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Årsberetning 2021

Forord

Det går godt i dansk erhvervsliv. Selvom 2021 blev
endnu et år præget af coronapandemien, så har danske
virksomheder – over en bred kam – håndteret de
medfølgende restriktioner og udfordringer forbilledligt.
Det skal vi glæde os over. Et stærkt erhvervsliv er nemlig
fundamentet for et stærkt Danmark. Når de danske
virksomheder skaber vækst, værdi og arbejdspladser, så
kan vi som land bevare og videreudvikle det samfund,
som vi allesammen værdsætter højt.

INDUSTRIENS FOND
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Vækst og
velstand
kommer ikke
af sig selv
Mens vi glæder os, må vi ikke tage de gode tider for givet.
Vækst og velstand kommer nemlig ikke af sig selv. Langt
fra. Danske virksomheder og alle de dygtige ansatte
kæmper hver dag en brav kamp i den internationale
konkurrence.

Her handler det først og fremmest om markedsandele, af
sætning og kundernes gunst. Men kampen handler også om
kapital, viden og arbejdskraft.
Derfor er det vigtigt, at dansk erhvervsliv, målt på mange
parametre, står stærkt på den globale scene. Så udenlandske
investorer, talenter og samarbejdspartnere vedbliver med
at vælge Danmark og dansk erhvervsliv til når nye erhvervs
eventyr, forskningsprojekter, teknologier og partnerskaber
skal udvikles eller udbygges.
Det er den position vi kæmper for i Industriens Fond. Et
Danmark som verden vælger til og et dansk erhvervsliv som
hele tiden har et godt renomme i udlandet. Og som formår
at udnytte det forretningsmæssigt.
Ved at udvikle, igangsætte og støtte forskellige former for
projekter og aktiviteter stræber vi hver dag efter at fremme
dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Dét er Fondens mis
sion og med den i hånden arbejder vi for at styrke viden,
kompetencer og innovation på tværs af erhvervslivet.
Med en ny strategi og uddelingspolitik har vi yderligere
præciseret hvor Fonden fokuserer sin indsats. Fremadrettet
kommer Industriens Fond til at arbejde missionsdrevet in
den for fire temaer, som vi vurderer, er afgørende for dansk
erhvervslivs konkurrenceevne: Bæredygtig Produktion,
Cybersikkerhed, Internationalisering og Nye Teknologier.
I løbet af 2021 uddelte vi i alt 272 mio. kroner til projekter
og aktiviteter der fremmer dansk erhvervslivs konkurrence

INDUSTRIENS FOND
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evne. Samlet set igangsatte vi 40 nye projekter og alt i alt be
tyder det, at der ved indgangen til 2022 var 157 aktive projek
ter i Fondens samlede projektportefølje. De spænder vidt
og bruger meget forskellige virkemidler for at skabe positiv
impact i erhvervslivet. Men fælles for dem alle sammen er,
at de hjælper danske virksomheder med at optimere deres

I løbet af 2021 uddelte vi i alt 272 mio. kr.
til projekter og aktiviteter der fremmer
dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

forretning så de står stærkere på eksportmarkederne. Det er
nemlig dér, på den globale scene, at konkurrenceevnen
skal stå sin prøve.
Og prøvelser kommer der mange af. For selvom samfund og
dele af erhvervslivet for en stund stod stille i 2021, så var

Og så fortsætter vi med at styrke danske virksomheders interna

verden alligevel i rivende udvikling. Den teknologiske udvikling

tionale profil og kunderelationer. De tematikker rækker langt

tordner derudaf, og imens sørger globale magtforskydninger

ud i fremtiden og vil derfor også præge Industriens Fonds virke

og geopolitisk ustabilitet for, at den internationale samhandel

i 2022.

og danske virksomheders position i udlandet hele tiden foran
dres og udfordres.

Heldigvis står vi ikke alene med ønsket om at fremme dansk
erhvervslivs konkurrenceevne. Det er en mission som er

Dansk erhvervsliv står derfor over for et helt nyt konkur

relevant for alle i og omkring erhvervslivet, og i nærværende

rencescenarie, end det vi kom fra inden coronaen gjorde sit

årsberetning præsenterer vi nogle af de mange projekter, ind

indtog. Og det skal vi handle på. Som nation, som samlet

satser og aktiviteter som vi har skabt sammen med vores gode

erhvervsliv, som virksomheder og som borgere. Men hvor

samarbejdspartnere i både ind- og udland.

skal vi sætte ind, og hvad skal vi gøre?
Projekterne præsenteres i fire kapitler om bæredygtig
Det er svært at svare entydigt på. Men som fond fokuserer vi der,

produktion, cybersikkerhed, internationalisering og nye

hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel. Vi har igangsat projekter

teknologier. Fire temaer som får afgørende betydning for

der med fokus på CO2-udledning, energiforbrug og affaldsre

dansk erhvervslivs konkurrenceevne i fremtiden, og fire

duktion skal gøre Danmarks produktionssektor til den mest

emner, som enhver virksomhed, på jagt efter vækst, er nødt

bæredygtige i verden. Vi kæmper fortsat for et dansk erhvervsliv

til at forholde sig til.

med stærke forretningsmæssige kompetencer inden for cyber
sikkerhed og nye teknologier.

INDUSTRIENS FOND

Sten Scheibye
Formand

Thomas Hofman-Bang
Adm. direktør

God læselyst!
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Projekter
Industriens Fond igangsætter løbende projekter
og aktiviteter med henblik på at styrke danske
virksomheders konkurrenceevne.
INDUSTRIENS FOND

Årsberetning 2021

Industriens Fond arbejder for at fremme
dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
Det gøres på mange måder, men tager først
og fremmest udgangspunkt i de projekter
og initiativer som vi igangsætter.

Kompetencer
viden
innovation
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Mission

Enten på egen hånd eller sammen med dygtige partnere i og
omkring det danske erhvervsliv. I Industriens Fond arbejder vi
inden for fire konkurrenceevnetemaer, der hver især indeholder
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Industriens Fond har udpeget
fire temaer, som vi vurderer,
er afgørende for dansk
erhvervslivs konkurrenceevne.

Når Industriens Fond igangsætter og støtter nye projekter,

Og det er derfor med dem som hjørnestene, at vi på de

handler det først og fremmest om at styrke virksomheders

kommende sider præsenterer fire kapitler med udvalgte

værditilvækst og jobskabelse til gavn for Danmark. Det gør vi

projekteksempler inden for bæredygtig produktion, cyber

med fokus på at understøtte innovation og nytænkning i dansk

sikkerhed, internationalisering og nye teknologier.

erhvervsliv, med henblik på at skabe og bringe ny viden i anven
delse i de danske virksomheder, og med fokus på hele tiden at

På Fondens hjemmeside findes en komplet præsentation

sikre, at erhvervslivet har adgang til de rette medarbejdere og

af den samlede projektportefølje. Her kan man også besøge

kompetencer til at kunne skabe vækst.

projektet Forretningsmodeller Efter Covid-19, som er en

bæredygtig produktion
Vores vision er, at Danmark har verdens
mest bæredygtige produktionssektor.

opsamling af det ambitiøse corona-initiativ, genstartNU.dk,
Rundt om de fire konkurrenceevnetemaer har Fonden også

som vi igangsatte i marts 2020. Det gjorde vi som konse

iværksat en række tværgående tiltag, der i bred forstand

kvens af de akutte udfordringer, som ramte mange danske

henvender sig til virksomheder i hele dansk erhvervsliv.

virksomheder da coronapandemien og de tilhørende
restriktioner skyllede ind over dansk og globalt erhvervsliv.

Cybersikkerhed
Vores vision er, at danske virksomheder er
førende i at udvikle og anvende ansvarlige
og sikre digitale løsninger.

