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Forord

Et stærkt erhvervsliv er fundamentet for det danske sam-
fund. Danske virksomheder skaber eksport og beskæftigelse, 
og beriger hver dag tilfredse kunder med innovative produk-
ter og gode løsninger.

Virksomhederne er velansete ude i verden. Og det skal de bli-
ve ved med at være. Det kræver, at de kontinuerligt forbedrer 
sig, er på forkant med markedsudviklingen og står stærkt på 
den globale scene. Netop det arbejder vi for i Industriens 
Fond. At fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Ved at udvikle, igangsætte og støtte forandringsskabende 
aktiviteter og projekter, hjælper vi danske virksomheder med 
at forny sig og forbedre sig. Udfordringerne er mange, men 
det er mulighederne også. Og derfor har vi projekter på man-
ge forskellige områder.

I 2020 uddelte Industriens Fond i alt 332 mio. kroner til 124 
nye projekter. Projekterne beskæftiger sig med emner som 
bæredygtig produktion, internationalisering, cybersikkerhed, 
digitalisering og ny teknologi. Så variationen er stor. Men 
fælles for alle projekterne er ønsket om at skabe positive 
forandringer for små og mellemstore virksomheder – både 
i den enkelte virksomhed og for dansk erhvervsliv generelt.

Aldrig før har fonden støttet så mange projekter på ét år. 
Men 2020 var også et ganske særligt år. Et år præget af den 
omsiggribende corona-pandemi, der med uforudset bruta-
litet har hærget det meste af kloden. Det fulde omfang af 
konsekvenserne kender vi ikke endnu. Men nedlukninger, 
skrantende eksportmarkeder, kriseramte kunder og en ufor-
udsigelig global økonomi gjorde 2020 til et meget svært år 
for mange danske virksomheder.

Som respons på pandemien igangsatte Industriens Fond en 
virksomhedsrettet indsats for at hjælpe dansk erhvervsliv. 
Indsatsen kaldte vi genstartNU og den bestod af to spor. 
Det ene spor ydede akut og umiddelbar rådgivning til om-
stillingsparate virksomheder, mens det andet spor iværksatte 
nye projektinitiativer, der hjælper danske virksomheder med 
at håndtere corona-krisen på lidt længere sigt via ny viden, 
forretningsudvikling og innovation.

Hvor langt ud i fremtiden corona-pandemien kommer til at 
præge os, er umuligt at vurdere. Men sikkert er det, at coro-
na-krisen ikke bliver den sidste krise, der rammer dansk er-
hvervsliv. Derfor skal virksomhederne i højere grad arbejde 
med kriseparathed og håndtering af den omskiftelighed, 
usikkerhed, kompleksitet og flertydighed som præger vores 

https://www.industriensfond.dk/strategi-og-uddelingspolitik
https://www.industriensfond.dk/strategi-og-uddelingspolitik
https://www.industriensfond.dk/projekter
http://www.genstartNU.dk
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verden i dag. Den tematik kommer til at præge dele af fon-
dens arbejde i 2021 – blandt andet gennem en særlig tema-
indkaldelse om kriser og konkurrencekraft.

Det er åbenlyst for enhver, at fremtiden er svær at forudsige. 
Alligevel er det tvingende nødvendigt at kigge fremad, for at 
kunne arbejde for et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. 
Også i årene der kommer. Derfor etablerede Industriens Fond 
i 2020 et nyt råd, Dansk Konkurrenceevneråd. Rådet har 
genstartet debatten om dansk konkurrenceevne med hen-
blik på at finde ud af hvordan vi sikrer, at kunder, virksomhe-
der, investorer og talenter fra udlandet søger mod Danmark 
i fremtiden, og hvordan vi sikrer at globale indkøbere efter-
spørger og foretrækker produkter fra danske virksomheder.

Målet med Dansk Konkurrenceevneråd er, at vi, som land og 
erhvervsliv, får talt om hvad der skal til for at styrke vores 
konkurrencekraft og hvordan vi får gjort det i fremtiden sam-
men med virksomheder, vores samarbejdspartnere og alle de 
andre ambitiøse aktører, der udgør dansk erhvervsliv.

Med nærværende årsberetning lægger vi formelt 2020 bag 
os. Et år hvor fondens projektportefølje er blevet udvidet med 
mange nye projekter. Vi præsenterer de mest interessan-
te af dem i 10 kapitler, plus et særkapitel om genstartNU.  

Med kapitlerne viser vi hvad det er for nogle emner, der inte-
resserer os – og hvor vi mener, at Industriens Fond kan gøre 
en positiv forskel for dansk erhvervsliv. 

Vi håber, at emnerne også interesserer dig.

God læselyst!

https://www.industriensfond.dk/FraKriserTilKonkurrencekraft
https://www.industriensfond.dk/FraKriserTilKonkurrencekraft
http://www.why.dk
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GenstartNU

Corona-krisen fik en ærgerlig hovedrolle i 2020. Med sygdom 
og død som tro følgesvende, førte virussen til sundhedskrise, 
økonomisk krise og til tider næsten kaos, når den i løbet af 
2020 bredte sig til det meste af kloden. For mange danske 
virksomheder var året derfor præget af stor usikkerhed og 
tilsvarende store udfordringer.

Året var kun få uger gammelt, da de første faresignaler be-
gyndte at vise sig for dansk erhvervsliv. I første omgang var 
det primært virksomheder med aktiviteter i Kina, som blev 
udfordrede af virussens fremfærd. Men efterhånden stod det 
mere og mere klart, at corona-epidemien ville blive en pan-
demi og ramme danske virksomheder og deres eksportmar-
keder hårdt.

Hurtigt, og stort set uden varsel, blev lande og samfund 
lukket ned. Eksportaktiviteter som handelsdelegationer og 
internationale messer blev aflyst og pludselig var gode råd 
dyre for et land som Danmark – en lille åben økonomi med et 
beskedent hjemmemarked. Også for den enkelte virksomhed 
blev krisen hurtig meget tydelig. Kunder kunne ikke nås, ef-
terspørgslen udeblev, forsyningskæder blev brudt og medar-
bejdere måtte hjemsendes. Og uvisheden var allestedsnær-
værende.

Som konsekvens af erhvervslivets udfordringer igangsatte 
Industriens Fond i foråret 2020 en særlig corona-indsats 
www.genstartNU.dk, der både skulle hjælpe kriseramte 
virksomheder med akutte problemer, men som i høj grad 
også skulle rådgive de virksomheder, der ville – og kunne – 
bruge krisen som en tiltrængt tænkepause, til at genoverveje 
forretningsmodellen, og måske forny sig gennem digitalise-
ring, designtænkning, dataanvendelse eller andre nye tilgan-
ge. Corona-indsatsen kørte således af to spor. Et kortsigtet 
og et mere langsigtet.

På den korte bane var der behov for at handle hurtigt for at 
kunne hjælpe danske virksomheder med akutte udfordrin-
ger. Derfor etablerede Industriens Fond en særlig hotline, 
hvor virksomheder, med kort aftræk, kunne få konkret og 
umiddelbar hjælp inden for områder som salg, strategiud-
vikling, ledelse, produktionsoptimering, digitalisering, likvidi-
tetsstyring og forsyningskæder. Mere end 800 virksomheder 
– særligt inden for fremstillingsindustrien – benyttede sig af 
hotlinen, inden den blev lukket ned hen mod slutningen af 
2020. Mød nogle af virksomhederne her.

På den lidt længere bane har Industriens Fond støttet godt 
50 projekter med konkrete virksomhedsforløb som omdrej-

http://www.genstartNU.dk
https://genstartnu.dk/om-genstartnudk
https://genstartnu.dk/virksomhedscases
https://www.industriensfond.dk/VideniAnvendelseNu
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ningspunkt. Forløbene har alle det til fælles, at de med kort 
varsel kan igangsættes i den enkelte virksomhed og kan 
gennemføres relativt hurtigt med positive forandringer til 
følge. Rådgivningsforløbene handler blandt andet om emner 
som teknologiimplementering, digitalisering, supply chains, 
dataudnyttelse, bæredygtighed, produktionsoptimering og 
forbrugeradfærd. 

Derudover er 20 større projektinitiativer sat i gang som led 
i genstartNU-indsatsen. Herunder både virksomhedsrele-
vante udviklingsprojekter og mere klassiske forsknings- og 
analyseprojekter, iværksat som led i corona-indsatsen. Em-
nefeltet er varieret og tæller blandt andet projekter som vil 
styrke virksomhedernes arbejde med designtænkning, virtu-
al reality og eksporttiltag, men der er også projekter, der ser 
nærmere på virksomheders håndtering af corona-krisen.

Fælles for hovedparten af de aktiviteter og projekter som 
er sat i søen som led i genstartNU-indsatsen er, at de prak-
sisnært og virksomhedsrettet forsøger at hjælpe danske 
virksomheder til at komme styrkede gennem krisen – og alt 
i alt kommer Industriens Fond til at hjælpe mere end 3.000 
virksomheder gennem genstartNU-initiativet.

Mens hotline og enkelte projekter allerede er afsluttede, så 
rækker mange af aktiviteterne i genstartNU-indsatsen langt 
ind i 2021 også. Selvom verdenssamfundet i dag ved mere 
om corona-virussen, og selvom vaccineprogrammer er i gang 

https://www.industriensfond.dk/StyrketGennemKrisen
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med at blive rullet ud, så er konsekvenserne af pandemien 
endnu ikke håndteret på den globale scene – og ej heller i 
Danmark. Store dele af dansk erhvervsliv står således sta-
digvæk med en svær fremtid foran sig og kigger ud på nogle 
kuldsejlede eksportmarkeder der måske har ændret sig for 
altid.

Derfor er mange af erfaringerne fra corona-året 2020 og al 
læring fra genstartNU-indsatsen stadigvæk relevant i årene 
der kommer – både i en kamp for at bringe danske virksom-
heder styrkede igennem corona-krisen, men også for gene-
relt at stille virksomhederne stærkere i mødet med fremtidi-
ge kriser i de kommende år.

Med det store slag, som corona-krisen har ført med sig, er In-
dustriens Fonds fokus på dansk konkurrenceevne kun blevet 
yderligere relevant. Og derfor bliver fonden ved med løben-
de at opsamle erfaringer fra genstartNU-indsatsen – både 
til eget brug i arbejdet med at hjælpe danske virksomheder, 
men også med henblik på at dele den nye viden med andre 
aktører i det danske erhvervsfremmesystem.
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Arbejdet med bæredygtighed og især bæredygtig produk-
tion står 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 stiller virksomheder bedre i den internationale konkur-
rence på et globalt marked der i stigende grad efterspørger 
og tilvælger virksomheder, der baserer sig på en bæredygtig 
forretningsmodel.

I arbejdet med bæredygtighed har fonden særligt haft fokus 
på udviklingen og afsætningen af bæredygtige danske pro-
dukter og løsninger på det globale marked. Ofte har blikket 
været rettet mod virksomheder i industrien, særligt inden for 
fremstilling, energi, byggeri og klimaløsninger. Men også på 
andre områder har fondens projekter gjort en indsats. I sti-
gende omfang bevæger bæredygtighedsarbejdet sig også 
ind i virksomhedernes maskinrum, hvor produktionen, res-
sourceforbruget og omstillingen fra fossilt energiforbrug til et 
mere bæredygtige energimix, har fået fondens bevågenhed.

Arbejdet med bæredygtighed er en kompleks indsats, der 
ofte relaterer sig til aktiviteter som rækker langt ud over virk-
somhedens 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 UrbanTech Acce-
lerator Program søsat med henblik på at tiltrække dygtige 
udenlandske innovatører og iværksættervirksomheder til 
Danmark for at blive en del af økosystemet omkring det byg-
gede miljø og den omsiggribende urbanisering. Hensigten 
er, at de ambitiøse teknologi-talenter skal bistå den danske 
byggebranche med at udvikle, implementere og eksportere 
bæredygtige danske byløsninger.

Også projektet Sustainable Build tager sit udgangspunkt i 
byggebranchen, hvor bæredygtighedsgevinsterne potentielt 
er store. Projektet er sat i værk for at binde investorer, byg-
herrer, arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndværkere og 
materialeproducenter bedre sammen, i et forsøg på at hjælpe 
iværksættere med at finde den rette plads i værdikæden og 
derfra udvikle og implementere bæredygtige produkter og 
metoder i byggesektoren.

I projektet Genanvendelse Af Plast samarbejder kunder og 
leverandører også på tværs af gensidige relationer og værdi-
kæder. Her handler det om design og nye løsninger – blandt 

Bæredygtighed (SDG)

https://urbantechprogram.io/
https://urbantechprogram.io/
https://urbantechprogram.io/startups-2/
https://www.sustainablebuild.dk/om/
https://www.sustainablebuild.dk/innovatoerer/
https://www.industriensfond.dk/PlastGenanvendelse
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andet gennem plastakademiet Cirkla – med henblik på at 
genbruge plast i meget større omfang fremadrettet.

Det samme gør sig gældende for projektet Verdensmål 
i Værdikæden, hvor der arbejdes med spild, cirkularitet 
og tværgående processer for at gøre forholdet mellem 
restauranter og deres leverandører mere bæredygtigt – 
blandt andet gennem en række konkrete innovationsini-
tiativer.

Indsatsen med at hjælpe danske virksomheder i arbejdet 
med cirkulære forretningsmodeller er også det bærende 
element i MATChE-projektet. Senest har projektet gen-
nemført en webinar-serie der stiller skarpt på de mange 
aspekter der spiller ind, når virksomheder arbejder med cir-
kulære forretningsmodeller, herunder organisationstilpas-
ning, strategiovervejelser, forretningsmodellen, produkt-
udviklingsarbejdet, værdikæderne og selve produktionen, 
supportbehov, samt anvendelsen af takeback-strategier, 
teknologi og data.

Gennem de seneste år har FN’s 17 verdensmål formet en 
ramme for det globale arbejde med bæredygtighed, og 
målene har i stigende omfang vundet indpas i Industriens 
Fonds arbejde på bæredygtighedsområdet. Helt over-
ordnet er verdensmålene skrevet ind i fondens strategi, 

og derudover har fonden støttet en række projekter med 
verdensmålene som et konkret og altdominerende omdrej-
ningspunkt.

I projekterne SDG Business Booster og Fra Filantropi Til 
Forretning sigtes der efter at hjælpe mindre og mellemsto-
re 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 indsat-
ser er mundet ud i en række virksomhedscases og gode 
eksempler fra den danske industri.

Tesen bag bæredygtighedsarbejdet er, at i takt med at fle-
re borgere, virksomheder, byer og lande står overfor sto-
re udfordringer 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 dan-
ske virksomheder skal gøres i stand til at udnytte gennem 
ovennævnte projekter.

