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Forord

Konkurrencedygtige virksomheder er fundamentet for det 
danske samfund. De skaber vækst og beskæftigelse, og 
beriger hver dag kunder i både Danmark og i udlandet. 
Virksomheder udtænker, udvikler og fremstiller produkter 
som mange af os bruger hver eneste dag, og mange dan-
ske virksomheder leverer enestående serviceydelser som er 
værdsatte af kunderne.

Heldigvis er danske produkter og løsninger også popu-
lære under fremmede himmelstrøg. Og det skal de blive 
ved med at være. Det kræver, at danske virksomheder 
konti nuerligt forbedrer sig og øger konkurrenceevnen. 
Netop det formål arbejder vi for i Industriens Fond.

Ved at udvikle og støtte forandringsskabende aktiviteter og 
projekter, hjælper vi de danske virksomheder med hele ti-
den at forny sig og forbedre sig. Udfordringerne er mange, 
men det er mulighederne også. Af samme grund sætter vi 
projekter i gang på flere forskellige områder.

Sidste år uddelte Industriens Fond i alt 259 mio. kroner 
til 46 nye projekter. Projekterne beskæftiger sig med ny 
teknologi, iværksætteri, ledelse, innovation, kompetenceud-
vikling, produktion, bæredygtighed, cybersikkerhed og me-
get andet. Så variationen er stor. Men fælles for alle projek-
terne er ønsket om at skabe positive forandringer for små 
og mellemstore virksomheder – både i den enkelte virksom-
hed og for dansk erhvervsliv generelt.

Flere af fondens indsatser oplevede stor fremdrift sidste år. 
Arbejdet med bæredygtighed og FNs 17 verdensmål fyldte 
meget, og mange virksomheder har i løbet af 2019 været i 
berøring med projekter, der skal hjælpe dansk erhvervsliv 
med at udnytte de muligheder og den efterspørgsel, som 
verdensmålene forventeligt kommer til at generere i de 
kommende år. Det arbejde fortsætter vi med fremadret-
tet, så danske virksomheder i stigende omfang formår 
at skabe nye forretningsmodeller, produkter og service-
ydelser, der kan møde efterspørgslen fra en omstillings-
ivrig omverden.

Industriens Fonds cybersikkerhedsindsats har også fyldt 
meget i det forgangne år. Nye initiativer blev søsat og se-
nest er en national hub med fokus på cybersikkerhed blevet 
etableret i samarbejde med en lang række partnere. Cyber-
sikkerhedsindsatsen er i høj grad stadig aktuel. Og i løbet af 
2020 sigter vi efter at videreudvikle indsatsen, så der – ud 
over det konstante fokus på virksomhedernes udfordringer 
– også arbejdes yderligere med iværksætteri og talentud-
vikling inden for cybersikkerhed.

Digitalisering var også højt på agendaen sidste år. Mange 
af fondens projekter omhandler virksomheders omstilling 
til en mere digital produktion og nye digitale forretnings-
modeller. Fondens temaindkaldelse om konkurrencekraft i 
blockchain-teknologien materialiserede sig i en række nye 
projekter og indsatsen for at digitalisere dansk erhvervsliv  

varer ved i de kommende år – blandt andet via fondens se-
neste temaindkaldelse om datadreven vækst.

I nærværende årsberetning præsenteres en række af In-
dustriens Fonds projekter og aktiviteter. Vi har inddelt 
dem i 10 kategorier, som viser hvilke emner og indsatsområ-
der, der særligt interesserer os, og hvor vi mener, at fonden 
kan gøre en forskel for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 
Vi håber, at emnerne også interesserer dig. 

God læselyst!

Sten Scheibye

Formand

Thomas Hofman-Bang

Adm. direktør
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Bæredygtighed (SDG)

Arbejdet med bæredygtighed i dansk erhvervsliv har over en 
årrække stået højt på agendaen i Industriens Fond. Gennem 
et bæredygtigt sindelag kan virksomheder opnå omkostnings-
besparelser og udnytte ressourcer bedre. Men derudover kan 
bæredygtighed også være en konkurrenceparameter, som stil-
ler virksomheder bedre i den globale konkurrence.

I arbejdet med bæredygtighed har fonden særligt haft fokus på 
udviklingen og afsætningen af bæredygtige danske produkter 
og løsninger på det globale marked. Ofte har blikket været ret-
tet mod virksomheder inden for cleantech, energi og klimaløs-
ninger. Men også på andre områder har fondens projekter gjort 
en indsats.

Etableringen af House of Green står i dag som et fysisk eksem-
pel på fondens arbejde med bæredygtighed og ønsket om at 
bistå danske virksomheder i at afsætte bæredygtige produk-
ter på det globale marked. Men også en temaindkaldelse om 
bæredygtig produktion viser fondens mangeårige interesse for 
emnet > .

Bæredygtighed er en kompleks størrelse, der ofte relaterer sig 
til aktiviteter som rækker langt ud over virksomhedens egen 
daglige drift. På den baggrund har fonden iværksat en række 
projekter, som går i indgreb med hele værdikæder på én og 
samme gang. Med tilknytning til det byggede miljø er projektet 
Sustainable Build sat i søen for at binde investorer, bygherrer, 
arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndværkere og materiale-

producenter bedre sammen, i et forsøg på at udvikle og imple-
mentere bæredygtige produkter og metoder i byggesektoren. 
Også i projektet Genanvendelse Af Plast samarbejder kunder 
og leverandører om design og nye løsninger – blandt andet 
gennem det nyoprettede plastakademi Cirkla – med henblik 
på at genbruge plast i meget større omfang fremadrettet. Det 
samme gør sig gældende for projektet Verdensmål i Værdi-
kæden, hvor der arbejdes med spild, cirkularitet og tværgå-
ende processer for at gøre forholdet mellem restauranter og 
deres leverandører mere bæredygtigt.

Gennem de seneste år har FN’s 17 verdensmål formet en ram-
me for det globale arbejde med bæredygtighed, og målene har 
i stigende omfang vundet indpas i Industriens Fonds arbejde 
på bæredygtighedsområdet. Helt overordnet er verdensmåle-
ne nu skrevet ind i fondens strategi, og derudover har fonden 
støttet en række projekter med verdensmålene som et konkret 
og altdominerende omdrejningspunkt.

I projekterne SDG Accelerator, SDG Business Booster og Fra 
Filantropi Til Forretning sigtes der efter at hjælpe mindre og 
mellemstore virksomheder med at omsætte verdensmålene 
til vækst. Dels kigges der på produkt- og forretningsudvikling, 
dels arbejdes der med strategiske overvejelser, dels er der et 
målrettet afsætningsfokus med eksport for øje. De indsatser er 
mundet ud i en række virksomhedscases >  og gode eksem-
pler >  fra den danske industri.

PROJEKTER

House of Green

Sustainable Build

Genanvendelse Af Plast

Cirkla

Verdensmål i Værdikæden

SDG Accelerator

SDG Business Booster

Fra Filantropi Til Forretning

FN’s Verdensmål Som  
Konkurrenceparameter

Responsible Business – A  
Competitive Advantage

INDEX Awards

Elektrificering Af Industrien

https://stateofgreen.com/da/house-of-green/
file:
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.sustainablebuild.dk/om/
https://www.industriensfond.dk/PlastGenanvendelse
https://cirkla.dk/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home.html
https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdg-business-booster
https://www.danskindustri.dk/sdg
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/en/home/about/participating-companies.html
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/en/home/about/participating-companies.html
file:
file:
https://www.danskindustri.dk/sdg/cases/
https://stateofgreen.com/da/house-of-green/
https://www.sustainablebuild.dk/om/
https://www.industriensfond.dk/PlastGenanvendelse
https://cirkla.dk/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/da_dk/home.html
https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdg-business-booster
https://www.danskindustri.dk/sdg
https://vl.dk/event/aarstema2019/
https://vl.dk/event/aarstema2019/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://theindexproject.org/about
https://eliindustrien.dk/
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Tesen bag bæredygtighedsarbejdet er, at i takt med at flere 
borgere, virksomheder, byer og lande står overfor store udfor-
dringer med eksempelvis urbanisering, sundhed, drikkevand, 
miljø og energi, så vil efterspørgslen efter gode løsninger stige. 
Med vedtagelsen af FN’s 17 verdensmål, der skal nås i 2030, 
vil den efterspørgsel yderligere bredes ud og intensiveres – og 
det er den efterspørgsel som danske virksomheder skal gøres i 
stand til at udnytte gennem ovennævnte projekter.

I løbet af 2019 er fokusset på bæredygtighed kun blevet stør-
re. Blandt andet satte VL Døgnet og de mange VL Grupper 
fokus på verdensmålene gennem projektet FN’s Verdensmål 
Som Konkurrenceparameter og den indsats forventes at blive 
yderligere foldet ud i 2020 hvor projektet Responsible Busi-
ness – A Competitive Advantage kulminerer ved et VL Døgn 
der sætter ansvarlighed øverst på agendaen.

Det var også i 2019 at en god håndfuld INDEX Awards blev 
uddelt til ambitiøse designere og forretningsudviklere, der ud-
vikler bæredygtige løsninger på globale udfordringer. Allerede 
nu bliver potentielle prisvindere nomineret frem mod næste 
uddeling, der, med bæredygtighed og innovation som altover-
skyggende tema, finder sted i 2021.

2019 var også året hvor Industriens Fond for alvor tog fat om 
udfordringen med at elektrificere den danske industri. Ved at 
virksomheder i højere grad benytter grøn energi opnås en ræk-
ke umiddelbare besparelser samtidigt med at industrien kan 
sætte yderligere skub på sin grønne omstilling. Det er målet 
med projektet Elektrificering Af Industrien.

Også i de kommende år kommer FNs 17 verdensmål til at spille 
en stor rolle i det danske og internationale erhvervsliv. I det 
lys forventes det, at fonden også fremadrettet kommer til at 
beskæftige sig med bæredygtighedsagendaen og danske virk-
somheders evne til at øge konkurrenceevnen på baggrund af 
verdensmålene og en global grøn omstilling.

Helt overordnet er 
verdensmålene nu skrevet 
ind i fondens strategi, og 
derudover har fonden 
støttet en række projekter 
med verdensmålene som et 
konkret og altdominerende 
omdrejningspunkt.

https://vl.dk/event/aarstema2019/
https://vl.dk/event/aarstema2019/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://theindexproject.org/about
https://eliindustrien.dk/
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Cybersikkerhedsindsats

Danske virksomheder bliver i stigende omfang udsat for cy-
berkriminalitet. Det koster på både bundlinje, kundeforhold og 
renommé. Derfor er det vigtigt at stille skarpt på virksomhe-
dens kritiske infrastruktur, dataopbevaring og medarbejdernes 
adfærd.

Cyberkriminalitet rammer på mange forskellige måder, og det 
handler om at være teknologisk såvel som kompetencemæs-
sigt rustet til at forebygge, identificere og håndtere cyberkrimi-
nalitet. Med det udgangspunkt har Industriens Fond iværksat 
en særlig indsats for at styrke dansk erhvervslivs modstands-
dygtighed mod cyberkriminalitet, og har afsat 100 mio. kroner 
til formålet.

Cybersikkerhedsindsatsen handler helt overordnet om tre ben 
– kultur, modstandsdygtighed og udvikling > . Mange af de 
projekter og initiativer som fonden har søsat som led i indsat-
sen er tværgående og berører ofte to eller alle tre ben, og kig-
ger eksempelvis både på de ansattes adfærd og sikkerheden i 
de produkter og løsninger, som den enkelte virksomhed udby-
der og eksporterer.