For eksempel har vi oprettet et Center For Ejerledede

Indsatsen er endnu et tydeligt eksempel på at Fonden er

Virksomheder, hvor de mange ejerledere i de små og mellem

klar til at træde til for at hjælpe hele dansk erhvervsliv, i

store danske virksomheder kan få hjælp med blandt andet

bredeste forstand, når behovet er akut.

strategiudvikling, videreuddannelse, internationalisering og
ejerskifteplanlægning. Med ledelse som omdrejningspunkt
har Fonden også engageret sig i de bredt appellerende

Nye Teknologier
Vores vision er, at danske virksomheder er
blandt verdens førende i intelligent såvel
som ansvarlig udvikling og
anvendelse af nye teknologier.

projekter Fremtiden Nu og SMV Horizons, der, med udgangs
punkt i en holistisk tilgang til strategiudvikling og baseret på
horisontscanning og scenarieplanlægning, hjælper ledelser
til at forme fremtidens danske erhvervsliv med konkurrence
dygtige virksomheder.
Selvom vi til tider laver indsatser, der tematisk er meget

Internationalisering
Vores vision er, at danske virksomheder
skaber værdi og øger markedsandele
gennem internationalt samarbejde.

INDUSTRIENS FOND

brede, så er der i størstedelen af Fondens virke fokus på lø
bende at søsætte nye projekter og initiativer, der centrerer
sig om konkurrenceevnetemaerne.

8

Årsberetning 2021

Bæredygtig
produktion

Kunder stiller i stigende grad krav til virksomheders arbejde
med bæredygtighed og bæredygtig produktion.
Industriens Fond hjælper derfor dansk erhvervsliv med at
producere mere bæredygtigt.
INDUSTRIENS FOND
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Alle skal i
samme retning
Kloden koger og biodiversiteten er i bakgear.
Der er et udtalt behov for at vende udviklingen
i hele verden, hvor forbrug og produktion i
årtier har udfordret jordens naturlige balance.

At bæredygtighed er vigtigt, anerkendes af de fleste. Viden
skaben, verdensmål og visionære virksomheder peger alle

5 INDIKATORER
er i fokus, når Industriens Fond arbejder
med fremtidens bæredygtige produktion:
ressourceforbrug, vandforbrug, energiforbrug,
affaldsgenerering, samt udledningen af
kuldioxid.

i én og samme retning. Vi skal leve mere bæredygtigt. Det
er en udfordring for dansk erhvervsliv. Men også en mu
lighed. For i takt med at hele verden skal omstille sig, så vil
efterspørgslen efter bæredygtige produkter vokse. Og her er
Danmark og dansk erhvervsliv traditionelt en stærk spiller
– en position, som skal bevares og gerne udbygges fremad
rettet, hvilket også er baggrunden for at Industriens Fond er
aktiv på agendaen.
Men udfordringerne er også tydelige. Traditionel industriel
produktion udleder giftstoffer, drivhusgasser og affald og

INDUSTRIENS FOND
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12.500
↑ produktionsvirksomheder

Med fokus på CO2-reduktion har Fonden igangsat
projektet Klimaklar Produktionsvirksomhed.
Kernen i projektet er, at op mod 12.500 danske
produktionsvirksomheder får kortlagt sin
CO2-udledning, og efterfølgende arbejder for at
nedbringe den.

Årsberetning 2021

På den baggrund har vi iværksat projektet Fremtidens
Bæredygtige Produktion. Med fem indikatorer kortlægger
projektet den danske industri, og måler hvordan det går
med industriens energiforbrug, vandforbrug, forbruget af
øvrige ressourcer, samt udledningen af henholdsvis CO2 og
affald. Resultatet er nedslående læsning. Det går den forker
te vej på langt de fleste parametre og den grønne omstilling
synes langt borte. Omvendt, så giver baselinen det ønskede
udgangspunkt for forbedring – og det er der plads til.

Bæredygtig produktion i praksis
Med kortlægningen og de fem indikatorer på plads har Industri
ens Fond taget initiativ til en række tiltag, der skal føre udvik
lingen i den rigtige retning. Med fokus på CO2-reduktion har
Fonden igangsat projektet Klimaklar Produktionsvirksomhed.
Kernen i projektet er, at 12.500 danske produktionsvirksomhe
der får kortlagt deres CO2-udledning, lagt en plan for at reduce
re den og desuden får indarbejdet det forbedrede CO2-aftryk i
forbruger store mængder energi og ressourcer. Og alt andet

deres kommunikations- og salgsstrategi, så der kan kapitaliseres

lige, må det forventes, at regulering inden for en oversku

på klimatiltagene, og den forbedrede forretningsmodel fører til

elig årrække vil ramme forurenende virksomheder hårdt

øget konkurrenceevne.

på pengepungen og dermed konkurrenceevnen. Derfor
arbejder Industriens Fond for, at Danmark får verdens mest

Ny teknologi kan bane vej for markante CO2-reduktioner. For

bæredygtige produktionssektor.

at sætte ekstra skub i teknologioverførslen fra universiteter til
erhvervsliv – og dermed til praktisk anvendelse – har Industri

LÆS MERE

•L
 æs baseline-rapporten om de 5 indikatorer her
•H
 ør om erfaringerne fra andre v
 i rksomheder,
der har arbejdet med C
 O2-reduktion i Klimaklarprojektet

INDUSTRIENS FOND

Den vision kræver en grundig kortlægning af tingenes

ens Fond søsat et særligt iværksætterforløb for startups, kaldet

tilstand herhjemme. Der er brug for en baseline, der viser,

GreenUp Accelerator. Forløbet fokuserer udelukkende på

hvordan det går med forbrug og udledninger fra de danske

CO2-reducerende teknologier og produkter og er indtil videre

fremstillingsvirksomheder, og som lægger definitionerne

det eneste af sin slags i Danmark. Det ambitiøse iværksætterfor

fast. Hvad skal der måles på, og hvordan gør vi det?

løb modner iværksætterne, og lægger stor vægt på at delta
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gerne hurtigt kommer på markedet og er rustede til at skalere

danske fødevaresektor i en mere bæredygtig retning med

virksomheden og salget på det internationale marked. Dermed

lavere udledninger af CO2 og andre skadelige gasser.

Årsberetning 2021

formår de innovative virksomheder at gøre en positiv forskel
hurtigt – også langt fra udviklingsafdelingen i Danmark.

Udledning af affald er et andet stort opmærksomheds
punkt hos Industriens Fond. Store mængder affald kan

Ud over det rent tekniske og forretningsmæssige, så får

indikere ineffektiv produktion og dårlig udnyttelse af dyrt

iværksætterne gennem GreenUp Accelerator også hjælp til

indkøbte ressourcer, og det kan ingen være tjent med – et

at holde likviditeten ved lige gennem god adgang til kapital

bedre ressourceforbrug er lig med bedre konkurrenceevne.

og potentielle investorer. Et afgørende område, for iværk
sættere med store, langsigtede, potentialer.

For at reducere udledningen af affald kan der sættes ind på
flere områder. Er det de rigtige typer og mængder af råvarer

En af de industrier der især er i vælten på grund af sin

man som virksomhed benytter sig af, udnyttes de godt nok

udledning af CO2 og andre drivhusgasser, er landbruget og

i produktionen, og kan man eventuelt bortskaffe dem mere

fødevaresektoren. En af kernerne i kritikken er den danske

hensigtsmæssigt – for eksempel ved at mere affald benyttes

produktion af animalske produkter. Som følge af den kritik

som inputressource i egen eller andres produktion?

forudser flere prognoser, at den globale efterspørgsel efter
traditionelt producerede animalske fødevarer vil falde. Det

Med etableringen af Dansk AM Hub har Industriens Fond

udfordrer den danske industri, da både omsætning og job

sat den bæredygtige produktion, med stort fokus på mate

skabelsen herhjemme vil blive påvirket negativt af store fald

rialer og ressourceeffektivitet, øverst på dagsordenen. Det

i forbruget af for eksempel mælk og svinekød.

nationale samlingssted for 3D-print og additiv fremstilling
hjælper danske virksomheder med at udnytte de mulighe

For at forberede et godt dansk svar på de tendenser har

der som den additive fremstilling stiller til rådighed. Stor

Industriens Fond igangsat projektet Accelererende Match

designfrihed, lokal produktion, mindre produktion til lager,

makingforløb For Plantebaserede Virksomheder. Grund

lettere og dermed energisparende produkter og en bedre

læggende vil projektet forbedre vækstbetingelserne for

ressourceudnyttelse er nogle eksempler derpå.

danske plantebaserede virksomheder. Det gøres gennem
partnerskaber med vigtige samarbejdspartnere som inve

Med 3D-print og additiv fremstilling går Dansk AM Hub

storer, detailkæder og internationale agenter. Målsætningen

i clinch med den traditionelle måde at producere på

er todelt. For det første kan nye danske plantebaserede

– altså subtraktiv produktion – og hjælper i stedet for,

virksomheder indtage et globalt marked i vækst, og for det

gennem workshops, udviklingsforløb og innovations

andet kan virksomhederne være med til at omstille den

projekter danske virksomheder og iværksættere med at

INDUSTRIENS FOND

CASE

Besøg eksempler fra dansk erhvervsliv hvor
3D-print har forbedret forretningen
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Gennem målrettede
udviklingsforløb omstilles
processerne i 20 danske
virksomheder, så de fremadrettet
benytter grøn strøm i stedet for
fossilt brændsel for at producere
og levere deres produkter.

