blandt andet vel-
færdsteknologi, fotonik, sundhed og informationsteknologi.
Opgaven med at kommercialisere forskningsresultater har 
længe været på agendaen i Danmark, men der er stor varia-
tion i måden, hvorpå opgaven løses, og resultaterne er også 
svingende. Med det nye initiativ har Industriens Fond til-
stræbt, at man i højere grad får skabt et nationalt samarbejde 
på tværs af universiteterne, og at der inddrages udenlandske 
erfaringer undervejs. I praksis sker det blandt andet gennem 
projektets internationale advisory board, hvori der både sid-
der en amerikansk venturekapitalist og repræsentanter fra 
UC Berkeley, Aalto University og Zhejiang University.
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Virksomhedsledere 
på skolebænken
Én gang om året afholdes VL-Døgnet, hvor virksomheds-
ledere fra danske virksomheder samles for at få ny viden, 
inspiration og udveksle erfaringer. VL-Døgnet blev i 2017 
afholdt på Copenhagen Business School under overskriften 
Back to School. Dagen indledtes med forelæsninger, semi-
narer og gruppearbejder med skarpe erhvervsprofiler, pro-
fessorer og CBS-studerende, som udfordrede deltagerne 
med viden om fremtidens kompetencer. Senere på dagen 
tændte fremtrædende indlægsholdere det lange lys og talte 
om, hvordan man med fremtidens kompetencer inden for 
ikke mindst digitalisering og innovation vil kunne komme 
de globale udfordringer og problemer i møde – og gribe de 
muligheder, der følger med.
 Blandt indlæggene på VL-Døgnet 2017 fandt man blandt 
andet projektet Fra Big Data Til Big Business, som blev præ-
senteret af professor Thomas Ritter fra Copenhagen Busi-

ness School. Projektet blev iværksat i kølvandet på Industri-
ens Fonds temaindkaldelse om brugen af big data i dansk 
erhvervsliv og beskæftiger sig blandt andet med udnyttelsen 
af data i forbindelse med produkt- og forretningsudvikling. 
Talerrækken på VL-Døgnet indeholdt også professor Flem-
ming Poulfelt, der er dybt engageret i projektet Global Lea-
dership Competences, som Industriens Fond og Dansk Indu-
stri iværksatte tilbage i 2010, og som også i dag arbejder med 
at styrke danske lederes internationale ledelseskompeten-
cer, og Thomas Plenborg, der er primus motor på projektet 
Risikoens Tveæggede Sværd, der blev søsat sammen med 
FSR – Danske Revisorer i kølvandet på Industriens Fonds 
temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper. Også i 2018, når 
VL-Døgnet afholdes den 7. juni på Borreby Gods med Europas 
fremtid på plakaten, vil Industriens Fond støtte op.
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I løbet af skoleåret 2018/2019 forventes den nye Europaskole 
i Carlsberg Byen at stå klar til at modtage de mange elever 
og lærere, der flytter ind. I praksis er skolen er allerede i drift 
og har siden 2014 huset omkring 200 elever i midlertidige lo-
kaler, og sådan vil det være, indtil skolen står færdig og kan 
åbne dørene for cirka 900 elever og lærere i alt.
 Den 18. september 2017 markeredes en milepæl for op-
førelsen af Europaskolen. Her blev der holdt rejsegilde, hvor 
byggeriet og de mange implicerede aktører blev fejret. For-
målet med den færdige skole er at bidrage til fastholdelsen 
af værdifuld international arbejdskraft i Danmark, ved at give 
mulighed for at sende børn i en offentlig skole med undervis-
ning af høj, international kvalitet.

 Fondsopbakning
 til UNLEASH
Den første version af UNLEASH blev afholdt i 2017. Idéen med 
UNLEASH er at samle 1.000 talentfulde unge fra mange for-
skellige lande i ét værtsland. Her skal de i fællesskab udvikle 
idéer, der kan være med til at indfri FN’s 17 verdensmål. De 
første tanker om projektet blev skitseret tilbage i 2016, hvor 
fem fonde – heriblandt Industriens Fond – begyndte at kon-
kretisere, hvad UNLEASH skulle blive til og skabe af resulta-
ter og forandringer.
 Med fem danske fonde som primus motorer på projektet, 
var det naturligt, at den første udgave af UNLEASH kunne 
foregå i Danmark. Og den 13. august 2017 kunne UNLEASH 
dermed byde velkommen til 1.000 talenter fra 129 forskellige 
lande, der i ni dage skulle opholde sig i Danmark og gennem 
forskellige aktiviteter og innovationsprocesser arbejde med 
løsninger på de mange udfordringer, der knytter sig til ver-
densmålene.
 Da de ni dage var gået, blev UNLEASH 2017 afsluttet med 
et festligt og eftertænksomt arrangement i Aarhus, hvor 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary satte ord på 

blandt andet klimaudfordringerne og behovet for at tage fat 
på konkrete løsninger med det samme.
 UNLEASH-initiativet kører videre som et årligt tilbageven-
dende forløb, og UNLEASH 2018 er programsat til at skulle 
afholdes i Singapore. Det sker i perioden fra den 30. maj til 
den 6. juni 2018.

Europaskolen kommer til at omfatte i alt 14.000 kvadrat-
meter fordelt på fem etager med en transparent og åben 
facade, således at indeliv og udeliv flyder sammen. Foruden 
undervisningslokaler vil bygningen også huse fritidstilbud, 
idrætshal og udearealer. Bag opførelsen af Europaskolen 
står Københavns Kommune samt Realdania, Novo Nordisk 
Fonden, Nordea-fonden og Industriens Fond. Det var Indu-
striens Fond, der sammen med Københavns Kommune tog 
de første initiativer til at sikre etablering af en Europaskole 
i Danmark, men projektet har kun kunnet gennemføres via 
generøse bevillinger fra den nævnte række af fonde. Det er 
BAM Danmark, der i praksis har stået i spidsen for byggeriet 
i samarbejde med tegnestuerne Vilhelm Lauritzen og NORD 
Architects Copenhagen, samt EKJ rådgivende ingeniører.

Rejsegilde for
 den nye Europaskole
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Gennem en længere årrække har Dagbladet Børsen uddelt 
gazelle-priser til succesfulde danske vækstvirksomheder. 
Det er gjort i overensstemmelse med fastlagte kriterier om-
kring en række nøgletal, og hvert år fejres gazellerne over 
hele Danmark.
 For anden gang kunne Industriens Fond og Dagbladet 
Børsen i 2017 uddele den nye gazelle-pris kaldet Fremstil-
lingsGazellen. Den stiller skarpt på danske fremstillingsvirk-
somheder, der formår at skabe høj vækst i en tid, hvor nye 
teknologier, nye konkurrenter og nye forretningsmodeller 
konstant medfører ændringer og uforudsigelige markeder. 
For virksomheder i industrien kan rejsen fra gode idéer til 
ny omsætning være både lang og omkostningsfuld. Proto-
typeudvikling, test, lovmæssige godkendelser, omstillinger i 
produktionen og den efterfølgende masseproduktion samt 
distribution betyder, at vejen mod høj vækst kan møde nog-
le mærkbare bump undervejs. Det betyder til gengæld også, 
at de virksomheder i industrien, der virkelig formår at skabe 
en forretning med produktinnovationer, kontinuerlig forret-
ningsudvikling og imponerende vækstrater fortjener et aner-
kendende skulderklap. Det skulderklap har Industriens Fond 
materialiseret med uddelingen af FremstillingsGazellen. 
I løbet af efteråret 2017 blev der uddelt regionale Fremstil-
lingsGazeller til seks forskellige industrivirksomheder i hen-
holdsvis Nordjylland, hvor Helligsø Teglværk vandt, Midtjyl-
land hvor Vindfast vandt, Sydjylland hvor Kallehave Stål og 
Montage vandt, Fyn hvor Bila Svendborg vandt, Sjælland hvor 
Pharmacosmos vandt og København hvor Daspos vandt. Ved 
det afsluttende gazelle-arrangement den 7. december 2017 
kåredes den endelige landsvinder blandt de seks regionale fi-
nalister. Det blev Herlev-virksomheden Daspos A/S, der løb af 
med titlen som Årets FremstillingsGazelle 2017. Også i 2018 
vil Industriens Fond støtte op om uddelingen af Fremstil-
lingsGazeller til succesfulde danske industrivirksomheder.

Uddeling af 
FremstillingsGazellen

Det nye 
Experimentarium 
åbnede dørene
Året var ikke mange uger gammelt, da det nye Experimen-
tarium kunne slå dørene op. Den 25. januar 2017 blev offent-
ligheden således for første gang budt inden for til et festligt 
indvielsesarrangement. Hans Kongelige Højhed Kronprins 
Frederik markerede selve indvielsen, og dermed er det nu 
også muligt at besøge de to udstillinger – Idéværket og Op-
findelsernes Hus – som er skabt med støtte fra Industriens 
Fond. De to udstillinger viser, hvad arbejdet med gode idéer 
og innovation kan munde ud i, og i løbet af 2018 vil der igen 
blive afholdt Skolernes Innovationsdag, hvor Experimentari-
um og Industriens Fond i fællesskab sætter innovationsevner 
og virkelyst på agendaen på skoler overalt i Danmark.
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Strategiprocessen blev allerede så småt indledt i udgangen af 
2017, og i første halvår af 2018 vil både rådgivere og Fondens 
bestyrelse være dybt engagerede i analysearbejdet og den 
egentlige udformning af den nye strategi. Senere i 2018 må 
det forventes, at der skal arbejdes en hel del med implemen-
teringen af strategien både fra bestyrelsens side, men også i 
praksis i Fondens sekretariat.
 I 2018 løftes ambitionerne for Fondens virke og uddelin-
ger, og vi regner med at kunne uddele i omegnen af en kvart 
milliard kroner, inden året er omme. Det er et betydeligt løft i 
Fondens filantropiske virke. Forøgelsen er blevet mulig, efter 
at Fonden i efteråret fik mulighed for at afhænde en stor por-
tion aktier i Nykredit, som hidtil ikke kunne omsættes, og som 
heller ikke gav løbende afkast. Fonden fik således 3 milliarder 
nye kroner ind på kontoen, da 2017 gik på hæld. Og den formue 
skal nu give et ekstra afkast, som skal ud og arbejde til gavn for 

Danmarks konkurrenceevne, både i 2018 og i årene derefter.
I anden halvdel af 2018 forventer Industriens Fond igen at 
samle en gruppe erhvervsledere fra danske industrivirksom-
heder for at kortlægge og drøfte de udfordringer og mulig-
heder, som danske industrivirksomheder står over for anno 
2018, og som forventes at præge industriens konkurrenceev-
ne fremadrettet. Den viden og de mange input der forventes 
at blive opsamlet ved arrangementet vil efterfølgende fun-
gere som inspiration og ledetråd for Industriens Fonds besty-
relse og sekretariat.
 Allerede ved indgangen til 2018 udbød Industriens Fond årets 
første temaindkaldelse. Nye projektforslag er blevet efterspurgt 
under overskriften Globale Alliancer, og arbejdet med de projek-
ter, der måtte komme ud af den temaindkaldelse, kommer også 
til at fylde meget i løbet af 2018. Ydermere forventes endnu en 
temaindkaldelse at blive udbudt senere i 2018.

Forventede 
aktiviteter i 2018
En stor del af 2018 vil med sikkerhed blive 
præget af en grundig fornyelse og gennem- 
skrivning af Industriens Fonds strategi
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I løbet af 2017 har Industriens Fond støttet 
en række nye projekter. Dels i kølvandet på 
to temaindkaldelser, dels på Fondens eget 
initiativ, dels baseret på ansøgninger ind-
sendt gennem Fondens ansøgningsskema, 
der er tilgængeligt på Fondens hjemmeside.

NYE
PROJEKTER

I nærværende årsberetning beskrives en 
række af de nye projekter blot ganske kort. 
Men på Industriens Fonds hjemmeside kan 
Fondens aktive projekter besøges, og her er 
de mere uddybende beskrevet, og der fore-
findes også oplysninger om bevillingsmod- 
tagere, samt relevante kontaktoplysninger.
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 Crowdforudsigelser
 Fra Frontlinjen
Medarbejdere i virksomheders frontlinje besidder en kollektiv 
og ledelsesmæssig brugbar intelligens, da de er først til at 
opfange løbende forandringer i markedet og deres omgivel-
ser. Projektet vil derfor forsøge metodisk at indsamle denne 
form for kollektiv intelligens digitalt og bruge den til at for-
udsige operationelle udfordringer og strategiske muligheder. 
Den slags forudsigelser kan styrke ledelsens evne til at agere 
mere proaktivt i en foranderlig global konkurrencesituation.
 Projektet vil derfor i praksis afprøve en metode på danske 
virksomheder til at identificere og forudsige virksomhedsspe-
cifikke trusler og spirende forretningsmuligheder i de globale 
markeder baseret på informationer indsamlet digitalt i realtid 
blandt virksomhedernes medarbejdere. Slutteligt sigter pro-
jektet efter at kunne levere et velafprøvet proaktivt ledelses-
værktøj, der kan hjælpe virksomhedsledere med at opfange 
trusler og nye forretningsmuligheder før konkurrenterne.

Projektet har modtaget en bevilling på 3,23 mio. kroner og dri-
ves af Copenhagen Business School.

 Dual
 Vækstledelse
I en verden under accelererende forandring ændres præmis-
sen for at drive virksomhed hele tiden. Det betyder, at virk-
somhedsledere konstant kæmper med at balancere de kort-
sigtede resultatkrav med en mere langsigtet fremtidssikring 
af virksomheden gennem nytænkning og innovation.
 Dual Vækstledelse vil derfor udvikle en række ledelses-
værktøjer, som kan hjælpe og støtte danske ledere til både 
at have blik for den lineære og den eksponentielle vækst og 
dermed fastholde en stærk konkurrenceevne i mange år frem 
uden at miste momentum på den korte bane.
 Omdrejningspunktet i projektet er, at virksomhedslederen 
skal lære i en virkelighedsbaseret kontekst ved at kombinere 
tre elementer: eksponentielt lederskab, målrettet forretnings-
udvikling og eksperimenterende eksekvering i høj fart. Forvent-
ningen er, at de deltagende virksomhedsledelser vil tilegne sig 
et nyt mindset, der ruster dem til at imødekomme fremtidens 
krav om samtidig kortsigtet resultatforbedring og længere sig-
tet innovationsdrevet omstilling og transformation.
 Afslutningsvist i projektet sættes den opsamlede viden, 
erfaring og konkrete værktøjer i ramme og struktur og gø-
res tilgængelig for alle via en digital platform, et formaliseret 
netværk og gennem ledelsesprogrammer, som topledelser og 
bestyrelser kan benytte sig af.

Dual Vækstledelse har modtaget en bevilling på 2,5 mio. kro-
ner og gennemføres i praksis af rådgivningsvirksomheden 
Kring A/S.

Projekter fra temaindkaldelsen 
om nye ledelsesprincipper
Industriens Fond udbød i 2017 en temaindkaldelse 
om ledelsesgerningen i dansk erhvervsliv. I alt fore-
lagdes 58 projektansøgninger for Industriens Fonds 
bestyrelse, der besluttede at støtte syv af dem.
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 Innovation For
 Leadership (I4L)
Gennem en række workshops vil projektet føre ledere fra 
industrien igennem emner som digitalt lederskab, digital 
kommunikation, transformativ ledelse, digital innovation 
og ledelse i en dataanalytisk kontekst. Projektet skaber ind-
sigt i den digitale økonomis lederroller med fokus på de nye 
kompetencer, der kræves for at levere og lede i den digitale 
virkelighed – og uddanner derpå erhvervsledere til at kunne 
netop det.
 Udgangspunktet for I4L-projektet er de udfordringer, som 
lederne står overfor. Heriblandt afdækning af best practices 
fra de ledere, der er på forkant med omstillingen til den digi-
tale økonomi, samt den eksisterende forskningsbaserede vi-
den om udfordringer, potentialer og muligheder på området.
 Hjørnestenen i projektet er de workshops, som afholdes 
med et halvt års mellemrum – en i 2017 og to i løbet af 2018. 
Hver af de tre workshops skal inspirere ledere til at gribe de 
nye digitale muligheder, men også sikre og facilitere et vedva-
rende dialog-community blandt deltagerne. De tre workshops 
beskæftiger sig med emner som transparens, transformativ 
ledelse, ledelse af åben innovation, dataanalyse og datadre-
vet innovation og ledelsesbegrænsninger.
 Forventningen er, at cirka 40-60 erhvervsledere vil delta-
ge i projektet, mens antallet af deltagere i projektets dia-
log-community forventes at være endnu højere. Der udgives 
en afsluttende rapport og afholdes en konference om projek-
tets resultater, når projektet nærmer sig sin afslutning.

I4L-projektet har modtaget en bevilling på 1,7 mio. kroner og 
håndteres i praksis af IT-Universitetet i København.

 iLEAD
Den teknologiske udvikling og globaliseringen sætter nye vil-
kår for fremtidens ledere, hvormed de nuværende spilleregler 
og rammer for ledelse udfordres af nye paradigmer. Det kan 
være nye teknologiske muligheder, digitale forretningsmo-
deller, samt ændrede samarbejds- og netværksrelationer. 
 Projektet iLEAD vil derfor øge ledernes kompetencer ved 
at bidrage med ny viden om, hvilken ledelsespraksis, der er 
nødvendig for ledere at mestre, for at kunne lede succesfuldt 
i en digital og global kontekst. I den forbindelse vil projektet 
udvikle et digitalt understøttende ledelsesudviklingsforløb 
for at forny måden, hvorpå man arbejder med at påvirke le-
delsesadfærd. 
 Projektet udvikler desuden et digitalt ledelsesudviklings-
værktøj, en app, der skal spille en hovedrolle i forhold til at 
styrke ledelsespraksis og -kapabilitet for ledere i mindre virk-
somheder, der ellers i mange tilfælde vil have svært ved at 
afsætte tid og ressourcer dertil på specifikke dage.
 Projektets aktiviteter kan groft skåret opdeles i tre pa-
rallelle og samvirkende dele. For det første foretager iLEAD 
en landsdækkende ledelsesmåling i form af undersøgelser 
blandt topledere i små og mellemstore danske virksomheder. 
Det gøres med fokus på at afdække forskellige ledelsesfor-
hold, men også for at finde ud af hvilken ledelsespraksis, der 
aktuelt udøves af den enkelte leder og dermed danner grund-
lag for et godt ledelsesudviklingsforløb for ham eller hende. 
For det andet, så udvikles en applikation, hvor 400 ledere vil 
teste og gennemføre ledelsesudviklingen og for det tredje, så 
nedsættes et egentligt brugerpanel bestående af ledere, der 
skal være med til at drøfte udviklingen af værktøjet og sikre 
relevansen for den aktuelle ledelse i virksomhederne.
 Projektet sætter således ind på flere områder, og målsæt-
ningen er at forbedre både ledelsespraksis, jobtilfredshed, 
individuelle præstationer, teamperformance, produktivitet og 
reduceret personaleomsætning i de deltagende virksomheder.