Cybersikkerhedsindsatsen er således meget varieret. Med fo-
kus på kompetencer og uddannelse tager projektet Styrkel-
se Af Strategiske Cyberkompetencer fat i bestyrelseslaget i 
dansk erhvervsliv, som skal rustes til en ny virkelighed, hvor cy-
bersikkerhed spiller en hovedrolle. Uddannelse inden for cyber-
sikkerhed er også på agendaen i initiativet Uddannelsespro-

jekt For SMV. Projektet har skabt et kursus med to forskellige 
forløb – ét forløb for IT-professionelle i mindre og mellemstore 
virksomheder og et mere generelt forløb som bredt beskæfti-
ger sig med virksomheders arbejde inden for cybersikkerhed 
> . Fremtidens arbejdsstyrke er også tænkt ind i cybersik-
kerhedsindsatsen. Det sker blandt andet i projektet Trænings-
platform For Cybersikkerhed, der udvikler en særlig platform, 
hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen kan 
engagere, inspirere og træne gymnasieelever og studerende 
gennem meetups og hackathons med cybersikkerhed som om-
drejningspunkt. Platformen var i 2019 blandt andet vært for DM 
i cybersikkerhed for gymnasieelever, der blev afholdt i Aalborg 
> .

Som led i cybersikkerhedsindsatsen er der udviklet to værktøjer 
– Spionagetesten og SikkerKollega – der på hver sin måde en-
gagerer og støtter virksomheders medarbejdere i kampen mod 
uønskede gæster. Spionagetesten henvender sig mestendels 
til ledende medarbejdere og fungerer både som et selvevalu-
eringsværktøj, en handlingsmanual med konkrete anbefalinger 
og en dialogstarter, som kan benyttes i direktionslokalet eller 
på bestyrelsesgangen. Onlineapplikationen SikkerKollega er 
et læringsspil om cybersikkerhed på danske arbejdspladser. 
Spillet har en bredere appel og målretter sig til medarbejdere 
alle steder i virksomheden gennem sjove og udfordrende øvel-
ser med fokus på CEO fraud, social engineering, phishing og 
andre former for svindel og bedrag.

PROJEKTER

Styrkelse Af Strategiske  
Cyberkompetencer

Uddannelsesprojekt For SMV

Træningsplatform For Cyber-
sikkerhed

Spionagetesten

SikkerKollega

Fremme Af Åbenhedskultur

CIDI-projektet

Mærkningsordning For  
IT-Sikkerhed

Danish Hub For Cybersecurity

file:
https://www.industriensfond.dk/cyberindsats
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://www.itu.dk/erhvervssamarbejde/cssme
file:
https://www.industriensfond.dk/cyberindsats
https://cyberhack.dk/
https://cyberhack.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=hkkhMfDFtk8
https://spionagetesten.dk/
https://sikkerkollega.dk/
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://www.itu.dk/erhvervssamarbejde/cssme
https://cyberhack.dk/
https://cyberhack.dk/
https://spionagetesten.dk/
https://sikkerkollega.dk/
https://www.industriensfond.dk/CyberVidendeling
https://www.industriensfond.dk/CIDI
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.cyberhub.dk/


7

På tværs af danske virksomheder findes et stort ønske om at 
opnå ny viden og erfaringsudveksle. Med det udgangspunkt 
gik en række virksomheder sammen i projektet Fremme Af 
Åbenhedskultur og fortalte ærligt og åbent om erfaringer med 
cyberangreb og IT-kriminalitet. De fortællinger er nu samlet i en 
serie af virksomhedscases, som alle kan tilgå og lære af > .

Cybersikkerhed kredser primært om trusler i cyberspace. Men 
i takt med at flere og flere fysiske produkter kobles op på in-
ternettet, så skjuler der sig i stigende grad en risiko, når man 
producerer eller implementerer såkaldte IOT-løsninger. Denne 
særlige udfordring adresseres i CIDI-projektet, hvorigennem 
blandt andre Ambitlocker  >  og Lyngsøe Systems  >  har 
arbejdet med øget fokus på cybersikkerhed i produktporteføl-
jen.

En række nye initiativer og aktiviteter har set dagens lys i 2019 
– heriblandt en ny mærkningsordning, samt etableringen af en 
national hub med fokus på cybersikkerhed.

Med henblik på at synliggøre danske virksomheders indsats 
inden for ansvarlig dataanvendelse og IT-sikkerhed tog Indu-
striens Fond sidste år initiativ til projektet Mærkningsordning 
For IT-Sikkerhed, der skal udvikle og implementere et mærke 
som fremhæver de virksomheder, der arbejder målrettet med 
at beskytte både virksomheden, dens produkter og kunderne 
mod trusler udefra.

Der laves heldigvis mange gode cybersikkerhedstiltag rundt 
omkring i Danmark. For at skabe overblik, videndeling og nye 
samlende initiativer er Danish Hub For Cybersecurity etab-
leret på tværs af en række universiteter, erhvervsakademier, 
GTS-institutter og innovationsnetværk. Ambitionen er at skabe 

et økosystem som understøtter innovation hos iværksættere 
og virksomheder, der beskæftiger sig med cybersikkerhed og 
udvikling af sikre produkter. Den nye hub åbnede officielt i mid-
ten af januar 2020.

I løbet af 2020 kommer Industriens Fonds indsats inden for 
cybersikkerhed til at folde sig yderligere ud. Forventeligt med 
yderligere fokus på talentudvikling og iværksætteri på cyber-
sikkerhedsområdet, men også med blikket rettet mod de udfor-
dringer som etablerede virksomheder står med efter et cyber-
angreb, når skaden er sket.

En række nye initiativer og 
aktiviteter har set dagens 
lys i 2019 – heriblandt en 
ny mærkningsordning, 
samt etableringen af en 
national hub med fokus 
på cybersikkerhed.

https://www.industriensfond.dk/CyberVidendeling
https://www.industriensfond.dk/CyberVidendeling
https://sikkerdigital.dk/virksomhed/sammen-mod-cybertrusler/
https://www.industriensfond.dk/CIDI
https://youtu.be/wh6FfMWoZDM
https://youtu.be/wh6FfMWoZDM
https://youtu.be/8zUa3jL3CkM
https://youtu.be/8zUa3jL3CkM
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.cyberhub.dk/
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Digitalisering og nye teknologier

Virksomheder der formår at gribe de muligheder som digitali-
seringen bringer med sig, og desuden lykkes med at implemen-
tere og udnytte nye teknologier, styrker sin konkurrenceevne. I 
en tid hvor teknologier udvikler sig eksponentielt skaber det et 
konstant pres på danske virksomheder, om at være teknologi- 
og omstillingsparate. Det pres er svært at håndtere og derfor 
har Industriens Fond fokus på erhvervslivets evne til at intro-
ducere nye teknologier. Blandt andet har fonden tidligere sat 
fokus på brugen af data i dansk erhvervsliv gennem en tema-
indkaldelse om Big Data > .

Med fondens udspring af fremstillingsindustrien in mente, har 
robotteknologi og automatisering gennem en årrække stå-
et højt på agendaen. Den interesse har naturligt udviklet sig 
yderligere og med projektet Cobot Knowledge Lab er arbej-
det med automatisering i produktionen gået et skridt videre 
til også at have fokus på implementering og brug af samarbej-
dende robotter i danske virksomheder – en indsats der blandt 
andet er mundet ud i cobot-cases fra virksomhederne Dolle og 
Danfoss > .

Det er ikke kun robotter, der i stigende grad har gjort sit indtog 
i dansk erhvervsliv. Brugen af droner har også vist sig nyttig i 
mange tilfælde og i projektet Innovation På Vinger er netop 
udnyttelsen af droneteknologien i højsædet med henblik på at 
udvikle nye drone-løsninger, som kan løse særlige udfordringer 
i erhvervslivet og dermed møde en specifik efterspørgsel fra 
markedet.

En anden teknologi der vinder mere og mere frem er virtual 
reality og augmented reality. Sammen og hver for sig giver de 
nogle helt særlige muligheder til virksomheder – for eksempel 
i forbindelse med videreuddannelse, inspektion eller salg. Pro-
jektet Digital Reality går konkret i indgreb med virksomheder-
ne Jorgensen Engineering, Poul Johansen Maskiner og DESMI 
Ocean Guard > , der blandt andet benytter de nye mulighe-
der inden for produktdesign, montage og service i håb om både 
at effektivisere og opnå bedre kunderelationer.

Digitaliseringen har i den grad ramt dansk erhvervsliv og det 
påvirker virksomhederne på alle leder og kanter. Sammensmelt-
ningen af det digitale og det fysiske ses tydeligt når man taler 
om internet of things. Gennem sensorer og internetopkoblinger 
bliver fysiske produkter koblet til internettet og det giver nog-
le helt enestående muligheder. Men også udfordringer. Begge 
dele er på agendaen i projektet Smart Home, hvor udgangs-
punktet er det intelligente hjem, men hvor fokus blandt andet 
er på virksomhedernes værdikæder og kommercielle mulighe-
der, når flere og flere produkter kommer på nettet.

At gøre sig parat til en digital omstilling handler ikke blot om 
tekniske kundskaber. Det er også en rejse hvor ledelse, tanke-
sæt, innovationshøjde og omstillingsparathed spiller ind. For 
eksempel arbejder projekterne DigiB2B og Digital Business 
Transformation med at bane vejen for en fokuseret digitalise-
ringsproces i danske virksomheder. Det har blandt andet ført 
forandringer med sig hos virksomhederne Holmris B8, RGS 

PROJEKTER

Cobot Knowledge Lab

Innovation På Vinger

Digital Reality

Smart Home

DigiB2B

Digital Business Transformation

SMV-bestyrelser Som Digital 
Katalysator

Industrial Data Analysis Service

Digital Hub Denmark

Avanceret Block Chain i Dansk 
Design

Bottom-Up Blockchain-Værdi-
kæder i Fødevaresektoren

Maritimt Block-Kraft

UnWind

Byggeriets Blockchains

Blockchain Data & Privacy

Denmark-China Blockchain  
Business Bridge

Blockchain Academy Network

https://industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://cobotlab.dk/
file:
file:
https://cobotlab.dk/cases
https://www.industriensfond.dk/droneinnovation
https://www.digital-reality.dk/
https://www.digital-reality.dk/mod-virksomhederne-nyhed/
https://mgmt.au.dk/smarthome/
https://www.industriensfond.dk/DigiB2B
http://digitalbusinesstransformation.dk/
http://digitalbusinesstransformation.dk/
https://cobotlab.dk/
https://www.digital-reality.dk/
https://mgmt.au.dk/smarthome/
https://www.industriensfond.dk/DigiB2B
http://digitalbusinesstransformation.dk/
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://www.big-data.dk/
https://digitalhubdenmark.dk/
https://industriensfond.dk/avanceret-block-chain-i-dansk-design-abcd
https://industriensfond.dk/avanceret-block-chain-i-dansk-design-abcd
https://industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://industriensfond.dk/maritimt-block-kraft
https://industriensfond.dk/unwind
http://byggerietsblockchains.dk/
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://industriensfond.dk/blockchain-academy-network
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Nordic, Aguardio og Comdia > . Også virksomhedernes be-
styrelser spiller en hovedrolle, når der skal digitaliseres, og med 
et tydeligt ledelsesfokus kigges der på netop bestyrelsen som 
medspiller og indpisker i digitaliseringssammenhænge gen-
nem projektet SMV-bestyrelser Som Digital Katalysator.