Nye teknologier
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Idéen med at tænke cirkulært og undgå spild går igen i flere

res og findes mange uhensigtsmæssige steder og det går

andre af Fondens initiativer inden for bæredygtig produktion.

ofte ud over miljø og natur. Med projektet Next Step sætter

Med Ready2LOOP sætter vi fokus på den cirkulære økonomi.

Industriens Fond fokus på de store mængder af hav- og hus

Det gør vi ved at stille praksisnære værktøjer til rådighed, og

holdningsplast, der med fordel kan genanvendes i stedet for

hjælpe virksomheder til at indgå i den industrielle omstilling i

at blive efterladt i naturen.

retning mod cirkulære forretningsmodeller. Gennem projektet
kigges der blandt andet på take back-modeller og produktin

Projektet består grundlæggende af fire faser, hvor der i før

novation, men i det hele taget kommer Ready2LOOP hele vejen

ste fase identificeres en række værdikæder, hvor plasten kan

rundt om de danske virksomheders jagt på mere cirkulære og

spille en rolle. I projektets anden fase opstartes værdikæde

bæredygtige forretningsmodeller – herunder også strategiske,

samarbejderne og der arbejdes med produkt-, design- og

organisatoriske, teknologiske og markedsmæssige udfordringer,

forretningsudvikling. I tredje fase udvikles afsætningsklare

samt naturligvis samarbejder på tværs af værdikæder, virksom

produkter, og afslutningsvist bliver projektets resultater for

heder og brancher.

midlet bredt. Målet er at plastprodukter i langt højere grad
genanvendes og at virksomheder dermed i mindre grad skal

gøre additive manufacturing til en værdiskabende del af

Erfaringer og viden fra Ready2LOOP udgør desuden et

bruge ressourcer, energi og økonomi på at lave nye materia

forretningsmodellen.

væsentligt fundament i projektet Wastelife, der stiller skarpt

ler og produkter fra bunden af.

på spildstrømme i industrien. Det gøres primært ved at
Den additive fremstillingsmetode medfører, at der anvendes

uddanne ledelserne i 35 industrivirksomheder og hjælpe

Industriens energiforbrug er også et opmærksomheds

færre ressourcer. Men produktionsmetodens bæredygtige karak

dem med teknisk ekspertise og kortlægning af potentialer

punkt for Industriens Fond. Udfordringen kan grundlæg

teristika kan komme endnu tydeligere til udtryk, når den råvare

og barrierer i den enkelte virksomhed. Med det forarbejde

gende deles op i to. Industrien bruger for det første for

der bruges, rent faktisk består af affald fra en anden produktion.

går projektet yderligere i indgreb med virksomhedernes

meget energi, og for det andet, så er den energi som bruges,

Det kan for eksempel være metalstøvet fra stålbearbejdning

forretningsmodeller og gentænker dem på baggrund af nye

ofte fremstillet af fossile brændsler. Den måde at gøre

eller bestemte typer plastaffald, der kan omdannes, og anvendes

idéer baseret på cirkularitet og udnyttelse af både res

tingene på, skal udfases.

som ny ressource i en ny additiv fremstillingsproces. Ydermere

sourcer og det eksisterende spild i virksomheden. Målet er

– ud over selve produktionsprocessen – så kendetegnes de fleste

bedre ressourceudnyttelse og mindre affaldsgenerering og

forretningsmodeller, der baserer sig på additive manufacturing,

bidrager dermed både økonomisk og imagemæssigt til en

ved, at der ikke produceres til lager. Og på den måde undgås

stærkere konkurrencekraft.

overproduktion og spild af ressourcer også den vej rundt.
Ressource- og affaldsudfordringerne rækker langt ud over
industrien og virksomhedernes fire vægge. Affald depone

INDUSTRIENS FOND

LÆS MERE

• Flere virksomheder har allerede benyttet sig af
viden og værktøjer fra Ready2LOOP.
Læs om erfaringerne her
• 10 virksomheder har indledt omstillingen
mod et grønnere energiforbrug.
Læs om resultater og erfaringer her
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Derfor har vi, med projektet Elektrificering Af Industrien,
indledt en rejse mod et grønnere energiforbrug i de danske
fremstillingsvirksomheder. Indsatsen går især i indgreb
med fødevareindustrien, hvor processer som tørring,
kogning, bagning, pasteurisering og sterilisering kræver
store mængder energi hver eneste dag. Gennem målrettede
udviklingsforløb omstilles processerne i 20 danske virksom
heder, så de fremadrettet benytter grøn strøm i stedet for
fossilt brændsel for at producere og levere deres produkter.
Gennem de konkrete cases dokumenteres de store gevinster
der kan hentes ved at omstille, og desuden indgår erfaringer
og værktøjer fra de 20 forløb i den omstillingsværktøjskasse
som projektet stiller til rådighed og som formidles bredt i
både fødevareindustrien og i andre brancher.

Metoder og værktøjer til bæredygtig produktion

Vejen mod en mere bæredygtig produktion går i mange
retninger. Mens selve produktionen af nye produkter er en
nøglefaktor, så er det også afgørende at produkterne holder
så længe som muligt og anvendes bedst muligt for at opnå
de optimale forbedringer og resultater.
I projektet Servitize.DK hjælpes danske virksomheder til
at knytte værdifulde serviceløsninger ovenpå deres fysiske
produktsortiment. Vedligehold og løbende servicering er
ofte en del af sådanne servicepakker og det samme kan
CASE

Læs 20 cases her om virksomheder der har brugt
servitization til at optimere forretningen.

INDUSTRIENS FOND

garantier være. Alt sammen faktorer der taler for længere
levetid og driftsoptimering af det enkelte produkt – og der
med også et bidrag til et mere bæredygtigt forbrug.
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Ydermere styrkes relationen mellem kunde og leverandør

digitale løsninger og nye bæredygtige tiltag. Gennem den

ofte når der laves længerevarende serviceaftaler. Sådanne

nationale klynge for avanceret produktion, Manufacturing

relationer kan bidrage til et øget fokus på fælles innovation og

Academy of Denmark, bredes erfaringer fra projektet, og de

forbedringstiltag baseret på for eksempel brugs- og adfærds

mange virksomhedsforløb, ud i hele den danske produk

data. På den måde bidrager Servitize.DK og arbejdet med

tionssektor og de gode bæredygtige løsninger kan derfor

servitization også til den grønne omstilling og styrker poten

hurtigt nå bredt ud i industrien.

tielt forretningen hos både leverandøren og hos kunden i den
anden ende.

Årsberetning 2021

Grøn omstilling og bæredygtig
produktion opstår ikke af sig
selv. Den skal drives fremad af
de mange dygtige ansatte i og
omkring dansk erhvervsliv.