Projektet har modtaget en bevilling på 7,05 mio. kroner og 
gennemføres af Copenhagen Business School, Københavns 
Universitet og Aarhus Universitet, og arbejder desuden tæt 
sammen med Center for Ejerledede Virksomheder, som Indu-
striens Fond var med til at etablere tilbage i 2014.

NYE PROJEKTER  ·  FRA TEMAINDKALDELSEN OM NYE LEDELSESPRINCIPPER
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 Ledelse i Unoterede
 Virksomheder
Projektet vil styrke danske lederes viden om konsekvenserne 
af forskellige ledelsesmodeller i unoterede virksomheder. Fo-
kus vil være på at kortlægge brugen af henholdsvis ledelses-
modeller og tidsforbrug hos ejerledere i danske virksomheder. 
Projektet skal munde ud i nogle individuelle benchmarking-
værktøjer, der kan hjælpe lederne med at forstå konsekven-
serne af deres ledelsesform, samt at opnå en større forståel-
se for optimal tidsdisposition i ledelsen af deres virksomhed.
Projektet henvender sig primært til ledere i unoterede virk-
somheder, men værktøjerne vil endvidere være brugbare hos 
bestyrelser og rådgivere, der kan danne sig et bedre billede 
af, hvordan ledelse foregår, og hvad effekten af forskellige le-
delsesformer er. Projektet er inddelt i tre konkrete aktiviteter: 
vidensudvikling, værktøjsudvikling og formidling.
 Vidensudviklingen går ud på at afdække de faktiske ledel-
sesmodeller og ledernes tidsallokering i danske unoterede 
virksomheder. Dette vil blandt andet blive indsamlet gennem 
surveys og registeranalyser. Dernæst udvikles benchmar-
kingværktøjerne, der giver danske ledere en mulighed for at 
måle deres egen ledelsesmodel og deres egen tidsallokering 
op mod relevante andre ledere, og desuden lanceres en in-
ternetplatform, hvor benchmarkingredskabet gøres frit til-
gængeligt. Afslutningsvist formidles projektets erfaringer og 
resultater i to rapporter og en konference.
 Ambitionen er, at mindst 5.000 individuelle benchmarkin-
grapporter om ledelsespraksis og mindst 400 rapporter om 
tidsforbrug bliver sendt ud til de deltagende virksomheds-
ledere. Derudover er det hensigten, at den opbyggede onli-
neplatform vil sikre en fremadrettet og bred anvendelse af 
værktøjerne i dansk erhvervsliv.

Projektet har modtaget en bevilling på 6,62 mio. kroner og 
gennemføres i et parløb mellem Københavns Universitet og 
Copenhagen Business School, samt et internationalt trekløver 
bestående af Hong Kong University of Science and Technology, 
Chicago Booth School of Business og Columbia University.

 Ledelses-GPS
 Til En Ny Tid
Projektets formål er at ruste ledere til at håndtere de kom-
plekse, interne og eksterne krav, som i dag stilles til dem. På 
basis af innovative udviklingsforløb i ti virksomheder, hvor 
lederne skal afdække strategiske ledelsesudfordringer og 
løsninger, produceres en ledelses-GPS med en bred vifte af 
ledelsesværktøjer, der også kan bruges af virksomheder, der 
ikke deltager direkte i projektet.
 Projektet tilstræber først og fremmest at bistå ledere i 
små og mellemstore danske virksomheder, som har potentia-
le til innovation, vækst samt organisatoriske og teknologiske 
kvantespring, således at projektet kan fungere som en ud-
viklingsmulighed for virksomheder, der ønsker at forebygge 
eller fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisatorisk 
og forretningsmæssigt gennembrud.
 I praksis afholder projektet ti interventionsforløb i de del-
tagende virksomheder, hvor lederne, i et samspil mellem 
konsulenter og forskere, skal afdække specifikke strategiske 
ledelsesdilemmaer og løsninger, identificere måder at tackle 
udfordringer på og gennemføre forsøgsprojekter, der tester 
forskellige løsninger og måler på effekten af de valgte løsnin-
ger. Derudover vil lederne i denne proces også anvende nogle 
nye ledelsesværktøjer, hvoraf den opnåede effekt måles efter 
projektets afslutning. 
 Erfaringerne og resultaterne fra forløbene og afdæknin-
gen af ledelsesdilemmaer sammenfattes i en praktikerguide 
(Ledelses-GPS), der er målrettet ledere i små og mellemstore 
danske virksomheder. 
 Projektet forventer, at det tackler nogle af de ledelsesud-
fordringer, der findes i dansk virksomhedsledelse. Deriblandt 
at finde løsninger på de ledelsesdilemmaer, der er uundgå-
elige i komplekse, globalt prægede industrivirksomheder, og 
endvidere at den genererede viden samt nye ledelsesværktø-
jer kan anvendes af andre danske virksomheder, der står med 
lignende udfordringer.

Projektet har modtaget en bevilling på 2,1 mio. kroner og udføres 
konkret af fire aktører, Copenhagen Business School, Syddansk 
Universitet, Aalborg Universitet og erhvervsnetværket NOCA.
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 Risikoens
 Tveæggede Sværd
Projektet vil hjælpe danske virksomheder til at komme suc-
cesfuldt ud af risikobetonede beslutninger. Virksomheder, der 
går konkurs, har ofte taget store risici i form af sats på nye 
produkter, nye teknologier, foretaget afgørende investeringer 
og oparbejdet høj gæld som følge deraf. Men det samme kan 
også siges om virksomheder, der har leveret vækst og værdi-
skabelse. Forskellen er bare, at der er det gået godt. 
Formålet med Risikoens Tveæggede Sværd er derfor at for-
bedre virksomhedernes evne til at forudse, hvornår risikotag-
ning bør foretages. Projektet udvikler i den henseende nogle 
værktøjer, metoder og resultater, som kan bidrage til at risi-
kobetonede beslutninger træffes på en god måde i danske 
virksomheder. Blandt andet udarbejdes en guide og en værk-
tøjskasse, som særligt små og mellemstore virksomheder 
kan få glæde af.
 Projektets arbejde indledes med dataanalyser og intervie-
ws med en stor gruppe virksomhedsledere for at identificere 
faktorer og forhold, som har indflydelse på, hvorvidt risiko-
tagning resulterer i vækst eller værditab. Dernæst vil projek-
tet udvikle værktøjer, der skal hjælpe virksomhedslederne i 
deres vurdering af, hvorvidt der skal tages risiko i en given si-
tuation. I første omgang udvikles værktøjerne specifikt for og 

med hver enkelt partnervirksomhed, og dernæst sammen-
lignes disse på tværs af partnervirksomhederne med hen-
blik på at udvikle generiske værktøjer, der kan anvendes for 
virksomheder i al almindelighed. Når værktøjerne er udviklet, 
afprøves disse af de partnervirksomheder, de er udviklet for. 
Dette gøres med henblik på at vurdere deres nytte, samt at 
frembringe idéer til forbedring. De generiske værktøjer afprø-
ves desuden på en gruppe af virksomheder, der ikke tidligere 
har været involveret i projektet.
 På et virksomhedsmæssigt plan vil effekten af projektet 
potentielt kunne medføre en øget risikotagning i en større 
andel af vækst- og værdiskabende projektidéer og virksom-
heder og en mindsket risikotagning i værdidestruerende pro-
jektidéer. På et samfundsmæssigt plan forventes sådanne 
effekter at have afledte effekter i kraft af vækst i velstand og 
beskæftigelse henholdsvis mindskning af konkurser og tab.

Projektet har modtaget en bevilling på 4,5 mio. kroner og ud-
føres af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med 
FSR – Danske Revisorer og Væksthus Midtjylland, der repræ-
senterer Erhvervsstyrelsens Early Warning program i projektet.

NYE PROJEKTER  ·  FRA TEMAINDKALDELSEN OM NYE LEDELSESPRINCIPPER
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 DigiB2B
DigiB2B-projektet arbejder med produktionsvirksomheders 
indsats for at skabe, levere og indfange værdi gennem ud-
viklingen af nye digitale forretningsmodeller. Målsætningen 
er at øge anvendelsen af digitale forretningsmodeller, og det 
skal ske ved at skabe et generisk værktøj, der strategisk kan 
understøtte transitionen mod en øget digitalisering. En vigtig 
pointe i projektet er, at skabe en bevidsthed om, at virksom-
heder ikke skal lade sig begrænse af manglende medarbej-
derkompetencer eller IT-ressourcer i forhold til at realisere 
potentialet i en øget digitalisering.
 Projektet er i praksis bygget op omkring fire hovedaktivi-
teter. Indledningsvist vil projektet identificere 20 virksomhe-
der, som befinder sig på forskellige niveauer af digitalisering 
af forretningsmodellen. Disse virksomheder dækker netop et 
bredt spektrum, således at de på sigt kan fungere som inspi-
ration som en form for rollemodeller for andre virksomheder. 
Dernæst kortlægges de deltagende virksomheder for at vur-
dere, hvor de præcist er i forhold til digitaliseringsrejsen. Af-
slutningsvist udvikles og testes et digitaliseringsværktøj, der 
kan hjælpe virksomheder med at rykke sig fra den nuværende 
situation til en mere digital tilgang. Værktøjet vil være base-
ret på en onlineløsning, som gøres tilgængelig for alle inte-
resserede virksomheder. Målsætningen er, at 80 procent af de 
deltagende case- og testvirksomheder gennemfører en grad 
af digitalisering af deres forretningsmodel inden for én eller 
flere af forretningsmodellens dimensioner. I forhold til det ge-
neriske værktøj forventes i omegnen af 100 virksomheder at 
anvende onlineværktøjet i løbet af projektets levetid.

DigiB2B-projektet har modtaget en bevilling på 2,7 mio. kro-
ner og gennemføres i et bredt partnerskab der føres an af Syd-
dansk Universitet og Aarhus Universitet, men som også består 
af rådgivningsvirksomheden Delendorff Advisory, GTS-insti-
tuttet FORCE Technology og Tænketanken DEA.

 Digital Business 
 Transformation
Mange danske virksomheder kan med fordel accelerere ud-
viklingen af nye og innovative forretningsmodeller baseret på 
data og digitale teknologier. Gennem projektet Digital Busi-
ness Transformation arbejdes der derfor med etableringen af 
et datadrevet økosystem, som har til formål at udvikle min-
dre og mellemstore danske cleantech-virksomheders digitale 
kerneforretning.
 Udviklingsforløbene tager afsæt i virksomhedernes ka-
rakteristika og egne specifikke behov, hvor et intensivt for-
løb med fokus på teknologi, forretning og mennesker vil 
være omdrejningspunktet for den digitale transformation. 
Via projektet skabes en række veldokumenterede cases om 
virksomheder, der arbejder intensivt med at integrere digita-
le muligheder som en del af virksomhedens fremadrettede 
forretning. Disse cases skal på længere sigt tjene som inspi-
ration til, hvordan virksomheder kan arbejde med digitale 
transformationsprocesser.
 Overordnet set består projektet af fem hovedaktiviteter, 
der indledningsvist har fokus på at screene en stor mængde 
virksomheder forud for projektets implementering, hvorefter 
workshops og netværksaktiviteter danner grundlag for pro-
jektets egentlige indgreb i virksomhederne. Samlet set vil i 
omegnen af 20 virksomheder gennemgå et intensivt virk-
somhedsforløb, og på sigt vil erfaringer fra virksomhedsfor-
løb og projektet i sin helhed være udgangspunkt for tre un-
dervisningsforløb, som har til formål at give en større gruppe 
virksomheder mulighed for at arbejde videre med metodik-
ken fra projektet.

Digital Business Transformation har modtaget en bevilling på 
6,53 mio. kroner fra Industriens Fond og udføres af CLEAN, 
Alexandra Instituttet, Teknologisk Institut og DTU Compute. 
Hensigten er, at minimum 1.000 virksomheder kommer til at 
deltage i projektets netværks- og videnspredningsaktiviteter.

Projekter fra temaindkaldelsen om 
nye digitale forretningsmodeller
Industriens Fond udbød i efteråret 2017 en tema-
indkaldelse om arbejdet med digitalisering i dansk 
erhvervsliv. Af de modtagne ansøgninger blev 28 
projektforslag forelagt for Industriens Fonds 
bestyrelse, der besluttede at støtte seks af dem.
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 Digitale Forretnings-
modeller Til Fremtiden
Den globale konkurrence og den teknologiske udvikling har 
store konsekvenser for danske fremstillingsvirksomheder, 
der er nødt til at forholde sig til den digitale virkelighed. Mens 
digitaliseringen hastigt har gjort sit indtog blandt B2C-virk-
somheder og fortsat accelererer, så har B2B-virksomheder i 
mindre grad implementeret digitale forretningsmodeller. I 
projektet Digitale Forretningsmodeller Til Fremtiden udvikles 
og formidles derfor ny viden og nye metoder til arbejdet med 
digitalisering i danske fremstillingsvirksomheder, der ofte 
agerer som B2B-virksomheder. Projektet består konkret af tre 
hovedaktiviteter, dels med fokus på udvikling, dels med fokus 
på læring, dels med fokus på spredning og tilgængelighed.
 Til at begynde med udvikles en ny model, som beskriver 
hvordan data opsamles, bearbejdes og udnyttes på en god 
måde med henblik på at forbedre og styre forskellige for-
retningsgange. Endvidere udvikles konkrete værktøjer, som 
virksomhederne vil få stillet til rådighed i forbindelse med de 
læringsaktiviteter, der udgør anden del af projektet. Tredje og 
sidste element i projektet er udviklingen af et online udvik-
lingsrum for digitale forretningsmodeller, hvor selvhjælpsver-
sioner af model, metoder og værktøjer fra projektet stilles til 
rådighed for alle interessenter. 
 Projektet sigter efter at ramme to grupper af B2B-frem-
stillingsvirksomheder. Dels 50 virksomheder med et uforløst 
potentiale for at udnytte de digitale muligheder i forretnin-
gen, dels 150 virksomheder som ikke er modne eller moti-
verede til et helt så målrettet arbejde, men som vurderes at 
kunne løftes til et mere parat niveau og senere måske tage 
yderligere skridt.

Digitale Forretningsmodeller Til Fremtiden har modtaget en 
bevilling på 3,99 mio. kroner fra Industriens Fond. Projektet 
udføres i et partnerskab bestående af Teknologisk Institut, 
Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole.

E-eksport Via Online 
Markedspladser
Markedspladserne for e-handel spiller i dag en stor rolle for 
den handel, der foregår i både Danmark og i udlandet. Og 
hen over grænser. Ydermere forventes disse online markeds-
pladser at blive en vigtig fremtidig salgskanal. Derfor er det 
afgørende, at danske virksomheder får kvalificeret viden om 
de digitale kanaler og markedspladser, og tillige rustes med 
metoder og værktøjer, så de også kan være med i det hår-
de internationale udskillelsesløb, der sker på de globale di-
gitale markedspladser. Med projektet E-eksport Via Online 
Markedspladser skal danske virksomheder gøres bedre til at 
drive eksportsalg via digitale kanaler – eksempelvis på online 
markedspladser.
 I praksis vil projektet derfor udstyre danske virksomheder 
med kompetencer til at træffe en kvalificeret beslutning om, 
hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser 
samt tilvejebringe værktøjer, så virksomhederne lettere kan 
sælge via online markedspladser. Både i forhold til at møde de 
umiddelbare IT-mæssige og tekniske krav, men også i forhold 
til at være løbende opdateret på tendenser, software og alle 
de andre ting som spiller ind, når en virksomhed påbegynder 
salg via internettet.
 Projektet sigter primært efter at hjælpe danske B2B-virk-
somheder, der potentielt kan afsætte produkter på online 
markedspladser. Til at begynde med vil projektet afdække 
de deltagende virksomheders holdninger til og vidensniveau 
om e-eksport og online markedspladser, samt deres parathed 
til at sælge via digitale kanaler. Ydermere foretages en glo-
bal kortlægning af de potentielle online markedspladser for 
e-eksport, så der kan laves en vurdering af, hvilke markeds-
pladser der er relevante for den enkelte virksomhed. Dernæst 
udvikles værktøjer til at afklare virksomhedens modenhed 
til e-eksport via online markedspladser, så virksomhederne 
kan indsnævre de mulige potentielle online markedspladser 
ud fra en matchning i forhold til virksomhedens parathed og 
virksomhedens eksisterende forretningsmodel og kundeseg-
mentering. Afslutningsvist udvikles en prototype på en digital 
platform for danske virksomheder, som ønsker at komme on-
line på en eller flere af de udvalgte online markedspladser.

Projektet har modtaget en bevilling på 8,8 mio. kroner fra 
Industriens Fond og udføres af Copenhagen Business School 
og Dansk Industri. Håbet er, at alle virksomheder, der deltager 
aktivt i projektet, bør kunne sælge deres produkter på online 
markedspladser. I løbet af projektperioden sigtes der derfor ef-
ter, at 100 virksomheder sælger via deres e-eksport på en eller 
flere online markedspladser – og at salget overstiger 200 mio. 
kroner. Desuden forventes det, at virksomhedernes omkostnin-
ger til at begynde e-eksport reduceres markant. 