I løbet af 2020 er fokusset på bæredygtighed i dansk er-
hvervsliv blevet større. Også hos Industriens Fond. Blandt 
andet satte VL Døgnet og de mange VL Grupper fokus på 

verdensmålene gennem projektet Responsible Business 
– A Competitive Advantage, der kulminerede med et VL 
Døgn der satte ansvarlighed øverst på agendaen.

Og i løbet af 2020 har Industriens Fond taget yderligere 
fat om udfordringen med at elektrificere den danske indu-
stri. Ved at virksomheder i højere grad benytter grøn energi 
opnås en række konkurrenceevneforbedrende besparelser 
samtidigt med at industrien kan sætte yderligere skub på 
sin grønne omstilling. Det er målet med projektet Elektrifi-
cering Af Industrien, hvor en god håndfuld virksomheder 
har påbegyndt arbejdet med at omstille produktionen.

Lignende ambitioner gemmer sig i projektet Klimaklar 
SMV, der hjælper danske virksomheder med at lave hand-
leplaner, så de målrettet kan arbejde med Science Based 
Targets-initiativet som en vej til at reducere udledningen 
af drivhusgasser. Dermed er endemålet, at virksomhederne 
fremstår som mere attraktive leverandører og samarbejds-
partnere i fremtiden – og dermed vælges til i den globale 
konkurrence.

Mange af fondens bæredygtighedsaktiviteter peger langt 
ud i fremtiden. Tydeligt er det i Vores Mål-projektet der 
i 2020 præsenterede de nye danske målepunkter for FN’s 
17 verdensmål. Med de nye målepunkter som udgangs-

https://cirkla.dk/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://viv.globalcompact.dk/cases-fra-projektet/
https://viv.globalcompact.dk/cases-fra-projektet/
https://www.matche.dk/
https://www.matche.dk/en/group/31/Webinars
https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdg-business-booster
https://www.danskindustri.dk/sdg
https://www.danskindustri.dk/sdg
https://www.danskindustri.dk/sdg/cases/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://eliindustrien.dk/
https://eliindustrien.dk/
https://eliindustrien.dk/cases/
https://www.danskindustri.dk/klimaklarsmv
https://www.danskindustri.dk/klimaklarsmv
https://www.industriensfond.dk/SDG-indikatorer-DK-2020
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punkt er Industriens Fond gået sammen med en række sam-
arbejdspartnere, for at udbrede kendskabet blandt danske 
virksomheder, og for at gøre målepunkterne til en bredt an-
vendt referenceramme for strategiudvikling og innovation i 
erhvervslivet.

Også i projektet INDEX Awards sættes der i løbet af 2021 
yderligere strøm til bæredygtighedsagendaen, når ambitiøse 
designere og forretningsudviklere, der udvikler bæredygtige 
løsninger på globale udfordringer, kæmper om de attraktive 
designpriser med bæredygtighed og innovation som det alt-
overskyggende tema.

I de kommende år kommer FNs 17 verdensmål til at spille en 
stor rolle i det danske og internationale erhvervsliv. Målene 
skal nås i 2030 og i det lys forventes det, at fonden også 
fremadrettet kommer til at beskæftige sig yderligere med 
bæredygtighedsagendaen, særligt bæredygtig produktion, 
og danske virksomheders evne til at øge konkurrenceevnen 
på baggrund af verdensmålene og en global grøn omstilling.

https://www.industriensfond.dk/Baseline
https://eliindustrien.dk/
https://www.danskindustri.dk/sdg
https://www.industriensfond.dk/PlastGenanvendelse
https://www.danskindustri.dk/klimaklarsmv
https://www.matche.dk/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://vl.dk/event/responsible-business-a-competitive-advantage-aarstema-2020/
https://ehhs.dk/ydelser-programmer-sdg-business-booster
https://theindexproject.org/about
https://www.sustainablebuild.dk/om/
https://www.industriensfond.dk/SDG-indikatorer-DK-2020
https://urbantechprogram.io/
https://globalcompact.dk/projekter/verdensmaal-i-vaerdikaeden/
https://theindexproject.org/about
https://theindexproject.org/award/winnersandfinalists
https://theindexproject.org/award/winnersandfinalists
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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 virksom-
hedens kritiske infrastruktur, dataopbevaring og medarbej-
dernes 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 cyberkri-
minalitet. Også når angrebet er sket. Med det udgangspunkt 
har Industriens Fond iværksat en særlig indsats for at styrke 
dansk erhvervslivs arbejde med cybersikkerhed, og har afsat 
over 120 mio. kroner til formålet.

Cybersikkerhedsindsatsen handler helt overordnet om tre 
ben – kultur, modstandsdygtighed og forretningsudvikling. 
Mange af de projekter og initiativer som fonden har søsat 
som led i indsatsen er tværgående og berører ofte to eller 
alle tre ben, og kigger eksempelvis både på de ansattes ad-
færd og sikkerheden i de produkter og løsninger, som den 
enkelte virksomhed udbyder 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 
cybersikkerhed spiller en hovedrolle.

Uddannelse inden for cybersikkerhed er også på agendaen i 
initiativet Uddannelsesprojekt For SMV. Projektet har skabt 
et kursus med to forskellige forløb – ét forløb for IT-professi-
onelle i mindre og mellemstore virksomheder og derudover 
et mere generelt forløb som bredt beskæftiger sig med virk-
somheders arbejde inden for cybersikkerhed.

Kompetenceudvikling er også i højsædet i projektet Sikker 
SMV, der hjælper virksomheder og medarbejdere med løben-
de afklaring af kompetencebehovet inden for cybersikkerhed, 
og efterfølgende videreuddannelse af medarbejdere, der hvor 
behovet er til stede. Projektet bygger blandt andet sine aktivi-
teter på erfaringer fra udrulningen af PC-Kørekortet og ambi-
tionen er, at tusindvis af medarbejdere i danske virksomheder 
får glæde af projektets aktiviteter – og som følge deraf får 
højnet kompetenceniveauet markant og vedvarende.

Med fokus på dansk erhvervslivs behov på den lange bane, 
er fremtidens arbejdsstyrke også tænkt ind i cybersikker-
hedsindsatsen.

Cybersikkerhedsindsats

http://www.cyberindsats.dk
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://www.itu.dk/erhvervssamarbejde/cssme
http://video.itu.dk/video/55888098/hvorfor-skal-du-pa-et
https://dit.dk/sikkersmv
https://dit.dk/sikkersmv
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Det sker blandt andet i projektet Træningsplatform For 
Cybersikkerhed, der udvikler en særlig platform, hvor virk-
somheder og uddannelsesinstitutioner sammen kan en-
gagere, inspirere og træne gymnasieelever og studerende 
gennem meetups og hackathons med cybersikkerhed som 
omdrejningspunkt. Platformen var i 2019 og 2020 blandt 
andet vært for DM i cybersikkerhed for gymnasieelever.

Konkurrenceelementet spiller også en nøglerolle ved de 
”rigtige” danske cybermesterskaber, hvor unge mellem 15 

og 25 år først og fremmest kæmper om sejren. Men kon-
kurrencen er også et udstillingsvindue, hvor deltagerne kan 
vise sig frem i kampen om at få en plads på det danske 
cyberlandshold, der skal forsvare de danske farver ved EM, 
som forventeligt afholdes i anden halvdel af 2021. Gennem-
førslen af De Danske Cybermesterskaber skal dog først 
og fremmest ses som en måde hvorpå interesserede piger 
og drenge konkret kan stifte bekendtskab med cybersikker-
hed som et relevant emne, en god uddannelse og en plausi-
bel levevej. Og dermed gøre det tydeligt for flere unge men-
nesker at cybersikkerhed kan være en konkret, spændende 
og attraktiv karrierevej.

Det er ligeledes med de langsigtede briller på, at fonden har 
søsat et Unge-Community For Cybersikkerhed, der skal 
styrke det generelle fokus på cybersikkerhed blandt unge og 
sikre, at langt flere unge får viden om cybersikkerhed med 
i uddannelsesbagagen – både når de vælger en decideret 
cybersikkerhedsrelateret uddannelse, men også med cyber-
sikkerhed som en almen problemstilling, der kan tages med 
ind på både samfundsfaglige og humanistiske uddannelser.

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 nye risici, når man 
producerer eller implementerer de såkaldte IOT-løsninger.

Denne særlige udfordring adresseres i CIDI-projektet, 
hvorigennem blandt andre Ambitlocker og Lyngsøe Sy-
stems  har arbejdet med øget fokus på cybersikkerhed i 
produktporteføljen.

At det fysiske og det digitale smelter sammen i cyberspa-
ce ses tydeligt i kritiske sektorer i samfundet. Det kunne 
være tele-, finans-, energi-, sundheds-, transport- og sø-
fartssektoren, hvor meget i dag foregår digitalt via inter-
nettet. Således er sektorerne udsatte i forbindelse med 
cyberhændelser, som kan ramme meget bredt og hurtigt. 
Det samme gælder for vores hjemlige vandsektor. Vand 
er i sin natur et meget analogt produkt, men styring og 
overvågning af de danske vandværker sker i stigende grad 
gennem IT-systemer. Dermed er sektoren sårbar over for 
cyber-angreb. Med projektet Samarbejdende Cybersik-
kerhed implementeres en trebenet indsats på tværs af de 
danske vandværker. En teknisk detektionsløsning instal-
leres på vandværkerne, personalet uddannes og løbende 
sørges der for erfaringsudveksling på tværs af sektoren. På 
baggrund af erfaringerne fra vandværkerne kan den tre-
benede indsats over tid overføres til andre brancher eller 
sektorer, hvor der er behov for et intensiveret arbejde med 
detektion, beredskabsplaner, dataanalyse og informations-
deling, samt et centralt overblik gennem en dashboard-løs-
ning, der kan bruges i forbindelse med akutte situationer, 

Med fokus på dansk 
erhvervslivs behov 
på den lange bane, er 
fremtidens arbejdsstyrke 
også tænkt ind i 
cybersikkerhedsindsatsen.

https://cyberhack.dk/
https://cyberhack.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=hkkhMfDFtk8
https://youtu.be/adjagODq0DA
https://nationalcybersikkerhed.dk/ddc/
https://www.industriensfond.dk/unge-community-for-cybersikkerhed
https://www.industriensfond.dk/CIDI
https://youtu.be/wh6FfMWoZDM
https://youtu.be/8zUa3jL3CkM
https://youtu.be/8zUa3jL3CkM
https://www.industriensfond.dk/samarbejdende-cybersikkerhed
https://www.industriensfond.dk/samarbejdende-cybersikkerhed
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brancheoverblik og forudsigelse og forhindring af foreståen-
de cyber-angreb.

Over alt i erhvervslivet baserer mange nye produkter og for-
retningsmodeller sig i en eller anden grad på data og online-
løsninger. Det gælder også for danske virksomheder.

Derfor er det vigtigt, at særligt softwarevirksomheder – men 
også andre virksomheder som for eksempel full service 
IT-rådgivere – får tænkt de sikkerhedsmæssige aspekter ind 
fra starten af, når der udvikles nye produkter og løsninger. 
Den udfordring skal projektet Security By Design hjælpe 
med gennem blandt andet kompetenceudviklingsforløb, nye 
værktøjer og en lang række af formidlingstiltag.

Det at danske virksomheder aktivt håndterer sikkerheds-
spørgsmål og risici, skal omsættes til konkurrenceevne. Der-
for er det afgørende at alle kunder kan se, når virksomheder 
agerer proaktivt på cybersikkerheds-udfordringerne. For at 
synliggøre danske virksomheders indsats inden for ansvarlig 
dataanvendelse og IT-sikkerhed har Industriens Fond derfor 
taget initiativ til projektet Mærkningsordning For IT-Sik-
kerhed, der udvikler og implementerer et mærke som frem-
hæver de virksomheder, der arbejder målrettet med at be-
skytte både virksomheden, dens produkter og især 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, erhvervsakademi-
er, GTS-institutter og innovationsnetværk. Ambitionen er at 
skabe og facilitere 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 begyndelsen af 2020.

Det er ikke kun i Danmark, at cybersikkerhed er på agen-
daen. I et land som Israel arbejder både stat og erhvervsliv 
meget aktivt med cybersikkerhed og har gjort det i mange 
år. På den baggrund har landet indhentet mange erfaringer 
inden for både teknologi, sikkerhed, organisering og adfærd. 
De erfaringer kan berige dansk erhvervsliv og derfor har In-
dustriens Fond støttet to forskellige projekter, der har blikket 
stift rettet mod syd.

Med projektet Start-Up Cyber Pilotforløb tages danske 
iværksættere, inkubatorer og væksthuse med på en rejse 
gennem blandt andet skalerings-værktøjer, salgsteknikker 
og internationaliseringsstrategier med udgangspunkt i det 
israelske økosystem for innovation og cybersikkerhed. Målet 
er at de danske cybersikkerheds-iværksættere får helt nye 
kompetencer indenbords og at det danske iværksættermiljø 
beriges med netværk, viden og værktøjer, der allerede har 
vist sit værd under varmere himmelstrøg.

https://www.industriensfond.dk/security-by-design-digital-denmark-sb3d
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://xn--d-mrket-oxa.dk/
https://www.cyberhub.dk/
https://www.industriensfond.dk/start-up-cyber-pilotforlob-i-israel
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Awareness kampagne 2020 
- Cybersikkerhed

Cyber sommerskole i Israel

Cybersecure IoT in Danish Industry

Danish Hub for Cybersecurity

De Danske Cybermesterskaber 2021

Mærkningsordning for it-sikkerhed og 
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Samarbejdende Cybersikkerhed

Security by Design in Digital Denmark

Sikker SMV

Start-up cyber pilotforløb i Israel

Styrkelse af Strategiske 
Cyberkompetencer

Træningsplatform for Cybersikkerhed

Uddannelsesprojekt for SMVer

Unge-Community for Cybersikkerhed
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Netop de varmere himmelstrøg kan være prikken over det 
berømte i, når projektet Cyber-Sommerskole i Tel Aviv brin-
ger 30 kandidatstuderende fra Danmark til Israel med henblik 
på at opgradere deres cybersikkerhedskompetencer. Ud over 
eleverne, så deltager også et hold af undervisere fra flere for-
skellige danske uddannelsesinstitutioner. Dels for at lære un-
dervisningsmetoderne fra Israel, dels for at knytte varige bånd 
til det store cybersikkerhedsmiljø som findes på de israelske 
forskningsinstitutioner.