Mere hands-on er det i projektet Industrial Data Analysis 
Service hvor der arbejdes med specifikke problemstillinger i 
danske virksomheder og projektet arbejder dermed konkret 
med algoritmer, machine learning, billedgenkendelse, data-
basehåndtering og kunstig intelligens i forskellige dele af er-
hvervslivet.

For at brede digitaliseringsindsatsen yderligere ud har Industri-
ens Fond, sammen med en række andre nøgleaktører, bidraget 
til etableringen af Digital Hub Denmark, så der nu findes et 
nationalt samlingssted hvor virksomheder kan få hjælp i pro-
cessen med at omstille forretningen til en digital virkelighed.

I løbet af 2019 er Industriens fonds arbejde med digitalisering 
og ny teknologi yderligere intensiveret. Det er først og frem-
mest sket gennem temaindkaldelsen om Konkurrencekraft i 
Blockchainteknologien hvor en god håndfuld nye projekter er 
sat i søen > .

I projekterne Avanceret Block Chain i Dansk Design, Bot-
tom-Up Blockchain-Værdikæder i Fødevaresektoren, Mari-
timt Block-Kraft, UnWind og Byggeriets Blockchains kigges 
der på anvendelsen af blockchains i bestemte brancher. Blandt 
andet undersøges det hvorledes blockchainteknologien kan 
benyttes som et værktøj til sporing af råvarer, men der er også 
generelt fokus på teknologien som en vej til tydeligere kom-
munikation, effektivisering og bedre samarbejde på tværs af 
aktører og kundeforhold i de forskellige brancher.

Blockchainteknologiens praktiske anvendelse afprøves meget 
konkret i projektet Blockchain Data & Privacy, hvor kombinati-
onen af blockchains, datadeling og krypteringsteknologi er om-
drejningspunktet for deling af persondata på sundhedsområdet.

Også det internationale udsyn er bragt ind i porteføljen af nye 
blockchain-projekter. Det sker i projektet Denmark-China 
Blockchain Business Bridge, hvor kikkerten rettes mod Kina, 
som allerede i dag er langt fremme med brugen af teknologien. 
Hensigten er at skabe et tættere samarbejde – forskningsmæs-
sigt og teknologisk såvel som kommercielt – med relevante 
partnere i det store asiatiske land.

For at skabe et dansk samlingspunkt hvor virksomheder, for-
skere, eksperter, erhvervsorganisationer og øvrige beslutnings-
tagere i fællesskab kan arbejde med blockchainteknologien, 
er Industriens Fond desuden gået forrest i skabelsen af et nyt 
Blockchain Academy Network, hvor særligt vidensformidling 
og kompetenceudvikling er i højsædet.

Danske virksomheders evne til at optage ny teknologi og ud-
nytte digitaliseringen vil også fremadrettet stå højt på agenda-
en i Industriens Fond. Da 2019 gik på hæld, igangsatte fonden 
en ny temaindkaldelse med overskriften Datadreven Vækst  
> . Hensigten med temaindkaldelsen er at få endnu flere virk-
somheder til at udnytte de muligheder, der ligger i at arbejde 
struktureret med dataindsamling og brug af data, og samtidigt 
løfte de kompetente og erfarne virksomheder så de kan blive 
endnu stærkere på områder som for eksempel kunstig intelli-
gens, machine learning og dataanalyse i bred forstand. Tema-
indkaldelsen bidrager selvsagt til at digitalisering, data og ny 
teknologi også får en stor plads i fondens virke i 2020.

http://digitalbusinesstransformation.dk/resultater/
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://www.big-data.dk/
https://www.big-data.dk/
https://digitalhubdenmark.dk/
https://industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://industriensfond.dk/avanceret-block-chain-i-dansk-design-abcd
https://industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://industriensfond.dk/maritimt-block-kraft
https://industriensfond.dk/maritimt-block-kraft
https://industriensfond.dk/unwind
http://byggerietsblockchains.dk/
https://industriensfond.dk/blockchain-data-and-privacy
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://industriensfond.dk/blockchain-academy-network
https://industriensfond.dk/temaindkaldelser
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Eksport

En stærk konkurrenceevne kan munde ud i øget eksport. Men 
det sker ikke altid af sig selv. Industriens Fond arbejder derfor 
for at styrke danske virksomheders eksportindsats. Det handler 
blandt andet om at komme ind på nye geografiske markeder, 
eller få fat i nye kundegrupper.

Flere af fondens aktiviteter tager udgangspunkt i danske styr-
kepositioner – for eksempel inden for cleantech, sundhedsløs-
ninger og design. Ud over de konkrete økonomiske gevinster 
ved en øget eksport, er virksomhedernes indtog på nye marke-
der også med til at udsætte virksomhederne for hård og ander-
ledes konkurrence og på den måde kan eksportaktiviteter være 
med til at holde de danske virksomheder skarpe, innovationsiv-
rige og relevante for mange kunder.

Eksportfokus er en vedvarende hjørnesten i fondens virke og 
fylder meget i porteføljen af projekter og aktiviteter. Ud over 
den løbende interesse for emnet, har fonden ad to omgange 
udbudt temaindkaldelser med eksport og udsyn som omdrej-
ningspunkt. Dels temaindkaldelsen om Nye Veje Til Eksport  
> , dels temaindkaldelsen om Globale Alliancer > .

Gennem årene har eksportindsatsen haft mange former. For 
eksempel har projekterne SMART, Suitable For Growth og 
Global Product Development Tools arbejdet med produktud-
vikling og -tilpasning som en vej til at komme ind på nye marke-
der – herunder både nærmarkeder og fjernere vækstmarkeder 
i for eksempel Asien.

Meget konkret var indsatsen i projektet Go International. Her 
blev herboende udenlandske handels- og eksportstuderende, 
som færdiggjorde deres uddannelse i Danmark, tilknyttet en 
eksportparat virksomhed straks efter endt uddannelse, med 
henblik på at skabe eksport til den studerendes eget hjemland. 
Med indgående markedskendskab, relevante sprogkundskaber 
og et godt teoretisk fundament kunne den nye medarbejder 
bidrage til eksportskabelsen med det samme.

Med beslutningstagere og handelsdelegationer som primære 
målgrupper har Industriens Fond også bidraget til skabelsen af 
forskellige former for eksportfokuserede besøgscentre – både 
herhjemme og i udlandet. For eksempel står fonden bag ska-
belsen af det nye nationale Besøgscenter For Sundhed Og 
Velfærd i Odense, hvor eksport fra danske sundhedsvirksom-
heder er i højsædet når delegationer lægger vejen forbi. På den 
internationale scene støttede fonden den danske pavillon ved 
OL i Rio de Janeiro. Pavillonen blev kaldt Heart Of Denmark 
og fik besøg af 190.000 gæster i åbningsperioden hen over 
sommeren 2016 – heraf mange beslutningstagere fra virksom-
heder og myndigheder i hele verden, som kunne lære mere om 
dansk erhvervslivs særlige kompetencer gennem møder og ud-
stillinger i pavillonen. Erfaringerne fra Rio de Janeiro tages med 
til Tokyo, når den japanske hovedstad er værtsby for OL i 2020. 
Også her er Industriens Fond blandt bevillingsgiverne når den 
danske pavillon opføres i Tokyo under overskriften Danmark 
På Verdensscenen 2020.

PROJEKTER

SMART

Suitable For Growth 

Global Product Development 
Tools

Go International

Besøgscenter For Sundhed Og 
Velfærd

Heart Of Denmark

Danmark På Verdensscenen 
2020

Access Cities

Biogas Go Global

MedTech Bridge

U-S-E Water

Onboard Danish Design

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/smart
https://www.industriensfond.dk/suitable-for-growth-0
http://www.globalpdtools.com/
https://www.industriensfond.dk/go-international
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.visitdenmark.dk/corporate/aktiviteter/heart-of-denmark-ol-rio
https://www.industriensfond.dk/danmark-paa-verdensscenen-2020
https://www.industriensfond.dk/danmark-paa-verdensscenen-2020
https://www.industriensfond.dk/smart
https://www.industriensfond.dk/suitable-for-growth-0
http://www.globalpdtools.com/
http://www.globalpdtools.com/
https://www.industriensfond.dk/go-international
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.visitdenmark.dk/corporate/aktiviteter/heart-of-denmark-ol-rio
https://www.industriensfond.dk/danmark-paa-verdensscenen-2020
https://www.industriensfond.dk/danmark-paa-verdensscenen-2020
https://accesscities.org/
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.medtechbridge.org/
https://onboarddanishdesign.dk/
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Gennem det meste af 2019 har arbejdet med eksport i Industri-
ens Fond særligt kredset omkring de projekter som blev søsat 
i kølvandet på temaindkaldelsen om Globale Alliancer. I alt blev 
11 projekter sat i gang efter temaindkaldelsen og blev lanceret i 
fællesskab ved et særligt seminar med fokus på eksport, inter-
nationalisering og globalisering > .

Især én type af eksportprojekter skilte sig ud blandt de 11 nye 
projekter. De er kendetegnet ved typisk at omhandle en be-
stemt sektor eller branche, og samtidigt arbejde med dansk 
eksport til et bestemt land eller område. For eksempel er pro-
jektet Access Cities rettet specifikt mod byerne München, New 
York og Singapore, og projektet fokuserer specifikt på bære-
dygtig byudvikling. Et andet eksempel er projektet Biogas 
Go Global, hvor et tættere samarbejde mellem virksomheder, 
forskere og myndigheder i henholdsvis USA og Danmark, skal 
stille dansk biogas-eksport bedre på det amerikanske marked. 
Samme tilgang findes i projektet MedTech Bridge, hvor fokus 
dog er på at bringe danske løsninger inden for medicoindustri-
en og digital sundhed over til det amerikanske marked.

Industriens Fond har også støttet eksportprojekter som kig-
ger mod øst. NORDIN-projektet [https://www.nordinnavigator.
com/] hjælper mindre danske virksomheder ind på det enorme 
indiske marked, mens projektet U-S-E Water har fokus på et 
tættere kinesisk-dansk samarbejde på vandområdet, og der-
af også styrkede handelsrelationer og øget eksport af dansk 
vandteknologi til Kina.

Lidt udenfor geografisk kategori finder man projektet Onbo-
ard Danish Design, der tager sit udgangspunkt i dansk design 
og møbelproduktion. Med fokus på danske designproducenter 
arbejder projektet for at flere danske virksomheder kan blive 

leverandører til den voksende krydstogtindustri og i praksis 
levere inventar og designløsninger til de nye skibe, som pro-
duceres i disse år.

Også fremadrettet vil eksportaktiviteter spille en vigtig rolle i 
Industriens Fonds arbejde. Dels fordi fondens generelle indsats 
for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ultimativt 
skal munde ud i øget eksport, men også fordi fondens strategi 
specifikt arbejder hen i mod at danske virksomheder i højere 
grad skal bruge de 17 verdensmål som innovationsdriver og 
eksportkatalog.

Flere af fondens aktiviteter 
tager udgangspunkt i 
danske styrkepositioner – for 
eksempel inden for cleantech, 
sundhedsløsninger og design.

https://www.industriensfond.dk/SeminarGA
https://accesscities.org/
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.medtechbridge.org/
https://usewaterproject.com/partners/
https://onboarddanishdesign.dk/
https://onboarddanishdesign.dk/
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Fremtidens arbejdsstyrke

Gode medarbejdere er et vigtigt råstof for danske virksomhe-
der og er altafgørende med henblik på at styrke konkurrence-
evnen. Derfor arbejder Industriens Fond konstant for at sikre, at 
danske virksomheder i tilstrækkelig grad har adgang til de rette 
kompetencer – også i årene der kommer.