Kompetencer til den grønne omstilling

Innovation og omstilling spiller også en afgørende rolle i

Grøn omstilling og bæredygtig produktion opstår ikke af

projektet REKON og hos Center For Modularisering. Med

sig selv. Den skal drives fremad af de mange dygtige ansatte

en modulær tilgang til produktdesign og produktionsop

i og omkring dansk erhvervsliv. Med projektet Fremtidens

bygning arbejder begge initiativer på at gøre dansk industri

Grønne Arbejdsmarked sætter Industriens Fond, sammen

og debatindlæg og skal på sigt sikre at både nuværende

mere omstillingsparat.

med en lang række af relevante partnere, kompetencebeho

og kommende medarbejdere i erhvervslivet er i stand til

vet til diskussion.

at understøtte og drive den grønne omstilling i de danske

Markedet forventer i stigende omfang korte leveringstider

virksomheder.

og derfor skal danske virksomheder være i stand til – hur

Gennem analyser og prognoser vil projektet stimulere en

tigt – at kunne indarbejde innovationer og produkttilpas

faktabaseret dialog omkring uddannelses-, efteruddannel

Selvom Danmark er en pionérnation inden for grøn energi

ninger, og efterfølgende producere og levere kvikt.

ses- og beskæftigelsessystemets altafgørende rolle i udvik

og miljøteknologi, og mange danske iværksættere vil levere løs

lingen af kompetencer til fremtidens grønne arbejdsstyrke.

ninger til den grønne omstilling, så er den danske produktions

I takt med at kunder hele tiden efterspørger grønnere

Analysen skal afdække, hvordan vi sikrer at arbejdet med

sektor ikke bæredygtig endnu.

løsninger og mere bæredygtige produkter, så intensiveres

bæredygtig produktion i Danmark ikke bremses af mangel

behovet for innovation og dernæst også evnen til hurtigt at

på arbejdskraft.

Derfor er der behov for forandring og det kræver et radikalt
gearskifte for at få virksomhedernes produkter, processer og

kunne levere det forbedrede produkt. Ved at være i stand til
at møde det efterspørgselspres så stilles danske virksomhe

Projektet er bygget op af en analysefase og en anbefalings

forretningsmodeller gjort cirkulære, grønne og bæredygti

der bedre i den internationale konkurrence og er samtidigt

fase. Analysefasen skal skabe et velunderbygget dokumen

ge. Til gengæld ligger der store gevinster og venter i horison

med til at accelerere den grønne omstilling.

tationsgrundlag, som anbefalinger og forankring kan stå på.

ten. Reducerede omkostninger, flere kunder, gladere kun

Analysen skal således danne grundstenene for en strategisk

der, gode muligheder for at tiltrække talent og et forbedret

Agil innovation er også på agendaen i projektinitiativet

og systemisk tilgang til at sikre tilstedeværelsen af de rette

renomme. Den slags gevinster styrker virksomhedernes

MADE FAST. Med projektet giver vi danske produktions

kompetencer i den accelererende grønne omstilling. Den

konkurrenceevne og derfor kommer vi også i fremtiden til

virksomheder bedre muligheder for at udvikle og teste nye

nye viden præsenteres via konferencer, workshops, artikler

at arbejde med bæredygtig produktion i Industriens Fond.

INDUSTRIENS FOND
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Cybersikkerhed

Hackere i hobetal angriber danske virksomheder.
Derfor skal cybersikkerheden højnes. Industriens
Fond arbejder for at øge sikkerhedsniveauet i
dansk erhvervsliv og hjælper virksomhederne med
at udvikle og anvende sikre digitale løsninger.
INDUSTRIENS FOND
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Sikkerhed som
salgsargument
Digitalisering, digitale forretningsmodeller,
IT-løsninger, kunstig intelligens og dataanaly
se fylder mere og mere i Danmark og i dansk
erhvervsliv.

10 %
Af de små og mellemstore
virksomheder i Danmark oplevede
en IT-sikkerhedshændelse i 2019.
Det tal ventes at stige i fremtiden.

Det gælder både internt i virksomhederne hvor data og
digitale løsninger bruges til at optimere forretningen og
øge produktiviteten, men det gælder i høj grad også for de
produkter og løsninger som de danske virksomheder leve
rer til kunder over alt på kloden og som eksempelvis kobles
op på internettet.
De mange muligheder der ligger i at digitalisere, er attrakti
ve for alle virksomheder på tværs af dansk erhvervsliv. Men
med den høje grad af digitalisering kommer også en øget
skrøbelighed overfor cyberangreb. Konsekvensen ses allere
de flere steder i erhvervslivet hvor phishing, social engine
ering, identitetstyveri, ransomware, malware, vira, DDoS-an

INDUSTRIENS FOND
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greb, DNS-spoofing og andre former for hacking er blevet

Cybersikkerhed skal synliggøres

en del af hverdagen. Den slags cyberhændelser kan skade

For at fremvise at man arbejder seriøst med beskyttelse af produk

kritiske dele af forretningen, kompromittere data og stille

ter, IT-infrastruktur og data, skal virksomheder kunne skilte med

virksomheder i et dårligt lys overfor kunder og samarbejds

sine evner inden for cybersikkerhed og digital ansvarlighed. Der

partnere. Det kan være dyrt og svække konkurrenceevnen.

for har Industriens Fond lanceret D-mærket, som gør det synligt

Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder bliver bedre

for eksisterende og potentielle kunder og samarbejdspartnere, at

til at arbejde med cybersikkerhed.

en virksomhed er struktureret, strategisk, kompetent og ambitiøs
når det kommer til IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse.

Industriens Fond arbejder derfor målrettet med cybersik
kerhed i dansk erhvervsliv for at gøre danske virksomheder

Mærket gør det muligt for virksomheder med et højt sikker

førende inden for udvikling og brug af sikre digitale løsnin

hedsniveau at skille sig positivt ud i markedet. På den måde er

ger, så cybersikkerhed i højere grad bliver en konkurrence

D-mærket med til at gøre cybersikkerhed til et konkurrencepa

parameter hvor danske virksomheder placerer sig forrest i

rameter og stiller samtidigt en lang række af relevante krav til

feltet. Det handler om ny viden, om adfærd, om relevante

de virksomheder, der ønsker at bruge D-mærket, blandt andet

kompetencer og om innovation og iværksætteri. Og så skal

inden for teknisk IT-sikkerhed, transparens, algoritmer, kunstig

det være tydeligt for omverdenen, når en virksomhed væg

intelligens, etik, ledelsesforankring og kontrol med data og

ter cybersikkerheden højt.

dataanvendelse.

Innovation øger sikkerheden

LÆS MERE

• S e hvad virksomhederne Dubex A/S, Sure’it Aps
og ViSSEVASSE har fået ud af D-Mærket her

Årsberetning 2021

Industriens Fond arbejder derfor
målrettet med cybersikkerhed
i dansk erhvervsliv for at gøre
danske virksomheder førende
inden for udvikling og brug af
sikre digitale løsninger

For at sætte innovation højere op på cybersikkerheds-agen
daen i danske virksomheder – og for at gøre cybersikkerhed

Den tiltagende digitalisering af dansk og internationalt er

til en fast del af produktudviklingen i dansk erhvervsliv

hvervsliv betyder, at software, data, IT og internettet er inde

– har Industriens Fond iværksat CIDI-projektet. Projektet

holdt i langt de fleste produktionsprocesser og forretningsmo

stiller skarpt på internet of things og beskæftiger sig således

deller. Eller er på vej til at blive det.

med de særlige sikkerhedsforanstaltninger som er nødven
dige når fysiske produkter og enheder kobles på internet

Derfor skal der tages højde for cybersikkerheden når virksom

tet. Den rivende udvikling, hvor hurtigere og mere stabile

•4
 0 % af de små og mellemstore v
 irksomheder har
for lav digital sikkerhed. Læs hele analysen her

heder innoverer. Både reaktivt med henblik på at beskytte de

trådløse internetforbindelser vinder frem i hele verden,

•B
 esøg virksomhederne Beumer, DEIF, Hounö,
Microfeeder og Micro Technic og hør hvordan de
har arbejdet med IOT og cybersikkerhed i CIDIprojektet

nye produkter og leve op til gængse forventninger i markedet,

betyder, at IoT-produkter udbredes og efterspørges i et

men også proaktivt, så produkterne er særligt attraktive og

stadigt større omfang. Og i det lys bliver IoT-sikkerhed og

skiller sig ud fra vrimlen ved at højne sikkerhedsniveauet hos de

cybersikker innovation mere og mere relevant at mestre for

kunder der køber og anvender produktet.

de danske producenter.