I løbet af 2021 kommer Industriens Fonds indsats inden for 
cybersikkerhed til at folde sig yderligere ud. Forventeligt med 
yderligere fokus på kompetencer, talentudvikling og iværk-
sætteri på cybersikkerhedsområdet, men også med blikket 
rettet mod de udfordringer som etablerede virksomheder står 
med i kampen mod cyberkriminalitet.

http://www.cyberindsats.dk
http://www.cyberindsats.dk
https://www.industriensfond.dk/cyber-sommerskole
https://www.industriensfond.dk/CIDI
https://www.cyberhub.dk/
https://nationalcybersikkerhed.dk/ddc/
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.industriensfond.dk/maerkningsordning-for-IT-sikkerhed
https://www.industriensfond.dk/samarbejdende-cybersikkerhed
https://www.industriensfond.dk/security-by-design-digital-denmark-sb3d
https://dit.dk/sikkersmv
https://www.industriensfond.dk/cyber-sommerskole
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://bestyrelsesforeningen.dk/styrkelse-af-strategiske-cyberkompetencer/
https://cyberhack.dk/
https://www.itu.dk/erhvervssamarbejde/cssme
https://www.industriensfond.dk/unge-community-for-cybersikkerhed
https://www.industriensfond.dk/cyber-sommerskole
https://icrc.tau.ac.il/
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Virksomheder der formår at gribe de muligheder som digita-
liseringen bringer med sig, og desuden lykkes med at imple-
mentere og udnytte nye teknologier, styrker sin konkurren-
ceevne. 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 erhvervs-
livets evne til at digitalisere forretningen og introducere nye 
teknologier. Blandt andet har fonden ad flere omgange sat 
fokus på brugen af data og teknologi i dansk erhvervsliv gen-
nem en række temaindkaldelser om Big Data, Nye Digitale 
Forretningsmodeller, Konkurrencekraft i Blockchainteknolo-
gien og Datadreven Vækst.

Bedre udnyttelse af data og ny teknologi er en ambition som 
går på tværs af hele dansk erhvervsliv. Alle virksomheder kan 
forbedre sig uanset branche. Som et tværgående initiativ har 
Industriens Fond etableret AI Denmark. Med mere end 100 
virksomhedsrettede udviklings- og implementeringsforløb er 
den konkrete anvendelse af kunstig intelligens det absolutte 
omdrejningspunkt for projektet. Men derudover skal AI Den-
mark også være et vedvarende nav for arbejdet med kunstig 
intelligens og datadreven forretningsudvikling i Danmark. 
Det sker gennem udvikling af praksisnære guides, cases 

og værktøjer, og gennem etableringen af et tværgående AI 
Community som samler virksomheder, forskere, studerende 
og rådgivere under samme tag, med henblik på at øge erfa-
ringsudvekslingen på tværs af det danske AI-økosystem og 
derigennem facilitere nye møder, der kan bane vej for nye 
partnerskaber, kundeforhold eller innovationssamarbejder. 
AI Denmark blev formelt søsat i midten af marts 2021.

Et godt sted at påbegynde arbejdet med data og digitalise-
ring er i mødet med kunderne. Alle virksomheder har kunde-
data, men ikke alle udnytter det optimalt. På den baggrund 
er projektet Datadreven Kundeindsigt sat i søen. Projektet 
vil hjælpe virksomheder med at udnytte kundedata bedre 
gennem flere forskellige tiltag. Blandt andet indhentes vi-
den systematisk fra virksomhedens frontpersonale, mens 
der også arbejdes med at strukturere og segmentere eksi-
sterende kundedata. På baggrund af de processer hjælper 
projektet dernæst deltagervirksomhederne med at udvikle 
nye IOT-produkter og serviceydelser, der baserer sig på de 
indhentede kundeindsigter.

At gøre sig parat til en digital omstilling handler ikke blot om 
tekniske kundskaber. Det er også en rejse hvor ledelse, tan-
kesæt, innovationshøjde og omstillingsparathed spiller ind. 

Digitalisering og nye teknologier

https://industriensfond.dk/temaindkaldelser
http://www.aidenmark.dk
https://www.industriensfond.dk/datadreven-kundeindsigt
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For eksempel arbejder projekterne DigiB2B og Digital Bu-
siness Transformation med at bane vejen for en fokuseret 
digitaliseringsproces i danske virksomheder. Det har blandt 
andet ført forandringer med sig hos virksomhederne Holm-
ris B8, RGS Nordic, Aguardio og Comdia.

Derudover er det også vigtigt med ledelsesforankring. Her 
spiller virksomhedernes bestyrelser en hovedrolle, når der 
skal digitaliseres. Med et tydeligt ledelsesfokus kigges der 
på netop bestyrelsen som medspiller og indpisker i digita-
liseringssammenhænge gennem projektet SMV-bestyrel-
ser Som Digital Katalysator.

For at brede digitaliseringsindsatsen i dansk erhvervsliv 
yderligere ud har Industriens Fond, sammen med en række 
andre nøgleaktører, bidraget til etableringen af Digital Hub 

Denmark, så der nu findes et nationalt samlingssted for de 
danske tech-økosystemer – særligt FinTech, HealthTech, 
CreaTech, PropTech, AgroTech, EdTech og robotteknolo-
gi. Med Digital Hub Denmark fremvises Danmark som et 
attraktivt sted for tech-interesserede talenter, iværksæt-
tervirksomheder og investorer fra udlandet, mens hubben 
også tager imod besøgende delegationer, der vil vide mere 
om det danske tech-community og de danske løsninger. På 
den måde fungerer hubben som en internationaliserings-
katalysator for arbejdet med digitalisering og ny teknologi 
i Danmark.

At digitalisering og ny teknologi kommer til at spille en end-
nu større rolle i fremtiden, synes åbenlyst. Snart kommer 
5G til at gøre internettet til en endnu mere betydningsfuld 
medspiller for dansk erhvervsliv. Det åbner op for nye pro-
cesser og produkter, hvor der især er store forventninger 
til yderligere udvikling af IOT-baserede forretningsmodel-
ler. For at uddanne og træne danske industrivirksomheder 
inden for 5G er projektet Industriel IOT Med 5G sat i søen. 
Hensigten er at give virksomheder mulighed for i praksis at 
prøve teknologierne af med forretningsudvikling og inno-
vation for øje. Som led i projektet forsøges mulighederne in-
den for 5G at blive yderligere tydeliggjorte over for danske 
virksomheder gennem en række pilotprojekter fokuseret på 
virkelighedsnære cases.

Nye teknologiers indtog præger hele dansk erhvervsliv. 
Men konsekvenser og muligheder kan være forskellige fra 
branche til branche – også selvom det i virkeligheden kan 
være svært at tale om brancher i en tid hvor brancheskel 
eroderes og teknologiudviklingen i høj grad går på tværs 
af både brancher og virksomheder. Alligevel er en række 
projekter iværksat med et teknologisk eller branchemæssigt 
udgangspunkt.

På både nationalt og globalt plan arbejdes der på at vide-
reudvikle og forbedre mulighederne for energilagring med 
henblik på at kunne opbevare den grønne energi og dermed 
i stigende grad udfase brugen af fossile brændstoffer. Med 
etableringen af Dansk Center For Energilagring samles er-
hvervsliv, forskere og offentlige institutioner med henblik på 
at skabe samarbejder og nye partnerskaber mellem virksom-
heder og vidensinstitutioner. Formålet er at sikre, at der sker 
en overførsel af state-of-the-art-viden fra danske såvel som 
udenlandske forsknings-, udviklings- og demonstrationspro-
jekter til virksomhederne, således at de styrker konkurrence-
evnen ved at udvikle nye innovative teknologiske løsninger, 
som kan møde markedets efterspørgsel indenfor energi-
lagring. Visionen for projektet er at skabe grundlaget for, at 
energilagring bliver en ny industriel og forskningsmæssig 
styrkeposition for Danmark – på niveau med eksempelvis 
vand, vindenergi, fjernvarme, pumper og klimasikring. Ener-
gilagring, og særligt Power-to-X, er identificeret som et af de 

Nye teknologiers indtog 
præger hele dansk 
erhvervsliv. 

https://www.industriensfond.dk/DigiB2B
http://digitalbusinesstransformation.dk/
http://digitalbusinesstransformation.dk/
http://digitalbusinesstransformation.dk/resultater/
http://digitalbusinesstransformation.dk/resultater/
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://digitalhubdenmark.dk/
https://digitalhubdenmark.dk/
https://www.industriensfond.dk/industriel-iot-realtid-med-5g
https://www.industriensfond.dk/daces-%E2%80%93-dansk-center-for-energilagring
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områder, der har det største industrimæssige potentiale for 
Danmark, og Danmark har gode forsknings- og erhvervsmæs-
sige forudsætninger for at blive blandt de førende på området. 
Gennem centeret skal disse forudsætninger omsættes til kon-
kret forretning og nye muligheder for danske virksomheder.

Med Industriens Fonds udspring af fremstillingsindustrien in 
mente, har robotteknologi og automatisering gennem en år-
række stået højt på agendaen i fondens virke og i takt med 
at Danmark er blevet stærkere og stærkere inden for robot-
teknologi, har også udlandet fået øje på de danske robotle-
verandører. Men potentialet er fortsat stort for dansk eksport 
af robot- og droneløsninger og derfor er projektet Global 
Growth Robotics sat i verden. Ambitionen er at robot-, dro-
ne- og automatiseringsvirksomheder i hele Danmark skal få 
gavn af de erfaringer som især fynske robotvirksomheder 
har gjort sig på den globale scene over de seneste år – og 
på den måde kan eksportpotentialerne for alvor realiseres, så 
de danske robotteknologier kan træde ind i virksomheder og 
produktioner overalt på kloden.

Robotterne bevæger sig tættere på menneskene i projektet 
Cobot Knowledge Lab. Her er arbejdet med automatise-
ring i produktionen i fokus og projektet har konkret fokus på 
indkøb, implementering og brug af samarbejdende robotter 
i danske virksomheder – en indsats der blandt andet er mun-
det ud i interessante cases fra virksomhederne Dolle, Kam-
strup, Danfoss og Gartneriet Rosborg.

Men det er ikke kun cobots, 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 løsninger, som kan løse særlige ud-
fordringer i erhvervslivet og dermed møde en specifik efter-
spørgsel fra markedet.

I det hele taget rummer automatisering af produktion sta-
digvæk nogle interessante muligheder i den danske industri. 
Derfor vil projektet Vidensløft hæve kompetenceniveauet 
inden for automatisering hos danske virksomheder for at 
gøre virksomhederne bedre i stand til at bruge robotteknolo-
gi mere aktivt i forretningen som en vej mod øget produktivi-
tet og konkurrenceevne.

Bevæger man sig ind på virksomhedernes kontorer, så har 
robotter også i stigende grad indfundet sig dér. De såkaldte 
administrative robotter kan være med til at øge hastigheden 
og sænke fejlmængden i repetitivt skrivebordsarbejde – og 
tilmed også få kundetilfredsheden til at stige. Derfor er pro-
jektet Administrative Robotter sat i verden for at hjælpe 
små og mellemstore virksomheder med at implementere ro-
botterne og få høstet de gevinster der kan følge med.

Bliver man for en stund på kontoret, så er de mange nye 
muligheder med finansiel teknologi også attraktive for dan-
ske virksomheder. Dels for at gennemføre administrative og 

https://www.odenserobotics.dk/new-partnership-to-accelerate-global-growth-in-robotics-industry/
https://www.odenserobotics.dk/new-partnership-to-accelerate-global-growth-in-robotics-industry/
https://cobotlab.dk/
https://cobotlab.dk/cases
https://www.industriensfond.dk/droneinnovation
https://www.industriensfond.dk/AutomationRobotViden
https://industriensfond.dk/AdmRobotter


18

finansielle processer mere smidigt, men også fordi de nye 
FinTech-løsninger kan være med til at skabe bedre overblik 
og danne et bedre grundlag for optimeringstiltag, strategi-
ske overvejelser og forretningsudvikling. Men alt for få virk-
somheder udnytter i dag de muligheder som FinTech-indu-
strien kan tilbyde. Med projektet SMV:Fintech faciliteres et 
tættere samarbejde mellem virksomheder og FinTech-leve-
randører derfor med henblik på at hjælpe begge parter til 
henholdsvis at optimere og skalere forretningen.

En anden branche, hvor den datadrevne forretningsudvik-
ling halter bagefter, er agroindustrien. Med projektet Vækst 
i Agroindustrien sigter Industriens Fond efter at løfte de 
digitale kompetencer i agroindustrien med henblik på at få 
etableret de rette samarbejder i branchen, så der kan kom-
me yderligere fart på den databaserede innovation i og om-
kring landbruget.

Byggeriet er også en branche hvor ny teknologi forventes 
at spille en hovedrolle i de kommende år. Gennem etable-
ringen af ConTech Lab som en samlende udviklingsplat-
form i byggebranchen, vil Industriens Fond give danske 
byggevirksomheder et rum hvori der kan eksperimenteres 
med digitalisering og ny teknologi på tværs af fagligheder 
og værdikæder i branchen. Hensigten er, at byggeriet over 
en bred kam skal blive bedre til at implementere og udnytte 
ny teknologi som en vej til øget produktivitet.

Sammensmeltningen af brancher og teknologi kommer 
også til udtryk i byggeriet. Gennem sensorer og internet-
opkoblinger bliver fysiske produkter koblet til internettet 
og det giver nogle helt enestående muligheder. Men også 
udfordringer. Begge dele er på agendaen i projektet Smart 
Home, hvor udgangspunktet er den intelligente bolig, men 
hvor fokus blandt andet er på virksomhedernes værdikæ-
der og kommercielle muligheder, når flere og flere produk-
ter kommer på nettet.

I mode- og møbelindustrien arbejdes der også på at få virk-
somheder til at tage nye teknologier til sig. Med corona-kri-
sens indtog i 2020 tog det arbejde for alvor til. Konkret greb 
branchen fat i virtual reality og augmented reality som en 
måde hvorpå de fysiske produkter næsten kunne virkelig-
gøres i et digitalt setup. Arbejdet blev gennemført i projektet 
Virtual Stage, som nu er gået ind i en fase hvor de danske 
virksomheder distribuerer de virtuelle produktpræsentati-
oner ud til kunder i hele verden. Med VR-briller på, kan kun-
derne bevæge sig tæt ind på produkterne i en branche hvor 
både æstetik og fysisk fremtoning er afgørende parametre. 
Følelsen af at kunne mærke produktet er derfor vigtig – og 
en af de helt store udfordringer restriktionspræget 2020.

En af de teknologier, som Industriens Fond har beskæf-
tiget sig meget med, er blockchainteknologien. I projek-
terne Avanceret Block Chain i Dansk Design, Maritimt 

Block-Kraft, UnWind og Byggeriets Blockchains kigges 
der på anvendelsen af blockchains i bestemte brancher. 
Blandt andet undersøges det hvorledes blockchaintekno-
logien kan benyttes som et værktøj til sporing af råvarer, 
men der er også generelt fokus på teknologien som en 
vej til tydeligere kommunikation, effektivisering og bedre 
samarbejde på tværs af aktører og kundeforhold i de for-
skellige brancher.

Blockchainteknologiens praktiske anvendelse afprøves me-
get konkret i projektet Blockchain Data & Privacy, hvor 
kombinationen af blockchains, datadeling og krypterings-
teknologi er omdrejningspunktet for deling af persondata 
på sundhedsområdet.