Det gøres gennem mange forskellige projekter. Ofte har pro-
jekterne et tematisk fokus – det kan være naturvidenskabelige 
kompetencer, det kan være et fokus på programmering eller 
det kan dreje sig om erhvervsfaglige og håndværksmæssige 
færdigheder. Ligeledes er der som regel også en aldersmæssig 
ramme. For eksempel kan et initiativ henvende sig til de yngste 
eller de ældste elever i folkeskolen, ligesom fonden også har 
støttet projekter med fokus på elever i gymnasier, erhvervs-
skoler, efterskoler, professionshøjskoler, universiteter eller unge 
der helt har mistet sin tilknytning til uddannelsessystemet.

Som eksempler på ovenstående kan nævnes den landsdæk-
kende Naturvidenskabsfestival, der hvert år rulles ud til 
børn og unge i uge 39 eller Skolernes Innovationsdag, hvor 
skoleelever over hele landet øver sig i innovationsmetoder og 
hittepåsomhed. Begge projekter ønsker at inspirere eleverne 
gennem praksisnære forsøg og events, så lysten til naturfag 
og nytænkning sås og efterfølgende spirer. Samme målsæt-
ning ligger bag projektet Engineering i Skolen, hvor indsatsen 
kredser om STEM-fagene og ambitionen om at bringe ingeni-
ørkunst ind i folkeskolen, så eleverne kommer endnu dybere 

ned i de naturvidenskabelige fag. Tankerne bag Piratskibet er 
grundlæggende de samme. Her uføres projektet dog ikke i regi 
af skolen, men på en online-portal, hvor børn og unge med in-
teresse for programmering og IT kan lege, eksperimentere og 
udvikle sig inden for emnet – også i deres fritid.

Fremtidens arbejdsstyrke findes dog ikke alene i skolen. Indu-
striens Fond gør også en indsats for at styrke kvaliteten af og 
optagelsen på erhvervsuddannelserne. For eksempel var fon-
den med til at skabe særlige talentforløb på erhvervsuddannel-
serne gennem projektet Centres Of Excellence og senest har 
projektet Uddannelsesbro Til Metalindustrien arbejdet for at 
øge optaget på industritekniker-uddannelsen rundt omkring i 
Danmark, for at møde et udtalt og akut behov for netop den 
slags kompetencer i mange danske fremstillingsvirksomheder.

Livslang læring og varig kompetenceudvikling er vigtige kom-
ponenter i mange af de projekter som støttes af Industriens 
Fond. To tydelige eksempler findes i projekterne Digital Dog-
me og Vidensløft – Automation & Robot. Førstnævnte har 
fokus på digital uddannelse og kompetenceløft inden for IT, 
hvor både små og store danske virksomheder kan få gavn af at 
sende medarbejdere på målrettede kursusforløb, mens sidst-
nævnte også arbejder for at uddanne industriens ansatte, dog 
med fokus på robotter og automatisering – en mulighed som 
virksomheden Odico har udnyttet > .

PROJEKTER

Naturvidenskabsfestival

Skolernes Innovationsdag

Engineering i Skolen

Piratskibet

Centres Of Excellence

Uddannelsesbro Til Metal- 
industrien

Digital Dogme

Vidensløft – Automation &  
Robot

Career Mentoring Programme

MIT-Denmark Partner Program

Praktik I Tyskland

UltraBit

https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://www.experimentarium.dk/tema/skolernes-innovationsdag/
https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/om-engineering-i-skolen/
http://piratskibet.dk/
https://www.industriensfond.dk/centres-of-excellence
https://www.industriensfond.dk/industritekniker
http://www.digitaldogme.dk
http://www.digitaldogme.dk
https://www.sde.dk/til-virksomheder/videnscenter/kompetenceudviklingsforlob/
https://videnscenterportalen.dk/ars/2019/03/15/vidensloeft-fynsk-robotvirksomhed-odico-igennem-kursusforloeb-med-succes/
https://videnscenterportalen.dk/ars/2019/03/15/vidensloeft-fynsk-robotvirksomhed-odico-igennem-kursusforloeb-med-succes/
https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://www.experimentarium.dk/tema/skolernes-innovationsdag/
https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/om-engineering-i-skolen/
http://piratskibet.dk/
https://www.industriensfond.dk/centres-of-excellence
https://www.industriensfond.dk/industritekniker
https://www.industriensfond.dk/industritekniker
http://www.digitaldogme.dk
https://www.sde.dk/til-virksomheder/videnscenter/kompetenceudviklingsforlob/
https://www.sde.dk/til-virksomheder/videnscenter/kompetenceudviklingsforlob/
https://vidensby.dk/projekt/career-mentoring-programme/
http://misti.mit.edu/mit-denmark-program
https://praktik-i-tyskland.dk/
https://www.dr.dk/skole/ultrabit
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Fremtidens medarbejdere i danske virksomheder er ikke ude-
lukkende danskere. Der findes mange kompetente mennesker 
uden for Danmark, og de kan berige erhvervslivet på mange 
måder. På den baggrund etableredes Career Mentoring Pro-
gramme, hvor medrejsende ægtefæller til udenlandske specia-
lister bliver tilknyttet et mentorkorps, der skal sørge for at æg-
tefællen hjælpes ind på det danske arbejdsmarked, så han eller 
hun kan bidrage med sine kompetencer i en dansk virksomhed.

Et andet tiltag med internationalt sigte er projektet MIT-Den-
mark Partner Program, der har etableret et partnerskab mel-
lem Danmark og den verdensførende amerikanske uddannel-
sesinstitution, Massachusetts Institute of Technology, der, som 
led i projektet, hvert år sender en snes studerende over Atlan-
ten for at besøge danske virksomheder. Projektet vil desuden 
give virksomhederne en solid platform i USA, hvorfra der lø-
bende kan tiltrækkes højtkvalificerede medarbejdere til dansk 
erhvervsliv.

Internationalt snit er der også over initiativet Praktik I Tysk-
land. Projektet sørger for at skaffe praktikpladser i tyske virk-
somheder syd for grænsen. På den måde kan studerende ved 
gymnasier og erhvervsskoler få et lærerigt ophold i udlandet 
– endda i en innovativ virksomhed på Danmarks største eks-
portmarked.

I løbet af 2019 har Industriens Fond sat yderligere fart på ud-
viklingen af fremtidens arbejdskraft til dansk erhvervsliv. Det 
er først og fremmest gjort gennem projektet UltraBit, der in-
spirerer børn til både at blive dygtige teknologibrugere, men 
også til kreativt at kunne skabe med teknologi og tage kritisk 
stilling til den. Flere end 100.000 deltagende børn fra 4., 5. og 
6. klasse har allerede været med i UltraBit-projektet og fremad-

rettet udvides indsatsen, så 7. og 8. klasser også får tilbud om 
læringsaktiviteter, teknologisk innovation og digital dannelse. 
I alt er 1.300 skoler med i projektet, som altså rækker et godt 
stykke ind i det nye årti.

Fremtidens arbejdsstyrke 
findes dog ikke alene i 
skolen. Industriens Fond gør 
også en indsats for at styrke 
kvaliteten af og optagelsen 
på erhvervsuddannelserne.

https://vidensby.dk/projekt/career-mentoring-programme/
https://vidensby.dk/projekt/career-mentoring-programme/
http://misti.mit.edu/mit-denmark-program
http://misti.mit.edu/mit-denmark-program
https://praktik-i-tyskland.dk/
https://praktik-i-tyskland.dk/
https://www.dr.dk/skole/ultrabit
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Innovation og nye forretningsmodeller

I det globale udskillelsesløb skal danske virksomheder kon-
stant udvikle sig for at bevare og styrke konkurrenceevnen. 
Erhvervslivet ændrer sig dagligt, nye konkurrenter opstår fra 
uventede sider og teknologier udvikles i højt tempo. I det lys 
arbejder Industriens Fond løbende for at danske virksomheder 
bliver bedre til konstant at arbejde med innovation og forret-
ningsudvikling og samtidigt, at de bliver dygtigere til at skabe 
innovation af høj kvalitet med høj succesrate, som kan omsæt-
tes til nye indbringende forretningsmodeller.

Innovation er således hele tiden et fokusområde hos Industri-
ens Fond. Og fonden har blandt andet gennemført to tema-
indkaldelser – én om Innovation >  og én om Nye Digitale 
Forretningsmodeller >   – med klart sigte på at styrke danske 
virksomheders arbejde på området.

Centralt i fondens arbejde med innovation og forretningsud-
vikling er etableringen af Center For Innovation. Gennem kva-
litative og kvantitative undersøgelser og nye innovations- og 
evalueringsværktøjer stræber centeret efter at motivere virk-
somheder til at øge innovationsindsatsen og styrke virksomhe-
dernes innovative kompetencer.

Arbejdet med innovation og udvikling af nye forretningsmo-
deller kan tilgås på mange forskellige måder. For eksempel har 
projekterne Corporate Garage og SMV Crowdsourcing Lab  
arbejdet målrettet med at bruge crowdsourcing som et inno-

vationsredskab, der gør det muligt for danske virksomheder at 
indsamle flere og bedre idéer til brug i den enkelte virksomheds 
forretningsudvikling. Og med udgangspunkt i humanvidenska-
berne tager projektet HumanImpact fat om temaer som kun-
dekendskab, kulturstrømninger og potentielle kundegruppers 
adfærdsmønstre, for at hjælpe danske virksomheder til at blive 
mere kundeorienterede i innovationsarbejdet og dermed øge 
sandsynligheden for, at nye produkter og løsninger modtages 
positivt af nye og eksisterende kunder.

Digitaliseringsbølgen der skyller ind over dansk erhvervsliv i 
disse år, skaber også grundlag for innovation gennem nye for-
retningsmodeller. I projektet E-eksport Via Online Markeds-
pladser kortlægges muligheden for at danske virksomheder 
i højere grad kan benytte online markedspladser som et red-
skab til at skabe ny forretning på udvalgte eksportmarkeder, 
og derudover udvikler projektet også en beregningsmodel der 
kan hjælpe virksomheder med at vurdere, om online markeds-
pladser er en værdifuld vej at gå. Det kan case-fortællinger fra 
Libratone, Actona, Eshoes, Thürmer Tools og Real Coffee sætte 
yderligere ord på > .

De digitale muligheder er også omdrejningspunktet i projektet 
Digital Business Models, der udvikler, afprøver og formidler 
en grundlæggende forståelsesmodel med enkle, systemati-
ske metoder og understøttende værktøjer, der gør danske 
virksomhederne i stand til at arbejde med nye digitale forret-

PROJEKTER

Center For Innovation

Corporate Garage 

SMV Crowdsourcing Lab

HumanImpact
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https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/CFI
https://corporategarage.info/
https://www.smvcrowdsourcinglab.dk/
https://erhverv.hum.ku.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/cases/
https://digitalbusinessmodels.dk/
https://www.industriensfond.dk/CFI
https://corporategarage.info/
https://erhverv.hum.ku.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://servitize.dk/
https://www.dif.dk/da/innovationslab
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ningsmodeller inden for et eller flere af virksomhedens centrale 
forretningsområder gennem udnyttelse af forskellige digitale 
teknologier.