INDUSTRIENS FOND
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Det samme gør sig gældende når blikket vendes mod
softwareløsninger i projektet Security by Design. I projektet
udvikles en række redskaber, der hjælper dansk erhvervsliv
med at indtænke sikkerhed i alle faser af softwareudviklin
gen. Samtidigt sikrer projektet også at der sker et generelt
cybersikkerheds-kompetenceløft hos indkøbere, leverandø
rer, udviklere og rådgivere på området. Målet er, at software
løsninger som udvikles i Danmark, altid er kendetegnede
ved at have et højt sikkerhedsniveau og derved både er med
til at forhindre cyberangreb hos den enkelte kunde og yder
mere bidrager til at højne dansk erhvervslivs gode renom
me som leverandør af sikker software.
Datadrevet forretningsudvikling og innovation har for længst
vundet indpas i danske virksomheder. Og det har ført gode
produkter og vækst med sig i mange brancher. Men det har også
skabt bred debat i og omkring erhvervslivet fordi den anvendte
data kan være følsom og meget personlig – og så kan det bruges
og misbruges på mange forskellige måder.
I projektet Ansvarlig Dataanvendelse Som Konkurrencepara
meter har Industriens Fond samlet en bred kreds af aktører for
at fremme danske virksomheders konkurrenceevne via positiv,
ansvarlig og sikker dataanvendelse i forretningen. Ved at analy
sere virksomheders udfordringer og barrierer – når de arbejder
med for eksempel GDPR og etiske retningslinjer for dataudnyt
telse – skal projektet vejlede virksomheder gennem styrkede
konkrete værktøjer som fremadrettet kan gøre danske virk
somheder endnu bedre til at forretningsudvikle på baggrund af
data på en god og konstruktiv måde til gavn for både kunder og
konkurrencekraften.

INDUSTRIENS FOND
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Iværksætteri skaber bedre cybersikkerhed

Målet er at udvikle det danske økosystem inden for cyber

Det går stærkt når man kigger på udviklingen inden for cy

sikkerhed, så der kommer endnu mere fart på iværksætte

bersikkerhed. Kampen mellem det gode og det onde beskri

riet gennem et tættere samspil mellem virksomheder og

ves ofte som et decideret våbenkapløb, hvor virksomheder

vidensinstitutioner – blandt andet for at bringe ny forsk

konstant skal investere og implementere nye sikkerheds

ning i spil i erhvervslivet.

løsninger for at kunne stå stærkt overfor ubudne gæster og
fjendtlige aktører.

Industriens Fond kigger også ud over landegrænsen for at
søge inspiration og samarbejdspartnere i cyberindsatsen.

Den konstante søgen efter sikre produkter og løsninger er

Det gør vi blandt andet gennem projektet Start-Up Cyber

med til at skabe et nyt og voksende marked, hvor danske

Pilotforløb i Israel. Ved at vende blikket mod Tel Aviv skal

virksomheder kan opnå høj vækst. For at få en bid af det

danske iværksættere inden for cybersikkerhed lære af de

voksende markedspotentiale, er der brug for at styrke den

bedste i verden. Mange års fokus på innovation, iværk

danske cybersikkerhedsbranche og samtidigt understøtte

sætteri og sikkerhedsløsninger har gjort Israel førende på

væksten og innovationen blandt danske cybersikkerheds

området og derfor sendes 10 danske cybersikkerhedsiværk

iværksættere.

sættere afsted for at lære om blandt andet skalering, salg og
internationalisering.

For at styrke iværksætteriet og det danske økosystem inden

Årsberetning 2021

Den konstante søgen efter
sikre produkter og løsninger
er med til at skabe et nyt og
voksende marked, hvor
danske virksomheder kan
opnå høj vækst.

adfærd og finde de rette samarbejdspartnere til grundig
beskyttelse af viden, processer, data, produkter og alle de

for cybersikkerhed har Industriens Fond etableret Danish

Sammen med de 10 startups deltager også en række aktører

andre ting, som skaber værdi i virksomheden.

Hub for Cybersecurity. Med iværksætteri som et altover

fra det danske økosystem i turen. Gennem projektet skal de

skyggende indsatsområde arbejder hubben på kryds og

være med til at indsamle erfaringer og skabe et fundament

Derfor har vi gennem særligt tre initiativer udviklet værk

tværs af institutioner og aktører i og omkring den danske

for en større og mere vedvarende brobygningsindsats mel

tøjer, der skal bidrage til at højne sikkerhedsniveauet

cybersikkerhedsbranche.

lem det danske og det israelske cybersikkerhedsøkosystem

i dansk erhvervsliv. Det ene initiativ – Samarbejdende

og iværksættermiljø.

Cybersikkerhed – handler om installation og praktisk
afprøvning af en teknisk løsning til monitorering og

Cybersikkerhed handler også om adfærd og værktøjer

detektion af cyberhændelser. Løsningen er designet til
at varetage sikkerheds-opgaven på tværs af en veldefine

Industriens Fonds indsats inden for cybersikkerhed handler

ret branche og konkret tager projektet udgangspunkt i

især om de vækst- og forretningsmuligheder der ligger i at

vandværksbranchen.

arbejde innovativt og målrettet med sikkerhed og databe
LÆS MERE

Der er i dag 34 virksomheder i cyberhubbens
community for cyberstartups. Besøg dem her

INDUSTRIENS FOND

skyttelse. Men cybersikkerhed handler selvfølgelig også om

Projektet fungerer i praksis ved at der installeres løsninger

at bruge de rigtige metoder og værktøjer, at have en god

til detektion, dataanalyse og beredskabsplaner lokalt ude
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gennemgår kompetenceudviklingsforløb undervejs. Med

de som kan være svær at håndtere og kommunikere med. Og i

den helt særlige branchetilgang skiller projektet sig ud fra

det lys er det selvsagt svært at forberede sig på et angreb.

mange andre cybersikkerheds-tiltag i Danmark. Og hvis
projektet går som ønsket og succesfuldt højner beredska

For at give et indblik i kompleksiteten, intensiteten og det

bet og modstandsdygtigheden hos de danske vandværker,

stressniveau som cyberhændelser fører med sig, skaber

så er planen, at metoder og aktiviteter kopieres til andre

Industriens Fond en ny virkelighedsnær simulator hvor

brancher rundt omkring i dansk erhvervsliv, hvor den fælles

bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv kan prøve et

tilgang kan gøre en forskel.

simuleret cyberangreb på egen krop. Det gør vi med projek
tet Cyberrisk Simulator og Træningscenter for Bestyrelser,

Virksomheder, ledelser og medarbejdere kan nemt fare

hvor der blandt andet stilles skarpt på governance, risiko

vild i den konstante kamp for at være solidt beskyttede og

analyse og praksisnær træning.

grundigt opdaterede inden for cybersikkerhed. Det store og
svært gennemskuelige udbud af cybersikkerhedsløsninger,

Træningscenteret bemandes af facilitatorer og cyberanalyti

kan være svært at få overblik over for en lille eller mellem

kere, og med et indbygget virtuelt studie sikrer vi desuden,

stor virksomhed. Det er en kilde til frustration og kan koste

at undervisning og træning kan nå bredt ud til virksom

meget tid og ressourcer for at finde frem til en god løsning.

heder og bestyrelseslokaler over alt i Danmark. Projektets
ambition er at gennemføre mere end 300 sessioner i simu

hos de enkelte medlemmer, altså vandværkerne, mens der i

På den baggrund har Industriens Fond søsat det nye

latoren og få uddannet godt 5.000 danske bestyrelsesmed

brancheforeningen Danske Vandværkers sekretariat instal

digitale værktøj HackerStop. Med HackerStop kortlægges

lemmer og virksomhedsledere inden for cybersikkerhed.