Også det internationale udsyn er bragt ind i porteføljen af 
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 
– forskningsmæssigt og teknologisk såvel som kommercielt 
– med relevante partnere i det asiatiske land.

For at skabe et dansk samlingspunkt hvor virksomheder, 
forskere, eksperter, erhvervsorganisationer og øvrige be-
slutningstagere i fællesskab kan arbejde med blockchain-
teknologien, er Industriens Fond desuden gået forrest i 

https://industriensfond.dk/smvfintech
http://www.agroindustri.dk/
http://www.agroindustri.dk/
https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/contech-lab
https://mgmt.au.dk/smarthome/
https://mgmt.au.dk/smarthome/
https://www.virtualstage.dk/
https://www.virtualstage.dk/videoer
https://www.virtualstage.dk/videoer
https://industriensfond.dk/avanceret-block-chain-i-dansk-design-abcd
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
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skabelsen af et nyt Blockchain Academy Network, hvor sær-
ligt vidensformidling og kompetenceudvikling er i højsædet.

Data, digitalisering og ny teknologi giver muligheder. Men 
virksomheder skal være opmærksomme på, hvordan mulighe-
derne håndteres og eksekveres. Med ønsket om at gøre etik 
til et konkurrenceparameter når der arbejdes med teknologi, 
har Industriens Fond søsat Det Digitale Etikkompas. Gennem 
projektet rustes virksomheder og erhvervsledere til at have et 
etisk tankesæt med i bagagen som en hygiejnefaktor når ar-
bejdet kredser om innovation, data og teknologi.

Danske virksomheders evne til at optage ny teknologi og ud-
nytte digitaliseringen vil også fremadrettet stå højt på agen-
daen i Industriens Fond. Med de mange restriktioner som 
samfund og erhvervsliv blev underlagt i løbet af 2020, viste en 
lang række af digitale forretningsmodeller at klare sig ganske 
fornuftigt gennem det vanskelige år. På den måde står mange 
industrier tilbage med nogle digitaliserings- og teknologierfa-
ringer som tages med ud på den anden side af corona-krisen, 
hvor digitalisering og teknologiudvikling fortsat vil påvirke 
dansk erhvervsliv med uforandret – eller måske endda acce-
lereret – styrke.

https://industriensfond.dk/3d-kompetencer-til-smv-metalklynge
https://industriensfond.dk/AdmRobotter
http://www.aidenmark.dk
https://www.digitalinnovationfestival.dk/
https://industriensfond.dk/avanceret-block-chain-i-dansk-design-abcd
https://blockchainacademy.dk/
https://industriensfond.dk/blockchain-data-and-privacy
http://byggerietsblockchains.dk/
https://molio.dk/nyheder-og-viden/netvaerk/contech-lab
https://cobotlab.dk/
https://www.industriensfond.dk/daces-%E2%80%93-dansk-center-for-energilagring
https://industriensfond.dk/datadreven-kundeindsigt
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://industriensfond.dk/Denmark-China-Blockchain-Business-Bridge
https://danskdesigncenter.dk/da/etikkompas
https://www.industriensfond.dk/DigiB2B
http://digitalbusinesstransformation.dk/om-dbt/
https://digitalhubdenmark.dk/
https://www.odenserobotics.dk/new-partnership-to-accelerate-global-growth-in-robotics-industry/
https://www.industriensfond.dk/industriel-iot-realtid-med-5g
https://www.industriensfond.dk/droneinnovation
https://industriensfond.dk/maritimt-block-kraft
https://mgmt.au.dk/smarthome/
https://industriensfond.dk/smvfintech
https://law.au.dk/digital-katalysator/
https://industriensfond.dk/unwind
https://www.industriensfond.dk/AutomationRobotViden
https://www.virtualstage.dk/
http://www.agroindustri.dk/
https://blockchainacademy.dk/
https://danskdesigncenter.dk/da/etikkompas
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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 geografi-
ske markeder, eller få fat i nye kundegrupper.

Flere af fondens aktiviteter tager udgangspunkt i danske 
styrkepositioner – for eksempel inden for cleantech, sund-
hedsløsninger og design. Ud over de konkrete økonomiske 
gevinster ved en øget eksport, er virksomhedernes indtog på 
nye markeder også med til at udsætte virksomhederne for 
hård og anderledes konkurrence og på den måde kan eks-
portaktiviteter være med til at holde de danske virksomheder 
skarpe, innovationsivrige 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 om-
drejningspunkt. Dels temaindkaldelsen om Nye Veje Til Eks-
port, dels temaindkaldelsen om Globale Alliancer.

Med beslutningstagere og handelsdelegationer som primæ-
re målgrupper har Industriens Fond også bidraget til skabel-

sen af forskellige former for eksportfokuserede besøgscentre 
– både herhjemme og i udlandet. Blandt andet står fonden 
bag skabelsen af det nye nationale Besøgscenter For Sund-
hed Og Velfærd, kaldet Nation of Health, i Odense, hvor 
eksport fra danske sundhedsvirksomheder er i højsædet når 
delegationer lægger vejen forbi.

Mange af de eksportprojekter som fonden støtter er ken-
detegnet ved at omhandle en bestemt sektor eller branche, 
og samtidigt arbejde med dansk eksport til et bestemt land 
eller område. For eksempel er projektet Access Cities rettet 
specifikt mod byerne München, New York og Singapore, og 
projektet fokuserer særligt på bæredygtig byudvikling. Et an-
det eksempel er projektet Biogas Go Global, hvor et tættere 
samarbejde mellem virksomheder, forskere og myndigheder 
i henholdsvis USA og Danmark, skal stille dansk biogas-eks-
port bedre på det amerikanske marked. Samme tilgang fin-
des i projektet MedTech Bridge, hvor fokus er på at bringe 
danske løsninger inden for medicoindustrien og digital sund-
hed over til det amerikanske marked.

Industriens Fond har også støttet eksportprojekter som kig-
ger mod øst. NORDIN-projektet hjælper mindre danske virk-
somheder ind på det enorme indiske marked, mens projektet 

Eksport

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://accesscities.org/
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.medtechbridge.org/
https://nordin.io/
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U-S-E Water har fokus på et tættere kinesisk-dansk samar-
bejde på vandområdet, og deraf også styrkede handelsrelati-
oner 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 de-
sign og møbelproduktion. Med fokus på danske designpro-
ducenter 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, på trods af pandemi-relateret tilbagegang i branchen, 
fortsat produceres i disse år.

I løbet af 2020 blev mange danske eksportvirksomheder 
hårdt ramt som følge af coronakrisen. Lande lukkede ned, 
handelsdelegationer og messer blev aflyst og forbrugsmøn-

stre hos udenlandske kunder ændrede sig med kort varsel. 
Derfor blev der søsat flere nye eksportinitiativer som led i 
Industriens Fonds særlige corona-indsats genstartNU. 

De nye projekter adresserer fire forskellige udfordringer. I 
projektet GenstartEU stilles der skarpt på Den Europæiske 
Unions indre marked som er så afgørende for den danske 
eksport. Med lukkede grænser mellem medlemslandene 
blev den frie udveksling af varer og arbejdskraft udfordret. 
Derfor ser projektet nærmere på konsekvenserne for dan-
ske virksomheder og forsøger at hjælpe de virksomheder der 
udfordres af det indre markeds begrænsede funktionalitet i 
coronakrisen. Og derudover skal projektet også bidrage til 
hurtigst muligt at få gang i det indre marked igen i en frem-
tidig form der kan gavne dansk erhvervslivs eksport på både 
den korte og den lange bane.

Med initiativet Fra Fax Til Virtuelle Møder hjælpes salgs-
personale i danske eksportvirksomheder til at beherske on-
line salgsmøder bedre. Mens corona-pandemien har spredt 
sig i det meste af verden, er antallet af fysiske møder og for-
retningsrejser helt i bund. Derfor skal kunderelationer og salg 
håndteres gennem blandt andet online-møder og det kræver 
nogle helt særlige kompetencer og værktøjer.

En lignende udfordring er opstået med de klassiske handels-
delegationer. Den udfordring forsøger projektet Columbus 

Eksportfokus er en 
vedvarende hjørnesten 
i fondens virke. 

https://www.danishexport.dk/netvaerk/water-china/use-water-project
https://www.danishexport.dk/onboard-danish-design
https://www.danishexport.dk/onboard-danish-design
http://www.genstartnu.dk
https://www.industriensfond.dk/genstartEU
https://www.industriensfond.dk/fra-fax-til-virtuelle-moder
https://www.industriensfond.dk/columbus-digitale-eksportfremme-for-gronne-danske-smver
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– Digital Eksportfremme at håndtere gennem en platform 
til digitale eksportfremstød, der, udover at kunne fungere i en 
besværlig corona-tid, også er med til at øge succesraten for 
danske virksomheders digitale eksportaktiviteter.

I eksportsammenhænge har det traditionelt ofte været at-
traktivt med fysisk tilstedeværelse lokalt hos kunden. Med be-
grænsede rejsemuligheder grundet pandemiens udbredelse, 
har den tilgang været meget vanskelig. Gennem projektet In-
ternational Eksporthjælp Til Danske Små Og Mellemstore 
Virksomheder mobiliseres udenlandsdanskere – der altså 
allerede opholder sig på eksportmarkederne – til at stå til rå-
dighed for eksportivrige danske virksomheder. På den måde 
kan virksomheder opnå noget der minder om lokal repræsen-
tation, samt umiddelbar adgang til viden, sprogkompetencer, 
kulturforståelse, netværk og konkrete kunder.

Også fremadrettet vil eksportaktiviteter spille en vigtig rolle i 
Industriens Fonds arbejde. Dels fordi fondens generelle ind-
sats for at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ultima-
tivt 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 innovationsdri-
ver og eksportkatalog.

https://accesscities.org/
https://www.industriensfond.dk/besoegscenter-for-sundhed-og-velfaerd
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.industriensfond.dk/challenge-bridge
https://www.industriensfond.dk/columbus-digitale-eksportfremme-for-gronne-danske-smver
https://www.industriensfond.dk/danmark-paa-verdensscenen-2020
https://www.industriensfond.dk/fra-fax-til-virtuelle-moder
https://www.industriensfond.dk/genstartEU
https://www.industriensfond.dk/international-eksport-hj%C3%A6lp-til-danske-smver
https://www.industriensfond.dk/international-eksport-hj%C3%A6lp-til-danske-smver
https://www.medtechbridge.org/
https://nordin.io/
https://www.danishexport.dk/onboard-danish-design
https://www.solardecathlon.gov/international-china.html
https://www.industriensfond.dk/usewater
https://www.industriensfond.dk/columbus-digitale-eksportfremme-for-gronne-danske-smver
https://www.industriensfond.dk/international-eksport-hj%C3%A6lp-til-danske-smver
https://www.industriensfond.dk/international-eksport-hj%C3%A6lp-til-danske-smver
https://www.industriensfond.dk/international-eksport-hj%C3%A6lp-til-danske-smver
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Gode medarbejdere er et vigtigt råstof for danske virksom-
heder og er altafgørende med henblik på at styrke konkur-
renceevnen. 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.

Et af de største initiativer i Industriens Fonds projektporte-
følje er ultra:bit. Projektet har været i gang i et par år, med 
gode resultater til følge. Projektet inspirerer børn til både at 
blive dygtige teknologibrugere, men også til kreativt at kun-
ne skabe med teknologi og tage kritisk stilling til den. Flere 
end 100.000 deltagende børn fra 4., 5. og 6. klasse har alle-
rede været med i UltraBit-projektet og fremadrettet udvides 

indsatsen, så 7. og 8. klasser også får tilbud om læringsaktivi-
teter, teknologisk innovation og digital dannelse. I alt er 1.300 
skoler med i projektet og det overordnede mål er at vække 
en interesse for programmering og digitale muligheder hos 
eleverne, så fremtidige uddannelses- og karrierevalg også 
peger i den retning – en retning og kompetenceprofil som 
efterspørges mange steder i erhvervslivet og samfundet.

De digitale kompetencers høje kurs hos danske virksom-
heder, betyder naturligt, at Industriens Fond gennem flere 
initiativer sætter fokus på at få uddannet arbejdsstyrken – 
fremtidens såvel som nutidens – så den er i stand til at møde 
erhvervslivets behov. Med projektet Digital Dogme er der 
fokus på digital efteruddannelse af ansatte i danske virksom-
heder, gennem initiativet Future Skills fremmes den digita-
le talentudvikling på de danske erhvervsakademier og med 
Piratskibet er der fokus på børn helt ned til 7-års alderen 
med henblik på at møde og stimulere deres interesse for det 
digitale univers gennem en sikker platform, der kan motivere 
til et fremtidigt uddannelsesvalg med digitale kompetencer 
som omdrejningspunkt.

Behovet for digitale og programmeringsmæssige kompeten-
cer er udtalt. Det er manglen på faglærte også. Den kom-

Fremtidens arbejdsstyrke

https://www.dr.dk/skole/ultrabit
https://www.dr.dk/om-dr/ultrabit/aargang-ultrabit-har-laert-kode
https://www.industriensfond.dk/digital-dogme
https://future-skills.io/
https://piratskibet.dk/
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mer til at ramme de danske virksomheder i de kommende 
år. Det er en agenda som i mange år har ligget Industriens 
Fond på sinde og i 2020 igangsattes udviklingsprojektet 
Get Your Grip, som skal etablere en ny vejledningsplat-
form, der i højere grad skal understøtte, at unge vælger 
den rigtige erhvervsuddannelse fra starten af i håb om at 
flere gennemfører med gode resultater, mens færre falder 
fra undervejs. Med støtte til projektet Uddannelsesbro Til 
Metalindustrien har Industriens Fond meget målrettet for-
søgt at få flere til at uddanne sig til industriteknikere – en 
uddannelse som er efterspurgt i industrien og som derfor 
har meget lav dimittendledighed.

Når man beskæftiger sig med kompetencer til dansk er-
hvervsliv, er STEM-agendaen selvsagt allestedsnærværen-
de. Således også hos Industriens Fond, der støtter en række 
projekter indenfor netop den genre. Som eksempler på fon-
dens engagement kan nævnes den landsdækkende Natur-
videnskabsfestival, 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 hittepå-
somhed. Begge projekter ønsker at inspirere eleverne gen-
nem praksisnære forsøg og events, så lysten til naturfag og 
nytænkning sås og efterfølgende spirer.

STEM-agendaen er også i højsædet med bevillingen til 
Teach First Denmark og deres science-strategi. Den sigter 

efter at inspirere skoleelever på områder som matematik og 
naturfag. Det gøres ved at uddanne særligt motiverede læ-
rere som underviser i STEM-fag på nye måder. Hensigten 
er, at eleverne finder særlig interesse i naturfagene og kon-
kretiserer interessen gennem fremtidige valg i arbejdslivet. 
Et lignende tankesæt ligger bag etableringen af et Besøgs-
center på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet. Her kan elever fra folkeskoler og 
gymnasier møde inspirerende rollemodeller inden for det 
naturvidenskabelige felt.