Innovation, ny teknologi og nye relationer til kunder og samar-
bejdspartnere kan danne grundlag for helt nye forretningsmo-
deller. Det har flere af fondens aktiviteter i 2019 vist eksempler 
på. Med projektet Servitize.dk hjælpes mindre og mellemstore 
virksomheder til at udvide forretningsmodellen så den kommer 
til at indeholde flere services. Ved at knytte flere services til 
virksomhedens portefølje af fysiske produkter, kan relationen 
til kunderne blive stærkere og mere langvarig. Og udnyttes vi-
den og data fra det udvidede kundeforhold på en god måde, så 
kan man som leverandør indtage en enestående position som 
uundværlig og højt værdsat samarbejdspartner. Det har blandt 
andet været erfaringen hos virksomhederne BSV Krantilbehør, 
Bramidan A/S og VIKING Life-Saving Equipment A/S > .

Tæt kobling mellem kunde og leverandør er også ét af flere 
redskaber, som skal drive innovationen fremad i DIF Innova-
tion Lab, der så dagens lys i 2019. Her mødes idrætten og in-
dustrien for at udvikle bedre løsninger i fællesskab. Det gøres 
gennem velafprøvede innovationsforløb hvor nye produkter 
og forretningsmodeller udtænkes og afprøves af ambitiøse og 
krævende atleter – en proces som blandt andre virksomheder-
ne Replay Institute, Zoles, InjuryMap, Intelligent Marking, Spra-
ino, Rokoko, StepUp Air, Xsided Sport, Athleed og PLM Group 
har nydt godt af > .

Arbejdet med innovation, fornyelse og forretningsudvikling er 
et vigtigt fokusområde for Industriens Fond og forventes at fyl-
de meget i fondens projektportefølje fremadrettet også.

Centralt i fondens 
arbejde med innovation 
og forretningsudvikling 
er etableringen af 
Center For Innovation.

https://servitize.dk/
https://servitize.dk/cases/
https://www.dif.dk/da/innovationslab
https://www.dif.dk/da/innovationslab
https://www.dif.dk/da/innovationslab/cases
https://www.industriensfond.dk/CFI
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Internationalisering

Industriens Fond understøtter danske virksomheders interna-
tionale udsyn. Ved at kunne tappe ind i det internationale flow 
af viden og idéer, kan virksomhederne tilegne sig værdifuld ny 
viden og kompetencer. For at få et godt udbytte af globalise-
ringen, så kræver det indsigt i globale megatrends, tendenser 
og risici, og derfor arbejder fonden hele tiden for at give danske 
virksomheder mulighed for at danne samarbejdsrelationer med 
udenlandske virksomheder, partnere og videnmiljøer.

Mest konkret har indsatsen været, da Industriens Fond ud-
bød en temaindkaldelse under overskriften Globale Alliancer  
> . Men generelt har fonden løbende iværksat internationali-
seringsprojekter med globalt udsyn og samarbejde for øje.

Særligt fremtrædende er Industriens Fonds Hus i Kina, hvor 
det kinesisk-danske universitetssamarbejde Sino-Danish Cen-
ter holder til. Ud over tværnational forskning og uddannelse 
fungerer huset også som mødested mellem virksomheder og 
beslutningstagere fra de to lande.

De fleste af fondens internationaliseringsprojekter er karakteri-
seret ved at henvende sig til en særlig målgruppe. For eksem-
pel arbejder projektet Globale Fintech Alliancer For Vækst  
med at bygge bro til fintech-miljøer i hele verden og derigen-
nem udveksle erfaringer og trække ny viden, kompetencer og 
teknologi hjem til Danmark. Selvom projektet umiddelbart fo-
kuserer på finansielle iværksættere og virksomheder, så arbej-

des der også med at bringe den oparbejdede viden og de nye 
teknologier i spil i andre dele af dansk erhvervsliv.

I projektet DeepTech Alliance er principperne nogle af de 
samme. Her er fokus først og fremmest på teknologitunge dan-
ske virksomheders adgang til forskere, universiteter, inkubati-
onsmiljøer og virksomhedspartnere på den globale scene, med 
henblik på at give virksomhederne adgang til unik og banebry-
dende teknologisk viden.

Fokus rettes mod Asien i allianceopbygningsprojektet Innova-
tion Lab Asia, hvor målet er at styrke vækstbetingelserne for 
danske iværksættere gennem tætte samarbejder med asiatiske 
innovationsmiljøer. Konkret er der skabt et overblik over hvil-
ke asiatiske innovationshubs der bedst kan benyttes af danske 
virksomheder og sidenhen har projektet ad flere omgange fa-
ciliteret møder mellem danske iværksættere på den ene side 
og asiatiske investorer og potentielle partnere på den anden.

Mange danske virksomheder har allerede relationer og aktivite-
ter som går ud over Danmarks grænser. Men afkastet på disse 
aktiviteter kan øges. I projektet Innovation Via Udenlandske 
Ejerskabsrelationer blev det undersøgt, hvordan mindre og 
mellemstore danske virksomheder kan udnytte udenlandske 
opkøb eller filialer til i højere grad at få adgang til nye markeder, 
komme tættere på sine kunder, få adgang til bedre kvalificeret 
arbejdskraft, opnå lavere omkostninger, komme tættere på sine 

PROJEKTER

Industriens Fonds Hus

Globale Fintech Alliancer For 
Vækst

DeepTech Alliance

Innovation Lab Asia 

Innovation Via Udenlandske 
Ejerskabsrelationer

Udvikling Af Globale Innovati-
onsalliancer Med Leverandører

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://sdc.university/about/house-of-the-danish-industry-foundation/
https://fintechlab.global/
https://www.deeptechalliance.org/
https://innovationlabasia.dk/
https://innovationlabasia.dk/
https://industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://sdc.university/about/house-of-the-danish-industry-foundation/
https://fintechlab.global/
https://fintechlab.global/
https://www.deeptechalliance.org/
https://innovationlabasia.dk/
https://industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://www.industriensfond.dk/udvikling-af-globale-innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer
https://www.industriensfond.dk/udvikling-af-globale-innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer
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leverandører og generelt få adgang til ny viden og ny produk-
tionsteknologi.

Optimering af internationale relationer er også på agendaen i 
projektet Udvikling Af Globale Innovationsalliancer Med Le-
verandører, hvor fokus retter sig mod etableringen af bedre 
samarbejde mellem danske virksomheder og deres internatio-
nale leverandører med henblik på i højere grad at udnytte le-
verandørernes kompetencer inden for eksempelvis innovation, 
teknologi eller særlige produktionsmæssige færdigheder.

Indsatsen med at øge danske virksomheders muligheder for at 
deltage i den internationale økonomi er et vigtigt fokusområde 
for Industriens Fond og vil således også præge fondens arbej-
de i de kommende år.

Generelt har fonden 
løbende iværksat 
internationaliseringsprojekter 
med globalt udsyn og 
samarbejde for øje.

https://www.industriensfond.dk/udvikling-af-globale-innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer
https://www.industriensfond.dk/udvikling-af-globale-innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer
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Iværksætteri og økosystemer

Stærke økosystemer der omfavner relevante aktører i vær-
difulde netværk, kan være med til at stimulere og tiltrække 
vækstorienterede iværksættere og skabe et attraktivt miljø for 
ambitiøse investorer. Industriens Fond er derfor optaget af at 
støtte udviklingen af økosystemer inden for forskellige sektorer 
og derudover hjælpe iværksættervirksomheder med at udvikle 
sig positivt og bane vej for vækst.

Helt generelt kærer Industriens Fond sig meget om væks-
tiværksættere og på det mere konkrete plan har fonden gen-
nemført en temaindkaldelse om Flere Vækstiværksættere, der 
netop skulle sikre at flere danske opstartsvirksomheder lykkes 
med at skabe vækst og eksport > .

Industriens Fonds arbejde med at skabe gode økosystemer og 
flere dygtige iværksættere kan – groft skåret – deles op i en lille 
håndfuld underkategorier.

Blandt andet handler det om at omsætte højteknologisk viden 
og forskning fra de danske universiteter til vækst. På univer-
siteterne findes unikke patenterbare teknologier, men alt for 
sjældent omdannes teknologien til virksomheder, der kan kom-
mercialisere forskningen og bringe den fra universiteternes 
laboratorier ud til kunder og brugere i hele verden i form af 
værdifulde produkter og løsninger. Den udfordring var omdrej-
ningspunktet i projektet Bridging The Gap, der nu er skaleret 
op gennem det nationale tiltag Open Entrepreneurship. Ved 

at facilitere et meget tættere samarbejde mellem universitets-
forskere, erfarne iværksættere og investorer forsøger projektet 
at skabe et økosystem og nye virksomheder ud af universitets-
forskningen.

Konkret etablering af netværks-hubs spiller også en vigtig rol-
le i Industriens Fonds arbejde med at skabe stærke økosyste-
mer. Indenfor sundhedssektoren har fonden støttet etablerin-
gen af Nordic Health Lab, hvor iværksættere kan få adgang 
til sundhedsdata og viden fra praktikere i sektoren. Det giver 
nogle unikke muligheder for at udvikle og afprøve nye idéer 
og produkter i en virkelighedsnær testarena. Den slags møder 
og partnerskaber mellem virksomheder, patienter, pårøren-
de, forskere og praktikere har også været kongstanken bag 
etableringen af Praksis- og Innovationshuset, hvor en ræk-
ke iværksættervirksomheder har gennemført prototypetest 
og brugerundersøgelser > . Som fysisk mødested for hele 
økosystemet omkring sundhedsinnovation og -iværksætteri 
er Health Tech Hub Copenhagen blevet skabt. Her faciliteres 
økosystemets aktiviteter i praksis og hubben er tovholder og 
hjemsted for såvel iværksættervirksomheder som andre aktø-
rer i sektoren, herunder etablerede virksomheder, netværksfa-
cilitatorer og investorer.

En anden økosystems-hub som Industriens Fond har været 
medskaber af, er ESA Business Incubator Denmark. Med 
udgangspunkt i rumteknologi sørger projektet for at samle 
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Open Entrepreneurship

Nordic Health Lab

Praksis- og Innovationshuset
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https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/bridging-the-gap
https://open-entrepreneurship.com/
https://www.nordichealthlab.io/
https://www.kp.dk/praksis-og-innovationshuset/
https://www.kp.dk/praksis-og-innovationshuset/cases/
https://www.healthtechhub.org/
https://www.esabic.dk/
https://www.industriensfond.dk/bridging-the-gap
https://open-entrepreneurship.com/
https://www.nordichealthlab.io/
https://www.kp.dk/praksis-og-innovationshuset/
https://www.healthtechhub.org/
https://www.esabic.dk/
https://www.esabic.dk/
https://www.danishtechchallenge.dk/
https://go-grow.dk/
https://maritimestars.dk/
https://urbantechprogram.io/
https://urbantechprogram.io/
https://techbbq.dk/
https://foundersoftomorrow.com/
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rumrelaterede iværksættervirksomheder, teknologikyndige 
forskere og eksperter, erfarne virksomheder i sektoren, inve-
storer, samt øvrige aktører der kan få en gevinst ud af at være 
en del af et dansk økosystem med fokus på rummet. Hensigten 
er at skabe stærke danske iværksættere, men også at tekno-
logi fra rumforskningen flyder ud i resten af dansk erhvervsliv 
gennem de tiltag og netværksaktiviteter som projektet initierer 
og faciliterer. Ud over sine aktiviteter i Danmark, så placerer 
ESA Business Incubator Denmark sig også som en medspiller i 
det allerede veletablerede europæiske netværk af rumvirksom-
hedsinkubatorer, og sætter dermed Danmark og dansk rumin-
dustri på landkortet i europæisk sammenhæng med mulighed 
for at trække viden og teknologi hjem til danske virksomheder.