leres et centralt dashboard-setup, der kan give tværgående

virksomhedens samlede sikkerhedsniveau, samt det eventu

brancheoverblik, dele advarsler og information, og som

elle behov for yderligere videns- og kompetenceudvikling.

derved kan være med til at forudse eller håndtere kommen

Derudover vejledes ledelsen, så den kan vurdere hvor der

Gode kompetencer giver bedre cybersikkerhed

de cyberangreb. Unikt ved projektet er den fællesskabsori

bør sættes ind med nye indsatser og tiltag, ligesom Hack

Danske virksomheders adgang til gode kompetencer er et

enterede tilgang, hvor viden og data deles, så branchen kan

erStop også dirigerer virksomhederne videre til relevante

kardinalpunkt for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det

møde uønskede gæster med et fælles modsvar. Parallelt

tekniske løsninger eller uddannelsesmateriale. På den måde

gælder også inden for cybersikkerhed hvor kampen om de

med det tekniske setup gennemfører projektet derfor også

sørger HackerStop-værktøjet for at den enkelte virksomhed

kloge hoveder er intens.

en række af uddannelses- og samarbejdsaktiviteter på tværs

og dens medarbejdere fokuserer på de rigtige tiltag og hele

af alle brancheforeningens medlemmer.

tiden er opdaterede i kampen mod de it-kriminelle.

Forventningen er at 500 vandværker tager del i projektets

Cyberhændelser rammer hårdt og har store konsekvenser. De er

Industriens Fond med cybersikkerhed og kompetence

aktiviteter og at mindst 1.000 medarbejdere i branchen

uforudsigelige, ondsindede og kommer fra en ofte ukendt fjen

udvikling i både skoler, på universiteter, hos de ansatte i

Gode kompetencer kommer gennem talent, praksisnær
træning, uddannelse og efteruddannelse. Derfor arbejder

INDUSTRIENS FOND
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erhvervslivet og blandt bestyrelsesmedlemmer og ledelse,

Gennem projekterne udvikles nye undervisningsmaterialer,

Overalt i dansk erhvervsliv rammes virksomheder – også de små

der – på tværs af brancher – løbende udstikker kursen og

målrettede uddannelsesforløb og digitale træningsværktøjer,

og mellemstore – dagligt af hackerangreb. Derfor skal ansatte,

udvikler danske virksomheders strategier.

der alle har det til fælles at de gør cybersikkerhed til et attraktivt

særligt de IT-ansvarlige, i alle brancher blive bedre til at arbejde

emne og samtidigt er med til at kompetenceudvikle de unge

med cybersikkerhed. Det kræver træning og ny viden. Med

mennesker.

et struktureret Uddannelsesprojekt For Små Og Mellemstore

Kompetenceudfordringen inden for dansk erhvervslivs
cybersikkerhed handler om såvel kvantitet som kvalitet. Og

Virksomheder føres medarbejdere i dansk erhvervsliv gennem

så handler det både om sikkerhed og konkurrenceevne. For

Afholdelsen af De Danske Cybermesterskaber troner frem

et undervisningsforløb bestående af syv moduler, der omhand

mens truslen fra cyberkriminelle stiger løbende og dermed

som et konkret fyrtårn i Fondens unge-indsats på cybersik

ler virksomheders ageren før, under og efter et cyberangreb og

øger behovet for beskyttelse og modstandskraft, så udvikler

kerhedsområdet. Gennem indledende kvalifikationsrunder,

blandt andet beskæftiger sig med risikovurdering, IT-sikkerhed

markedet for cybersikre løsninger sig også år for år. Derfor

regionale turneringer, træningslejre og en national finale

og beredskabsplaner.

handler det også om at udvikle kompetencer, der kan ind

kommer mere end 1.000 unge mennesker i berøring med

tænke forretning og kreativ innovation i cyberindsatsen.

cybersikkerhed i løbet af mesterskaberne. Og dem der klarer

Også blandt ledelser og bestyrelser er der behov for at hæve

det bedst kommer tilmed i betragtning til Det Danske Cy

videns- og kompetenceniveauet. Med projektet Styrkelse af

Industriens Fond ønsker at flere vil interessere sig for cy

berlandshold, der i 2021 opnåede en flot 5. plads ved Euro

Strategiske Cyberkompetencer sætter Industriens Fond fokus

bersikkerhed. Derfor har Fonden iværksat flere forskellige

pamesterskaberne i Tjekkiet, og som i 2022 tager til Østrig

på direktioner og bestyrelsesmedlemmers evner inden for

tiltag, der skal motivere og inspirere unge mennesker til at

for igen at forsvare den danske fane og de rød-hvide farver.

cybersikkerhed. Gennem workshops, uddannelsesforløb, kon

interessere sig for emnet og til at forfølge en erhvervskarrie
re på området.

ferencer, anbefalinger og guidebøger er ambitionen at 20.000
Også på de videregående uddannelser skal kompetenceniveau

topledere fra dansk erhvervsliv kommer i berøring med projek

et hæves inden for cybersikkerhed. Og det skal ske på tværs af

tet og derigennem kan bidrage til et bedre sikkerhedsniveau på

Med etableringen af et nyt Unge-Community for Cybersikker

fagdiscipliner. Med en særlig Cyber-Sommerskole i Tel Aviv

tværs af alle danske virksomheder.

hed, udbygningen og udbredelsen af en særlig Træningsplat

afholder Industriens Fond et dansk undervisningsforløb i den

form For Cybersikkerhed og afholdelsen af De Danske Cyber

israelske storby, hvor 30 særligt egnede kandidatstuderende får

Der er intet der tyder på at kompleksiteten, antallet og

mesterskaber udvikler og gennemfører Industriens Fond en

adgang til en tre-ugers sommerskole. De studerende udvælges

hårdheden af cyberangreb på danske virksomheder aftager.

lang række af værktøjer og aktiviteter, som er særligt henvendt

fra relevante uddannelser i Danmark såsom computer science,

Derfor er det også helt logisk – og nødvendigt – at vi i de

til talentfulde unge danskere, der kan videreudvikle både evner

security studies, statskundskab, business og management stu

kommende år kommer til at beskæftige os intensivt med

og interesse for cybersikkerhed.

dier, jura, humaniora og ingeniørvidenskab med henblik på at

cybersikkerhed i Industriens Fond og særligt med dét at

hæve kompetenceniveauet på tværs af flere forskellige uddan

gøre det til en konkurrencefordel for dansk erhvervsliv.

nelsesretninger og fagligheder.

LÆS MERE

Få en smagsprøve på De Danske C
 ybermesterskaber
og community-aktiviteterne i videoen her
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Danske virksomheder skal ud i verden.
På jagt efter kunder, ny viden og stærke
partnerskaber.
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Verden skal
vælge dansk
Danmark og dansk erhvervsliv opererer i en
global verden. Leverandører, kunder og sam
arbejdspartnere kommer ofte fra udlandet, og
det er kampen på de internationale markeder,
som mange danske virksomheder hver dag
kæmper for at vinde. Det er her den danske
konkurrenceevne for alvor sættes på prøve.

194,6 mia. kr.
Vareeksporten fra små og mellemstore
danske virksomheder nåede i 2020 op på
194,6 mia. kroner. Det er primært Tyskland,
Sverige og Norge, der aftager varerne.