I 2020 blev endnu en STEM-indsats skudt i gang. Gennem 
The Danish Student Cubesat Program kommer studeren-
de helt tæt på arbejdet med rumteknologi, når de involverer 
sig i udvikling, produktion og opsendelse af cubesats. Pro-
jektet skal gøre de naturvidenskabelige uddannelser mere 
tiltrækkende og på sigt være med til at udklække dygtige 
rumteknologer, der kan bidrage til danske virksomheders 
succes på det store marked i det ydre rum.

Fremtidens medarbejdere i danske virksomheder er ikke 
udelukkende danskere. Der findes mange kompetente 
mennesker uden for Danmark, og de kan berige erhvervsli-
vet på mange måder. På den baggrund etableredes projek-
tet MIT-Denmark Partner Program, der har faciliteret et 
partnerskab mellem Danmark og den verdensførende ame-
rikanske uddannelsesinstitution, Massachusetts Institute of 

Technology, der, som led i projektet, hvert år sender en snes 
studerende over Atlanten for at besøge danske virksom-
heder. Projektet vil desuden give de danske virksomheder 
en solid platform i USA, hvorfra der løbende kan tiltrækkes 
højtkvalificerede medarbejdere til dansk erhvervsliv.

Internationalt snit er der også over initiativet Praktik I 
Tyskland. Projektet sørger for at skaffe praktikpladser i ty-
ske virksomheder syd for grænsen. På den måde kan dan-
ske studerende få et lærerigt ophold i udlandet – endda i en 
innovativ virksomhed på Danmarks største eksportmarked.

Kompetencebehovet i dansk erhvervsliv er mangeartet og 
det betyder, at arbejdet med at skabe fremtidens arbejds-
kraft også skal spille på mange strenge. Der skal både være 

Behovet for digitale og 
programmeringsmæssige 
kompetencer er udtalt.

https://www.industriensfond.dk/get-your-grip
http://www.industritekniker.NU
http://www.industritekniker.NU
https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://www.experimentarium.dk/tema/skolernes-innovationsdag/
https://www.industriensfond.dk/TeachFirst
https://www.industriensfond.dk/bes%C3%B8gscenter
https://www.industriensfond.dk/bes%C3%B8gscenter
https://www.industriensfond.dk/disco
http://misti.mit.edu/mit-denmark-program
https://praktik-i-tyskland.dk/
https://praktik-i-tyskland.dk/
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plads til at de dygtigste kan folde sig ud, men samtidigt er 
det også værdifuldt at få bredden med – også dem der har 
det sværest. Med projektet Yngre Talenter er der fokus på 
de dygtigste elever i folkeskolen. Med veltilrettelagt undervis-
ning og relevante virksomhedsbesøg fodres talenterne med 
passende udfordringer og udviklingsmuligheder. Det giver 
plads til at vokse og til at opnå gode resultater, der forhåbent-
ligt kan bringes videre op gennem uddannelsessystemet og 
ud i dansk erhvervsliv.

Med projektet Lifeskills Linie 10 er det en anden gruppe af 
unge som er i fokus. Dem på kanten af skolelivet. Med løs – 
eller ingen – tilknytning til uddannelsessystemet. Ved at give 
den rette assistance, sigter projektet efter at hjælpe de unge 
mennesker godt på vej, så de kan få en uddannelse og ef-
terfølgende et job og dermed være med til at løfte vigtige 
opgaver i danske virksomheder.

Arbejdet med at sikre de rette kompetencer til dansk er-
hvervsliv er fortsat én af Industriens Fonds fem fokusområ-
der. Således er fremtidens arbejdskraft også fremadrettet et 
emne, der kommer til at have fondens bevågenhed.

https://www.industriensfond.dk/bes%C3%B8gscenter
https://www.industriensfond.dk/digital-dogme
https://future-skills.io/
https://www.industriensfond.dk/get-your-grip
https://loekkefonden.dk/udbredelse/lifeskills-linie-10/
http://misti.mit.edu/mit-denmark-program
http://Naturvidenskabsfestival
https://piratskibet.dk/
https://praktik-i-tyskland.dk/
https://www.experimentarium.dk/tema/skolernes-innovationsdag/
https://www.industriensfond.dk/TeachFirst
https://www.industriensfond.dk/disco
http://www.industritekniker.NU
https://www.dr.dk/skole/ultrabit
https://talentfuldeunge.dk/yngre-talenter-program
https://www.aarhuscasecompetition.com/
https://talentfuldeunge.dk/yngre-talenter-program
https://loekkefonden.dk/udbredelse/lifeskills-linie-10/
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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 virksomhe-
der bliver bedre til konstant at arbejde med innovation og 
forretningsudvikling og samtidigt, at de bliver dygtigere til at 
skabe innovation af høj kvalitet med høj succesrate, som kan 
omsættes til nye indbringende forretningsmodeller.

Innovation er således hele tiden et fokusområde hos Indu-
striens Fond. Og fonden har blandt andet gennemført to  
temaindkaldelser på området – én om Innovation og én om 
Nye Digitale Forretningsmodeller – med klart sigte på at styr-
ke danske virksomheders arbejde inden for emnet.

Og netop evnen til at nytænke forretningen var helt essentiel 
i 2020. I en verden, der var underdrejet på grund af coro-
na-pandemien, var behovet for innovation og gode idéer 
enormt. Derfor blev en række nye projekter – med innovati-
on som omdrejningspunkt – igangsat i løbet af 2020 som led 
i Industriens Fonds særlige corona-indsats genstartNU.dk.
I projektet Business As Unusual bruges krisen som kataly-
sator for forandring og innovation. Derfor hjælpes virksom-

heder i projektet med at gentænke markedspositionen og de 
ydelser som udbydes med udgangspunkt i design thinking 
og grøn omstilling.

Krisen er også omdrejningspunkt for projektet Gentænk Nu, 
der gennem sprintforløb og sparring, gør små og mellemsto-
re virksomheder i stand til at udvikle og fremtidssikre forret-
ningen – blandt andet ved at styrke evnen til at identificere, 
kvalificere, prioritere, validere og eksekvere de forretningsini-
tiativer, der indeholder mest potentiale.

I projektet The New Normal tages der udgangspunkt i 
Alignment Squared-modellen. Projektet hjælper fremstil-
lingsvirksomheder med at tilpasse forretningen, så de kan 
sælge mere til flere kunder og generelt omstille sig til den 
nye virkelighed under og efter corona-krisen. Projektet ud-
styrer virksomhederne med en individuel handlingsplan, der 
fokuserer på hvad virksomheden kan gøre på den korte bane 
med en horisont på 2-3 måneder, samt hvilke nye muligheder 
og begrænsninger der ligger på lidt længere sigt i tidsrum-
met 1-2 år.

Med de langsigtede briller på tager projektet Fremtiden Nu 
fat om strategien i danske fremstillingsvirksomheder. Der ar-

Innovation og nye forretningsmodeller

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
http://www.genstartNU.dk
https://www.business-as-unusual.dk/
https://law.au.dk/gentaenk-nu/om-projektet/
https://www.industriensfond.dk/the-new-normal
https://research-api.cbs.dk/ws/portalfiles/portal/58798483/ritter_alignment2_2014.pdf
https://danskdesigncenter.dk/fremtidennu
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bejdes blandt andet med fremtidsscenarier og vigtige sta-
keholdere med henblik på at forme den fremtidige retning 
for de involverede virksomheder, så de kommer styrkede ud 
på den anden side af corona-krisen med en tidssvarende 
forretningsmodel.

Når forandringens vinde blæser, bygger nogen læhegn, 
mens andre bygger vindmøller. Sådan lyder et gammelt 
ordsprog. Ordsproget forklarer ganske godt hvordan pro-
jektet Reboot SMV arbejder med at undersøge hvordan 
små og mellemstore virksomheder, og deres ledere, reage-
rer på corona-krisen fra nedlukningen i foråret 2020 og cir-
ka ét år frem. Gennem dataindsamling og et aktivitetsba-
rometer, undersøges virksomhedernes handlingsmønstre 
inden for emnerne innovation, omsætning, medarbejdere, 
beslutningsgange, forretningsmodel og produktlancerin-
ger. På baggrund af den indsamlede viden udarbejdes en 
række genstart-guidelines som informerer og understøt-
ter danske virksomheder i arbejdet med krisens muligheder 
inden for innovation og forretningsudvikling.

Viden og værktøjer er essentielle ingredienser til at håndte-
re og udnytte krisetilstande. På den baggrund har projektet 
Genvækst samlet input og ekspertise fra danske erhvervsa-
kademier i en tema-sorteret og genstartsfokuseret videnspor-
tal, hvor virksomheder kan finde værktøjer og inspiration til at 
håndtere krisesituationen og udvikle forretningen.

Med corona-krisens indtog, har de danske forskningsmiljøer 
fået en enestående mulighed for at undersøge krisereakti-
oner i danske virksomheder. I projektet Krisehåndtering i 
Danske Virksomheder indsamles viden om de strategier, 
handlinger og brug af hjælpeprogrammer, som virksom-
heder har implementeret i forbindelse med corona-krisen. 
Derigennem vil projektet klæde virksomhedsledere, besty-
relsesmedlemmer, rådgivere, organisationer og andre in-
teressenter på til at hjælpe virksomheder med at komme 
styrket ud af denne og kommende kriser. Dels ved at vise 
konsekvenserne af corona-krisen for små og mellemstore 
virksomheder på kort og mellemlangt sigt, dels ved at kort-

lægge hvad der karakteriserer kriserobust lederskab i dan-
ske virksomheder. Målet er at udstyre danske virksomheder 
med et bedre beslutningsgrundlag for kriseledelse og stra-
tegi-udvikling i fremtiden.

Når krisen rammer kan den angribes offensivt. Det er ud-
gangspunktet for projektet Fra Krise Til Vækstmulighe-
der, der vil indsamle læring fra krisen og omdanne den 
til forretningsmuligheder. Ud af den indsamlede viden fra 
rapporter, artikler og fra interviews med virksomheder op-
bygges en database der skal danne et billede af, hvordan ny 
adfærd globalt set kan påvirke danske virksomheders for-
retningsmodeller, digitalisering og vækstplaner, og hvordan 
virksomhedernes produktionsvilkår ændres i fremtiden. På 
den måde får virksomhederne et bedre grundlag for at for-
retningsudvikle i fremtiden.

Alle de projekter som er søsat som led i Industriens Fonds 
corona-indsats udvikler ny viden. Den viden er værdifuld 
for mange aktører. Ikke bare for Industriens Fond, men også 
for virksomheder, bestyrelser, brancheorganisationer og for 
det generelle arbejde med erhvervsfremme i Danmark. Der-
for er det tværgående projekt Forretningsmodeller Efter 
Covid19 sat i søen for at suge og systematisere viden fra 
hele genstartNU-indsatsen og samle det i et format som 
fonden og andre aktører kan handle ud fra i fremtiden.

Med corona-krisens 
indtog, har de danske 
forskningsmiljøer fået en 
enestående mulighed 
for at undersøge 
krisereaktioner.

https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/
https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/dataindsamling/
https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/aktivitetsbarometer/
https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/aktivitetsbarometer/
https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/genstart-guidelines/
http://www.genvækst.nu
https://www.industriensfond.dk/krisehaandtering-i-danske-virksomheder
https://www.industriensfond.dk/krisehaandtering-i-danske-virksomheder
https://www.industriensfond.dk/fra-krise-til-vaekstmuligheder
https://www.industriensfond.dk/fra-krise-til-vaekstmuligheder
https://www.industriensfond.dk/forretningsmodeller-efter-covid19
https://www.industriensfond.dk/forretningsmodeller-efter-covid19
http://www.genstartNU.dk
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Med corona-krisens indtog tydeliggjordes behovet for om-
stillingsparathed og innovationsevne i danske virksomhe-
der. Men behovet er der til alle tider. Og for at hjælpe danske 
virksomheder med at hamle op med konkurrenterne på den 
globale scene, har Industriens Fond løbende iværksat pro-
jekter med fokus på innovation og nye forretningsmodeller.

Centralt i fondens arbejde med innovation og forretnings-
udvikling er projektet Center For Innovation. Gennem kva-
litative og kvantitative undersøgelser og nye innovations-, 
evaluerings- og benchmarkværktøjer stræber projektet 
efter at motivere virksomheder til at øge innovationsindsat-
sen og styrke virksomhedernes innovative kompetencer. En 
indsats, der over tid har medført et katalog over case-ek-
sempler fra dansk erhvervsliv.

Nye forretningsmodeller anno 2021 er ofte bygget op om-
kring data og digitalisering. Det gør sig også gældende 
i projektet Boost Væksten, hvor produktionsvirksomhe-
der accelererer deres innovation ved at bruge et optime-
ringsværktøj baseret på maskinlæring. Værktøjet tager 
udgangspunkt i Design of Experiments-princippet, som 
skaber høj værdi ud fra få datapunkter. Derigennem redu-
ceres antallet af tests, som ellers er nødvendige for at op-
timere og ramme plet. Gennem projektet bredes værktø-
jet ud til mange danske virksomheder i håb om at det får 
flere til at innovere hurtigere og ramme plet i højere grad.

Digitale muligheder er også i fokus i projektet Digitale For-
retningsmodeller Til Fremtiden. Gennem workshops og 
masterclasses bruges en række værktøjer og teknologier 
til at udvikle og forme nye forretningsmodeller i danske virk-
somheder. Ved at præsentere relevante værktøjer og tekno-
logier på en overskuelig måde, sigter projektet efter at flere 
små og mellemstore virksomheder får mod på at igangsætte 
udviklingsprocesser og målrettet forretningsudvikling.

Innovation, ny teknologi og nye relationer til kunder og 
samarbejdspartnere kan danne grundlag for helt nye for-
retningsmodeller. Det har flere af fondens aktiviteter i 2020 
vist eksempler på. Med projektet Servitize.DK hjælpes 
mindre og mellemstore virksomheder til at udvide forret-
ningsmodellen så den kommer til at indeholde flere ser-
vices. Ved at knytte flere services til virksomhedens porte-
følje af fysiske produkter, kan relationen til kunderne blive 
stærkere og mere langvarig. Og udnyttes viden og data fra 
det udvidede kundeforhold på en god måde, så kan man 
som leverandør indtage en enestående position som uund-
værlig og højt værdsat samarbejdspartner. Det har blandt 
andet været erfaringen hos virksomhederne BSV Krantil-
behør, Bramidan A/S, VIKING Life-Saving Equipment 
A/S og mange andre.