Industriens Fond har – med varierende fokusområder – sat 
mange forskellige acceleratorprogrammer i søen for at hjælpe 
iværksættere med at blomstre. Med fokus på industriiværk-
sættere, altså nystartede virksomheder med et fysisk produkt 
som det primære omdrejningspunkt, har fonden skabt Danish 
Tech Challenge. Et andet eksempel er Go Grow, der først og 
fremmest har arbejdet med eksportparate iværksættere, og 
har hjulpet dem med at komme til udlandet og skabe vækst 
dér. Senest har fonden støttet Maritime Stars, der hjælper 
iværksættere fra det blå Danmark og UrbanTech Accelerator 
Program, hvor iværksættere inden for byggeri og byudvikling 
fra hele verden bringes til Danmark for at udvikle sig og møde 
nogle af branchens store hjemlige spillere. Fælles for accelera-
torforløbene er, at de tilbyder værdifuld rådgivning til iværk-
sætterne på områder som produktudvikling, salg, patenter, 
markedsundersøgelser, eksporttiltag og meget andet.

Sideløbende med tiltagene inden for techtransfer, økosyste-
mopbygning og accelerationsforløb står Industriens Fond også 

bag en lang række af iværksætterarrangementer og idéudvik-
lingsforløb. Et eksempel er TechBBQ, der én gang årligt samler 
iværksættere, virksomheder og investorer fra hele verden på 
dansk jord til debatter og pitch-arrangementer. Et andet ek-
sempel er Founders Of Tomorrow, hvor kreative hjerner sam-
les for at omsætte ny teknologi til gode produkter, løsninger 
og virksomheder med henblik på at løse nogle af klodens store 
udfordringer på områder som miljø, urbanisering og fødevarer.

Mange af Industriens Fonds indsatser inden for iværksætteri 
og økosystemer har lang levetid og fonden kommer således 
også fremadrettet til at arbejde med at udvikle stærke øko-
systemer, der kan tiltrække talent og kapital til Danmark og 
etablere værdiskabende netværk mellem relevante aktører i 
erhvervslivet generelt.

Industriens Fond er 
optaget af at støtte 
udviklingen af økosystemer 
inden for forskellige sektorer 
og derudover hjælpe 
iværksættervirksomheder.

https://www.danishtechchallenge.dk/
https://www.danishtechchallenge.dk/
https://go-grow.dk/
https://maritimestars.dk/
https://urbantechprogram.io/
https://urbantechprogram.io/
https://techbbq.dk/
https://foundersoftomorrow.com/
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Ledelse

Hver dag agerer virksomheder i en verden af nye muligheder 
og udfordringer, som potentielt kan påvirke konkurrencesitua-
tionen. Nye konkurrenter, teknologier og organisationsformer 
opstår og influerer på virksomheders strategiske gøren. Og 
internt i virksomhederne er der store forskelligheder at spore 
i dialog, motivering og samspil mellem medarbejdere, kunder, 
ejere og bestyrelse. De omskiftelige omgivelser og interne for-
hold stiller store krav til den enkelte leder.

Industriens Fond har flere gange sat fokus på ledelse i dansk 
erhvervsliv. Dels med temaindkaldelser om Ejerskifte Med 
Vækstambitioner og Nye Ledelsesprincipper, dels med en 
række andre projektinitiativer.

Med etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder har 
Industriens Fond sat fokus på de særlige ledelsesudfordringer 
som ejerledere står overfor. Ejerledede virksomheder er der tu-
sinder af i Danmark. Ejerlederne er derfor hjørnestene i dansk 
erhvervsliv og spiller desuden en altafgørende hovedrolle i deres 
respektive virksomheder. Ud over de daglige ledelsesudfordrin-
ger, så står mange ejerledede virksomheder overfor et fremtidigt 
ejerskifte og Center for Ejerledede Virksomheder estimerer, at 
17.000 ejerledede virksomheder skal skifte ejer i løbet af de kom-
mende 10 år – en udfordring som centeret er med til at forberede 
ejerlederne på. Ud over konkret rådgivning har centeret også ud-
viklet en række praktiske værktøjer i form af et ejerstrategikort, en 
mobil-applikation med ledelseskurser og et ejerskiftebarometer.

I 2019 indledte Center for Ejerledede Virksomheder sit arbej-
de med at udvikle en virksomhedsrettet ejerlederplatform. Her 
stilles viden og værktøjer til rådighed for ejerledere i et anven-
delsesorienteret format.

Med temaindkaldelsen om ledelsesprincipper iværksattes en 
række projekter, der har til formål at styrke ledelseskapacite-
ten i dansk erhvervsliv ved, at give erhvervsledere adgang til 
ny viden og nyttige ledelsesredskaber. For eksempel projektet 
Crowdforudsigelser Fra Frontlinjen, der giver ledere realtime 
kollektiv intelligens om markedsudvikling og spirende forret-
ningsmuligheder og projektet I4L hvor ledere har arbejdet 
med ledelsessoftware og digitale ledelsesredskaber. I projektet 
Ledelse i Unoterede Danske Virksomheder udvikles redska-
ber til bedre tidsallokering, mens værktøjerne i Risikoens Tve-
æggede Sværd først og fremmest kredser om forudseenhed i 
forhold til risiko og beslutningstagning i danske virksomheder.

En række projekter og ledelsestematikker har særligt været 
på agendaen gennem 2019. Blandt andet har håndteringen af 
ledelsesdilemmaer hos danske erhvervsledere været det pri-
mære omdrejningspunkt i projektet Ledelses-GPS Til En Ny 
Tid og med fokus på globale ledelsesevner, distanceledelse og 
kulturelt baserede ledelsesudfordringer har Global Leadership 
Competences fortsat udbredelsen af projektets håndbog om 
global ledelse.

PROJEKTER
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Ledelses-GPS Til En Ny Tid

Global Leadership Compe-
tences

Project Half Double

Bestyrelsesarbejde Og Global 
Konkurrenceevne
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https://www.industriensfond.dk/RTS
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https://www.industriensfond.dk/Ledelses-GPS
https://www.industriensfond.dk/GLC
https://www.industriensfond.dk/GLC
https://www.industriensfond.dk/crowdforudsigelser
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https://bestyrelsesforeningen.dk/gbls/


21

Ledelse tager mange former og sker mange steder i virksom-
hederne. Project Half Double stiller skarpt på projektledelse 
og arbejder for at virksomheders udviklingsprojekter kommer 
hurtigere i mål med bedre effekt end tidligere. Gennem 2019 
har flere virksomheder benyttet metoden > , og i løbet af 
2020 kommer endnu flere danske virksomheder til at benytte 
Half Double-metoden.

Den øverste del af beslutningslaget i danske virksomheder – 
bestyrelserne – er også en del af Industriens Fonds arbejde 
med ledelse i dansk erhvervsliv. For eksempel er bestyrelsens 
kompetencer inden for globalisering og internationale forhold 
i højsædet i projektet Bestyrelsesarbejde Og Global Konkur-
renceevne.

Med temaindkaldelsen om 
ledelsesprincipper iværksattes 
en række projekter, der har 
til formål at styrke ledelses-
kapaciteten i dansk erhvervsliv.

https://www.projecthalfdouble.dk/
https://www.projecthalfdouble.dk/pilot-projekter/
https://bestyrelsesforeningen.dk/gbls/
https://bestyrelsesforeningen.dk/gbls/
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Produktion

Fremstillingsindustrien og dens kunder udvikler sig hele tiden. 
Teknologiske fremskridt, bedre udnyttelse af arbejdskraft og 
stadigt stigende krav til personliggjorte produkter, samt res-
sourceoptimering har gjort at produktionen af varer ser ander-
ledes ud i dag, end for bare få år siden. Den globale konkur-
rence indenfor vareproduktion har altid været intens, og for at 
være med på den internationale scene, så skal konkurrenceev-
nen konstant vedligeholdes og gerne optimeres – og det gæl-
der uanset om man som dansk virksomhed er underleverandør 
til en anden virksomhed, eller om man leverer slutprodukter til 
sine kunder.

For at styrke danske fremstillingsvirksomheders konkurrence-
evne og arbejde med effektivitet, fleksibilitet, omstillingsparat-
hed og bæredygtighed har Industriens Fond igangsat en række 
projekter.

Med udgangspunkt i additive fremstillingsteknologier er Indu-
striens Fond medstifter af Dansk AM Hub. Hubben bistår dan-
ske virksomheder i at udnytte 3D-print og andre muligheder 
inden for additive manufacturing. Denne type produktionstek-
nologi åbner op for nogle helt særlige forretningsmuligheder i 
forhold til både prototypeudvikling og egentlig produktion. Og 
derudover er der nogle interessante perspektiver i forhold til 
logistik, materialevalg, fremstilling og bæredygtighed. Dansk 
AM Hub arbejder især med konkret forretningsudvikling i den 
enkelte virksomhed, men laver også mange andre ting. For ek-

sempel faciliteres inspirationsarrangementer og møder mellem 
virksomheder, ligesom man som virksomhed også kan afprøve 
printteknologien ved at låne printere eller deltage på hackat-
hons.

Jævnfør fondens historiske ophav som udsprunget af industri-
en, så har dansk produktion og danske produktionsvirksomhe-
ders velbefindende altid stået højt på dagsordenen. Således var 
Industriens Fond tilbage i 2014 én af initiativtagerne til etable-
ringen af Manufacturing Academy Denmark – bedre kendt 
som MADE – og senest har fonden i 2019 også støttet nye ak-
tiviteter hos MADE. Her er fokus fortsat på en fleksibel, stærk 
og digital dansk produktion, men derudover kommer det nye 
initiativ, kaldet MADE FAST, også til at inkludere temaer som 
bæredygtighed, talenttiltrækning og personaleudvikling.

Omstillingsparathed er nøgleordet i en af Industriens Fonds 
seneste bevillinger, projektet REKON, der så dagens lys i 2019. 
Projektet skal gøre danske virksomheder i stand til – hurtigere 
– at omstille produktionsapparatet og dermed være leverings-
dygtig inden for kort tid når markedets efterspørgsel ændrer 
sig. På den måde kan danske virksomheder stå stærkere som 
leverandører og målet med projektet er endvidere at bidrage til 
at virksomhederne kan reducere time-to-market, mindske ud-
styrsinvesteringer, forkorte udviklingstid, minimere omkostnin-
ger, samt øge genbrug og udnyttelsesgrad af ressourcer.

PROJEKTER

Dansk AM Hub

Manufacturing Academy 
Denmark

REKON

Udvikling Af Dansk 
Produktions Univers

https://am-hub.dk/
https://www.made.dk/
https://www.industriensfond.dk/rekon
https://am-hub.dk/
https://www.made.dk/
https://www.made.dk/
https://www.industriensfond.dk/rekon
https://www.industriensfond.dk/DKPU
https://www.industriensfond.dk/DKPU
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At udvikle virksomheder og implementere ny teknologi er en 
vanskelig opgave. Den kræver både tid og gode færdigheder. 
For at bistå mindre danske industrivirksomheder i at digitali-
sere og optimere produktionen, er Industriens Fond gået ind i 
projektsamarbejdet om Udvikling Af Dansk Produktions Uni-
vers. Her er ambitionen at komme i tæt berøring med en række 
virksomheder, og derigennem sikre at de tager ny teknologi til 
sig og styrker både forretningen og konkurrenceevnen. Pro-
jektet kredser især omkring konkret implementering af digitale 
løsninger inden for automatisering, procesoptimering, kommu-
nikation og bæredygtighed. Målet er selvsagt at skabe positiv 
forandring i de involverede virksomheder.