Industriens Fond arbejder for at danske virksomheder øger
markedsandele og skaber værdi gennem internationalt
samarbejde og global tilstedeværelse. Derfor forsøger vi
hele tiden at styrke danske virksomheders internationale
profil og optimere deres evne til at opsøge kunder og sam
arbejdspartnere uden for Danmarks grænser.
Mulighederne er mange – men det er udfordringerne også.
Globale megatrends, for eksempel inden for bæredyg
tighed, sundhed og urbanisering, skaber nye attraktive

INDUSTRIENS FOND
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markeder. Her kan dansk erhvervsliv gøre sig gældende med
innovative produkter og løsninger, som både hjælper talri
ge kunder over alt på kloden, men som samtidigt bidrager
med viden, vækst og indtjening til de danske virksomheder.
Men de globale markeder er ikke bare en dans på roser.
Konkurrencen er hård og kommer ofte fra uventet kant og

internationalisering
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#WHYDK

på helt nye måder. Og så er der alle de ubekendte og ufor
udsigelige faktorer der omgiver det internationale erhvervs
liv. Klimaforandringer, sundhedskriser, økonomisk ustabili
tet, konflikter, politiske forandringer, naturkatastrofer og alt
muligt andet der kan ændre verdens gang fra den ene dag
til den næste. Og som kan ramme danske virksomheder og

Hvordan skaber vi et Danmark som verden vælger til? Et

↑ Konkurrenceevnerådet

eksportmarkeder med brutal kraft.

erhvervsliv og samfund som foretrækkes af kunder, talenter,

Med etableringen af Dansk Konkurrenceevneråd har
Industriens Fond skabt en åben samfundstænketank.

investorer og samarbejdspartnere fra udlandet – og som de
Men globaliseringen har været god for Danmark og dansk

bliver ved med at vælge til igen og igen.

erhvervsliv. Og det skal den fortsætte med at være. Derfor
skal dansk erhvervslivs konkurrencekraft og internationali

Konkurrenceevnerådet fungerer som en åben samfund

seringsevne hele tiden forbedres og det er med det formål,

stænketank og samtalestarter. Rådet udgiver løbende

at Industriens Fond har igangsat en række projekter med

rapporter med fokus på Danmarks og dansk erhvervslivs

fokus på globalt udsyn, talenttiltrækning, allianceopbyg

konkurrenceevne, men derudover faciliterer rådet også en

ning, eksport, resiliens, iværksætteri, partnerskaber og

bred samtale om Danmarks konkurrenceevne på tværs af

generel internationalisering.

det danske samfund. Samtalen er initieret af rådets tyve

Med hashtagget #WhyDK kan alle deltage i debatten
om dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

medlemmer, der henover tyve måneder har stillet det
For at kridte banen op og skabe en bred samtale om dansk

altafgørende spørgsmål til en lang række fremtrædende

erhvervslivs konkurrenceevne, har vi etableret Dansk

danskere: Hvorfor Danmark?

Konkurrenceevneråd. Rådet beskæftiger sig med dansk
konkurrenceevne baseret på et øjebliksbillede, men kigger

Der er allerede kommet mange gode svar, idéer og syns

i høj grad også fremad med udgangspunkt i spørgsmålet:

punkter ud af samtalerne. Og samfundssamtalen er fortsat

Hvorfor Danmark?

i fuld gang. Med hashtagget #WhyDK kan alle byde ind via
de sociale medier, så den brede debat konstant beriges og

INDUSTRIENS FOND
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Dyk ned i debatten om dansk konkurrenceevne
ved at besøge Dansk Konkurrenceevneråd.
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bredes ud – og så den vigtige samtale om dansk konkur

online markedsplads får virksomheder – med kort aftræk

renceevne ikke ebber ud, men derimod hele tiden holdes

– adgang til mange nye kunder i lande langt fra hovedkvarte

relevant, aktuel og levende.

ret. Projektet har, på tværs af Danmark, afholdt mere end 50

Årsberetning 2021

arrangementer, hvor godt 3.000 deltagere fra 900 forskellige
De mange gode input bruges af konkurrenceevnerådet når

virksomheder har taget de første skridt i retning mod enten at

nye rapporter og debatoplæg skrives, og når konferencer

etablere helt ny eksport via e-handel eller har haft til hensigt

afholdes om dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Desuden

at udvide eksisterende e-handel til nye portaler og markeder.

er debatten også en kilde til inspiration og viden, når vi i
Industriens Fond former vores fremtidige arbejde og ind

Digitale indgange til nye markeder er også den domineren

satsområder.

de tanke i projektet Challenge Bridge B2B Platform, hvor
eksport til Kina er i fokus. Gennem projektet har vi oprettet

Metoder og værktøjer til øget eksport

en særlig onlineplatform hvor kinesiske virksomheder kan
fremlægge særlige udfordringer og behov. På den modsatte

Danske virksomheders konkurrenceevne og evne til at

side af jorden, sidder danske virksomheder så klar til at le

internationalisere sig, kommer især til udtryk i den globale

vere lige præcis det produkt, den løsning eller den service

kamp om markedsandele. En stærk konkurrenceevne giver

ydelse som den kinesiske kunde har brug for.

øget eksport, mens en svækket konkurrenceevne kan aflæ
ses i faldende markedsandele og svindende international

Portalen gør det nemmere for den kinesiske kunde at lave

afsætning.

et udbud, mens der fra dansk side opstår en mulighed for at
komme i kontakt med nye kinesiske kunder via internettet.

Men eksport kommer ikke af sig selv. Der skal målrettede

Det har særligt været nyttigt når den globale corona-pande

indsatser til for at produkter krydser grænser, og derfor

mi førte nedlukninger og rejserestriktioner med sig.

hjælper Industriens Fond de danske virksomheder med at
udnytte en række metoder og værktøjer til at nå nye inter

Men metoden er også brugbar under normale omstændig

nationale kunder.

heder. Og derfor vil en kommende evaluering vurdere om
en challenge-portal er så nyttigt et eksport-værktøj, at meto

Her spiller digitaliseringen af den internationale handel

den også skal foldes ud på andre store eksportmarkeder i

en nøglerolle. Med projektet E-eksport Via Online

eksempelvis Japan, Sydkorea og USA.

Markedspladser introduceres dansk erhvervsliv til de mulig
heder der ligger i at benytte webshops som eksportredskab.

Den globale corona-pandemi har i det hele taget influeret

Ved at præsentere og sælge sine produkter via en velbesøgt

kraftigt på verdenshandelen og været med til at sætte skub

INDUSTRIENS FOND
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Mød 10 virksomheder, der har haft gode erfaringer
med at bruge online markedspladser.
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i udviklingen og brugen af digitale forretningsmodeller og

udgangspunkt i det vigtige tyske marked, men erfaringerne

eksportmetoder. Mens fysiske varer i vidt omfang har kun

kan benyttes flere steder i fremtiden.

net trodse pandemien og været i stand til at krydse lande
grænser, så har det forholdt sig helt anderledes for sælgere

Den digitale kontakt mellem køber og sælger er også kongs

og eksportmedarbejdere af kød og blod. Omfattende restrik

tanken i Columbus-projektet. Idéen er at skabe en online

tioner har gjort det vanskeligt at besøge kunder og holde fy

version af det klassiske eksportfremstød med en tilhørende

siske salgsmøder i udlandet, handelsdelegationer har måttet

handelsdelegation. Gennem projektets metoder og digitale

holde sig hjemme, mens internationale messer på stribe er

platform skal både forberedelser, selve møderne, samt de

blevet aflyst, omlagt eller udskudt på ubestemt tid.

afsluttende forhandlinger, foregå på nettet. Det vil sige, at
identifikationen og bearbejdelsen af kommende kunder

Gennem den særlige corona-indsats genstartNU, har Indu

foregår online, og det samme gælder når fremstødet mun

striens Fond derfor iværksat en række tiltag for at hjælpe

der ud i kontrakter, salg, mersalg, langvarige kunderelatio

danske virksomheder i en uvis og vanskelig periode. Blandt

ner og deciderede partnerskaber.

Årsberetning 2021

Gennem den særlige coronaindsats genstartNU, har
Industriens Fond derfor iværksat
en række tiltag for at hjælpe
danske virksomheder i en uvis og
vanskelig periode.

andet med at holde fast i igangværende eksportaktiviteter,
men også i forhold til at vinde nye kunder i krisens skær.

Selvom verden bliver mere og mere digital, så kan fysisk

bestående af danske eksperter og organisationer, som kon

tilstedeværelse på eksportmarkederne fortsat være af stor

stant er klar til at hjælpe de danske virksomheder.