NYE PROJEKTER · FRA TEMAINDKALDELSEN OM NYE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER



28   –   INDUSTRIENS FOND · ÅRSBERETNING 2017

Smart Home
Den digitale transformation stiller store krav til små og mel-
lemstore virksomheder. Smart Home-projektet vil derfor 
afprøve et strategi- og innovationsforløb, der skal bistå virk-
somheder med at udvikle nye digitale forretningsmodeller og 
skabe øget vækst.
 Projektet tager udgangspunktet i moderne boliger, så-
kaldte Smart Homes, da disse både involverer ejere, beboere, 
byggevirksomheder, underleverandører og mange andre, og 
de digitale muligheder synes derfor næsten uanede.
 I dag er et hus ikke bare et fysisk produkt. En bygning er 
i lige så høj grad en interaktiv, digital informationstjeneste, 
dataleverandør og kommunikationskanal. Varmepumper, 
vinduer, el- og vandsystemer, sikkerhedsalarmer, køleska-
be og meget andet udstyres med intelligente sensorer og 
forvandler traditionelle hjem til intelligente boliger, hvor le-
verandørens direkte kontakt med slutbrugeren er central. 
Virksomheder, der plejede at være B2B-underleverandører til 
byggeindustrien, kommunikerer nu direkte med husets bebo-
ere og modtager store mængder data om beboernes vaner og 
behov. Samtidig begynder de enkelte komponenter at kom-
munikere med hinanden og opsamle en stor mængde data. 
Data som kan omsættes til nye produkter og ydelser. Det stil-
ler nye krav til både producent og leverandør med hensyn til 
digitale, ledelsesmæssige og organisatoriske færdigheder og 
modenhed.
 Smart Home-projektet undersøger derfor, hvordan virk-
somhedernes kunderelationer ser ud i fremtiden, og hvordan 
dette indvirker på virksomhedernes forretningsmodel. På den 
baggrund vil projektet blandt andet udvikle et ”Smart Home 
Living Lab”, som virksomheder kan anvende til at udvikle nye 
digitale forretningsmodeller baseret på kundedata og andre 
digitaliseringsmuligheder. De virksomheder (og deres kunder, 
leverandører og samarbejdspartnere), der deltager i projektet, 
får hjælp til at udvikle digitale forretningsmodeller, salgsme-
toder, kunderelationer, strategi og ledelse, så de bliver i stand 
til at indgå i nye digitale økosystemer og skabe vækst.

Projektet vil gennemføre tre typer af aktiviteter med først 10 
og senere 100 virksomheder. Centralt i projektet står virksom-
hedsforløbene, der har til formål at skabe konkrete forandrin-
ger i de deltagende virksomheder. Forløbene består blandt 
andet af en Smart Home Living Lab co-creation workshop, 
hvor virksomhederne kan teste forskellige forretningsmodel-
ler gennem blandt andet dynamisk simulering, hvorefter kon-
krete digitale forretningsmodeller kan udvikles. Efterfølgen-
de undersøges det, hvordan digitaliseringen og den direkte 
slutbrugerkontakt ændrer den traditionelle B2B-leverandørs 
rolle. Denne viden formidles til de deltagende virksomheder 
med anbefalinger til, hvordan de kan styrke kunderelatio-
nerne, udvikle nye services og generelt styrke deres konkur-
renceevne på det digitale marked. Afslutningsvist udvikler 
projektet et selvevalueringsværktøj. Her kan virksomheder, 
via en applikation, vurdere deres egen digitale parathed og 
sammenligne den med andre i branchen i forhold til forskelli-
ge variabler som eksempelvis størrelse og forretningsmodel. 
Ydermere kommer app’en med input til handlinger, som virk-
somhederne kan gennemføre for at forbedre sig.
 Hensigten med projektet er, at de ti deltagende virksom-
heder vil have øget deres omsætning og digitale modenhed 
gennem forløbet. I praksis betyder det, at de har udviklet og 
implementeret strategier for deres rolle i et digitalt marked, 
iværksat udviklingsaktiviteter til nye digitale produkter og 
services, markedsføring, salg og kundekontakt. Intentionen 
er at 400 virksomheder skal være aktive brugere af selveva-
luerings-app’en, mens 100 virksomheder deltager i et Smart 
Home Living Lab-forløb.

Smart Home-projektet har modtaget en bevilling på 5,23 mio. 
kroner og ledes af Aarhus Universitet. I projektets partnerkreds 
findes desuden internationale vidensinstitutioner som MIT 
Sloan School of Management og University of Rostock, samt 
Alexandra Instituttet.

NYE PROJEKTER · FRA TEMAINDKALDELSEN OM NYE DIGITALE FORRETNINGSMODELLER
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SMV-bestyrelsen Som 
Digital Katalysator
Gennem ny viden og et målrettet kompetenceløft, skal pro-
jektet bidrage til, at bestyrelser i små og mellemstore virk-
somheder i højere grad kan fungere som katalysatorer for 
innovation og digitale initiativer. Flere bestyrelser oplever, at 
de mangler viden og kompetencer til at agere strategisk i et 
digitalt marked, og det er et problem, idet netop bestyrelser 
er en afgørende ressource i forhold til den strategiske udvik-
ling af den klassiske ejerledede virksomhed, hvor direktionen 
ofte er meget optaget af den daglige drift.
 Projektets formål er derfor at klæde bestyrelser på til, som 
en del af den strategiske ledelse, at udvikle og forankre en 
strategi for digitale initiativer og innovation. Dette gøres ved 
at skabe ny forskningsbaseret viden og brugervenlige værk-
tøjer, som hjælper bestyrelser til at arbejde strategisk med at 
forstå, vurdere og investere rigtigt i de muligheder, som nye 
digitale teknologier giver virksomheder.
 Projektet arbejder med tre faser. Indledningsvist under-
søges det, hvordan bestyrelser i mindre virksomheder arbej-
der med ny digital teknologi på et strategisk niveau, for at 
udlede, hvilke barrierer og drivere, der er typiske i arbejdet 
med digitale teknologier. Dernæst gennemføres en fase med 
fokus på kompetenceløft i bestyrelserne – i praksis gennem 
45 konkrete virksomhedsforløb. Slutteligt udvikles en digital 
strategisk køreplan og tilhørende værktøjer med henblik på at 
udbrede projektets viden og resultater gennem blandt andet 
et undervisningsforløb, der gennemføres som led i forskelli-
ge bestyrelsesuddannelser og et onlineforløb, der gøres frit 
tilgængeligt på internettet. Målsætningen er, at mindst halv-
delen af de deltagende bestyrelser iværksætter digitale tiltag 
som følge af projektet.

Projektet har modtaget en bevilling på 6,71 mio. kroner og gen-
nemføres som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Syd-
dansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Vækst-
hus Midtjylland.
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Øvrige nye projekter

AM Hub
AM Hub har til formål at styrke dansk erhvervslivs konkur-
renceevne gennem øget kendskab til og anvendelse af nye 
fremstillingsteknologier. Det skal føre til, at danske virksom-
heder overvejer brugen af additive fremstillingsteknologier 
når nye forretningsmodeller skabes, når innovative idéer skal 
realiseres, og når nye samarbejdskonstellationer er i spil. Kort 
sagt, så skal AM Hub sætte additiv fremstilling – heriblandt 
3D-print – på dagsordenen i Danmark.
 AM Hub sigter efter at være et nationalt videnscenter inden 
for digital og additiv fremstilling, der skal samle danske virk-
somheder og andre aktører med interesse for additiv fremstil-
ling. AM Hub skal desuden være et nationalt samlingspunkt, 
med stærke internationale samarbejdsrelationer, og bygger 
således bro mellem forskellige aktører og industrier.
I praksis gennemfører AM Hub en række forskellige tiltag og 
aktiviteter. Blandt andet skal projektet være med til at give 
virksomheder og organisationer mulighed for at lære, forstå 
og eksperimentere med henblik på at skabe nye forretnings-
modeller og et nyt tankesæt, når det handler om fremstilling 
og produktion af innovative produkter og services.
 I AM Hub vil der være adgang til værktøjer, kurser, længere 
uddannelsesforløb, viden og inspiration inden for ledelse, for-
retningsudvikling og innovation. Projektet samler og formidler 
desuden gode cases, nationalt og internationalt, og der afhol-
des også formidlingsaktiviteter som eksempelvis arrangemen-
ter, heriblandt Danmarks årlige AM Summit. Ydermere står pro-
jektet også bag Danmarks årlige AM Rapport, der indeholder en 
analytisk kortlægning af det danske 3D-print landskab.
Industriens Fonds bevilling til AM Hub er øremærket en ræk-
ke specifikke aktiviteter. Således udvikles en lang række pro-
grammer og initiativer i regi af AM Hub, der udfordrer, eks-
perimenterer og dokumenterer, hvordan brugen af additive 
manufacturing kan tænkes i sammenhæng med nye forret-
ningsmodeller, i forsyningskæden, i fremtidens kompetencer, 
produkter og services samt teknologien i det hele taget.
En række konkrete tiltag er allerede på tapetet for de kom-
mende års aktiviteter i AM Hub. Ledelsesuddannelsen AM 

Academy ser på, hvordan strategi og ledelse arbejder sammen 
med moderne fremstillingsteknologier. Det nye AM Inspirator 
Korps skal gå i konkret indgreb med danske virksomheder og 
guide virksomhedernes brug af nye fremstillingsmetoder. 
Programmet AM Business Models gennemfører et 6-måne-
ders virksomhedsforløb, der tager deltagende virksomheder 
med på en rejse i nye forretningsmodeller med digital frem-
stilling og 3D-print som omdrejningspunkt og med fokus på 
både det forretningsmæssige og det teknologiske element.
Samlet set sigter AM Hub efter at komme i berøring med 
mere end 1.000 virksomheder på forskellige niveauer og gen-
nem forskellige aktiviteter.

Samlet set har AM Hub modtaget en bevilling på 46 mio. kro-
ner. Pengene har dels været tiltænkt selve etableringsfasen, 
men også – først og fremmest – de mange aktiviteter, der i de 
kommende år skal gennemføres af AM Hub.

Industriens Fond uddelte i 2017 bevillinger til en 
række nye projekter, som ikke knytter sig til tema-
indkaldelserne. Fem af dem beskrives her.
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 Fra Filantropi 
 Til Forretning
Med projektet skal dansk erhvervslivs konkurrencekraft styr-
kes ved at skabe indsigt og handling ud fra de 17 verdensmål 
frem mod år 2030. I praksis udvikler Fra Filantropi Til Forret-
ning ny viden og nye metoder, der integrerer bæredygtighed i 
virksomhedernes produktion og værdikæder til gavn for eks-
porten fra dansk erhvervsliv. Dette skal ske gennem konkrete 
udviklingsforløb, hvor danske styrkepositioner inden for ener-
gi, vand, sundhed, byudvikling og meget andet sættes i spil.
Tyve virksomheder kommer igennem de målrettede forløb, og 
kombineret med viden fra en række samarbejdspartnere, skal 
erfaringerne fra projektet kommunikeres til hele det dansk 
erhvervsliv. Dermed vil erfaringerne demonstrere og inspirere 
til, hvordan der kan skabes profitable nye forretningsmodeller 
og løsninger rettet mod et eller flere af FN’s verdensmål for 
bæredygtig udvikling.
 Projektets indhold og hovedaktiviteter er inddelt i tre spor, 
som komplementerer hinanden og udføres parallelt over en 
periode på tre år. For det første gennemføres udviklingsforløb 
med 20 udvalgte virksomheder for at sikre konkret handling 
og en solid platform for inspiration og motivation til dansk 
erhvervsliv. Forløbene tilpasses til den enkelte virksomhed og 
kan dermed være varierende afhængigt af behov og idé. For-
målet med forløbene er at træne virksomhederne til at kva-
lificere markedsbehov, identificere finansieringsmuligheder 
og styrke samt udvikle forretningsmodeller – både på opera-
tionelt og ledelsesmæssigt niveau. Sideløbende udvikles en 
ny webplatform, der skal fungere som den centrale indgang 
for erhvervslivet i forhold til at samle og dele viden, metoder, 
erfaringer og resultater. Platformen vil som udgangspunkt 
omfatte temasider og cases med fokus på forretningspoten-
tialer og -muligheder, eksempler på den strategiske tilgang 
til bæredygtighed, web-baserede værktøjer som eksempelvis 
SDG-kompasset, links til samarbejdspartnere og mentorspar-
ring. Ved at etablere én fælles indgang om virksomheders 
arbejde med verdensmål og udvikling af bæredygtige forret-
ningsmodeller, vil projektet gøre det lettere for erhvervslivet 
at tilegne sig relevant viden og inspiration og finde vejledning 
til at udmønte nye forretningsmuligheder i egen virksomhed. 
Et væsentligt fokus i projektet er desuden at skabe en mere 
dynamisk vidensdeling gennem netværk, matchmaking og 

partnerskaber. Projektet vil derfor også afholde konferencer, 
regionale workshops, temadage og meget mere, som skal en-
gagere virksomheder, brancher og andre aktører om udvalgte 
temaer og verdensmål.
 Projektet sigter efter, at mindst 20 danske virksomheder 
har igangsat konkrete projekter i egen virksomhed efter in-
dividuelle forløb med fokus på at integrere udvalgte ver-
densmål i eksisterende eller nye forretningsmodeller. Mindst 
3.000 danske virksomheder skal gennem projektets formid-
lingsaktiviteter få indsigt i verdensmålene og viden om, hvor-
dan målene åbner nye forretningsmuligheder.

Projektet har modtaget en bevilling på 5,25 mio. kroner fra In-
dustriens Fond og gennemføres sammen med Dansk Industri, 
UN Global Compact, State of Green, Food Nation Denmark og 
Verdens Bedste Nyheder.
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Genanvendelse 
Af Affald
Danske virksomheder kan blive endnu bedre til at genanven-
de plast, og det er ambitionen at bakke op om den omstilling 
gennem projektet Genanvendelse Af Affald. Den teknologi-
ske udvikling har over de seneste år medført, at plastmate-
rialer i langt højere grad end tidligere kan genanvendes. Det 
til trods, så genanvender danske virksomheder i dag kun en 
begrænset andel og forspilder dermed en række muligheder, 
hvor restaffald kan benyttes som en ressource med økono-
misk værdi.
 Ydermere ligger der et stort innovationspotentiale gemt i at 
bruge genanvendelig plast. Nye produkter og nye designs op-
står i anvendelsen af nye materialer, og genanvendelse af plast 
er desuden et vigtigt skridt i at transformere Danmark mod en 
mere cirkulær økonomi på plastområdet. For at nå bredt ud 
sigter projektet efter, at aktiviteter er målrettet en stor del af 
plastbranchens aktører, herunder plastvirksomheder inden for 
de væsentligste produktionsområder og detailhandelen.
 Tre aktiviteter udgør hovedindholdet af projektet. Ind-
ledningsvist kortlægges de lettest tilgængelige mængder 
af plastaffald i dansk erhvervsliv. Som led i kortlægningen 
beregnes potentielle gevinster i relation til arbejdspladser, 
omsætning, miljøgevinst og samfundsøkonomisk gevinst 
ved at bringe disse mængder af affald i spil. Desuden vil pro-
jektet gennemføre en række kurser, der giver virksomheder 
viden og færdigheder til at revidere deres produktionsmeto-
der, designprocesser, forretningsmodeller og materialevalg. 
Mindst 40 virksomheder forventes at deltage på kurserne. 
For at sikre en varig forankring af projektets resultater og 
erfaringer, så etableres der et nyt akademi, der skal uddanne 
og informere virksomheder, myndigheder, uddannelsesinsti-
tutioner og borgere. Blandt andet via kurser, foredrag, ud-
stillinger og en web-platform udbredes viden om metoder, 
principper, teknologier og forudsætninger for genanvendelse 
af plastaffald. Akademiet skal – ud over det uddannende 
element – også bidrage til at sætte emnet på dagsordenen i 
danske virksomheder og formidle viden til relevante aktører i 
og omkring industrien.
 Samlet set er hensigten med projektet at øge genanven-
delsen af plastaffald og derigennem styrke dansk industri 
økonomisk og ressourcemæssigt. Det vil i højere grad få 
virksomheder til at afsætte plastaffald rentabelt og miljøfor-
nuftigt, og oparbejdningen vil give arbejdspladser og øgede 
indtægter på sigt.

Projektet har modtaget en bevilling på 2,8 mio. kroner fra In-
dustriens Fond og gennemføres af Plastindustrien, virksom-
heden Aage Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet, 
Danmarks Tekniske Universitet og rådgivningsvirksomheden 
PlanMiljø ApS.

Open Science 
Platform
Projektet har udviklet open science platformen SPOMAN 
(Smart Polymer Materials and Nanocomposites), hvor indu-
strielt relevant grundforskning stilles gratis og åbent til rå-
dighed for interesserede virksomheder og forskere. Den slags 
forskning er ofte svært tilgængeligt for virksomheder, selvom 
denne viden vil kunne øge deres konkurrenceevne. Årsagen 
er, at mange mindre virksomheder ofte mangler ressourcer 
til at investere i ny viden, særligt når udbyttet heraf kan være 
svært at forudse. Derudover kan det være svært for den en-
kelte virksomhed at danne sig et overblik over universitetets 
forskningskompetencer, hvis den ikke har et effektivt net-
værk eller medarbejdere med specialiserede kompetencer.
 Med den nye platform vil projektet åbne grundforskningen, 
mens den foregår, og præsentere forskningsresultater og 
data på en måde, der gør, at alle interesserede virksomhe-
der og forskere kan bruge og genbruge data og resultater og 
få tilgang til avancerede forskningsfaciliteter, og dermed få 
størst nytte af universiteternes viden og teknologi.
 Open Science Platform skal i praksis undersøge materia-
lekemiske udfordringer. Den åbne tilgang er problemfri, da 
forskningen ligger i den prækompetitive fase af industriel 
innovation. Alle kan bruge og genbruge de skabte data og 
resultater – men ingen kan skærme andre fra at bruge dem 
ved at udtage patent. Til gengæld har alle ret til at beskyt-
te en unik anvendelse af resultaterne i forbindelse med ek-
sempelvis konkret produktudvikling. Projektet forventer, at 
platformen er med til at demonstrere, hvordan åben forsk-
ning kan give virksomheder idéer til produktudvikling – og 
sænke risikoen ved at investere i efterfølgende og specifikke 
samarbejdsprojekter på universitetet, når teknologierne skal 
modnes og kommercialiseres. En række virksomheder bruger 
allerede platformen – også virksomheder fra segmentet be-
stående af små eller mellemstore virksomheder.
 Den nuværende platform fokuserer på materialeforskning, 
men tankerne bag og principperne for den praktiske opbyg-
ning af platformen kan benyttes på andre forskningsområ-
der også.