Med Industriens Fonds historie in mente, forventes det, at fon-
den også fremadrettet engagerer sig i optimeringen af de dan-
ske produktionsvirksomheder.

https://www.industriensfond.dk/DKPU
https://www.industriensfond.dk/DKPU
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Om Industriens Fond

Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der arbejder for 
at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens ak-
tiver beløber sig til cirka 4,9 mia. kroner og hvert år uddeles i 
omegnen af 250 mio. kroner til projekter og aktiviteter, der skal 
bidrage til at danske virksomheder øger væksten og værdiska-
belsen, og står stærkere i den globale konkurrence.

Industriens Fond arbejder med at styrke alle danske virksom-
heder, men har særligt fokus på små og mellemstore virksom-
heder, samt iværksættere med stort vækstpotentiale. Gennem 
de støttede projekter vil fonden styrke virksomheders vækst 
og konkurrenceevne med udgangspunkt i fondens fem fokus-
områder.

• At internationalisere – det vil sige at øge virksomhedernes 
mulighed for at deltage i den internationale økonomi

• At skabe og bringe viden i anvendelse – det vil sige at sik-
re virksomhedernes kendskab til og konkrete anvendelse 
af ny viden 

• At introducere nye teknologier – det vil sige at styrke virk-
somhederne i hurtigere og med større sikkerhed at kunne 
implementere nye teknologier

• At innovere – det vil sige at understøtte virksomhedernes 
kapacitet til at forny sig 

• At sikre relevante kompetencer – det vil sige at sikre virk-
somhederne adgang til et stort og kvalificeret udbud af ar-
bejdskraft

 

I fondens Strategi og Uddelingspolitik beskrives det yderli-
gere hvordan Industriens Fond ser FNs 17 verdensmål som et 
katalog over konkrete udfordringer, som lande, byer, virksom-
heder og borgere i stigende grad vil efterspørge løsninger på. 
Og, som konsekvens deraf, hvorledes danske virksomheder bli-
ver bedre til at bruge verdensmålene som innovationskraft og 
konkurrenceevnedriver.

Af strategien fremgår det desuden hvordan Industriens Fond 
arbejder med værdiskabelse ved at være katalysator for positi-
ve forandringer og konstant fokusere på at skabe størst mulig 
effekt. Gennem uddelingspolitikken informeres ansøgere og 
øvrige samarbejdspartnere om hvilke temaer fonden er opta-
get af, samt hvilke virkemidler fonden benytter og hvordan den 
måler effekten af sine bevillinger og sit virke.

Industriens Fonds øverste myndighed er Bestyrelsen > , som 
består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med Indu-
striens Fonds fundats udpeger erhvervsorganisationen Dansk 
Industri to medlemmer til bestyrelsen, mens Danmarks Natio-
nalbank og Erhvervsministeren hver især udpeger ét medlem. 
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen i 
henhold til den vedtagne kompetenceprofil.

Til at eksekvere Industriens Fonds mission har fondens be-
styrelse ansat en administrerende direktør, Thomas Hof-
man-Bang, der leder det daglige arbejde og fondens engagere-
de sekretariat, som udgøres af 12 fuldtidsansatte medarbejdere.

https://www.industriensfond.dk/strategi-og-uddelingspolitik
https://www.industriensfond.dk/bestyrelse
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Fonden arbejder på flere forskellige måder for at skabe positive 
forandringer for dansk erhvervsliv. Gennem programmer tager 
fonden initiativ til nye indsatsområder, partnerskaber og pro-
jekttiltag, hvor fonden går forrest med henblik på at samle ak-
tører, sætte en ramme og igangsætte nye aktiviteter. Gennem 
temaindkaldelser efterspørger fonden nye projektidéer inden 
for et bestemt emne, og derudover modtager Industriens Fond 
løbende nye projektforslag via fondens hjemmeside og går ef-
terfølgende i dialog med ansøgerne.

Gennem de støttede 
projekter vil fonden styrke 
virksomheders vækst og 
konkurrenceevne med 
udgangspunkt i fondens 
fem fokusområder.

Nøgletal 2019 2018 2017 2016 2015

Antal modtagne ansøgninger 194 208 194 235 198

Antal uddelinger 46 50 32 41 32

Antal aktive projekter 125 123 114 104 92

Uddelt beløb (kroner) 259 mio. 255 mio. 171 mio. 161 mio. 126 mio.

Fultidsmedarbejdere 12 10 10 10 9

Samlede aktiver (kroner) 4,92 mia. 4,47 mia. 4,82 mia. 2,42 mia. 2,44 mia.
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Afsluttede projekter

I løbet af 2019 er 41 projekter fra Industriens Fonds projektpor-
tefølje blevet afsluttet. På de følgende sider findes en oversigt 
over de projekter, som blev afsluttet i 2019, samt en kort gen-
nemgang af udvalgte initiativer.

Cybersikkerhedsindsats
Industriens Fond igangsatte i 2018 en særlig indsats mod cy-
berkriminalitet fokuseret på kultur, modstandsdygtighed og 
udvikling af digitale løsninger > . Et af de projekter som blev 
afsluttet i 2019, var Medarbejderen - virksomhedens aktive 
beskytter. I projektet blev der arbejdet med virksomheders 
modstandsdygtighed mod truslerne fra social engineering. Det 
førte til udviklingen af værktøjet ”SikkerKollega – lad dig ikke 
narre”. Et læringsspil som hjælper virksomhedens ansatte til 
at forebygge, genkende og reagere på svindelforsøg og cybe-
rangreb.

Digitalisering og nye teknologier
I løbet af 2019 afsluttedes tre af de projekter som Industriens 
Fond søsatte i kølvandet på temaindkaldelsen om Big Data, der 
blev udbudt i 2015.
I projektet Fra Big Data Til Big Business blev der særligt ar-
bejdet med fire områder – kompetencer, kundebehov, strategi 
og dataudveksling – hvorunder projektet har hjulpet danske 
virksomheder med at arbejde med blandt andet dataopsam-
ling, datahåndtering og dataudnyttelse. Det arbejde er blevet 

konceptualiseret gennem en række guides og værktøjer >   
og projektets erfaringer og arbejdsmetoder vises blandt andet 
gennem cases i virksomhederne Desmi, Sanistål og WiseCon 
> .

I projektet Big Data By Security var der først og fremmest 
fokus på de fortrolighedsproblematikker som kan opstå i ar-
bejdet med indsamling, opbevaring og udveksling af data. 
Konkret arbejdede projektet med to specifikke cases – én om 
konkurrenceudsættelse af lån >  og én om benchmarking af 
energiforbrug > , hvorigennem brugen af den kryptografiske 
teknologi Secure Multiparty Computation blev afprøvet og ana-
lyseret. Erfaringer – og teknologien – fra projektet er blandt 
andet bragt videre i et nyt projektinitiativ som er søsat af Indu-
striens Fond, nemlig projektet Blockchain Data And Privacy, 
der udspringer af temaindkaldelsen om Konkurrencekraft I 
Blockchainteknologien.

I projektet Big Social Data Analytics blev der taget udgangs-
punkt i eksterne data fra sociale platforme med henblik på at 
kombinere dem med virksomheders egne interne data. Hen-
sigten var at skabe ny viden om blandt andet brugeradfærd 
og dermed bane vej for at træffe bedre beslutninger inden 
for markedsføring, produktudvikling og strategi. Projektet har 
medvirket til, at Copenhagen Business School har etableret et 
særligt center, Centre For Business Data Analytics, hvor der 
blandt andet arbejdes med løsninger og værktøjer udviklet 
specifikt til virksomhedsledere.

https://www.industriensfond.dk/cyberindsats
https://industriensfond.dk/medarbejderens-virksomhedens-aktive-beskytter
https://industriensfond.dk/medarbejderens-virksomhedens-aktive-beskytter
https://sikkerkollega.dk
https://sikkerkollega.dk
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://blog.cbs.dk/bigdata/
https://blog.cbs.dk/bigdata/vaerktoejer/
https://blog.cbs.dk/bigdata/cases/
https://bigdatabysecurity.dk/
https://bigdatabysecurity.dk/da/cases/case-1
https://bigdatabysecurity.dk/da/cases/case-2
https://www.industriensfond.dk/blockchain-data-and-privacy
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/BSDA
http://cssl.cbs.dk/index.html
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Selvom en række projekter med big data som omdrejnings-
punkt nu er afsluttet, så fortsætter arbejdet med digitalisering, 
ny teknologi og dataudnyttelse i dansk erhvervsliv ufortrødent. 
Det ses tydeligt i fondens projektportefølje hvor antallet af pro-
jekter med netop det fokus fortsat er højt og derudover ventes 
flere at komme til i løbet af 2020, hvor Industriens Fonds se-
neste temaindkaldelse om Datadreven Vækst formentlig ud-
mønter sig i en række nye projekter.

I 2019 afsluttedes også projektet Economic Impact Of Block-
chain. Projektet mundede ud i en omsiggribende og grundig 
analyse af danske virksomheders brug af blockchainteknologi-
en > . Med analysen in mente og som direkte konsekvens af 
temaindkaldelsen om Konkurrencekraft i Blockchainteknolo-
gien foldes nu en række nye projekter ud med blockchaintek-
nologi som det altoverskyggende omdrejningspunkt.

Eksport
Tilbage i 2015 aktiverede Industriens Fond temaindkaldelsen 
Nye Veje til Eksport med henblik på at understøtte aktionsori-
enteret vidensudvikling og nyskabende initiativer med poten-
tiale til at gavne dansk industri- og erhvervslivs eksportevne.  
Det mundede blandt andet ud i projektet WTA California, en 
alliancemodel for udbredelse af danske eksportløsninger inden 
for drikke- og spildevand. Projektets gode erfaringer fik yderli-
gere liv under temaindkaldelsen fra 2018 om Globale Alliancer 
med et nyt projekt, U-S-E Water om vandteknologiske løsnin-
ger i Kina.

2019 så også afslutningen på projektet Afrikanisering - Fra 
Næstved til Nairobi, som med analysen Opportunities and chal-
lenges for Danish medium-sized exporters in Africa har kortlagt 
de bærende faktorer til en succesfuldt vækst i Sydafrika> .   

Fremtidens Arbejdsstyrke
Fondens løbende arbejde med at sikre virksomheder adgang 
til de rette kompetencer førte i 2019 til ti afsluttede projekter, 
heriblandt to udstillinger i det nye Experimentarium. Opfindel-
sernes Hus og Idéværket havde til formål at illustrere og vise 
eksisterende dansk teknologi og pode interessen for naturvi-
denskab. Projekterne resulterede i en særlig metode for under-
visning – Flipped Learning, som efterfølgende gav anledning 
til et 3-årigt forskningsprojekt på Københavns Professionsskole 
om læringseffekten af Flipped Learning i folkeskolens natur-
fagsundervisning.