Tæt kobling mellem kunde og leverandør er også ét af 
flere redskaber, som skal drive innovationen fremad i DIF 
Innovation Lab. Her mødes idrætten og industrien for at 

udvikle bedre løsninger i fællesskab. Det gøres gennem 
velafprøvede innovationsforløb hvor nye produkter og for-
retningsmodeller udtænkes og afprøves af ambitiøse og 
krævende atleter – en proces som blandt andre virksom-
hederne Replay Institute, Zoles, InjuryMap, Intelligent Mar-
king, Spraino, Rokoko, StepUp Air, Xsided Sport, Athleed og 
PLM Group har nydt godt af.

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

Selvom innovation og nye forretningsmodeller i disse år 
ofte relaterer sig til digitalisering, så findes der også inno-
vationsinitiativer der kun i begrænset omfang bygger på 
teknologiske landvindinger.

Et eksempel derpå finde i Half Double Institute hvor der 
især er fokus på at lede innovationsprocesser. Med høj 
hastighed og med stor impact. Det gøres gennem en ny 

https://www.industriensfond.dk/CFI
https://innovationbenchmark.dk/
https://innovationbenchmark.dk/
https://innovationbenchmark.dk/inspiration
https://www.industriensfond.dk/boost-vaeksten
https://digitale-forretningsmodeller.dk/
https://digitale-forretningsmodeller.dk/
https://digitale-forretningsmodeller.dk/vaerktoejer/
https://digitale-forretningsmodeller.dk/teknologier/
https://servitize.dk/
https://servitize.dk/da/cases/
https://servitize.dk/da/cases/
https://servitize.dk/da/cases/
https://difinnovationlab.dk/
https://difinnovationlab.dk/
https://difinnovationlab.dk/#cases
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
https://www.onlinemarkedspladser.dk/cases/
https://halfdoubleinstitute.org/
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ledelsesmetode, som allerede er blevet benyttet i en række 
virksomheder og som projektet nu arbejder på at udbrede i 
flere små og store virksomheder i Danmark.

Med udgangspunkt i humanvidenskaberne tager projektet 
HumanImpact fat om temaer som kundekendskab, kultur-
strømninger og potentielle kundegruppers adfærdsmønstre, 
for at hjælpe danske virksomheder til at blive mere kundeori-
enterede i innovationsarbejdet og dermed øge sandsynlighe-
den for, at nye produkter og løsninger modtages positivt af 
nye og eksisterende kunder.

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

https://www.industriensfond.dk/boost-vaeksten
https://www.business-as-unusual.dk/
https://www.industriensfond.dk/CFI
https://difinnovationlab.dk/
https://digitale-forretningsmodeller.dk/
https://www.skylab.dtu.dk/Programmes/Skylab-Pilots
https://www.onlinemarkedspladser.dk/
[https://www.industriensfond.dk/forretningsmodeller-efter-covid19
https://www.industriensfond.dk/fra-krise-til-vaekstmuligheder
https://danskdesigncenter.dk/fremtidennu
https://law.au.dk/gentaenk-nu/om-projektet/
http://www.genvækst.nu
https://erhverv.hum.ku.dk/
https://www.industriensfond.dk/krisehaandtering-i-danske-virksomheder
https://halfdoubleinstitute.org/
https://mgmt.au.dk/research-related-to-covid-19/reboot-smv/
https://servitize.dk/
https://www.industriensfond.dk/the-new-normal
https://halfdoubleinstitute.org/half-double-projects-and-portfolios
https://halfdoubleinstitute.org/cases
https://erhverv.hum.ku.dk/
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Industriens Fond understøtter danske virksomheders inter-
nationale udsyn. Ved at kunne tappe ind i det internationale 
flow af viden og idéer, kan virksomhederne tilegne sig værdi-
fuld viden og nye kompetencer. For at få et godt udbytte af 
globaliseringen, 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 samar-
bejdsrelationer med udenlandske virksomheder, partnere og 
videnmiljøer.

Mest konkret har indsatsen været, da Industriens Fond ud-
bød en temaindkaldelse under overskriften Globale Allian-
cer. Men generelt har fonden løbende iværksat internationa-
liseringsprojekter med globalt udsyn og samarbejde for øje.

De fleste af fondens internationaliseringsprojekter er karakte-
riseret 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 
danske iværksætteres og virksomheders adgang til forskere, 
universiteter, inkubationsmiljøer og virksomhedspartnere på 
den globale scene, med henblik på at give virksomhederne 
adgang til unik og banebrydende teknologisk viden.

Fokus rettes mod Asien i allianceopbygningsprojektet Inno-
vation Lab Asia, hvor målet er at styrke vækstbetingelserne 
for danske iværksættere gennem tæt samarbejde med asia-
tiske innovationsmiljøer. Konkret er der skabt et overblik over 
hvilke asiatiske innovationshubs der bedst kan benyttes af 
danske virksomheder og sidenhen har projektet ad flere om-
gange faciliteret møder mellem danske iværksættere på den 
ene side og asiatiske investorer og potentielle partnere på 
den anden.

Også i toppen af dansk erhvervsliv kan en øget internati-
onalisering være med til at højne niveauet. I projektet Be-
styrelsesarbejde Og Global Konkurrenceevne stilles der 
derfor skarpt på udvekslingen af ledelsesprofiler på tværs af 
landegrænser. At danske bestyrelsesmedlemmer indtræder 
i toppen af udenlandske virksomheder, kan være med til at 
trække ny viden med hjem til dansk erhvervsliv, og omvendt 

Internationalisering

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.industriensfond.dk/Fintech
https://www.deeptechalliance.org/
https://innovationlabasia.dk/
https://www.industriensfond.dk/node/1451
https://www.industriensfond.dk/node/1451
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Innovationsalliancer med leverandører
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kan udenlandske medlemmer i danske virksomheders be-
styrelser bringe helt nye perspektiver med sig over græn-
sen og samtidigt bane vejen til nye markeder og ny viden 
uden for Danmark.

Optimering af internationale relationer er også på agen-
daen i projektet Innovationsalliancer Med Leverandører, 
hvor fokus retter sig mod etableringen af bedre samarbejde 
mellem danske virksomheder og deres internationale leve-
randører med henblik på i højere grad at udnytte leveran-
dørernes 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 fo-
kusområde for Industriens Fond og vil således også præge 
fondens arbejde i de kommende år.

https://www.industriensfond.dk/node/1451
https://www.industriensfond.dk/node/1451
https://www.deeptechalliance.org/
https://www.industriensfond.dk/Fintech
https://innovationlabasia.dk/
https://www.industriensfond.dk/innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer
https://www.industriensfond.dk/innovationsalliancer-med-leverand%C3%B8rer


32

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 forskelli-
ge 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 tre underkategorier: dels arbejdet med teknologioverførsel 
fra forskningsmiljøer til iværksættere og entreprenante virk-
somheder, dels opbygning af netværks-hubs, dels egentlige 
iværksætterforløb hvor startups hjælpes godt i gang på ve-
jen mod øget vækst.

Gennem projektet Open Entrepreneurship omsættes høj-
teknologisk viden og forskning fra de danske universiteter til 

vækst i nye eller veletablerede teknologisultne virksomheder. 
På universiteterne findes unikke patenterbare teknologier, 
men alt for sjældent omdannes teknologierne til virksomhe-
der, der kan kommercialisere forskningen og bringe den fra 
universiteternes laboratorier ud til kunder og brugere i hele 
verden i form af værdifulde produkter og løsninger. Ved at fa-
cilitere et meget tættere samarbejde mellem universitetsfor-
skere, erfarne iværksættere og investorer forsøger projektet 
at skabe et økosystem og nye virksomheder ud af universi-
tetsforskningen.

Konkret etablering af netværks-hubs spiller også en vigtig 
rolle i Industriens Fonds arbejde med at skabe stærke øko-
systemer. Indenfor sundhedssektoren har fonden støttet 
etableringen 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. Som 
fysisk mødested for hele økosystemet omkring sundhedsin-
novation og iværksætteri er Health Tech Hub Copenhagen 
blevet skabt. Her faciliteres økosystemets aktiviteter i praksis 
og hubben er tovholder og hjemsted for såvel iværksætter-
virksomheder som andre aktører i sektoren, herunder etable-
rede virksomheder, netværksfacilitatorer og investorer.

Iværksætteri og økosystemer

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://open-entrepreneurship.com/
https://open-entrepreneurship.com/cases/
https://www.nordichealthlab.io/
https://www.healthtechhub.org/
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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 
rumrelaterede iværksættervirksomheder, teknologikyndi-
ge forskere og eksperter, erfarne virksomheder i sektoren, 
investorer, samt øvrige aktører der kan få en gevinst ud af 
at være en del af et dansk økosystem med fokus på rum-
met. Hensigten er at skabe stærke danske iværksættere, 
men også at teknologi 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 europæ-
iske netværk af rumvirksomhedsinkubatorer, og sætter 
dermed Danmark og dansk rumindustri på landkortet i euro-
pæisk sammenhæng med mulighed for at trække viden og 
teknologi hjem til danske virksomheder og rumiværksættere.

Industriens Fond har – inden for forskellige fokusområder – 
sat acceleratorprogrammer i søen for at hjælpe iværksættere 
med at blomstre. Med fokus på industriiværksættere, altså 
nystartede virksomheder med et fysisk produkt som det 
primære omdrejningspunkt, har fonden skabt Danish Tech 
Challenge, der hvert år uddeler Industriens Fonds Iværk-
sætterpris. Andre eksempler er Maritime Stars, der hjælper 
iværksættere fra det blå Danmark og idéudviklingsforløbet 
Founders Of Tomorrow, hvor kreative hjerner samles for at 

omsætte ny teknologi til gode produkter, løsninger og virk-
somheder med henblik på at løse nogle af klodens store ud-
fordringer på områder som miljø, urbanisering og fødevarer.

I løbet af 2020 er flere andre typer af accelerationsforløb 
kommet til. Med fokus på CO2-reducerende løsninger er 
GreenUP Accelerator sat i søen for at hjælpe klimaiværk-
sættere med at modne forretningsmodellen og komme ud 
på det globale marked. Og gennem Impact Startup hjælpes 
sociale iværksættere med at professionalisere forretningen 
og styrke konkurrenceevnen.

Industriens Fond er optaget 
af at støtte udviklingen 
af økosystemer inden for 
forskellige sektorer.

https://www.esabic.dk/
https://www.esabic.dk/startups
http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/09/ESA_Business_Incubation_Centres
https://www.danishtechchallenge.dk/
https://www.danishtechchallenge.dk/
https://www.industriensfond.dk/SwimCam-DTC
https://www.industriensfond.dk/SwimCam-DTC
https://maritimestars.dk/
https://foundersoftomorrow.com/
https://dtusciencepark.com/futurebox/greenup/
https://impactstartup.dk/
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Iværksætteriet er også i højsædet i projekterne Iværksætte-
ri i Erhvervsuddannelserne og Iværksætterhus På Niels 
Brock hvor der er fokus på at styrke startup-undervisningen 
til faglærte i håb om at det kan føre til flere og bedre opstarts-
virksomheder, der udspringer fra erhvervsskolerne.

Ydermere er projekterne Danmark i Førertrøjen På Kvinde-
ligt Iværksætteri, Danish Creative Industries og Preparing 
For The Next Crisis søsat med fokus på henholdsvis kvin-
delige iværksættere, iværksætteri inden for kunst og kreative 
industrier, samt krisehåndtering hos danske startups.

Sideløbende med tiltagene inden for teknologioverførsel, 
økosystemopbygning og accelerationsforløb står Industriens 
Fond også bag iværksætterarrangementet TechBBQ, der 
samler iværksættere, virksomheder og investorer fra hele ver-
den på dansk jord til idéudveksling, paneldebatter og pitches.

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 styrke danske iværksættere og tiltrække 
talent og kapital til Danmark – og samtidigt etablere værdi-
skabende netværk mellem relevante aktører i erhvervslivet 
generelt.

https://www.industriensfond.dk/danish-creative-industries-forprojekt
https://www.danishtechchallenge.dk/
https://www.industriensfond.dk/kvindeligt-ivaerksaetteri
https://www.industriensfond.dk/kvindeligt-ivaerksaetteri
https://www.esabic.dk/
https://foundersoftomorrow.com/
https://dtusciencepark.com/futurebox/greenup/
https://www.healthtechhub.org/
https://impactstartup.dk/
https://www.industriensfond.dk/Ivaerksaetterhus-paa-Niels-Brock
https://www.industriensfond.dk/ivaerksaetteri-paa-erhvervsuddannelserne
https://maritimestars.dk/
https://www.nordichealthlab.io/
https://www.industriensfond.dk/preparing-for-the-next-crisis
https://techbbq.dk/
https://open-entrepreneurship.com/
https://www.industriensfond.dk/ivaerksaetteri-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.industriensfond.dk/ivaerksaetteri-paa-erhvervsuddannelserne
https://www.industriensfond.dk/Ivaerksaetterhus-paa-Niels-Brock
https://www.industriensfond.dk/Ivaerksaetterhus-paa-Niels-Brock
https://www.industriensfond.dk/kvindeligt-ivaerksaetteri
https://www.industriensfond.dk/kvindeligt-ivaerksaetteri
https://www.industriensfond.dk/danish-creative-industries-forprojekt
https://www.industriensfond.dk/preparing-for-the-next-crisis
https://www.industriensfond.dk/preparing-for-the-next-crisis
https://techbbq.dk/
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Hver dag agerer virksomheder i en verden af nye muligheder 
og udfordringer, som potentielt kan påvirke konkurrencesitu-
ationen. Nye konkurrenter, teknologier og organisationsfor-
mer 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 forhold stiller store krav til den enkelte leder.

Industriens Fond har flere gange sat fokus på ledelse i dansk 
erhvervsliv. Tydeligst er det gjort via temaindkaldelserne om 

Ejerskifte Med Vækstambitioner og Nye Ledelsesprincipper, 
men også gennem etableringen af platformen Ejerlederen, 
der samler viden og værktøjer til ejerledede virksomheder på 
én og samme platform, kommer fondens fokus på ledelse til 
udtryk. Blandt værktøjerne finder man Ejerskiftebaromete-
ret og det digitale ledelsesudviklingsredskab iLEAD.

Ud af temaindkaldelserne om ledelse er sprunget en ræk-
ke projekter, der har til formål at styrke ledelseskapaciteten i 
dansk erhvervsliv ved at give erhvervsledere adgang til nye 
indsigter og nyttige ledelsesredskaber.

For eksempel projektet Crowdforudsigelser Fra Frontlin-
jen, der, med hjælp fra virksomheders frontpersonale, giver 
ledere realtime kollektiv intelligens om markedsudvikling 
og spirende forretningsmuligheder. Og i projektet Ledelse 
i Unoterede Virksomheder hvor der udvikles redskaber til 
bedre tidsallokering, mens værktøjerne i Risikoens Tveæg-
gede Sværd først og fremmest kredser om forudseenhed i 
forhold til risiko og beslutningstagning i danske virksomhe-
der.