Projektet har fået en bevilling på 2,5 mio. kroner fra Industri-
ens Fond og huses på The Interdisciplinary Nanoscience Center 
(iNANO), der ligger på Aarhus Universitet.
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SDG Accelerator
Det globale erhvervsliv – og dermed også danske virksomhe-
der – spiller en afgørende rolle, når FN’s 17 verdensmål skal 
nås frem mod 2030. SDG Accelerator skal udvikle og afprøve 
et accelerations- og innovationsforløb, der skal bistå danske 
industrivirksomheder i at udvikle nye forretningsmuligheder i 
regi af FN’s 17 verdensmål.
 Verdensmålene – også kaldet Sustainable Development 
Goals (SDG) – har derfor en hovedrolle i projektet, der har 
til formål at øge virksomheders engagement i SDG-agenda-
en med fokus på at skabe ny forretning i særligt mindre og 
mellemstore danske industrivirksomheder. I praksis gøres 
det ved at skabe synlige rollemodeller og forretningsmæssige 
gevinster, samt aktivere og bidrage til øget medarbejderen-
gagement i den globale bæredygtighedsdagsorden. Konkret 
skal SDG Accelerator i indgreb med 30 danske industrivirk-
somheder over en periode på to år.
 Konkret kommer det til at ske på flere forskellige måder 
gennem projektets acceleratormodel, der består af en ræk-
ke delkomponenter. En komponent sigter efter at sætte 
virksomhedens direktion i scene på en positiv måde, så virk-
somhedsledere, der griber de nye bæredygtighedsmål, bliver 
fremhævet og fejret, og får sat bæredygtige forretningsmu-
ligheder på agendaen både internt og eksternt set fra virk-

somhedens side. En anden vigtig komponent i projektet er 
accelerations- og innovationsprogrammet. Det er et seks 
måneder langt forløb, hvor en håndfuld virksomheder delta-
ger i skræddersyede forløb med fokus på at identificere nye 
forretningsmuligheder indenfor SDG-agendaen. Forløbet be-
står i alt af tre individuelle og to fælles sessioner. Blandt an-
det indeholder denne komponent en accelerationsworkshop, 
hvor finansieringsmuligheder og ekspertise fra NGOer, den 
offentlige sektor, FN, den akademiske verden og konsulenter 
sættes i spil for at raffinere og videreudvikle de forretnings-
muligheder, som den pågældende virksomhed måtte have. 
Afslutningsvist gennemfører projektet en række formidlings-
aktiviteter, online og offline, som kommer en bredere kreds 
af virksomheder til gode.
 I kølvandet på projektet forventes det, at de deltagende 
virksomheder har udviklet og integreret SDG-forretningsmu-
ligheder i deres respektive strategier, og at SDG Accelerator 
er blevet et velkendt initiativ blandt mindre og mellemstore 
industrivirksomheder i Danmark.

SDG Accelerator har modtaget en bevilling på 8,93 mio. kroner 
fra Industriens Fond og projektet gennemføres under ledelse 
af UNDP Danmark.
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Stemningsbilleder fra årets to 
temaindkaldelser hvor der blev 

kastet nyt lys over emnerne ’nye 
digitale forretningsmodeller’ og 

’nye ledelsesprincipper ’
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AFSLUTTEDE PROJEKTER

I løbet af 2017 er en række projekter 
fra Industriens Fonds projektportefølje 
blevet afsluttet.

AFSLUTTEDE
PROJEKTER

Alle projekterne – og projekternes resul-
tater – kan besøges på Industriens Fonds 
hjemmeside, men derudover, så beskrives 
også en håndfuld afsluttede projekter gan-
ske kort her i nærværende årsberetning.
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 Danmark På 
Verdensscenen
Tilbage i 2016 var den brasilianske storby Rio de Janeiro vært 
for de olympiske lege. Ved den lejlighed var byen langt frem-
me på nethinden hos mange mennesker mange forskellige 
steder i verden. Men også konkret i byens egne gader, var 
fremmødet stort. Ud over alle de mange sportsudøvere fra 
alle dele af kloden, så var Rio de Janeiro også destinationen 
for erhvervsledere, beslutningstagere og meningsdannere fra 
både nær og fjern.
 Med støtte fra Industriens Fond og en række andre fonde 
etableredes en dansk pavillon – Heart of Denmark – på den 
sagnomspundne strand Ipanema i Rio de Janeiro. Formålet 
med pavillonen var at vise danske kompetencer frem for det 
globale og købestærke publikum, der lagde vejen forbi i de 
godt tre uger, hvor de olympiske lege fandt sted. Således 
var 39 danske virksomheder værter for mødeaktiviteter, net-

værksarrangementer og brandingtiltag på pavillonen, mens 
79 danske virksomheder benyttede pavillonen til på forskelli-
ge måder at fremvise konkrete produkter og løsninger frem – 
også med relation til FN’s 17 verdensmål. I løbet af de knap tre 
uger på Ipanema-stranden besøgte 190.000 mennesker pa-
villonen og stiftede bekendtskab med dansk legetøj, danske 
elcykler, danske sundheds- og cleantechløsninger og mange 
andre ting som produceres af den danske industri.

Industriens Fond støttede projektet med 4,0 mio. kroner, og 
pavillonen blev opført med VisitDenmark som primus motor. 
Der kan læses meget mere om pavillonen på hjemmesiden ri-
oevaluering.visitdenmark.com, hvor der også findes en række 
erfaringer og resultater fra projektforløbet, der blev færdigeva-
lueret og afsluttet i starten af 2017.
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 House of Green
Formålet med at skabe House of Green har været at under-
støtte og styrke den position, som danske virksomheder har 
inden for miljø- og energiløsninger. Grønne løsninger og pro-
dukter er en dansk eksportsucces, og det er et område, der 
fører til mange internationale samarbejdsflader og den ho-
listiske tænkning og samspillet mellem energi, miljø, affald 
og vand er en styrkeposition, som Danmark er vidt kendt for.
Siden House of Green blev indviet den 5. september 2013 af 
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, Industriens Fonds 
bestyrelsesformand og en række danske ministre har huset 
fungeret som Danmarks nationale velkomstcenter og ud-
stillingsrum for de miljø-, energi- og klimatilpasningsløsnin-
ger, som dansk industri kan levere. House of Green skal i de 
kommende år fortsætte sit arbejde med at synliggøre dansk 
erhvervslivs evne til at tænke og agere grønt, nyt og kreativt 
og dermed understøtte danske virksomheders internationale 
konkurrenceevne og eksport.
 Besøgscenteret har siden åbningen i september 2013 fun-
geret som en fælles indgang for internationale, kommer-
cielle og politiske beslutningstagere, opinionsdannere og 
erhvervssamarbejdspartnere. Evalueringsresultaterne har 
været positive, og ved udgangen af 2017 havde i alt 9.300 
internationale gæster besøgt House of Green, og derudover 
har 3.500 gæster fra danske virksomheder benyttet huset til 
mødeaktiviteter, netværk og andre former for eksportrettet 
samarbejder. Erfaringerne fra projektet kommer i øvrigt til at 
få en rolle i 2018, hvor det undersøges, hvorvidt et nationalt 
besøgscenter for sundheds- og velfærdsløsninger – efter en 

lignende opskrift – kunne få positiv indvirkning på danske 
medico-virksomheders eksport.
 House of Green består i dag af tre hovedområder. Et interak-
tivt showroom og besøgscenter, et virtuelt univers med film, 
touchskærme og et interaktivt landskab, samt et lounge- og mø-
deområde, som til sammen giver et enestående indblik i de politi-
ske rammebetingelser, forretningsperspektiverne og de tekniske 
løsninger med særligt fokus på den danske systemintegration.

Bevillingen på 14,2 mio. kroner fra Industriens Fond blev oprin-
deligt givet tilbage i 2012 til det offentligt-private partnerskab 
State of Green og har både støttet udviklingen af besøgscen-
teret og senere udgifter til aktiviteter og drift. På centerets 
hjemmeside www.houseofgreen.dk kan der læses meget mere 
om projektet.
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SMART-projektet
Mange danske industrivirksomheder henter hovedparten af 
sin eksportomsætning på nærmarkederne. I kølvandet på 
finanskrisen og den efterfølgende nedgang i den generelle 
økonomiske aktivitet, blev en lang række af virksomheder på 
nærmarkedet hårdt ramt på pengepungen. Virksomheder i 
Holland, Tyskland, England og Sverige har derfor i stigende 
omfang sat fokus på omkostningsreduktioner – og derved 
prisen på indkøb af delkomponenter eller færdige produkter 
fra danske leverandører.
 Det tydelige fokus på pris har åbnet markedet for produ-
center fra især Fjernøsten, hvor produktionsomkostninger 
ofte er lavere end i Danmark. Behovet for at innovere ander-
ledes er dermed frembragt af det øgede prispres.
 Med SMART-projektet vendes innovationen, så den ikke 
handler entydigt om at frembringe bedre produkter, der kan 
mere og har mere komplicerede funktioner og konfiguratio-
ner – og som dermed har en tendens til at blive dyrere og dy-
rere. Derimod kredser SMART-projektets innovationsmetoder 
om ”good enough”-tankegangen, altså at skabe produkter, 
der præcist svarer til kundens behov – og intet mere – så kun-
den betaler for det, som der er behov for, og leverandøren ikke 
skal forsøge at medsælge mindre nyttige funktioner. Til trods 
for den mere prisbevidste innovation, er danske værdier som 
høj kvalitet og brugervenlighed fortsat i højsædet.
 Med ”good enough”-tankegangen som omdrejningspunkt 
fik de virksomheder, der deltog i projektet, reduceret omkost-
ningerne til produktion af udvalgte produkter med mere end 
10 procent, hvilket har bidraget til at virksomhederne har kun-
net bevare konkurrenceevnen på nogle af nærmarkederne.

Projektet modtog tilbage i 2013 en bevilling på 7,15 mio. kroner 
fra Industriens Fond og blev gennemført af Kata Fonden, Syd-
dansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. På hjem-
mesiden www.smarterinnovation.org kan der læses mere om 
projektet og de benyttede metoder.

Spionagetesten
Med en øget digitalisering af processer og redskaber i danske 
virksomheder er en ny trussel opstået. Risikoen for at blive 
ramt af industrispionage og andre former for cyberkriminali-
tet er øget. For at sætte fokus på området – særligt hos små 
og mellemstore virksomheder – lanceredes Spionagetesten i 
2016. Ved at besvare en række spørgsmål kan virksomheder 
bruge testen til at vurdere sit eget beskyttelsesniveau og få 
gode råd til umiddelbare forbedringstiltag.
 Selvom internettet og virksomheders IT-systemer er en 
åbenlys kilde til sikkerhedsbrud, så spiller den menneskelige 
faktor også en stor rolle for virksomheders sikkerhed. Spiona-
getesten kommer hele vejen rundt og er også blevet benyttet 
som udgangspunkt for samtale og rådgivning på de mange se-
minarer, workshops og konferencer, hvor projektet har deltaget.
 Interessen for projektet har været tydelig. Siden lancerin-
gen af testen har mere end 3.000 besøgende lagt vejen forbi 
hjemmesiden www.spionagetesten.dk, og mere end 150 be-
søgende har gennemført selve testen, der i sin fulde længde 
kan tage mere end 45 minutter at gennemføre. Besøgs- og 
brugstallene er markant højere end de målsætninger, der var 
sat op inden projektet blev gennemført i praksis, og positivt 
er det også, at virksomheder har meldt tilbage, at værktøjet 
dels har højnet bevidsthedsniveauet på området, dels har le-
veret nogle konkrete indsatspunkter med henblik på at være 
bedre rustet fremadrettet.

Spionagetesten modtog i 2015 en bevilling på 2,2 mio. kroner 
fra Industriens Fond, og projektet er udført under ledelse af 
CERTA Intelligence.
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 Vækst Via 
 Viden Og Export
Selvom langt hovedparten af de danske virksomheder er små 
eller mellemstore virksomheder, så fylder disse virksomheder 
ikke så meget i eksportstatistikkerne. Med projektet Vækst 
Via Viden Og Eksport afprøvedes en ny eksportmodel, hvor 
etablerede erfarne eksportvirksomheder gik i parløb med 
mindre eksporterfarne virksomheder for at hjælpe sidst-
nævnte ind på nye markeder.
 Projektet oprettede strategiske partnerskaber, der i praksis 
bestod af en erfaren virksomhed, en mere uprøvet virksom-
hed med eksportpotentiale, samt en udenlandsk universi-
tetsstuderende, der kunne byde ind med markedsspecifik, 
sproglig og kulturel viden om det nye eksportmarked. I pro-

jektet blev der udviklet metoder og værktøjer, som kan benyt-
tes helt fra det indledende møde og afklaringsforløb og frem 
til den mere eksekverende del af eksportarbejdet.
 I alt skabtes 8 eksportteams i projektet – altså bestående 
af 16 virksomheder i alt. Gennem projektperioden skabte virk-
somhederne samlet set en eksportvækst på 4,2 mio. kroner 
og adspurgt om forventninger til fremtiden, så ventes denne 
eksportvækst øget til cirka 50 mio. kroner frem mod 2020.

Projektet modtog i 2015 en bevilling på 3,8 mio. kroner fra In-
dustriens Fond og blev gennemført på Syddansk Universitet.
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Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der 
arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne. 
Fondens øverste myndighed er Bestyrelsen, mens 
det daglige arbejde varetages af et sekretariat 
under ledelse af den administrerende direktør.

OM 
INDUSTRIENS 
FOND

Industriens Fond har en balancesum på knap 
5 mia. kroner og uddelte i 2017 mere end 170 mio. 
kroner. Alt i alt var Fonden ved udgangen af 2017 
involveret i mere end 120 aktive projekter, som er 
beskrevet på Fondens hjemmeside og som tillige 
er listet bagerst i denne årsberetning.
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 Strategi
Industriens Fonds mission er at udvikle og støtte nyskabende, 
inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter til gavn for 
dansk erhvervslivs, og især dansk industris, konkurrenceevne.
 Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og ar-
bejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projek-
ter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og 
aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne.
Industriens Fond tager i sit arbejde med projekterne afsæt 
i Fondens mission og strategi. Centralt i strategien står de 
forhold, som direkte eller indirekte styrker virksomheders ud-
gangspunkt for at udvikle sig og skabe nye arbejdspladser og 

Fokusområder

værditilvækst i Danmark. Herved bidrager Industriens Fond til 
at forbedre dansk industris konkurrenceevne.
 Centralt i strategien er det også, at viden og resultater fra 
projekterne stilles offentligt til rådighed og gøres tilgængeli-
ge for andre end projektpartnerne. Ligeledes bør det gælde, 
at projekterne er nyskabende og at den viden, der opnås gen-
nem projekterne, også er levedygtig og anvendelig efter et 
projekts formelle afslutning.
 Industriens Fonds strategi findes i øvrigt i sin fulde længde 
på Fondens hjemmeside.

VIDEN
Industriens Fond udvikler og støtter projekter, hvis sig-
te er at bibringe virksomheder viden og redskaber, som 
kan bidrage til at styrke virksomheders konkurrenceev-
ne og værditilvækst.

KOMPETENCER
Industriens Fond udvikler og støtter projekter, der kan 
bidrage til at sikre, at virksomheder fremadrettet har 
adgang til arbejdskraft med relevant uddannelsesbag-
grund, herunder at de er i stand til at tiltrække, udvikle 
og fastholde de relevante medarbejdere.

IVÆRKSÆTTERI OG INNOVATION
Industriens Fond støtter og udvikler projekter, der øger 
lysten og evnen til at starte og realisere potentielt sto-
re vækstpotentialer i nye virksomheder. Evnen til at se 
nye muligheder og innovere i forhold til produkter og 
processer er ligeledes et område af stor betydning for 
dansk konkurrenceevne.

GLOBALISERING OG ÅBENHED
Industriens Fond støtter og udvikler projekter med fokus 
på at øge virksomhedernes mulighed for at udnytte det 
vækstpotentiale og imødegå de udfordringer, der ligger i 
globaliseringen, nationalt såvel som internationalt.

Industriens Fonds arbejder med en bred definition af be-
grebet konkurrenceevne. Helt overordnet er arbejdet dog 
rammet ind af de fire vækstdrivere, som udgør Fondens 
fokusområder.
 Der findes flere andre drivere for den danske industris 
konkurrenceevne end de fire ovennævnte. De har ofte karak-

ter af rammebetingelser. Det kunne være skat, infrastruktur, 
effektivitet i den offentlige sektor og fleksibilitet for virk-
somheder. Disse er alle af meget væsentlig betydning for 
industriens konkurrenceevne, men ligger uden for det stra-
tegiske virke som Industriens Fonds bestyrelse har fastlagt 
for Industriens Fond.
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 Hvad støtter 
 Industriens Fond?
Industriens Fond lægger stor vægt på, at projekterne skal 
kunne påvise en effekt på dansk konkurrenceevne. Industri-
ens Fond stiller derfor som udgangspunkt en række krav til 
projekternes karakter og udformning.

 ˭ Projekterne skal være nyskabende.

 ˭ Projekterne skal være økonomisk bæredygtige, hvilket 
betyder, at projektet og opnået viden er levedygtigt og 
anvendeligt, når fondsmidlerne udløber.