Innovation og nye forretningsmodeller
2019 så også afslutningen på tre innovationsprojekter. Agil Sta-
ge-Gate og The Corporate Garage udsprang af fondens 2016 
temaindkaldelse om Innovation > . Projektet Agil Stage-Gate 
havde til formål at optimere beslutningsprocessen for ledere og 
forkorte udviklingstiden af projekter. Det resulterede i en ny for-
retningsmodel for innovation – Agil Stage-Gate > .  
Corporate Garage havde til formål at øge innovationsevnen 
i danske virksomheder igennem målrettet brug af crowdsour-
cing som et innovationsredskab, og har ligeledes udviklet et 
værktøj for processen – Accelerate Growth with Corporate 
Garage.

2019 markerede også en afslutning på projektet Driving Com-
petitiveness, som sigtede efter at udvide produktionsvirk-
somheders forretningsmodel til at indeholde flere services. 
Projektet var en videreudvikling af pilotprojektet Servitiza-
tion fra 2014, og har udgivet seks publikationer om emnet  
> . Projektets resultater videreføres i det igangværende pro-
jekt Servitize.DK.

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/economic-impact-of-blockchain
https://www.industriensfond.dk/economic-impact-of-blockchain
https://pure.itu.dk/portal/files/84414484/Economics_of_Blockchain_Study_Denmark.pdf
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://industriensfond.dk/Vandalliance
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/usewater
https://www.industriensfond.dk/Afrikanisering
https://www.industriensfond.dk/Afrikanisering
https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/analyser/di-analyse/2018/11/opportunities-and-challenges-for-danish-medium-sized-exporters-in-africa.pdf
https://www.industriensfond.dk/opfindelsernes-hus
https://www.industriensfond.dk/opfindelsernes-hus
https://www.industriensfond.dk/id%C3%A9v%C3%A6rket
https://www.industriensfond.dk/StageGate
https://www.industriensfond.dk/StageGate
https://www.industriensfond.dk/CorporateGarage
https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.danskindustri.dk/vi-radgiver-dig-ny/forretningsudvikling/produktivitetsudvikling/optimer-processer/
https://corporategarage.info/
https://interactivepdf.uniflip.com/2/80821/1104952/pub/html5.html
https://interactivepdf.uniflip.com/2/80821/1104952/pub/html5.html
https://www.industriensfond.dk/driving-competitiveness
https://www.industriensfond.dk/driving-competitiveness
https://blog.cbs.dk/servitization/
https://blog.cbs.dk/servitization/
https://blog.cbs.dk/servitization/booklets/
https://servitize.dk/
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Iværksætteri og økosystemer
I 2019 afsluttedes SpinIN 2.0. Projektet fokuserede på 
matchingforløb mellem nyuddannede iværksættere og etab-
lerede industrivirksomheder, og var en udbredelse af metoden 
udviklet under pilotprojektet SpinIN fra 2011. Projektet har 
ført til udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel for The 
SPININ-Method.

Ledelse
I kølvandet på Industriens Fonds 2017 temaindkaldelse om 
nye ledelsesprincipper i dansk erhvervsliv, som blandt andet 
udsprang af fondens dialog med erhvervsledere fra industrien 
ved arrangementet INSPIRE 2016, afsluttedes i 2019 fire pro-
jekter. Et af dem var Ledelses-GPS til en ny tid, som fokuse-
rende på opkvalificering af ledere til bedre at kunne håndtere 
komplekse, interne og eksterne problemstillinger. Projektet 
affødte overbliksbogen Ledelsesdilemmaer – strejftog gen-
nem faglitteraturen og værktøjet Ledelses-GPS til en ny tid. 

Produktion
Endeligt blev der i 2019 bundet sløjfe om fem projekter om 
fremstillingsindustriens konkurrenceevne. I projektet Global 
Produktudvikling (Værktøjer og Metoder) fokuseres der på 
global produktudvikling. Projektet bygger videre på afdæk-
ningsprojektet Global Produktudvikling (Guide) fra 2011, der 
i forbindelse med projektet, har udviklet guidebogen Decision 
Support and Performance Measurement for Global Pro-
duct Development.

I 2019 blev projektet Lean Læringskæder også rundet af. 
Projektet fokuserede på udbredelsen af de læringsmetoder 

og konkrete værktøjer >  om produktivitetsforbedringer, der 
blev udviklet i pilotprojektet Leanrejsen – en guide til lean-
ledelse tilbage i 2010. 

MADE - Manufacturing Academy of Denmark danner ram-
men for et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og 
teknologiske institutter med formålet at stoppe tabet produkti-
onsarbejdspladser i Danmark. Industriens Fond har været med i 
rejsen fra starten og har bevilliget midler til at styrke SMVernes 
deltagelse >  i MADE, herunder styrke innovation og opbyg-
ning af økosystemet omkring produktion > . Fonden har valgt 
at fortsætte sit engagement i MADE i 2019 ved at bevillige mid-
ler til innovationsprojekter, uddannelse og formidling til SMVer 
gennem MADE FAST, som i stadig større grad vil fokusere på 
personaleudvikling, talenttiltrækning og bæredygtighed. 

Nye Standarder i Vindindustrien afsluttes også i 2019. Pr-
jektet havde til formål at styrke arbejdet med standarder og 
øge testfagligheden hos vindmølleindustrien. Projektet har i 
forbindelse med delprojektet APQP4Wind oprettet en hjem-
meside, hvor hele industrien kan få indblik i projektet, og udgi-
vet en manual > , der skal være med til at sikre ensartede og 
transparente standarder i produktionen af vindmøller. Manua-
len er nu anvendt bredt i industrien.

Som det sidste projekt i rækken af afsluttet produktionsinitia-
tiver i 2019, afsluttes Sales og Operations Planning. Projektet 
fokuserede på udviklingen af ny viden om, hvorledes danske 
virksomheder kan skabe øget konkurrencekraft gennem im-
plementering af tværgående Sales & Operations Planning 
processer. Det førte til udviklingen af hjemmesiden S&OP  
samt en række værktøjer, rapporter, best practice og cases.
      

https://www.industriensfond.dk/spinin2
https://spin-in.au.dk/
https://spin-in.au.dk/
https://www.industriensfond.dk/INSPIRE2016
https://www.industriensfond.dk/Ledelses-GPS
https://interactivepdf.uniflip.com/2/80821/1090600/pub/html5.html
https://interactivepdf.uniflip.com/2/80821/1090600/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1104221/pub/html5.html
https://www.industriensfond.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer-til-innovation-i-global-produktudvikling
https://www.industriensfond.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer-til-innovation-i-global-produktudvikling
https://industriensfond.dk/global-produktudvikling-guide
http://www.globalpdtools.com/the-guidebook
http://www.globalpdtools.com/the-guidebook
http://www.globalpdtools.com/the-guidebook
https://industriensfond.dk/lean-l%C3%A6ringsk%C3%A6der
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/kalender/tema-produktivitet/
https://www.industriensfond.dk/leanrejsen-%E2%80%93-en-guide-til-leanledelse
https://www.industriensfond.dk/leanrejsen-%E2%80%93-en-guide-til-leanledelse
https://www.industriensfond.dk/manufacturing-academy-of-denmark-0
https://flipflashpages.uniflip.com/3//80821/1106042/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1106043/pub/html5.html
https://www.industriensfond.dk/windpowerstandards
http://www.apqp4wind.org
https://www.apqp4wind.org/manual-toolbox
https://www.industriensfond.dk/SOP
http://www.salesandoperationsplanning.dk/
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Oversigt over samtlige 
afsluttede projekter i 2019

Bæredygtighed
Nå de 17 verdensmål via design 
Days of Impact 

Cybersikkerhed
Medarbejderen - virksomhedens aktive beskytter 
Fremme af åbenhedskultur 

Digitalisering og nye teknologier
Fra Big Data til Big Business 
Big Data by Security 
Big Social Data Analytics  
Economic Impact of Blockchain 

Eksport
DK-Letland - Kreativ Industri 
OPP-platforme til eksport 
WTA California 
Afrikanisering - Fra Næstved til Nairobi 

Fremtidens Arbejdsstyrke
Opfindelsernes Hus 
Idéværket 
Teach First Danmark 
Dansk Naturvidenskabsfestival 
Talent programme Aarhus 
Talentudvikling i virksomhedspraktikken 
Aarhus Case Competition 2019 
CBS Case Competition 2019 
Business Battlefield 2019 

Innovation og nye forretningsmodeller
Driving Competitiveness through Servitization
Agil Stage-gate 
The Corporate Garage 

Internationalisering
Clean Solutions
Beijing Design Week 
House of Green 2.0 

Iværksætteri og økosystemer
SpinIN 2.0 

Ledelse
Project Half Double 
ATV Mentor 
Ledelses-GPS til en ny tid 
I4L 

Produktion
Global Produktudvikling 
Lean Læringskæder 
Nye Standarder i Vindindustrien 
Sales og Operations Planning 
MADE - Manufacturing Academy of Denmark 

Øvrige
Copenhagen150 
Project Access 
Ecsite

https://industriensfond.dk/Naa-de-17-Verdensmaal-via-Design
https://industriensfond.dk/days-of-impact
https://industriensfond.dk/medarbejderens-virksomhedens-aktive-beskytter 
https://industriensfond.dk/CyberVidendeling
https://industriensfond.dk/BigData-BigBusiness
https://industriensfond.dk/bigdatabysecurity
https://industriensfond.dk/BSDA
https://industriensfond.dk/economic-impact-of-blockchain
https://industriensfond.dk/DKletlandkreativindustri
https://industriensfond.dk/OPP
https://industriensfond.dk/Vandalliance
https://industriensfond.dk/Afrikanisering
https://www.industriensfond.dk/opfindelsernes-hus
https://www.industriensfond.dk/id%C3%A9v%C3%A6rket
https://www.industriensfond.dk/TeachFirst
https://www.industriensfond.dk/dansk-naturvidenskabsfestival 
https://www.industriensfond.dk/TP-Aarhus
https://www.industriensfond.dk/Talentudvikling
https://www.industriensfond.dk/aarhus-case-competition
https://www.industriensfond.dk/cbscasecompetition
https://www.industriensfond.dk/business-battlefield
https://www.industriensfond.dk/driving-competitiveness 
https://www.industriensfond.dk/StageGate
https://www.industriensfond.dk/CorporateGarage
https://www.industriensfond.dk/CleanSolutions
https://www.industriensfond.dk/BDW
https://www.industriensfond.dk/house-of-green
https://www.industriensfond.dk/spinin2
https://www.industriensfond.dk/projecthalfdouble
https://www.industriensfond.dk/ATVmentor
https://www.industriensfond.dk/Ledelses-GPS
https://www.industriensfond.dk/I4L
https://industriensfond.dk/en/node/220
https://industriensfond.dk/en/node/204
https://industriensfond.dk/en/node/270
https://industriensfond.dk/en/node/445
https://industriensfond.dk/en/node/31
https://industriensfond.dk/en/node/1896
https://industriensfond.dk/en/node/317
https://industriensfond.dk/en/node/1801
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INDUSTRIENS FOND

Frederiksgade 17

1265 København K

Tlf: 70 209 208

info@industriensfond.dk

www.industriensfond.dk

mailto:info%40industriensfond.dk%20?subject=
http://industriensfond.dk
https://twitter.com/industriensfond
https://twitter.com/industriensfond
https://dk.linkedin.com/company/industriens-fond
https://www.linkedin.com/company/industriens-fond/?originalSubdomain=dk
https://industriensfond.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=d7387cdc7122fa210c40ce6a1&id=054e3b5342
https://industriensfond.us3.list-manage.com/subscribe/post?u=d7387cdc7122fa210c40ce6a1&id=054e3b5342