Også i 2020 blev der søsat en række projekter med ledelse 
i små og mellemstore virksomheder som altoverskyggende 

Ledelse

De omskiftelige 
omgivelser og interne 
forhold stiller store krav 
til den enkelte leder.

https://www.industriensfond.dk/temaindkaldelser
https://www.ejerlederen.dk/
https://ejerlederen.dk/ejerskiftebarometeret
https://ejerlederen.dk/ejerskiftebarometeret
https://www.ilead.digital/
https://www.industriensfond.dk/crowdforudsigelser
https://www.industriensfond.dk/crowdforudsigelser
https://www.industriensfond.dk/LedelseUV
https://www.industriensfond.dk/LedelseUV
https://www.industriensfond.dk/RTS
https://www.industriensfond.dk/RTS
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omdrejningspunkt. Med projektet ATV Mentor stilles erfar-
ne mentorer til rådighed for væksthungrende danske virk-
somhedsledere, så de kan få værdifuld sparring når svære 
beslutninger skal træffes eller strategien lægges om.

Og som konsekvens af corona-pandemiens påvirkning af 
dansk erhvervsliv søsattes også en række corona-relate-
rede ledelsesprojekter i 2020 som led i fondens genstart-
NU-indsats. Mest markant var etableringen af en akut 
Rådgivnings-Hotline, hvor virksomhedsledere kunne få 
hjælp med blandt andet omkostningsstyring, likviditetsud-
fordringer, forsyningskæder, produktionsoptimering, kun-
derelationer, salg, digitalisering, IT-infrastruktur og generel 
ledelse. Behovet var udtalt og mere end 800 virksomheder, 
især inden for fremstilling, benyttede sig af hotlinen på for-
skellige måder, hvilket også kommer til udtryk gennem de 
case-eksempler der viser nogle af gevinsterne ude i virk-
somhederne.

Med projekterne Hvad Skal Små Og Mellemstore Virk-
somheder Lære Af Covid-19? og Beyond The Crisis kig-
ges der især fremad med henblik på at samle erfaringer fra 
erhvervslivets ageren under corona-krisen og omsætte det 
til øget krise- og omstillingsparathed i danske virksomheder.

https://www.industriensfond.dk/ATVmentor
https://www.industriensfond.dk/beyond-the-crisis
https://www.ejerlederen.dk/
https://www.industriensfond.dk/crowdforudsigelser
https://www.industriensfond.dk/genstart.NU
https://www.industriensfond.dk/hvad-skal-smver-l%C3%A6re-af-covid-19
https://www.ilead.digital/
https://www.industriensfond.dk/LedelseUV
https://www.industriensfond.dk/RTS
https://www.industriensfond.dk/ATVmentor
http://www.genstartnu.dk
http://www.genstartnu.dk
https://www.industriensfond.dk/genstart.NU
https://genstartnu.dk/virksomhedscases
https://genstartnu.dk/virksomhedscases
https://www.industriensfond.dk/hvad-skal-smver-l%C3%A6re-af-covid-19
https://www.industriensfond.dk/hvad-skal-smver-l%C3%A6re-af-covid-19
https://www.industriensfond.dk/beyond-the-crisis
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Fremstillingsindustrien og dens kunder udvikler sig hele ti-
den. Teknologiske fremskridt, bedre udnyttelse af arbejds-
kraft og stadigt stigende krav til personliggjorte produkter, 
samt ressourceoptimering har gjort at produktionen af varer 
ser anderledes ud i dag, end for bare få år siden. Den globale 
konkurrence indenfor vareproduktion har altid været intens, 
og for at være med på den internationale scene, så skal kon-
kurrenceevnen konstant vedligeholdes og gerne optimeres 
– og det gælder uanset om man som dansk virksomhed er
underleverandør til en anden virksomhed, eller om man leve-
rer slutprodukter til sine kunder.
For at styrke danske fremstillingsvirksomheders konkurren-
ceevne og arbejde med effektivitet, fleksibilitet, omstillings-
parathed og bæredygtighed har Industriens Fond igangsat
en række projekter.

Med udgangspunkt i additive fremstillingsteknologier har In-
dustriens Fond skabt Dansk AM Hub. Hubben bistår danske 
virksomheder i at udnytte 3D-print og andre muligheder in-
den 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 for-
hold til logistik, materialevalg, fremstilling og bæredygtighed. 

Dansk AM Hub arbejder især med konkret forretningsud-
vikling i den enkelte virksomhed, men laver også mange an-
dre ting. For eksempel faciliteres inspirationsarrangementer 
og møder mellem virksomheder, ligesom man som virksom-
hed også kan afprøve printteknologien ved at låne printere 
eller deltage på workshops.

Jævnfør fondens historiske ophav som udsprunget af indu-
strien, så har dansk produktion og danske produktionsvirk-
somheders velbefindende altid stået højt på dagsordenen. 
Således var Industriens Fond tilbage i 2014 én af initiativta-

Produktion

For at være med på den 
internationale scene, så 
skal konkurrenceevnen 
konstant vedligeholdes.

https://am-hub.dk/cases1/
https://am-hub.dk/
https://am-hub.dk/cases1/
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gerne til etableringen af Manufacturing Academy Denmark 
– bedre kendt som MADE – og senest har fonden også støttet 
nye aktiviteter 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 te-
maer som bæredygtighed, talenttiltrækning og personaleud-
vikling.

Omstillingsparathed er nøgleordet i flere af Industriens Fonds 
bevillinger. Med etableringen af Center For Modularisering 
skal virksomheder hjælpes til at øge konkurrenceevnen ved 
at produktinnovere og efterfølgende hurtigere implementere 
nye forbedringer og omstille produktsortimentet, så det pas-
ser til efterspørgslen i markedet. Også i projektet REKON, er 
der fokus på den agile markedstilpasning. Projektet skal gøre 
danske virksomheder i stand til – hurtigere – at omstille pro-
duktionsapparatet og dermed være leveringsdygtig inden for 
kort tid når markedets behov 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 udstyrsinvesteringer, 
forkorte udviklingstid, minimere omkostninger, samt øge gen-
brug og udnyttelsesgrad af ressourcer.

At udvikle virksomheder og implementere ny teknologi er en 
vanskelig opgave. Den kræver både tid og gode færdigheder. 

https://www.made.dk/
https://www.made.dk/made-fast/
https://www.industriensfond.dk/center-for-modularization
https://www.industriensfond.dk/rekon
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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 
Univers. Her er ambitionen at komme i tæt berøring med en 
række virksomheder, og derigennem sikre at de tager ny tek-
nologi til sig og styrker både forretningen og konkurrenceev-
nen. Projektet kredser især omkring konkret implementering 
af digitale løsninger inden for automatisering, procesoptime-
ring, kommunikation og bæredygtighed. Målet er selvsagt at 
skabe positiv forandring i de involverede virksomheder.

Med Industriens Fonds historie in mente, forventes det, at 
fonden også fremadrettet engagerer sig i optimeringen af de 
danske produktionsvirksomheder. Særligt med fokus på bæ-
redygtig produktion og dansk industris udfordringer med at 
omfavne og implementere den grønne omstilling, igangsatte 
fonden i 2020 projektet Fremtidens Bæredygtige Produkti-
on, der skal gøre den danske industri mere målrettet i sin bæ-
redygtighedsindsats. Første skridt på den rejse er at definere 
en baseline, eller nulpunktsmåling, for bæredygtig industri-
produktion i Danmark. Med den nye baseline opnås en bedre 
forståelse af, hvor industrien er i dag i forhold til at kunne om-
stille produktionen til at blive mere bæredygtig.

https://www.industriensfond.dk/center-for-modularization
https://am-hub.dk/
https://atv.dk/nyheder/nyhed/nyt-projekt-fremtidens-baeredygtige-produktion
https://www.made.dk/made-fast/
https://www.industriensfond.dk/rekon
https://www.industriensfond.dk/DKPU
https://www.industriensfond.dk/DKPU
https://www.industriensfond.dk/DKPU
https://atv.dk/nyheder/nyhed/nyt-projekt-fremtidens-baeredygtige-produktion
https://atv.dk/nyheder/nyhed/nyt-projekt-fremtidens-baeredygtige-produktion
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Formelt afsluttedes 34 projekter i løbet af 2020. Nogle af 
dem er videreført gennem en ny bevilling eller i en ny kon-
stellation, mens andre definitivt er afsluttet. På de følgende 
sider findes dels en kort beskrivelse af udvalgte afsluttede 
projekter, dels en oversigt over alle de afsluttede projekter.

Bæredygtighed
Med udgangspunkt i en cirkulær tankegang har projektet 
Forretningsstrategier for Bæredygtig Produktion 3.0 arbej-
det med bæredygtighed i 20 virksomheder med det formål 
at udvikle innovative kompetencer og undersøge, hvordan 
en cirkulær forretningsstrategi kan danne grundlag for en 
mere ressourceeffektiv produktion og en forretning baseret 
på mindre miljøbelastende produkter.

I projektet FNs Verdensmål Som Konkurrenceparame-
ter satte Industriens Fond sammen med Dansk Selskab for 
Virksomhedsledelse de 17 verdensmål på agendaen hos top-
ledere i dansk erhvervsliv. Det blev gjort gennem mere end 
20 workshops, en række praksisnære guides til ledelsesla-
get i danske virksomheder, samt en håndgribelig app, kaldet 
GGBN. Det hele kulminerende med et verdensmåls-tema på 
VL-Døgnet i 2019. Undervejs i projektet har medlemmer af 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse løbende udtrykt 
tilfredshed med verdensmåls-temaet og de tilhørende ma-
terialer og aktiviteter – og ydermere vurderet, at de kon-
kret kommer til at bruge værktøjerne i egne virksomheder. 
Projektet og emnet har bidt sig fast hos de godt 4.000 
medlemmer i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse og er 
blevet efterfulgt af ligeledes bæredygtighedsfokuserede 
årstemaer med overskrifterne Responsible Business og 
Digital Reshaping.

De 17 verdensmål var det altoverskyggende omdrejnings-
punkt i projektet SDG Accelerator. Med verdensmålene som 
pejlemærke for innovationen, blev 32 virksomheder ført 
igennem projektets forretningsudviklingsproces. Resultatet 
er, at alle virksomheder er kommet ud af forløbet med en 
konkret bæredygtig business case. Nogle har arbejdet med 
bæredygtige produkter, andre med cirkulære modeller for 
forbrug, mens en tredje gruppe arbejdede med at udnytte 
teknologi til bæredygtig skalering. SDG Accelerator som kon-
cept er i dag implementeret af UNDP i en række andre lande, 
efter at have vist sit værd på dansk grund.

Afsluttede projekter

https://www.industriensfond.dk/Forretningsstrategier
https://nben.dk/forretningsstrategier-for-baeredygtig-produktion-3-0
https://www.industriensfond.dk/FNs-verdensmaal-som-konkurrenceparameter
https://www.industriensfond.dk/FNs-verdensmaal-som-konkurrenceparameter
https://vl.dk/wp-content/uploads/2019/06/20190612-SDG-Guide-full-version.pdf
https://vl.dk/download-apps/
https://vl.dk/event/aarstema2019/
https://vl.dk/event/aarstema-2020/
https://vl.dk/event/vl-aarstema-2021-digital-reshaping/
https://www.industriensfond.dk/SDGaccelerator
https://www.sdg-accelerator.org/content/sdg-accelerator/en/home/about/Companycases/participating-companies.html
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Cybersikkerhedsindsats
Et af de første projekter som blev iværksat som en del af 
Industriens Fonds cybersikkerhedsindsats, var projektet 
Fremtidens Talenter Inden For IT-Sikkerhed. Omdrejnings-
punkter for projektet var en række meetups og hackathons 
hvor studerende arbejdede med udfordringer og problem-
stillinger inden for cybersikkerhed. Der var mellem 40 og 
50 deltagere med ved hvert af de 9 meetups, mens de to 
hackathons i henholdsvis Aalborg og København samlet 
havde næsten 150 deltagere. I alt har godt og vel 600 delta-
gere på en eller anden måde været i berøring med projektet 
og gennem kvantitativ evaluering har 80 procent af delta-
gerne responderet at deres interesse for cybersikkerhed er 
øget som konsekvens af projektets aktiviteter og indsatser. 
Projektet har også medvirket til etableringen af den digita-
le cybersikkerheds-platform Cyberhack, der i dag benyttes 
i flere forskellige indsatser på tværs af dansk erhvervsliv og 
uddannelsessektoren. Ydermere er der skabt et blivende 
netværk i kølvandet på projektet.

Digitalisering og nye teknologier
Et af fondens blockchain-projekter er nået til vejs ende. Det 
drejer sig om det eksplorative projekt Bottom-Up Block-
chain-Værdikæder, der primært undersøgte potentialerne 
for brug af blockchain-teknologien i fødevaresektoren – 
blandt andet til sporing af råvarer. Mere end 100 virksomhe-

der har bidraget i varierende grad til projektet og der synes 
at være enighed om, at brugen af blockchains kan være nyt-
tig for virksomhederne, men at behovet for kapital og kom-
petencer i så fald er stort. Tydeligt er det dog, at der sker me-
get med blockchainteknologien i detailhandlen og inden for 
logistik. Derimellem ligger mange fødevarevirksomheder, så 
behovet for at møde kunders og leverandørers forventninger 
kan betyde at blockchains kan være på uanset hvad. Projek-
tet har udarbejdet en række værktøjer, som virksomheder 
kan bruge i overvejelserne omkring blockchainteknologien. 
Blandt andet et beslutningsværktøj som kan vejlede danske 
virksomheder praktisk såvel som strategisk, når eventuel 
brug af blockchainteknologien skal overvejes.

Med udgangspunkt i virtual reality og augmented reality har 
projektet Digital Reality hjulpet tre virksomheder – DESMI, 
Jorgensen Engineering og Poul Johansen Maskiner – med 
at implementere og udnytte ny teknologi til at styrke for-
retningsmodellen. Med VR-briller som det gennemgående 
værktøj, har virksomhederne med kort aftræk kunnet levere 
fjern-rådgivning og gennemføre reparationer hos kunder og i 
egne produktionsanlæg med kort varsel – også selvom det er 
foregået langt fra Danmark i en restriktionspræget hverdag. 
For at give viden og erfaringer videre til andre virksomheder, 
har Digital Reality samlet en oversigt over teknologierne og 
lavet en værktøjssamling, der blandt andet beskæftiger sig 
med emner som strategi, konceptudvikling og test med hen-

https://www.industriensfond.dk/IT_sikkerhed
https://cyberhack.dk/
https://www.facebook.com/groups/957517617737780/
https://www.industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://www.industriensfond.dk/Bottom-up-blockchain-vaerdikaeder-i-foedevaresektoren
https://orbit.dtu.dk/en/projects/bottom-up-blockchain-valuechains-in-the-food-sector
https://www.industriensfond.dk/digital-reality-dk
https://www.digital-reality.dk/desmi/
https://www.digital-reality.dk/jorgensen-engineering/
https://www.digital-reality.dk/poul-johansen-maskiner/
https://www.digital-reality.dk/teknologierne/
https://www.digital-reality.dk/vaerktojskassen/
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blik på at flere kan drage nytte af VR, AR og MR til at digita-
lisere forretningsmodellen og øge produktiviteten.