 ˭ Projektets resultater, herunder modeller og metoder, skal 
stilles til rådighed og gøres tilgængelige for andre end 
projektparterne.

Projekterne skal, når det er muligt, involvere partnere fra 
såvel erhvervsliv som vidensmiljøer. Dette gerne i form af 
konkret case-samarbejde, hvor virksomheder indgår og un-
derstøtter forskningen ved at vise anvendeligheden af de nye 
metoder og den nye viden, som måtte være kommet ud af 
et projekt.
 Ovenstående betyder samtidig, at der er en række forhold, 
som Industriens Fond ikke støtter, blandt andet opstart eller 
støtte til enkeltvirksomheder, samt projekter som baserer 
sig på støtte til enkeltpersoner. Ydermere skal det nævnes, 
at Industriens Fond ikke anvender sin formue som aktiv ven-
turekapital eller i equity-aktiviteter. På Industriens Fonds 
hjemmeside fremgår flere detaljer om, hvad Fonden støtter 
og ikke støtter.
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Arbejdsmetoder
Industriens Fond er en engageret filantropisk fond, der gen-
nem projektaktiviteter, bevillinger og formidlingsaktiviteter 
aktivt arbejder med det mål, at realisere Fondens mission 
og strategi. At være en engageret filantropisk fond betyder, 
at der i sekretariatet findes kompetencer, der kan yde spar-
ring og rådgivning til projektledelser med henblik på at sikre 
størst mulig målopfyldelse og effekt af bevillingerne, ligesom 
der i sekretariatet pågår en række aktiviteter, der har til for-
mål at styrke kvaliteten og mangfoldigheden af projektan-
søgningerne.
 Idé og initiativ til de projekter, Fonden bevilliger midler til, 
kommer fra flere forskellige kanaler. Dels fra ordinære ansøg-
ninger, som indsendes løbende via ansøgningsformularen på 
Fondens hjemmeside. Dels via temaindkaldelser, der med 
jævne mellemrum søsættes af Industriens Fond. Dels projek-
ter, der opstår på Fondens eget initiativ i kølvandet på en tæt 
dialog med erhvervslivet eller andre relevante aktører.

ANSØGNINGER
Industriens Fond modtager ansøgninger via Fondens ansøg-
ningsskema. Fonden kan søges løbende. Ansøgninger, der 
falder inden for Fondens fundats, forelægges Fondens besty-
relse, der beslutter om en bevilling skal gives eller ej. Forud 
for forelæggelsen går Fondens sekretariatet i dialog med an-
søger, når det vurderes relevant, med henblik på at kvalificere 
ansøgningen op i mod Fondens strategiske fokus.
 Det er en helt grundlæggende del af Fondens arbejde, at 
sekretariatet engagerer sig aktivt i opfølgning på projekter-
ne såvel i perioden inden, som efter en eventuel uddeling er 
besluttet af Fondens bestyrelse. Fondens ansøgningsskema 
findes på Fondens hjemmeside og her findes også en nærme-
re beskrivelse af Fondens kriterier.

TEMAINDKALDELSER
På baggrund af dialog med danske industrivirksomheder, og er-
hvervslivet i bredere forstand, udpeger bestyrelsen indsatsom-
råder af særlig betydning for dansk konkurrenceevne. Det kan 
for eksempel være håndteringen og udnyttelsen af big data i 
industrien, forbedring af danske virksomheders eksport eller 
arbejdet med at skabe flere vækstiværksættere i Danmark.
 Fonden efterspørger 1-2 gange årligt gennem en tema-
indkaldelse projektforslag til aktiviteter, vidensudvikling og 
kompetenceopbygning, der kan bibringe danske virksomhe-
der en indsigt i og ændret praksis inden for disse udvalgte 
indsatsområder. Temaindkaldelser er, foruden deres temati-
ske fokus, også karakteriseret ved at have en specifik ansøg-
ningsfrist. I tråd med Fondens vanlige arbejdsmetode vil se-
kretariatet efter behov indgå i tæt dialog med ansøgerne om 
at kvalificere projekterne yderligere. Ved temaindkaldelser 
bliver der desuden foretaget reviews af alle relevante ansøg-
ninger. Der øremærkes ikke en specificeret økonomisk ramme 
til brug ved almindelige temaindkaldelser, ligesom der heller 
ikke opstilles forventninger til antallet af bevillinger, som gi-
ves i forbindelse med en temaindkaldelse.

På Industriens Fonds hjemmeside findes en oversigt over de 
temaindkaldelser, som Fonden har afholdt. Selvsamme sted 
kan man se, hvilke projekter, der er etableret i kølvandet på 
hver enkelt temaindkaldelse.

EGENUDVIKLEDE PROJEKTER
Foruden de ansøgninger, som Industriens Fond modtager via 
temaindkaldelser og ansøgningsskemaet, så udvikler Fonden 
også projekter af egen drift – og kan i særlige tilfælde vare-
tage projektledelsen af projekterne internt i sekretariatet. 
Det vurderes afhængig af indsats og emne, om en egentlig 
projekt- eller programledelse skal lægges i Fondens sekre-
tariat. Omkostningerne til projekter og projektledelse, der er 
forankret i Fondens sekretariat, vil indgå i Fondens årsregn-
skab som driftsomkostninger, der dog ved særlige noter er 
specificeret. Dette gælder dog ikke lønomkostninger som 
ikke opgøres selvstændigt men indgår i Fondens samlede 
lønomkostninger.

VIDENDELING
Industriens Fond arbejder kontinuerligt med at udvikle meto-
der for, hvordan ny viden kan gøres anvendelig i den enkelte 
virksomhed. Den viden, der udvikles af eksperter og forske-
re, kan nogle gange være vanskelig direkte at implementere, 
hvis ikke virksomhederne har været involveret i selve udvik-
lingsprojektet.
 Industriens Fond har derfor arbejdet med at finde en me-
tode, så det bliver tydeligt for flere virksomheder, hvordan 
den viden og erfaring, der er opbygget i et projekt, kan bruges 
mere bredt og af flere virksomheder. Blandt andet har det 
været vigtigt at kunne vise, at en virksomheds introdukti-
on af nye former for forretningsmodeller eller processer kan 
forventes at skabe en værdiforøgelse, som overstiger den 
indsats, der ligger i at introducere eksempelvis en ny arbejds-
gang eller en ny produktionsmetode i virksomheden. 
 Konkret arbejder Industriens Fond med Proof-of-Con-
cept-metoden, hvor virksomheder og forskere i samarbejde 
tester nye modeller, værktøjer eller processer i en række virk-
somheder. Der, hvor det på et rimeligt antal cases viser sig, 
at den nye model, det nye værktøj eller den nye proces har en 
reel og positiv effekt, tages der initiativ til at rulle modeller, 
værktøjer eller processer ud til en større gruppe af virksom-
heder, så flere kan få gavn af de positive resultater. Brugen 
af Proof-of-Concept-metoden indarbejdes ofte i de søsatte 
projekter, så anvendelighed og test bliver en naturlig del af 
det enkelte projekts arbejde og fokus.
 Derudover bidrager Fondens sekretariat gennem formid-
lingsaktiviteter og sparring til, at projekternes resultater og 
aktiviteter udbredes til flest muligt. Disse aktiviteter pågår 
både undervejs i et projektforløb, men også efter at projekt-
forløb er blevet afsluttet. I formidlingsmæssigt øjemed sø-
ger Fonden ydermere at fremme viden om projekter gennem 
forskellige kommunikationskanaler samt ved afholdelse af 
arrangementer, der bringer relevante aktører sammen. 
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EVALUERING OG EFFEKTVURDERING
I alle projekter opstilles evaluerings- og effektmål forud for et 
projekts iværksættelse. Evaluering omhandler såvel den kon-
krete projektudførelse i relation til fremdrift og økonomisk 
bevilling som opgørelse af en form for effektvurdering. Alle 
bevilligede projekter skal således fra starten af kunne gøre 
rede for, hvad det er for en forandring projektet søger at ska-
be, hvordan denne forandring opnås, og ikke mindst hvordan 
den måles. Disse overvejelser sammenfattes ved projektstart 
i en evalueringsstrategi.
 Anskueliggørelse af, om en virksomhed eksempelvis op-
lever, at de kan øge produktiviteten eller omsætningen som 
følge af, at den har anvendt ny viden eller nye arbejdsmo-
deller, vil ofte være udslagsgivende for, om metoden bliver 
mulig at udbrede til flere og derved får størst positiv gen-
nemslagskraft.
 Effekt på konkurrenceevnen hos en virksomhed er imid-
lertid vanskelig at isolere til en enkelt handling eller model. 
For at bedømme eller estimere en effekt opstilles derfor ofte 

en række indikatorer, der følges og måles. Herved kan man 
ikke nødvendigvis tilskrive øget konkurrenceevne til den spe-
cifikke aktivitet, men det er Industriens Fonds erfaring, at et 
fokus på en mulig effekt desuagtet gør projekter mere red-
skabsorienterede, og at udbredelse af metode og viden der-
ved vil øges.
 Da det som nævnt er vanskeligt at isolere den konkrete 
effekt på konkurrenceevnen af et projekt, såvel i enkeltvirk-
somheder som på makroniveau i Danmark, har Industriens 
Fond valgt at lade effektevalueringsindsatsen tage sit teo-
retiske udgangspunkt i overensstemmelse med principperne 
i Den Logiske Model. 
 I Fondens projektportefølje er der mange forskelligartede 
projekter. Evalueringer og effektmålinger kan af selvsamme 
årsag se meget forskellige ud. Fælles for de fleste projekter 
er dog, at de ved projektets afslutning udgiver en kort formid-
lingsegnet rapport, der beskriver de mest afgørende dele af 
projektets forløb og resultater. Ydermere foretages der eks-
tern evaluering på en række af Fondens projekter.

DEN LOGISKE MODEL



LEDELSE OG 
ORGANISATION

Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som be-
står af i alt seks medlemmer. Den daglige drift varetages af se-
kretariatet under ledelse af Fondens administrerende direktør.

BESTYRELSENS ROLLE 
OG SAMMENSÆTNING
I overensstemmelse med Industriens Fonds fundats udpe-
ger DI – Dansk Industri to medlemmer til Fondens bestyrel-
se. Danmarks Nationalbank og Erhvervsministeren udpeger 
hvert et medlem. De to sidste bestyrelsesmedlemmer udpe-
ges af bestyrelsen i henhold til den vedtagne kompetence-
profil for bestyrelsen. 
 Udpegningen sker i forbindelse med Industriens Fonds års-
møde, der hvert år afholdes i marts, og udpegningen gælder for 
en periode på tre år for det enkelte medlem. På Fondens hjem-
meside findes bestyrelsens svar på Erhvervsfondsudvalgets 16 
anbefalinger til god fondsledelse. Ydermere findes én samlet 
kompetenceprofil for hele bestyrelsen, samt individuelle kom-
petenceprofiler på hvert af de seks bestyrelsesmedlemmer.

ORGANISERING OG LEDELSES- 
FORHOLD I SEKRETARIATET
Det daglige arbejde i Fondens sekretariat ledes af direktio-
nen, som består af adm. direktør Mads Lebech, der er ansat 
af bestyrelsen. 
 Sekretariatet bestod i 2017 desuden af otte fuldtidsansat-
te, som er organiseret i en udviklingsafdeling, en projektafde-
ling, en formidlingsafdeling og en administrationsafdeling.

FONDENS ARBEJDE MED TRANSPARENS
Industriens Fonds bestyrelse prioriterer transparens hvad an-
går Fondens drift og aktiviteter. Herunder om Fondens egne 
økonomiske resultater, strategi for placering af formue, samt 
styring og effekt af de projekter, som Fonden støtter. Disse 
oplysninger bliver løbende offentliggjort og opdateret på In-
dustriens Fonds hjemmeside.
 Ved at sikre indblik i Fondens arbejdsform og økonomiske 
dispositioner, ønsker Fonden at medvirke til en fortsat for-
bedret forståelse for danske fondes betydning for værdiska-
belsen i Danmark. Et arbejde som Industriens Fond i øvrigt 
støtter yderligere op om gennem medlemskabet af det, i de-
cember 2017, etablerede ”Fondenes Videnscenter”.
 Fondens bestyrelse har valgt at besvare 16 principielle 
spørgsmål om god fondsledelse. Disse besvarelser er sam-
men med kompetenceprofiler og Fondens generelle gover-
nance-politik tilgængelige på Fondens hjemmeside. Ligele-
des er en række forhold særligt belyst i Fondens årsrapport 
og ledelsesberetning.
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LEDELSE OG 
ORGANISATION

LEDELSE OG ORGANISATION

TILSYN
Industriens Fond er, jævnfør lovgivningen på området, regi-
streret som en erhvervsdrivende fond, idet formuen stammer 
fra tidligere realkreditaktiviteter (Industriens Realkredit). In-

Sten Scheibye, formand (mand, f. 1951)
Direktør, Cand. Scient., Lic. Scient.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2008.
Nuværende mandatperiode udløber i 2020.
Udpeget af Dansk Industri.

Jesper Møller, næstformand (mand, f. 1956)
Direktør, Cand.merc.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2013.
Nuværende mandatperiode udløber i 2019.
Udpeget af Dansk Industri.

Torben M. Andersen (mand, f. 1956)
Professor, Lic.oecon., PhD.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2014.
Nuværende mandatperiode udløber i 2020.
Udpeget af Danmarks Nationalbank.

Lisbet Thyge Frandsen (kvinde, f. 1960)
DIrektør, Cand.polyt.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2011.
Nuværende mandatperiode udløber i 2021.
Valgt af Industriens Fonds bestyrelse.

Torben D. Svanholm (mand, f. 1958)
Adm. direktør, Cand.polyt.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2005.
Fratrådt ved årsmødet 2018.
Valgt af Industriens Fonds bestyrelse.

Lars Sandahl Sørensen (mand, f. 1963)
COO, Cand.merc.
Indtrådt i Industriens Fonds bestyrelse i 2011.
Nuværende mandatperiode udløber i 2020.
Udpeget af Erhvervsministeren.

dustriens Fond er på denne baggrund underlagt et tilsyn fra 
Erhvervsstyrelsen. Fonden har endvidere både eksternt, såvel 
som offentligt udpeget repræsentation i bestyrelsen.

BESTYRELSEN 2017

Industriens Fonds bestyrelse har i forbindelse med sit årsmøde som nyt bestyrelsesmedlem valgt Marie-Louise 
Bjerg, adm. direktør i Mountain Top Industries ApS. Hun erstatter Torben Svanholm, adm. direktør i RM Rich. Müller 
A/S, som havde meddelt, at han efter mere end 12 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Fra venstre: Jesper Møller 
(næstformand), Lisbet Thyge 
Frandsen, Torben M. Andersen, 
Sten Scheibye (formand) 
Lars Sandahl Sørensen 
og Torben D. Svanholm.



Industriens Fonds regnskab 
beskriver Fondens uddelings- 
aktiviteter og projektaktiviteter, 
Fondens daglige drift, indtjening 
og forvaltning af Fondens formue.

REGNSKAB

Fondens bestyrelse beslutter uddeling til flere 
former for projektaktiviteter. Der er uddelinger, 
som direkte meddeles en ekstern modtager og 
dermed indgår i regnskabet som en ”klassisk” 

uddeling. Til tider er der en mindre del af disse, som dispo-
neres af Fondens sekretariat. Imidlertid er der også projek-
taktiviteter, som bestyrelsen beslutter at iværksætte, hvor 
den samlede forankring og forvaltning sker i Fondens eget 
sekretariat. Disse vil ikke fremgå af årets regnskabsresultat 
som formelle uddelinger, men alt andet lige fremgå som ad-
ministrative omkostninger, der regnskabsmæssigt optræder 
under Fondens egne drifts- og projektomkostninger og kon-
teres, når de afholdes.
 Industriens Fonds bestyrelse havde på sit årsmøde i marts 
2017 som overskudsdisponering valgt at hensætte 160 mio. 
kroner til uddelinger til relevante projekter, som ville fremme 
dansk erhvervslivs, og i særdeleshed dansk industris konkur-
renceevne – herunder op til 42 mio. kroner til skabelsen af et 
strategisk betydningsfuldt 3D-print videns- og innovations-
projekt, som i 2017 blev etableret under navnet AM-Hub.

ÅRETS RESULTAT 2017
Årets resultat for 2017 udgør 2.508,7 mio. kroner mod 81,0 
mio. kroner i 2016. I resultatet for 2017 indgår kursgevinster 
ved salg af aktier i Nykredit A/S på 2.246,9 mio. kroner. 
 Årets resultat på 2.508,7 mio. kroner tilgår den disponible 
kapital. Af den disponible kapital fragår 242,5 mio. kroner, 
som overføres til henlæggelse til uddelinger, således at den 
samlede uddelingsramme for 2018 udgør 250 mio. kroner. 
Samlet set er den disponible kapital forøget med 2.266,2 mio. 
kroner fra 2016 til 2017.
 Fondens uddelinger for 2017 udgør netto 152,5 mio. kroner, 
idet uddelinger til nye projektbevillinger for 170,5 mio. kroner 
modregnes tilbageførsler for 18,0 mio. kroner vedrørende tid-
ligere år. Tilbageførsler af hele eller dele af tidligere bevillinger 
sker, såfremt et helt eller dele af et projekt ikke er gennemført.
 Industriens Fond udfører selv projekter, hvor der ikke regn-
skabsmæssigt hensættes midler, men hvor de faktisk afhold-
te udgifter vil fremgå af de kommende års driftsudgifter. 
 Industriens Fonds regnskabsprincip er således, at i sådanne 
såkaldte ”egne” projekter vil omkostninger blive konteret som 
en driftsudgift i takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed 
vil der i de løbende driftsudgifter komme til at indgå projek-
trelaterede omkostninger, som ikke reelt kan betragtes som 
administrative. Fondens administrationsomkostninger udgø-
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REGNSKAB 

res således af det samlede sekretariat, formidlingsindsatsen 
og ressourcer til at gennemføre projekt- og programrelaterede 
indsatser. Fondens administration er tilrettelagt på den måde 
for at sikre et kompetent og proaktivt beredskab og derigen-
nem opnå den største effekt af Fondens midler. I 2017 har så-
danne projektudgifter, som dermed indgår i Fondens samlede 
driftsudgifter, udgjort 4,5 mio. kroner, som er opført i regnska-
bet som ”egne projekter”.  Hertil kommer lønomkostninger til 
de medarbejdere, der er ansat til aktiviteterne, som indgår i de 
samlede lønomkostninger afholdt i Fonden.
 Endvidere er der i en række af de større projekter i den sam-
lede bevilling, som bestyrelsen beslutter, over for den ekster-
ne bevillingshaver gjort opmærksom på, at der er hensat en 
særskilt andel af den samlede bevilling til konkrete udgifter, 
afholdt af Fonden. Det kan eksempelvis være til evaluering og 
projektomkostninger som særlige hjemmesider, rejser eller 
lignende. Her er Industriens Fonds regnskabsprincip, at disse 
udgifter vil blive konteret som en særskilt projektudgift i takt 
med, at den faktiske udgift afholdes. I 2017 har udgiften til 
sådanne aktiviteter været på 0,67 mio. kroner. 
 Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2017 forelagt 194 
projektforslag, og der blev foretaget uddelinger til i alt 32 
nye projekter. 
 De rent administrative udgifter var i 2017 på 12,9 mio. kro-
ner mod 12,5 mio. kroner i 2016. Forskellen skyldes blandt 
andet behovet for at engagere faglig ekspertise i forbindelse 
afhændelse af aktier i Nykredit A/S.