Mødet mellem danske virksomheder og eksperter fra uni-
versitetsmiljøet kan kaste nye idéer og løsninger af sig. Med 
projektet Industrial Data Analysis Service blev et panel 
af eksperter inden for algoritmer, dataanalyse, machine 
learning, databaser og billedanalyse stillet til rådighed for 
erhvervslivet. Det har mere end 100 virksomheder draget 
nytte af og derudover har projektet stået fadder til arran-
gementer der samlet set har haft over 2.000 deltagere på 
tværs af emner og teknologisk fokus.

Eksport
Det kan være svært at komme ud på eksportmarkederne. 
Og det kan være svært at finde rundt i de mange tilbud, 
som danske virksomheder har til rådighed i arbejdet med 
eksport. Med det udgangspunkt har projektet Danske 
Virksomheders Veje Til Eksport udviklet et vejvisende in-
formationsværktøj, der kan hjælpe danske virksomheder 
godt ud i verden.

Fremtidens arbejdsstyrke
Danmark har fået en ny Europaskole med plads til 900 
børn. Det er kulminationen på projektet Europaskolen i 
København hvor Industriens Fond sammen med en række 

partnere har stået bag etableringen af skolen i Carlsberg 
Byen i København. Med skolen afhjælpes behovet for inter-
nationale skolepladser i København og Danmark bliver der-
med en mere attraktiv destination for dygtige udenlandske 
medarbejdere, der kan indgå i den danske arbejdsstyrke og 
levere nyttige kompetencer til dansk erhvervsliv.

STEM-agendaen var i højsædet i projektet Engineering i 
Skolen. Projektet er et ambitiøst program, der over en år-
række arbejdede på at bringe engineering-metoden ind i 
undervisningen i den danske grundskole. Engineering er 
en metode, der engagerer eleverne i at løse autentiske ud-
fordringer fra deres hverdag gennem en engineering-de-
sign-proces. Målet med projektet var, at den praksisnære 
undervisningsform skulle være med til at løfte elevernes 
interesse for naturfagene. Projektet er nået langt ud i den 
danske undervisningsverden. Over 3.000 lærere har været i 
berøring med projektet og det samme gør sig gældende for 
godt 80.000 elever.

Tilbage i 2015 søsatte Industriens Fond, via en temaind-
kaldelse, en række projekter der skulle hjælpe nytilkomne 
flygtninge hurtigt ind på det danske arbejdsmarked, med 
henblik på at møde et akut behov for arbejdskraft i særligt 
metalindustrien. Gennem projekterne JobMatch, 3P-Net-
værket, Projekt Ny Fremtid og i VSA-projektet, er der i 
en årrække udført mange forskellige aktiviteter for at ryk-
ke flygtningene tættere på de danske virksomheder. Hele 

indsatsen er blevet evalueret samlet – en evaluering der 
blandt andet summerer projektaktiviteterne op og viser, at 
I alt 300 virksomheder har været involveret i projekterne, 
mens i alt 782 flygtninge har været med. Lidt over 200 af 
dem har fået job i kølvandet på projektaktiviteterne.

Innovation og nye forretningsmodeller
I et forsøg på at knytte stærkere bånd mellem erhvervslivet 
og idrætten, skabte Industriens Fond initiativet Idrættens 
Innovationslab. Et tættere samarbejde mellem virksom-
heder, idrætsforbund og udøvende atleter kan hjælpe virk-
somheder inden for SportsTech med at udvikle nye kon-
kurrencedygtige produkter, der kan spille en rolle på det 
globalt voksende marked for sport og sportsudstyr. Idræt-
tens Innovationslab har faciliteret sparringssessioner og 
match-making med over 100 virksomheder, hvoraf 84 har 
engageret sig i kortere eller længere udviklingsforløb med 
assistance fra innovationslabbet. Tilfredsheden har været 
høj hos de deltagende virksomheder og en analyse viser, 
at 70 procent af deltagervirksomhederne mener, at Idræt-
tens Innovationslab har været med til at skabe forudsæt-
ningerne for vækst i virksomheden. Med de gode erfaringer 
in mente har Industriens Fond og Danmarks Idrætsforbund 
videreført projektet under et nyt navn, DIF Innovation Lab, 
med endnu stærkere forankring i idrætten og med et øget 
fokus på også at skabe internationale relationer til videns-
miljøer og samarbejdspartnere uden for Danmark.

https://www.industriensfond.dk/IDAS
https://www.big-data.dk/#portfolio
https://www.industriensfond.dk/VirksomhedersVejeTilEksport
https://www.industriensfond.dk/VirksomhedersVejeTilEksport
https://www.roadtoexporting.dk/
https://www.roadtoexporting.dk/
https://www.industriensfond.dk/europaskolen-i-k%C3%B8benhavn
https://www.industriensfond.dk/europaskolen-i-k%C3%B8benhavn
https://europaskolen.sag.dk/
https://www.industriensfond.dk/Engineering
https://www.industriensfond.dk/Engineering
https://engineerthefuture.dk/engineering-i-skolen/hvad-er-engineering/
https://www.industriensfond.dk/arbejdskraft
https://www.industriensfond.dk/arbejdskraft
https://www.industriensfond.dk/JobMatch
https://www.industriensfond.dk/3P-netv%C3%A6rket
https://www.industriensfond.dk/3P-netv%C3%A6rket
https://www.industriensfond.dk/ProjektNyFremtid
https://www.industriensfond.dk/VSA
https://www.industriensfond.dk/Temaindkaldelse-Evaluering-ViManglerHaender
https://www.industriensfond.dk/innovationslab
https://www.industriensfond.dk/innovationslab
https://difinnovationlab.dk/
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Internationalisering
Det kan være svært for mindre virksomheder at investere i 
udenlandske selskaber eller at oprette egne filialer uden for 
Danmarks grænser. Men til gengæld kan gevinsten være 
stor. Med det udgangspunkt har projektet Innovation Via 
Udenlandske Ejerskabsrelationer undersøgt hvilke for-
dele danske virksomheder kan opnå ved at investere i ud-
landet. Flere gevinster har vist sig. Investeringen kan give 
adgang til nye markeder, den kan give nærhed til kunder, 
den kan give adgang til relevant og højt kvalificeret arbejds-
kraft, den kan føre til lavere omkostninger, nærhed til vigti-
ge leverandører og adgang til helt ny viden. Med andre ord 
en bred vifte af gevinster. For at vejlede ekspansionsparate 
virksomheder har projektet derfor udarbejdet et inspirati-
onskatalog med globaliseringscases fra dansk erhvervsliv, 
samt et idékatalog til små og mellemstore virksomheder, 
hvor virksomhedsledere vises videre til aktører, som kan 
hjælpe med at bringe forretningen og investeringslysten 
ud over Danmarks grænser.

Iværksætteri og økosystemer
For at bringe mere universitetsforskning i spil i danske virk-
somheder, har Industriens Fond støttet etableringen af en 
Open Science Platform med fokus på polymer. På platfor-
men har 39 virksomheder været en del af et økosystem 
bestående af forskere og studerende, der løbende publi-

cerer viden til fri afbenyttelse i erhvervslivet. Det har væ-
ret en berigende affære for virksomhederne, der både har 
innoveret mere end tidligere og samtidigt har haft adgang 
til unik og nyttig viden gennem den åbne platform. Projek-
tet har været primus motor i udbredelsen af open science i 
det danske forskningsmiljø og som konsekvens af de gode 
erfaringer fra projektet, har Aarhus Universitet etableret et 
videnscenter alene med fokus på open science.

Med fokus på digitalisering og disruptive forretningsmodel-
ler har accelerator- og uddannelsesforløbet Digital Growth 

Path ført 29 iværksættervirksomheder igennem teknolo-
giområder som kunstig intelligens, internet of things, robot-
ter, droner og virtual reality. Undervejs i projektet lykkedes 
det for virksomhederne at opnå gode vækstresultater. Det 
fremgår af projektets opsamlingsrapport, der blandt andet 
også viser, at flere af virksomhederne påbegyndte under-
søgelse af potentielle eksportmarkeder, øgede antallet af 
kunde-emner og fik etableret attraktive samarbejdsaftaler.

Corona-krisen er gået hårdt ud over de danske iværksætte-
re. Derfor var akut hjælp nødvendigt, da krisen for alvor fik 
tag i erhvervslivet i løbet af 2020. Med etableringen af Star-
tup Ecosystem Covid-19 Resource Hub skabtes en one-
point-of-entry hjælpeportal til tech-iværksættere som var 
ramt af krisen. Gennem portalen kunne iværksætterne få 
råd og vejledning af eksperter inden for områder som jura, 
kapitalrejsning, kundehåndtering og lignende.

Ledelse
Ejerledede virksomheder er en hjørnesten i det danske 
samfund. De står for en stor del af væksten, eksporten og 
jobskabelsen. Derfor er det vigtigt, at de har det godt – og 
at de føres godt videre, når der skiftes ejer. Derfor har Indu-
striens Fond skabt Center for Ejerledede Virksomheder. 
I regi af centeret er de danske ejerledere blevet kortlagt i 
tema-rapporter om blandt andet demografi, økonomi, 

Projektet har været primus 
motor i udbredelsen af 
open science i det danske 
forskningsmiljø.

https://www.industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://www.industriensfond.dk/udenlandske-ejerskabsrelationer
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1103707/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1103707/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1103712/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1103712/pub/html5.html
https://flipflashpages.uniflip.com/3/80821/1103711/pub/html5.html
https://www.industriensfond.dk/OSP
https://spoman-os.org/industry/
https://spoman-os.org/knocos/
https://www.industriensfond.dk/DGP
https://www.industriensfond.dk/DGP
https://interactivepdf.uniflip.com/2//80821/1108749/pub/html5.html
https://www.industriensfond.dk/startup-ecosystem-covid-19-resource-hub
https://www.industriensfond.dk/startup-ecosystem-covid-19-resource-hub
https://www.technordicadvocates.org/covid-19/
https://www.industriensfond.dk/center-for-ejerledede-virksomheder
https://ejerlederen.dk/rapporter
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ejerskifter, familiemæssige og personlige udfordringer, besty-
relsesbehov og medarbejderfastholdelse. Alt sammen med 
udgangspunkt i den typiske ejerleder i en lille eller mellem-
stor dansk virksomhed. Udover at kortlægge ejerlederne i 
Danmark, så har centeret også udviklet en række værktøjer 
til strategiudvikling, behovsafklaring, fremtidsplanlægning og 
digital uddannelse. Her har der særligt været opmærksom-
hed på formidlingen og brugen af værktøjerne. På konferen-
cer og kursusforløb har mere end 3.000 personer arbejdet 
med værktøjerne og sat dem i kontekst i egne virksomheder. 
Selvom projektet formelt lukkes ned, så vedbliver Center for 
Ejerledede Virksomheder med at udvikle viden og værktøjer 
til danske ejerledere. Fremadrettet bliver det med udgangs-
punkt i onlineplatformen Ejerlederen, der på struktureret vis 
samler og præsenterer alle centerets publikationer og redska-
ber.

Med særligt fokus på ledelsesopgaven umiddelbart før, under 
og efter et ejerskifte er projektet Ledelse Ved Ejerskifte også 
nået til vejs ende. Projektet har i hele sin levetid været forank-
ret hos Center for Ejerledede Virksomheder og videreføres 
dermed også gennem centerets videre arbejde, samt online-
platformen Ejerlederen.

https://ejerlederen.dk/
https://www.industriensfond.dk/Ledelse-og-Ejerskifte
https://ejerlederen.dk/
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Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der arbejder 
for at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens 
aktiver beløber sig til cirka 4,97 mia. kroner og hvert år udde-
les i omegnen af 250 mio. kroner til projekter og aktiviteter, 
der skal bidrage til at danske virksomheder øger væksten og 
værdiskabelsen, og står stærkere i den globale konkurrence.

Industriens Fond arbejder med at styrke alle danske virksom-
heder, men har særligt fokus på vækstlaget blandt de små 
og mellemstore virksomheder, samt iværksættere med stort 
potentiale. Gennem de støttede projekter vil fonden styrke 
virksomheders vækst og konkurrenceevne med udgangs-
punkt i fondens fem fokusområder.

• 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
arbejdskraft

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. 
Som konsekvens deraf, er det vigtigt, at danske virksomheder 
bliver bedre til at bruge verdensmålene som innovationskraft 
og konkurrenceevnedriver.

Af strategien fremgår det i øvrigt også hvordan Industriens 
Fond arbejder med værdiskabelse ved at være katalysator for 
positive forandringer og konstant fokusere på at skabe størst 
mulig effekt. Gennem uddelingspolitikken informeres ansøge-
re og øvrige samarbejdspartnere først og fremmest om hvilke 
temaer fonden er optaget af. Men der er også et tydeligt fo-
kus på de virkemidler som fonden benytter og hvordan den, 
blandt andet gennem sine impact-principper, optimerer og 
måler effekten af sine bevillinger og sit generelle virke.

Industriens Fonds øverste myndighed er Bestyrelsen, som 
består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med 

Om Industriens Fond

https://www.industriensfond.dk/strategi-og-uddelingspolitik
https://www.industriensfond.dk/impactprincipper
https://www.industriensfond.dk/bestyrelse
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Industriens Fonds fundats udpeger erhvervsorganisati-
onen Dansk Industri to medlemmer til bestyrelsen, mens 
Danmarks Nationalbank og Erhvervsministeren hver især 
udpeger ét medlem. De to øvrige bestyrelsesmedlemmer 
udpeges af bestyrelsen i henhold til den vedtagne kompe-
tenceprofil.

Til at eksekvere Industriens Fonds mission har fondens 
bestyrelse ansat en administrerende direktør, Thomas Hof-
man-Bang, der leder det daglige arbejde og fondens sekre-
tariat, som i dag udgøres af yderligere 14 medarbejdere.

Fonden arbejder på flere forskellige måder for at skabe po-
sitive forandringer for dansk erhvervsliv. Gennem program-
mer tager fonden initiativ til nye indsatsområder, partner-
skaber og projekttiltag, hvor fonden går forrest med henblik 
på at samle aktører, 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 efterfølgende i dialog med an-
søgerne.

Nøgletal 2020 2019 2018 2017 2016

Antal modtagne ansøgninger 501 194 208 194 235

Antal uddelinger 124 46 50 32 41

Antal aktive projekter 208 125 123 114 104

Uddelt beløb (kroner) 332 mio. 259 mio. 255 mio. 171 mio. 161 mio.

Fultidsmedarbejdere 13 12 10 10 10

Samlede aktiver (kroner) 4,97 mia. 4,92 mia. 4,47 mia. 4,82 mia. 2,42 mia.
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