FORMUEUDVIKLING 
OG PLACERINGSSTRATEGI
Fonden fik i 2017 mulighed for at afhænde det meste af sin 
hidtidige aktiebeholdning i Nykredit A/S, hvor Fonden havde 
en ejerandel på 4,7 procent.  En aktiepost som ikke hidtil hav-
de givet løbende afkast. Fondens likvide formue blev således 

øget med 3 mia. kroner. Der er fastholdt en aktiepost i Nykre-
dit A/S på 0,34 procent, som i forhold til handelsprisen på de 
afhændede aktier svarer til en værdi på 231 mio. kroner.
 Fondens samlede formue kan således ved årets udgang 
opgøres til 4,3 mia. kroner og en balancesum på knap 5 
mia. kroner.
 Fonden har en investeringsstrategi, der mindst én gang 
årligt behandles af bestyrelsen. Risikoprofilen for Fondens 
investeringer betragtes som relativt konservativ. I 2017 fik 
Fonden godkendt nye vedtægter med et nyt anbringelses-
mandat for formueforvaltningen, som udvidede muligheder-
ne for valg af aktivklasser mm. betydeligt.
 Fondens formelle ”bundne kapital”, som er mindstekravet 
til værdier, der ikke kan uddeles, er på 1 mio. kroner. Fonden 
har således med de nuværende værdier store frihedsgrader 
til uddeling.

REGNSKABSMÆSSIGE 
FORVENTNINGER TIL 2018
På baggrund af den øgede formue, som nævnt ovenfor, og et 
deraf forventet øget afkast, har bestyrelsen en målsætning 
for uddelingsniveauet for 2018 på 250 mio. kroner. 
 Som en følge af heraf udvider Fonden i foråret 2018 sin 
medarbejderstab. Der er tale om en medarbejder til projekt-
udviklingsopgaver med mere samt en formidlings- og we-
bmedarbejder til at styrke indsatsen for at sprede viden og 
erfaringer fra Fondens godt 120 aktive projekter.
 Bestyrelsen vil gendrøfte investeringsstrategien i første 
halvår af 2018, hvor der forventes afsluttet en mere grund-
læggende strategiproces for Fondens uddelingsaktiviteter og 
arbejdsmetoder.
 I forlængelse heraf vil bestyrelsen således også konkret 
tage stilling til de mere langsigtede forventninger til udde-
lingsniveau og aktiviteter.
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OVERSIGT OVER AKTIVE PROJEKTER

På de kommende sider findes en oversigt over alle Fon-
dens aktive projekter. Projekterne optræder kronologisk 
i forhold til, hvilket år bevillingerne er givet. På hjemme-
siden www.industriensfond.dk/projekter kan der læses 
mere om de enkelte projekter.

OVERSIGT OVER 
AKTIVE PROJEKTER

2009 Industriens Fonds Hus i Kina · Opførelse af Industriens Fonds 
Hus i Kina. Bygningen vil huse det danske universitetscenter i 
Beijing – et samarbejde mellem alle de større danske universite-
ter og University of Chinese Academy of Science (UCAS).

99,0 mio. kr. Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet, Bygnings- 
styrelsen og Lundgaard & 
Tranberg Arkitekter

ÅR PROJEKT BEVILLING ANSØGER

2010 Sourcing Excellence · Projektet har til formål at udvikle en mo-
del, som skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne ved at 
give virksomhederne mere viden om sammenhængen mellem 
produktion, indkøb og innovation. Det vil gøre det muligt at øge 
virksomhedernes samlede værdiskabelse.

6,2 mio. kr. Aalborg Universitet

2010

2011

2010

Robotteknologi (AIM) · Undersøgelse af hvilke typer af virksom-
heder, der indtil nu har haft fordele af at indføre avanceret auto-
matiseringsteknologi, og hvilke typer af forandringer i ledelse og 
organisation en succesfuld implementering har krævet. Projek-
tet vil afdække fordele og forudsætninger for succesfuld imple-
mentering af robotteknologi og skabe et benchmarkingværktøj, 
som virksomheder kan benytte i arbejdet med automatisering.

Opfindelsernes Hus · Udstillingen ”Opfindelser” åbnede i for-
sommeren 2013 på Experimentarium. Opfindelser skal være med 
til at vække unges interesse for teknologi og naturvidenskab. 
Derudover skal det være en udviklings- og innovationsplatform, 
hvor danske virksomheder kan udstille deres produkter. Projek-
tet betragtes som aktivt, fordi Fonden i de første to år af udstil-
lingens levetid dækker drift, fornyelser og en skolekonkurrence.

Global Leadership Competences · Afdækning og udbredelse af 
hvilke ledelseskompetencer danske virksomheder skal kunne 
mestre, for at håndtere de interkulturelle udfordringer, der op-
står internt i virksomhederne i takt med at virksomheder arbej-
der på tværs af lande og kulturer.

12,0 mio. kr.

14,1 mio. kr.

 
5,7 mio. kr.

Copenhagen Business 
School, Syddansk Universi-
tet, Teknologisk Institut og 
Aalborg Universitet

Experimentarium

DI – Dansk Industri og Copen-
hagen Business School
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2011 Europaskolen · Med midlerne sikres det, at Europaskolen i Kø-
benhavn igangsættes og dermed bidrager til dens etablering. 
Desuden finansierer Fonden arkitektkonkurrencen, der skal leve-
re bud på en visionær ramme for Europaskolen.

32 mio. kr. Københavns Kommune

ÅR PROJEKT BEVILLING ANSØGER

2011 Besøgscenter · Opførelse af et særligt besøgscenter for elever i 
folkeskolen og gymnasiet i og omkring Niels Bohrs Science Park.

4,0 mio. kr. Københavns Universitet
 

2012

2012 

2012

2013 

2013

2013

2012

Værktøjer til innovation i global produktudvikling · Projektet 
har til formål at udvikle tre konkrete softwarebaserede værktø-
jer, som skal styrke virksomhedernes beslutningsgrundlag ved 
tilrettelæggelse og innovation inden for global produktudvikling. 
Værktøjerne fokuserer på performancemåling, beslutningspro-
cesser og innovationsmodellering.

Idéværket · Opførelse af udstilling med fokus på innovations-
processer. Udstillingen er sammentænkt med udstillingen Op-
findelser, som Fonden i forvejen har finansieret.

MADE · MADE (Manufacturing Academy of Denmark) er et net-
værk mellem industri og forskning, der har til formål at generere 
og implementere ny viden om produktion, som kan være med til 
at løfte produktionen i Danmark til nye niveauer.

Growth Opportunities of Danish SME’s · Forskningsprojekt der 
skal udvikle en række metoder og vækststrategier, der kan un-
derstøtte processerne omkring produktudvikling, produktkrav 
samt anvendelsen af netværksbaserede ressourcer for MMV’er.

fablab@school · Et aktionsbaseret forskningsprojekt, der skal 
udvikle en ny undervisningsform – fablab@school – samt af-
prøve denne gennem konkrete læringsforløb på tre folkeskoler. 
Undervisningsformen skal forberede elever i alderen 11-15 år med 
kompetencer inden for digitale designprocesser og innovation.

Leanrejsen · Udbredelse af læring fra igangværende projekt om 
lean. Viden udbredes til virksomheder.

Radikal forenkling (udrulning) · Udrulning af proof-of-concept, 
der skal sikre, at flere MMV’er kan få gavn af forenklingsmeto-
den. Herudover fokus på den videre forskning omkring forenk-
lingsmetoden.

6,0 mio. kr.

13,3 mio. kr.

12,0 mio. kr.

4,0 mio. kr.

3,0 mio. kr.

5,2 mio. kr.

11,0 mio. kr.

Danmarks Tekniske 
Universitet

Experimentarium

MADE-partnere, herunder 
Teknologisk Institut og 
FORCE Technology

Danmarks Tekniske 
Universitet

Aarhus Universitet, Aarhus 
Kommune, Vejle Kommune 
og Silkeborg Kommune

DI – Dansk Industri

Danmarks Tekniske 
Universitet og Valcon
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ÅR PROJEKT BEVILLING ANSØGER

Copenhagen Capacity og 
Copenhagen Business School

2013 Center for Computerbaseret Matematikundervisning · Projek-
tets formål er at bidrage til udvikling af matematikundervisning 
med computere der fastholder nogle af fagets kerneområder. 
Centrets rolle er at understøtte lærerne i dette i form af sparring, 
videndeling og kvalitetssikring.

2,0 mio. kr. Københavns Universitet

2013 Center for Ejerledede Virksomheder · Etableringen af Center for 
Ejerledede Virksomheder på CBS har til formål at sikre at flere 
virksomhedsejere gennemfører et succesfuldt ejerskifte. I pro-
jektet udvikles ny viden og nye værktøjer, som kan anvendes af 
ejeren og hans eller hendes rådgivere i at tilrettelægge ejerskif-
teprocessen.

22,8 mio. kr. Copenhagen Business School 
og INSEAD

2014

2014

2014

2014

2014

Danish Water Technology House · Etablere og dokumentere en 
global eksportklyngemodel for vandsektoren gennem etablering 
af et kontor på markedet i Singapore. Projektet vil have særlig 
fokus på MMV’er.

IPR Business Insight · Læring fra et tidligere projekt ’IPR Turna-
round’ viser, at der findes en særlig gruppe af virksomheder, hvor 
der med fordel kunne udvikles nogle målrettede koncepter, som 
vil gøre det nemmere for virksomhederne at overkomme deres 
IPR-udfordringer og støtte dem i at øge deres IPR indsats. Det 
vil projektet arbejde med.

Driving Competitiveness · Projektet vil kortlægge virksomheder 
og vidensmiljøer, der arbejder med servitization i Danmark. I pro-
jektet vil læring og redskaber til fremme af servitization blive 
videreudviklet og udbredt til en bred skare af virksomheder.

Danske Ideer 2015-2017 · Projektet rekrutterer cirka 80 personer 
fra universiteter og start-ups, og etablerer et 10-dags uddannel-
sesforløb som skal styrke deltagernes forståelse af innovation 
og forretningsudvikling med fokus på teknologi. Sideløbende 
udvikler deltagerne deres egen idé, som indgår i Singularity Uni-
versity konkurrencen. Vinderen får et betalt sommerophold på 
universitetet.

Go International · Stimulere MMV’er til øget eksport gennem 
et faciliteret match mellem en eksportparat virksomhed og et 
‘internationalt talent’.

7,9 mio. kr.

4,7 mio. kr.

8,0 mio. kr.

3,0 mio. kr.

3,7 mio. kr.

Ferskvandscentret og 
Syddansk Universitet

Patent- og Varemærke- 
styrelsen

Copenhagen Business School

Dare Disrupt
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ÅR PROJEKT BEVILLING ANSØGER

Dansk Arkitektur Center og 
Leaderlab

2014 Simplimize · Projektet skal skabe et solidt fundament af RF-
vD-metoderne, og sikre forankring blandt MMV’er, samt private 
og offentlige institutioner. Projektet bygger på seks kompeten-
ceinitiativer, som skal sikre en aktiv involvering af både virksom-
heder og deres medarbejdere, og har fokus på at skabe forank-
ring af projektmetoderne. 

15,0 mio. kr. Industriens Fond, Valcon, 
Danmarks Tekniske Universi-
tet og Teknologisk Institut

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Bæredygtig produktion i SMV’er · Projektet lader studerende, 
undervisere og forskere løse konkrete virksomheds- udfordringer, 
så SMV’er bliver bedre til at indarbejde bæredygtighed i deres 
daglige drift og strategi. Projektet vil munde ud i en række bæ-
redygtigheds-værktøjer for SMV’er og en opkvalificering af DTU’s 
matchmaking mellem virksomheder og studerende generelt.

Forretningsstrategier for bæredygtig produktion 3.0 · Udvikle 
og implementere forretningsstrategier for bæredygtig produk-
tion i 20 case-virksomheder, så virksomhederne opnår markeds- 
og konkurrence-fordele ved at satse på bæredygtig produktion.

Project Half Double · Formålet er at forbedre projektarbejdsfor-
men i virksomheder på samme måde som Lean har forbedret 
virksomhedernes daglige drift. Projektets metode udvikles ind-
ledningsvist gennem syv pilotvirksomheder i første og 13 virk-
somheder i anden fase, forudsat positive evalueringsresultater.

Danish Tech Challenge 2015-2017 · Videreførelse af projektet 
’Danish Tech Challenge’ i årene 2015-2017. Formålet er at afholde 
en iværksætterkonkurrence og acceleratorprogram for teknolo-
gitunge ideer. I konkurrencen tilbydes 20 udvalgte iværksætter-
virksomheder individuel rådgivning og sparring om produkt- og 
forretnings-udvikling. Projektet afsluttes med et awardshow, 
hvor vinderen kåres

Stram Kæden · Projektets formål er at skabe en bølge af opti-
mering af forsyningskæder i dansk erhvervsliv ved at udvide og 
forstærke samarbejdet mellem 20 ankervirksomheder og 6-8 af 
deres respektive underleverandører. Vidensopsamlingen kom-
munikeres bredt til det øvrige erhvervsliv.

Sustainable Build · Udvikle en fælles innovations- og formid-
lingsplatform, som skal bringe byggeriets aktører sammen og 
fremme bæredygtig produktion og konkrete innovationsprojek-
ter. Projektet tager afsæt i to temaer, der behandles gennem to 
årelange processer.

5,8 mio. kr.

6,9 mio. kr.

12,5 mio. kr.

9,0 mio. kr.

10,0 mio. kr.

5,8 mio. kr.

Danmarks Tekniske 
Universitet 

Aalborg Universitet, Gate 21 
og Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling 
NordDanmark

Implement Consulting Group, 
Aarhus Universitet og 
Danmarks Tekniske 
Universitet

Scion DTU

DI – Dansk Industri, Copenha-
gen Business School, Valcon 
og Implement Consulting 
Group
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CLEAN 

2015 SpinIn 2.0 · Udrulning af SPIN-metoden til de øvrige danske 
universiteters iværksættermiljøer, således at metoden udgør ét 
blandt de forskellige tilbud, universiteterne allerede har for at 
styrke iværksættermiljøet på deres universitet.

3,8 mio. kr. Aarhus Universitet, Syddansk 
Universitet, Copenhagen 
Business School, Aalborg 
Universitet, Københavns 
Universitet og Danmarks 
Tekniske Universitet

2015 Praksis- og innovationshuset · Projektet har til formål at skabe 
optimale rammer for at erhvervslivet kan bruge det Praksishus, 
der er under etablering på Metropol til at samarbejde med stu-
derende og undervisere. Virksomheder skal kunne teste og ud-
vikle deres produkter og services i naturlige omgivelser.

10,5 mio. kr. Professionshøjskolen 
Metropol 

2015

2015

2015

2015

2015

Suitable for Markets in Asia  · Udbrede elementer af Sui-
table-metoden til andre asiatiske  markeder. Fokus på Thailand, 
Indonesien, Filippinerne og Sydkorea. Projektet engagerer de lo-
kale danske virksomheder, afholder en række aktiviteter og ud-
vælger 3-5 virksomheder, der efterfølgende kører et individuelt 
suitableforløb, hvor formålet er at udvikle en markedstilpasset 
suitableløsning.

Nye standarder i vindindustrien · Projektet har til formål at ac-
celerere modningen af strategisk vigtige kompetencer i den dan-
ske vindindustri gennem udvikling af standarder og procesopti-
mering. Hypotesen er, at forbedrede processer og standarder vil 
sikre et vigtigt løft til virksomhederne på tværs af den danske 
vindindustri og vil gøre både virksomheder og vindenergi som 
teknologi mere konkurrencedygtig.

Industrial Data Analysis Service · Projektets formål er at etable-
re en enhed på Københavns Universitet, der matcher den viden, 
der er på universitetet om forskellige kompetencer vedrørende 
Big Data med virksomheders konkrete udfordringer. Enheden - 
IDAS - skal være et sted, virksomheder kan henvende sig, hvis de 
ønsker at etablere samarbejde med videnspersoner om Big Data. 
Ligeledes lægges der vægt på kompetenceopbygning blandt 
studerende og forskere. 

Fra Big Data til Big Business · Projektet handler om at øge kom-
petenceniveauet i virksomheder ift. at kunne tænke forretning 
ud af Big Data, hvad enten det er data, virksomheden selv har, 
eller data, som virksomheden har brug for.

Clean Solutions · Projektet har til formål at løfte eksporten af 
grønne danske løsninger gennem en kortlægning og koordine-
ring af indkomne leads, samt udvikling af en guide til etablering 
af virksomhedssamarbejde om systemeksport.

6,0 mio. kr. 

5,4 mio. kr. 

5,0 mio. kr.

7,5 mio. kr.

6,9 mio. kr.

Kata Fonden og Eksportrådet

Vindmølleindustrien, 
Offshoreenergy.dk og FORCE 
Technology

Københavns Universitet

Copenhagen Business School 
og Aalborg Universitet
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Copenhagen Business School

2015 Big Data by Security · Projektet er målrettet håndtering af 
fortrolighedsproblematikken relateret til Big Data. Projektet 
skal finde løsninger på den udfordring, der ligger i at man ikke 
ønsker (eller ikke lovligt må) give andre adgang til fortrolige 
data. Ved hjælp af ”Secure Multiparty Computation” skal der 
udvikles en kryptologisk teknologi. Projektet resulterer i to 
løsninger, der begge kan skabe værdi for danske virksomheder. 
Disse er henholdsvis ”lånoptagelse” og ”elforbrug”.

7,6 mio. kr. Københavns Universitet, 
Alexandra Instituttet og 
Copenhagen Business School 

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Big Data Business Academy · Formålet med projektet er at ska-
be større strategisk bevidsthed om Big Data hos ledelsesnivea-
et i dansk erhvervsliv, samt at opkvalificere danske virksomhe-
der til kommerciel udnyttelse af Big Data. 

Junior Talent · Talentprogram, der har til formål at øge kom-
petencerne hos de fagligt stærke elever i 8. og 9. klasse og 
derved sikre, at de udvikler og udfolder deres fulde potentiale 
gennem målrettede aktiviteter og via faglig fordybelse, der 
opkvalificerer elevernes valg af ungdomsuddannelse og karriere 
(STX, HTX, HHX, EUX samt udvalgte virksomheder fra dansk 
erhvervsliv).

Career Mentoring Programme · Skalering af en afprøvet men-
torordning, der skal sikre at mere højspecialiseret arbejdskraft 
forbliver bosiddende i Danmark ved at hjælpe den ansattes 
medrejsende ægtefælle med at  komme i job.

ATV Mentor · Match af erfarne tidligere virksomhedsledere og 
vækstorienterede erhvervsledere i et et-årigt mentorforløb med 
fokus på virksomhedens vækst.

Knæk koden til nødhjælpsmarkedet · Udvikle en innovativ 
og open-source nødhjælpsplatform, som skal samle NGO’er, 
erhvervsliv og forskere for at udvikle, teste og kommercia-
lisere målrettede løsninger til nødhjælpsmarkederne. 4-6 
demonstrationsprojekter, hvor virksomheder i samarbejde med 
NGO’er udvikler de innovative løsninger, danner grundlaget for 
etableringen af nødhjælpsplatformen, hvor virksomheder kan få 
adgang til den nyeste viden og tilgå en direkte samarbejds- og 
salgsplatform til NGO’erne.

Big Social Data Analytics · Projektet handler om at udvikle 
værktøjer, hvormed virksomheder kan bruge sociale data til for-
retningsudvikling og innovation. Værktøj og forskning formidles 
til virksomheder og studerende.

7,0 mio. kr.

1,3 mio. kr.

0,5 mio. kr. 

1,0 mio. kr.

5,3 mio. kr.

6,2 mio. kr.

CLEAN, Danmarks Tekniske 
Universitet, Teknologisk 
Institut og Alexandra Insti-
tuttet

Akademiet For Talentfulde 
Unge Øst

Lyngby-Taarbæk Vidensby

Akademiet for de Tekniske 
Videnskaber, Dansk Erhverv, 
Håndværksrådet og PwC

Acces2innovation, Aalborg 
Universitet, Københavns 
Universitet, Røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp
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Aarhus Vand og Eksportrådet

2015 Smart City World Labs · Pilotprojekt, der har til formål at anven-
de danske kernekompetencer ved at udvikle og pilotteste en ny 
form for eksportmodel, der kan være katalysator for eksport af 
danske Smart City løsninger. Det ønskes konkret at etablere et 
Smart City living lab samarbejde mellem danske virksomheder 
og singaporeanske living labs. Projektet er rettet mod danske 
SMV’er med kompetencer inden for de ”bløde” brancher på den 
ene side og virksomheder inden for de ”hårde” brancher på den 
anden. I projektet fokuseres overordnet på lys og mobilitet. Cirka 
50 virksomheder forventes i større eller mindre grad at deltage 
i projektet.

5,4 mio. kr. GATE21, Quercus Group, 
Danmarks ambassade i 
Singapore og Danmarks 
Tekniske Universitet

2015 OPP-platforme til eksport · Projektet har til formål at udvikle 
og etablere en platform for et offentligt-privat samarbejde med 
henblik på at øge afsætningen af danske MMV’ers løsninger in-
den for miljø, energi og klima til megabyerne New York City og 
Shanghai.

3,2 mio. kr. DI – Dansk Industri, State of 
Green og Syddansk Univer-
sitet

2015

2015

2015

2016

2015

Project Access · Støtte til et talentprojekt – Project Access - som 
har til formål at oplyse og vejlede danske studerende om in-
ternationale topuniversiteter. Project Access tilbyder målrettet 
vejledning til danske studerende om udlandsophold, herunder 
online mentorordninger, løbende workshops, seminarer og inspi-
rationsforedrag.

Danske virksomheders veje til eksport · Forskningsprojekt, der 
skal vurdere kvaliteten og effekterne af eksportfremmeydelser 
hos danske virksomheder og udarbejde analyser, der mere præ-
cist afdækker, hvilke mekanismer der kan føre til positive eks-
portfremmeeffekter.

Ledelse i ejerledede virksomheder · Indsigt i ledelse og bestyrel-
sesarbejde i ejerledede virksomheder inden og efter et ejerskif-
te er af betydning for virksomhedens fortsatte virke. Projektet 
komplementerer aktiviteter i Center for Ejerledede Virksomhe-
der på CBS.

Idrættens Innovationslab · Danmarks Idrætsforbund vil i samar-
bejde med DI og Sport Event Denmark etablere et innovations-
lab, hvor virksomheder kan innovere produkter og services, som 
kan bringes i anvendelse ved nogle af de store idrætsevents som 
finder sted i Danmark. 

WTA California · Projektet har til formål at etablere en salgsal-
liance af danske vandvirksomheder, som kan fremme eksporten 
af danske systemløsninger inden for drikkevand til Californien.

0,1 mio. kr.

6,5 mio. kr.

2,0 mio. kr.

4,2 mio. kr. 

4,0 mio. kr.

Danish Students Abroad

Københavns Universitet

Copenhagen Business School 

Danmarks Idrætsforbund, 
DI – Dansk Industri og Sport 
Event Danmark 
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Herning Kommune, Erhvervs-
rådet Herning og Ikast 
/Brande og LærDansk 
Herning

2015 Afrikanisering – Fra Næstved til Nairobi · Projektet skal gennem 
en række fokuserede virksomhedsforløb udvikle en eksportmodel til 
brug for mellemstore danske virksomheder, der ønsker eller allerede 
i begrænset omfang opererer på udvalgte markeder i Østafrika.

2,6 mio. kr. DI – Dansk Industri 

2016

2016

2016

2016

2016

Talent Management · Projektet vil foretage en 360 graders af-
dækning og synliggørelse af op til 500 flygtninges kompetencer 
allerede i asylfasen og forud for boligplacering, så kommuner får 
bedre vilkår for at påbegynde en tidlig virksomhedsrettet ind-
sats. Projektet vil også afdække erhvervslivets behov i de delta-
gende kommuner og sikre igangsættelse af virksomhedspraktik 
allerede i asylfasen.

Talent Programme Aarhus · Projektet vil udnytte asyl- og inte-
grationsfasen til at udvælge de 50 mest arbejdsmarkedsparate 
blandt kommunens tildelte flygtninge og afprøve en model for 
et målrettet, hurtigt og intensivt match med udvalgte virksom-
heder. De udvalgte kandidater indsluses herefter i et individuelt 
tilrettelagt 12 måneders virksomhedsforløb. 

Teach First Danmark Science-strategi 2016-2019 · Projektet 
skal gennemføre den science-strategi som Teach First har lagt 
for perioden 2016-2019 og som skal danne rammerne for, at de-
res nuværende forberedelses- og læringsprogram tones til yder-
ligere at styrke undervisningen i matematik og naturvidenskab, 
herunder ved at rekruttere og videreuddanne kompetente og 
fagligt stærke naturvidenskabelige universitetsuddannede til at 
blive lærere i folkeskolen.

Center for Innovation · Forankret i et Center for Innovation på 
CBS, samarbejder forskere og eksperter fra CBS, SDU og TI om 
at skabe viden om, hvad der driver innovationen i virksomheder 
og hvilke typer af innovationsaktiviteter, der fører til bedst per-
formance. Denne viden bliver omsat til et ”intelligent” bench-
markværktøj, som virksomheder kan bruge til at få bevidsthed 
om egen innovationsperformance og -potentiale. Der vil som en 
del af benchmarkværktøjet være anbefalinger til brugbare værk-
tøjer og kontakter mv., som kan bringe virksomheden på et nyt 
stadie i innovationsintensitet. Der er i projektet inkluderet en 
større indsats til at få viden og værktøjer forankret hos virksom-
heder i målgruppen.

Projekt Ny Fremtid · Projektet vil afdække de konkrete kvalifika-
tions- og uddannelsesbehov i områdets metalbranche og udvikle 
og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsforløb for op til 
100 flygtninge på Herningsholm Erhvervsskole. De ”uddannede” 
flygtninge udsendes herefter i praktikforløb hos de involverede 
metalvirksomheder.

6,5 mio. kr.

4,4 mio. kr. 

3,9 mio. kr. 

20,0 mio. kr. 

6,2 mio. kr. 

Integrationsnet, Sønde 
borg Kommune, Asylprojekt 
Sønderborg og Danfoss

Aarhus Kommune og Pluss

Teach First Denmark

Copenhagen Business 
School, Syddansk Universitet 
og Teknologisk Institut
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Dagbladet Børsen

2016 Naturvidenskabsfestival 2016-18 · Formålet er at få flere unge 
til at vælge naturvidenskabelige uddannelser gennem formidling 
af spændende oplevelser samt viden herom. Projektet består af 
en række aktiviteter (MasseEksperimentet og Testoteket som 
de største), der støtter skolerne i at udvikle aktiviteter i festiva-
lugen (uge 39). Ca. 150.000 børn og unge engageres i festivalen.

3,4 mio. kr. Astra

2016 Det Rigtige Laboratorium · Projektets formål er at styrke inte-
ressen for bioteknologi og udbrede kendskabet til dens prakti-
ske anvendelse blandt gymnasieelever. Dette ved at etablere et 
funktionelt biovidenskabeligt laboratorie, der har til formål at 
fungere som en innovativ udgave af avanceret laboratorieudstyr. 

1,2 mio. kr. Biotech Academy

2016

2016

2016

2016

2016

Professional Engineering Academy · Projektet vil medvirke til 
at sikre en øget ”teknisk” arbejdsstyrke via et fagligt målrettet 
opkvalificeringsprogram for flygtninge med ingeniør- og naturvi-
denskabelig baggrund. 

3P-netværket · Formålet med 3P-Netværket er at etablere et 
mentor- og virksomhedsnetværk, hvor sydfynske erhvervsledere 
hjælper hinanden med at besætte ledige stillinger til flygtninge 
på en velkendt måde: Via netværk.

JobMatch · Projektet vil danne to branchespecifikke virksomheds-
netværk af 20-25 virksomheder i henholdsvis transportbranchen 
og fremstillingsindustrien baseret på rekrutteringsbehov. Der 
etableres forsøg med indslusningscentre (virksomhedsforelagte 
screenings-, personlighedstest-, og introduktionsforløb), hvor-
efter der faciliteres 24 måneders brancherettede IGU-forløb for 
de flygtninge, der er ”kommet igennem” ansættelsessamtaler 
og personlighedstests.

Task Force til industrien · Projektet vil etablere to lokale Task 
Forces bestående af repræsentanter fra erhvervsliv og relevante 
organisationer, som vil ”sparke døren op” hos SMV’er og bidrage 
med viden, sparring og værktøjer ift. rekruttering af flygtninge 
til ledige stillinger.  

Industri Gazelle · Industriens Fond sponsorerer Børsens Gazel-
le program, således at der årligt i tre år uddeles en pris blandt 
gazellerne til en industrivirksomhed. Til sponsoratet knyttes en 
række annonceringsmuligheder, hvor Fonden vil sætte fokus på 
Fondens projekter og viden om, hvad der driver vækst.

3,1 mio. kr. 

1,4 mio. kr. 

4,3 mio. kr. 

3,4 mio. kr. 

1,5 mio. kr. 

Ingeniørforeningen

Erhvervsintegration Nord 
og Sisyfos

Ramsdal Gruppen

Cabi, Silkeborg Kommune og 
Favrskov Kommune
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Danish Crowdsourcing, 
Københavns Universitet og 
Copenhagen Business School

2016 UNLEASH · Et initiativ, der skal samle 1000 udvalgte unge glo-
bale talenter i aldersgruppen 20-25 i Danmark, og sammen med 
en række danske virksomheder finde løsninger og strategier, der 
kan bidrage til opfyldelsen af de 17 verdensmål. Af de 1000 talen-
ter vil 900 være fra udlandet og cirka 100 fra Danmark.

2,0 mio. kr. Foreningen UNLEASH

2016

2016

2016

2016

2016

Engineering i skolen · Formålet er at udvikle en dansk engine-
ering-didaktik og at bringe engineering ind i den danske grund-
skoles 4.-9. klassetrin.

HumanImpact  · HumanImpact handler om systematisk at til-
føre danske virksomheder specialiseret humanistisk viden om 
deres kunder, så virksomhederne styrker deres innovationsevne.

Fremtidens digitale virksomhed · Projektet vil gennemføre en 
række seminarer og udviklingsforløb, der skal understøtte ca. 20 
danske virksomheder med at omsætte visionerne fra Industri 
4.0 til konkrete løsninger i virksomhederne, og få virksomhe-
derne til at opnå en større forståelse for teknologianvendelse i 
deres forretningsmodel og produkter. Der opbygges sideløbende 
et ”Industri 4.0 - IoT open innovation netværk”, således at akti-
viteterne og erfaringerne fra projektet kan videreføres mellem 
virksomhederne.

Værdi-kædereaktion · Projektet har til formål at skabe en øget 
bevidsthed hos teknologitunge virksomheder til at kunne se den 
kontekst produkterne benyttes i gennem øget forståelse for bru-
geradfærd og teknologianvendelse. Derved øges virksomheder-
nes evne til at differentiere deres produkter fra konkurrenternes.

SMV Crowdsourcing Lab · Projektet vil forbedre danske SMV’ers 
evne til at skabe innovation gennem crowdsourcing. 20 virksom-
heder skal igennem et lærings-/træningsprogram i kombination 
med et konkret crowdsourcing projekt. Der etableres derudover 
et SMV Crowdsourcing Netværk.

5,0 mio. kr. 

7,8 mio. kr.

0,9 mio. kr. 

1,3 mio. kr. 

3,1 mio. kr. 

Engineer the Future

Københavns Universitet, 
DI – Dansk Industri, Dansk 
Erhverv og Symbion

Indesmatech

RoboCluster, InnoByg og 
Brandbase

2016 Agil stage-gate ·Udvikle en ny innovationsmodel på skulderen af 
kendte innovationsmodeller for mellemstore virksomheder: Agil 
stage-gate model. Projektet skal koble to innovationsmetoder 
og dokumentere disse i en 20 siders ”light” manual på baggrund 
af et antal virksomhedsforløb.

2,3 mio. kr. DI – Dansk Industri, GEMBA 
Innovation og Danmarks 
Tekniske Universitet 
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CORE & COMPANY og Copen-
hagen Business School

2016 Innovation på vinger · I et samarbejde mellem leverandører, 
producenter og kunder af dronerelaterede teknologier, skal pro-
jektet identificere potentialet for drone-relaterede produkter og 
produktidéer via teknologisk innovation. Derved øges konkur-
renceevnen i den danske droneindustri.

4,3 mio. kr. Syddansk Universitet og 
UAS Test Center Danmark

2016 Inside-Out ·Projektet vil teste om mellemstore virksomheder i 
lighed med større internationale virksomheder vil kunne opnå 
gevinster ved at spinde projekter ud i et professionelt drevet in-
kubationsmiljø. Der skal derfor gennemføres et prototypeprojekt 
for en model, som kan kompetenceløfte ledere og medarbejdere 
og styrke innovationsevnen i mellemstore danske hardware- og 
produktionsvirksomheder.

3,9 mio. kr. Scion DTU

2016

2016

2016

2016

TechBBQ · Støtte til afholdelse af en konference – TechBBQ, der 
har til formål at sætte fokus på Danmark som teknologiudvikler, 
iværksætternation m.v. Konferencen afholdes i september i et 
summit lignende format. I løbet af dagen inviteres talere fra ind- 
og udland, venture capitalists og business angels. Sideløbende 
afvikles flere aktiviter såsom showcasing af startups, investors’ 
corners, mini-hackathons m.v.

VSA-projektet · Via et virksomheds- og uddannelsessamarbej-
de vil projektet løfte allerede ansatte fra ufaglært til faglært og 
parallelt hermed benytte den frigjorte arbejdsplads til en opkva-
lificeringsmulighed for flygtninge.

Sales and Operations Planning ·Projektet har til formål at udvik-
le et værktøj, som kan implementere Sales & Operations Plan-
ning processer i SMV-segmentet, således at der kan findes en 
veldefineret proces, som afstemmer supply og demand og som 
leverer det nødvendige beslutningsgrundlag til virksomhedens 
ledelse, så der kan træffes rettidige og relevante beslutninger 
om produktionsmængder og nødvendig kapacitet.

The Corporate Garage · Mindre og mellemstore virksomheder 
vil få redskaber og værktøjer til at blive bedre til at skabe værdi 
ud af innovation. Både ved at blive bedre til at håndtere ide-ud-
vikling gennem corporate garages og gennem hurtig test af nye 
ideer gennem preeto-typing.

0,1 mio. kr. 

4,0 mio. kr. 

3,2 mio. kr. 

2,8 mio. kr. 

Foreningen TechBBQ

MidtVask, 3F, Tradium, Arbejds-
markeds-kontoret Midt/Nord, 
LærDansk Aarhus, Integrati-
onsnet, Region Midtjylland og 
Jobcenter Aarhus

Syddansk Universitet
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Københavns Kommune

2016 SDU Supercomputer Challenge 2017 · Projektet har til formål 
at dygtiggøre SDU studerende på tværs af discipliner inden for 
håndteringen af datatunge problemstillinger. Dette gøres ved at 
afvikle en konkurrence, hvor grupper af studerende løser konkre-
te problemer for deltagende virksomheder og giver dem mulig-
hed for at afprøve kompetencer inden for tunge databaserede 
problemløsninger. Samtidig anskueliggøres det virksomhedsret-
tede potentiale i håndtering af store mængder data. 

0,3 mio. kr. Syddansk Universitet

2016

2016

2016

2016

2016

MATChE · Udvikle en metode og værktøj, som kan understøtte 
danske produktionsvirksomheder i at blive i stand til at arbejde 
strategisk med cirkulær økonomi samt effektivt at omstille sig 
til de muligheder, der ligger i cirkulær økonomi.  Mindst 100 virk-
somheder forventes engageret i projektet, mens 15 virksomhe-
der vil indgå direkte i test af værktøjet.  

Digital Growth Path · En videreudvikling af projektet Go Grow 
– et af Fonden støttet og afsluttet program for vækstiværk-
sættere baseret på erfaringsudveksling og netværk mellem 
studenteriværksættere fra universiteter og yngre, etablerede 
vækstorienterede virksomheder. Videreudviklingen består af et 
supplerende uddannelsesspor med fokus på digitalisering og 
banebrydende forretningsmodeller samt en virtuel platform, der 
skal skabe adgang til programmet for interessenter uden for ho-
vedstadsområdet.

Founders of Tomorrow · Projektets formål er at bygge videre på 
den platform som projektet ”Danske Idéer” har skabt. Der af-
holdes fortsat årligt et femdages uddannelsesforløb for ca. 65 
deltagere, hvor deltagerne bl.a skal udvikle deres egen idé, der 
indgår i et udvalgt ophold, som vinderen får betalt. Dertil intro-
duceres to nye aktiviteter – fremtidsbussen og Medieplatform, 
som skal understøtte udbredelse og formidling af konceptet.

Konferencer i ledelse og entreprenørskab · Projektets formål er 
at afholde to internationale og en national konference, der skal 
sætte ledelse og entreprenørskab på dagsordenen i Danmark. 
Konferencerne vil tage et tværfagligt perspektiv og vil bringe ak-
tører fra dansk erhvervsliv, internationale topforskere og danske 
politikere sammen. 

Beijing Design Week · Støtte til at Danmark kan deltage som 
’guest city’ under Beijing Design Week i 2018. Som optakt til Bei-
jing Design Week igangsættes en række aktiviteter i 2017, der 
vil fokusere på danske løsninger inden for bl.a bæredygtig byud-
vikling, smart city, klimatilpasning, samt understøtte Danmarks 
muligheder for at blive udvalgt som guest city. Ca. 60 danske 
virksomheder forventes at deltage ved Beijing Design Week.

3,6 mio. kr. 

3,0 mio. kr.

4,2 mio. kr. 

0,4 mio. kr. 

2,0 mio. kr. 

Danmarks Tekniske 
Universitet, DI – Dansk Indu-
stri og Miljøstyrelsen 

Copenhagen School of 
Entrepreneurship

Dare Disrupt

Copenhagen Business School 
og Københavns Universitet
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Asia House, Innovation 
Center Denmark New Delhi 
og Quercus Group

2016 Talentudvikling i virksomhedspraktikken · Projektets formål er 
at styrke talentudviklingen i erhvervsuddannelsernes praktikdel 
inden for udvalgte industriuddannelser med henblik på at kunne 
udvikle et handlingsorienteret inspirationsmateriale, der kan un-
derstøtte de uddannelsesansvarlige på virksomhederne i deres 
arbejde med talentfulde lærlinge.

0,9 mio. kr. Professionshøjskolen 
Metropol

2016 Åbent Entreprenørskab · Nationalt samarbejde om at bringe 
eksterne intra-/entreprenører fra/til universiteterne og derigen-
nem udvikle en iværksætterkultur og et økosystem på tværs af 
danske universiteter, som vil styrke konkurrenceevne og innova-
tion hos både nye og eksisterende virksomheder.

35,0 mio. kr. Danmarks Tekniske 
Universitet, IT-Universitetet 
i København, Aarhus 
Universitet og Aalborg 
Universitet 

2016

2017

2017

2016

Tænketanken Europa 2017-2019 · Videre støtte til tænketanken. 
Der lægges fortsat vægt på, at der er tale om et samarbejdspro-
jekt mellem DI – Dansk og CO-Industri, samt at det er formålet, 
at der i tænketanken opnås såvel uvildighed som uafhængighed. 

Copenhagen ITS Hackathon · Projektets formål er at facilitere 
et såkaldt Hackathon-forløb for danske virksomheder med hen-
blik på at udvikle og teste nye løsninger inden for Intelligente 
Transport Systemer (ITS) og afslutningsvist fremvise dem for 
ca. 4000 delegerede ved ITS World Congress 2018, der afholdes 
i København.

Dual Vækstledelse · Udvikling af en åben digital platform, her-
under ledelsesværktøjer og -metoder, der kan understøtte dan-
ske lederes forståelse af eksponentielt lederskab. Helt konkret 
vil projektet forbedre ledernes evne til at arbejde med ”dual 
vækstledelse”, dvs. blikket for den lineære (kortsigtet) og den 
eksponentielle (langsigtet) vækst, mhp. at blive bedre til at lede 
innovations- og forandringstiltag (ved siden af driften) i deres 
virksomhed.  Værktøjerne testes hos tre virksomheder over en 
6-måneders periode, og projektets resultater videreformidles i 
et peer-to-peer netværk. 

Gateway to India´s Smart Cities  · Formålet med projektet er at 
tilgængeliggøre ”100 Smart Cities” – et indisk byudviklingspro-
gram, der fokuserer på bæredygtig udvikling af de indiske byer, 
og som aktuelt efterspørger løsninger og produkter, der poten-
tielt set kan leveres af danske virksomheder for danske SMVer. 
Målet er, at 45 SMVer deltager i et til formålet skræddersyet for-
løb på hvilken baggrund der kan udvikles en model, der udbredes 
til andre danske virksomheder. 

6,0 mio. kr.

0,6 mio. kr.

2,5 mio. kr.

1,1 mio. kr. 

Tænketanken Europa

Københavns Kommune

KRING Innovation
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Copenhagen Business School 
og DI – Dansk Industri

2017 iLEAD · Projektet har til formål at teste og udvikle et digitalt 
ledelsesværktøj, herunder ledelsesudviklingsforløb, som kan 
øge lederes ledelseskapabilitet i en digitaliseret og globaliseret 
verden samt forny måden, hvorpå man arbejder med at ændre 
ledelsesadfærd. I projektperioden testes tre forskellige lederud-
viklingsforløb på cirka 400 erhvervsledere.

7,1 mio. kr. Copenhagen Business School, 
Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet

2017 

2017

2017

2017

2017

Innovation for Leadership (I4L) · Projektets formål er at opkva-
lificere nuværende ledere til bedre at kunne lede i den digitale 
økonomi. Projektet vil skabe indsigt i den digitale økonomis le-
derroller med fokus på de nye kompetencer, der kræves for at 
levere og lede i den digitale virkelighed.

Ledelse i unoterede danske virksomheder · Støtte til udvikling 
af benchmarking værktøjer og en online platform, der har til for-
mål at give danske ledere mulighed for at måle deres egen ledel-
sesmodel og deres egen tidsallokering op mod andre relevante 
ledere. Dette er mhp. at understøtte ledernes forståelse for kon-
sekvenserne af deres ledelsesform for virksomhedens drift. Am-
bitionen er, at mindst 5000 individuelle benchmarking rapporter 
om ledelsespraksis og mindst 400 rapporter om tidsforbrug er 
sendt ud til de deltagende virksomhedsledere.

Ledelses-GPS til en ny tid · Projektets formål er at udvikle og 
afprøve en række ledelses- værktøjer og praksisser, der kan ruste 
ledere til nye krav inden for bl.a. ledelse på distance, kundedre-
vet innovation, talentudvikling og digitalt indfødte.  Værktøjerne 
udvikles af og afprøves i 10 virksomheder. 

Danish Tech Challenge 2018-2020 · Videreførelse af iværksæt-
terprogrammet Danish Tech Challenge (DTC) i årene 2018-2020.

Crowdforudsigelser fra frontlinjen · Formålet med projektet 
er at afprøve en metode for indsamling af kollektiv intelligens 
blandt virksomheders frontmedarbejdere mhp. at kunne iden-
tificere og forudsige virksomhedsspecifikke trusler og spirende 
forretningsmuligheder i de globale markeder.

1,7 mio. kr.

6,6 mio. kr.

2,2 mio. kr.

10,5 mio. kr.

3,2 mio. kr.

IT-Universitetet i København

Københavns Universitet og 
Copenhagen Business School

Copenhagen Business School, 
Syddansk Universitet, 
Aalborg Universitet og NOCA 

Scion DTU

2017 DTM 4.0 · Danmarks Tekniske Museum undersøger i samarbejde 
med DI – Dansk Industri koncept og budget for etableringen af 
et tidsvarende nationalt teknisk museum, som formidler dansk 
industri og teknologiudvikling i en moderne kontekst.

5,3 mio. kr. Danmarks Tekniske Museum 
og DI – Dansk Industri

2017 Open Science Platform · Formålet med projektet er at udvikle 
en platform, hvor industriel grundforskning er gratis og åbent 
tilgængeligt for interesserede forskere og virksomheder. 

2,5 mio. kr. The interdisciplinary Nano-
science Center (iNANO), 
Aarhus Universitet
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DI – Dansk Industri

2017 TechBBQ 2017-2019 · Støtte til afholdelsen af TechBBQ over en 
treårig periode. Fondens konkrete støtte går til to aktiviteter 
rettet mod industrien: en meet n’ greet mellem 25 erhvervslede-
re og tech startups samt en showcasing til erhvervsledere. 

1,0 mio. kr. Foreningen TechBBQ

2017 Lifeskills linie 10 · Formålet med projektet er at udvikle en tvær-
gående, understøttende og erhvervsintegreret indsats målrettet 
forberedelse til og optag på erhvervsuddannelser. Metoden er 
et nyt linjefagsprogram for udfordrede 10. klasses-elever med 
hovedfokus på både faglighed og personlige læringselementer 
samt overgangen til erhvervsuddannelser og erhvervsliv generelt. 

8,7 mio. kr. LøkkeFonden, Høje- 
Taastrup Kommune og 
NEXT Erhvervsuddannelser

2017

2017

2017

2017

VL Døgnet 2017: Back to School · Støtte til afholdelse af VL Døg-
net 2017: En interaktiv vidensdag, der har til formål at sætte fo-
kus på fremtidens udfordringer og muligheder. Sponsoratet går 
primært til afholdelse af et særarrangement den 31. maj 2017, 
hvor Industriens Fond sammen med Center for Ejerledede Virk-
somheder og Copenhagen Business School er værter for et fag-
ligt arrangement med middag for erhvervsledere.

SDG Accelerator · Accelerere den private sektors engagement i 
SDG-agendaen. De deltagende virksomheder vil indgå i et acce-
lerations- og innovationsforløb mhp. at identificere nye forret-
ningsmuligheder i regi af SDG’erne samt bruge engagementet 
i SDG-dagsordenen som profilerende element i virksomhedens 
positionering internt såvel som eksternt.

Genanvendelse af plastaffald · I projektet vil det samfunds-
mæssige potentiale i Danmark for genanvendelse af plast blive 
synliggjort, og virksomheder vil blive inspireret til at tænke i gen-
anvendelse (i et kommercielt og innovativt perspektiv) på tværs 
af hele værdikæden. 

Fra filantropi til forretning · Udvikle ny viden og metoder, der 
integrerer SDG’erne i virksomhedernes produktion og værdikæder 
til gavn for eksporten i dansk erhvervsliv. De deltagende virksom-
heder vil indgå i konkrete udviklingsforløb med det formål at ud-
vikle nye forretningsmuligheder, skalere disse og nå nye markeder 
med udgangspunkt i SDG’erne. Projektet komplementeres af et 
vidensudviklingsben mhp. udbredelse af projektets resultater. 

0,1 mio. kr.

8,9 mio. kr.

2,8 mio. kr.

5,3 mio. kr.

Copenhagen Business School 
og Center for Ejerledede 
Virksomheder

UNDP Nordic Representation 
Office og Deloitte

Plastindustrien, Aalborg 
Universitet og Aage 
Vestergaard Larsen A/S

2017 AM Hub · AM Hub skal styrke dansk erhvervslivs konkurrenceev-
ne gennem øget anvendelse af 3D-printteknologien. I indsatsen 
vil der blive sat fokus på, hvordan nye teknologier påvirker for-
retningsmodeller og kan være en kilde til innovation, bæredygtig 
produktion og værdiskabelse for SMV’er i Danmark.

46,0 mio. kr. AM-Hub Danmark



ÅRSBERETNING 2017 · INDUSTRIENS FOND   –   65

OVERSIGT OVER AKTIVE PROJEKTER

ÅR PROJEKT BEVILLING ANSØGER

Dansk Arkitektur Center og 
Leaderlab

2017 Praktik i Tyskland · Formålet med projektet er at få flere danske 
studerende til at tage et praktikophold i tyske virksomheder. De 
danske studerende vil opnå et kompetenceløft i forhold til deres 
tyskkundskaber både fagligt og sprogligt, og på denne måde sik-
re en konkurrencemæssig fordel for danske virksomheder, som 
arbejder med det tyske marked.

0,9 mio. kr. Dansk-Tysk Handelskammer

2017

2017

2017

2017

2017

Nordic Health Lab · Etablere et førende living lab for innovati-
ve sundhedsløsninger, som skal udvikle, teste og demonstrere 
konkrete kommercielle løsninger med globalt vækstpotentiale i 
et ”live” setting. 

Skolernes Innovationsdag · Formålet med projektet er at fort-
sætte og udvikle Skolernes Innovationsdag, som har
været afholdt tre gange.

Besøgscenter for sundhed og velfærd ·Et forprojekt som skal 
konkretisere og afsøge muligheden for at opstille en veldoku-
menteret business case for opførelsen såvel som for driften af 
et Nationalt Besøgscenter for sundhed og velfærd.

Smart Home · Projektet skal udvikle og afprøve et strategi- og in-
novationsforløb, der skal bistå virksomheder inden for Smart Ho-
me-industrien med at udvikle nye digitale forretningsmodeller. 

Sustainable Build · Støtte til videreudvikling af Sustainable 
Build innovationsmodellen med særlig udvikling af ny fokus på 
eksportaktiviteter.

8,9 mio. kr.

2,1 mio. kr.

1,8 mio. kr.

5,2 mio. kr.

2,8 mio. kr.

Nyt Hospital Nordsjælland

Experimentarium

Healthcare DENMARK

Aarhus Universitet
og Alexandra Instituttet

2017 SMV-bestyrelsen som digital katalysator · Udvikle et online 
læringsforløb samt en række værktøjer, der kan løfte kompe-
tenceniveauet hos SMV-bestyrelser, herunder deres strategiske 
forståelse og arbejde med digitale forretningsmodeller

6,7 mio. kr. Aarhus Universitet, 
Danmarks Tekniske 
Universitet og Væksthus 
Midtjylland

2017 E-eksport via online markedspladser · Projektet har til formål at 
styrke danske B2B virksomheders kompetencer og forståelse af, 
om og hvor de kan afsætte deres produkter/services via online 
markedspladser. I projektet udvikles en række konkrete værktø-
jer og metoder til at understøtte danske virksomheder med at 
sælge via online markedspladser.

8,8 mio. kr. Copenhagen Business School 
og DI Handel
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CLEAN, Danmarks Tekniske 
Universitet, Teknologisk 
Institut og Alexandra 
Instituttet

2017 Digitale forretningsmodeller til fremtiden · Projektet skal gen-
nem en række læringsaktiviteter og en samling lettilgængelige 
metoder og værktøjer hjælpe danske fremstillingsvirksomheder 
særligt indenfor B2B segmentet med at arbejde strategisk in-
denfor samt udvikle nye digitale forretningsmodeller.

4,0 mio. kr. Teknologisk Institut, BTech 
Aarhus Universitet og 
Aarhus Maskinmesterskole

2017 DigiB2B · Støtte til udvikling og test af et generisk værktøj, der 
kan understøtte danske SMVer i deres anvendelse af digitale 
forretningsmodeller, herunder vise hvordan SMVer kan ska-
be, levere og indfange værdi gennem udvikling af nye digitale 
forretningsmodeller. I projektet inddrages aspekter ift. part-
nersamarbejder, ressourcer, aktiviteter, kunderelationer og ind-
tægtsstrømme.

2,7 mio. kr. Syddansk Universitet, 
Aarhus Universitet, 
Delendorff Advisory,  
Force Technology, Tænke-
tanken DEA og Lifestyle & 
Design Cluster

2017

2017

UNF Science Camps 2017 · Sponsorat til Ungdommens Naturvi-
denskabelige Forenings Sommer Camp.

Digital Business Transformation · Projektet skal styrke digitali-
seringen i danske SMV’er ved at eksperter tilbyder virksomheder 
hjælp til praktiske forløb i førende test- og demonstrationsfaci-
liteter i Danmark.

0,1 mio. kr.

6,5 mio. kr.

Ungdommens Natur- 
videnskabelige Forening
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