Med særligt fokus på det tyske marked har vi for eksem

værdi. Det viser den eksport-metode, som vi har afprøvet

pel stillet digital salgstræning og kommunikationskurser

i NORDIN-projektet. Med fokus på danske virksomheders

til rådighed for danske eksportvirksomheder. Det er gjort

indtræden på det indiske marked, har NORDIN-projektet

Branchespecifik brobygning baner vejen

gennem projektet Fra Fax Til Virtuelle Møder, hvor salgsper

skridt for skridt banet vejen for ny dansk eksport til det

Bredt funderede eksportmodeller og generelle internatio

sonale overalt i dansk erhvervsliv har opøvet nye teknikker

kæmpestore land. Metoden er egentlig meget traditionel.

naliseringsværktøjer kan berige mange eksporthungrende

og fået adgang til gode værktøjer og metoder, som har

Den bygger på stærke relationer, et indgående kendskab til

virksomheder. Men ofte skal der også mere til. For eksempel

kunnet øge mulighederne for både at fastholde og sælge

det indiske marked og grundig forberedelse. Med syste

et skarpt branchefokus. Ved at lave særlige eksportinitia

mere til eksisterende kunder via onlinemøder og desuden

matisk forarbejde undersøges det indledningsvist om det

tiver inden for bestemte brancher, har Industriens Fond

skabe gode relationer til nye kunder. Projektet har taget

danske produkt passer godt til den indiske kundes behov

fokuseret sit internationaliserings-arbejde på særlige områ

og dermed naturligt kan indgå succesfuldt i kundens forret

der. Blandt andet med fokus på globale megatrends inden

ningsmodel. Når den del er på plads, påbegyndes arbejdet

for demografi, urbanisering, sundhed og klimaudfordrin

med projektets velgennemprøvede eksport-model. Den

gerne, men også med FN’s 17 Verdensmål som den tematiske

giver god guidance inden for strategiske beslutninger, men

ramme. Rationalet er, at når de globale udfordringer for

tager også højde for emner som jura, patenter, fortrolighed,

alvor skal løses, så kan danske virksomheder være en del af

finansiering, logistik, kultur og et løbende support-netværk

løsningerne.

LÆS MERE

Mere end 40 virksomheder har fundet vej til Indien
via NORDIN-projektet. Mød nogle af dem her
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Et meget tydeligt eksempel på den eksporttilgang finder
man i projektet SDG Landing Pad. Her opsøges og opspo
res globale udfordringer og behov inden for digitalisering,
sundhed og grøn omstilling. Dernæst sørger projektet for at
bringe danske virksomheder og løsninger i spil overfor de
virksomheder eller myndigheder, der står med ansvaret. På
den måde kan den danske eksport være med til at afhjælpe
problemer over hele verden og bidrager både til den dan
ske eksport, internationaliseringen af dansk erhvervsliv og
løsningen af presserende udfordringer for lande og befolk
ninger langt fra Danmark.
Principperne med at lave særlige brancheløsninger i
forhold til eksport og internationalt samarbejde går igen i
projektet MedTech Bridge, hvor Industriens Fond fokuse
rer på at bringe udstyr og apparatur inden for sundhed og
velfærd fra Danmark til det boomende amerikanske mar
ked, i projektet Biogas GoGlobal, hvor der er fokus på de
unikke danske biogas-løsninger der kan sættes i spil i USA,
i projektet U-S-E Water, der med fokus på vandteknologi
og spildevandsløsninger fører danske virksomheder ind på
det kinesiske marked og i projektet Onboard Danish Design
hvor danske møbelproducenter og designvirksomheder,
der måske allerede leverer storskalaleverancer til messecen
tre, restauranter og hoteller, får hjælp til at komme ind på
markedet for krydstogtskibe, hvor de danske produkter kan
føre den særlige danske æstetik og designtradition med ud
på havet til glæde for tusindvis af turister hvert år.
I de to projekter Globale Fintech Alliancer For Vækst og
Danish Creative Industries kan ambitionerne om bran

INDUSTRIENS FOND
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chespecifikke eksport-aktiviteter genkendes fra ovenstå
ende projekter. Der fokuseres på henholdsvis teknologi til
finansiel styring, bogholderi og generel virksomhedsdrift
i det ene projekt, mens det andet projekt stiller skarpt på
kreative virksomheder inden for eksempelvis lyd, mode,
arkitektur og design. Fælles for de to projekter er dog også,
at der arbejdes meget målrettet med community-aktivi
teter og netværksdannelse, for at understøtte, at relevante
aktører i og udenfor Danmark mødes for også derigennem
at bidrage til internationaliseringen af de danske virksom

internationalisering

Nye teknologier

Årsberetning 2021

For at skabe forandringer af mere varig karakter,
kan internationaliseringen af dansk erhvervsliv
ikke basere sig på enkeltstående salgsfremstød
alene. Der skal også skabes bindende relationer
og forpligtende samarbejder på tværs af
landegrænser.

heder i de to brancher.

Netværk og alliancer accelererer
internationaliseringen

danskere med tætte relationer til udlandet, kan i høj grad

forretningstiltag, seminarer og mange andre fællesskabsska

For at skabe forandringer af mere varig karakter, kan

berige danske virksomheder med viden, markedskendskab

bende arrangementer og tiltag. Målet er at virksomheder

internationaliseringen af dansk erhvervsliv ikke basere sig

og praktiske erfaringer fra udlandet – og kan tilmed også

fra Danmark kan drage nytte af den danske diaspora og

på enkeltstående salgsfremstød alene. Der skal også skabes

hjælpe med at fremvise Danmark, dansk erhvervsliv, danske

derigennem stå stærkere i international sammenhæng.

bindende relationer og forpligtende samarbejder på tværs

værdier og danske produkter i udlandet med henblik på at

af landegrænser. Den slags aktiviteter og partnerskabsdan

trække arbejdskraft og investeringer hjem til Danmark.

nelser findes i vidt omfang i mange af Industriens Fonds

Mange danske virksomheder har allerede veldefinerede
internationale samarbejder qua udenlandske leverandører.

internationaliseringsinitiativer. Blandt andet etablerer vi va

Den mulighed fokuseres der specifikt på i netværksprojek

Men det er ikke alle der udnytter leverandørrelationen

rige globale alliancer i mange af de projekter hvor Fonden

terne Dansk-Asiatisk SMV Netværk, der har et regionalt sigte

fuldt ud. Med projektet Innovationsalliancer Med Leveran

arbejder med iværksætteri, innovation og talenttiltrækning.

mod Asien, og International Eksporthjælp Til Danske Små

dører vil Industriens Fond udvikle og afprøve en procesmo

Men også i de branchespecifikke brobygningsprojekter er

Og Mellemstore Virksomheder, der generelt sigter globalt,

del til allianceudvikling på leverandørområdet. Modellen

der fokus på tværnational communityopbygning.

men som i første omgang har kikkerten rettet mod de fire

skal tage udgangspunkt i den nyeste viden på området

vigtige nærmarkeder i Tyskland, Frankrig, Storbritannien og

og ved at udvælge en lille håndfuld nøgleleverandører

Schweiz, hvor der i alt bor cirka 70.000 danskere.

skal danske virksomheder via projektet etablere et meget

Men det globale erhvervsliv rummer også en stor gruppe af
danske forretningsfolk, der med vidt forskellige erfaringer

tættere samarbejde om blandt andet internationalisering,

og faglige baggrunde på daglig basis gebærder sig interna

I begge projekter fokuseres der på at skabe værdifulde

tionalt. Denne gruppe af udenlandsdanskere og herboende

relationer. Det gøres gennem matchmaking, workshops,

INDUSTRIENS FOND
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Hovedparten af de netværks- og allianceprojekter som

Erhvervslivet vises frem

Fond bag yderligere et besøgscenter, nemlig et helt nyt virtuelt

Industriens Fond har iværksat, har fokus på virksomhe

Det er således ikke kun talenter og praktikanter der kom

univers og fysisk showroom for de kreative erhverv i Danmark,

ders umiddelbare behov for at internationalisere sig. Men

mer på besøg i Danmark. Delegationer bestående af både

der netop i år er ved at blive færdiggjort, og som fokuserer på

Fondens internationaliserings-indsats rummer også en

myndigheder og virksomheder lægger ofte vejen forbi

fremvisning af design, mode, arkitektur, computerspil, musik,

talenttiltrækningsdimension. Tydeligst fremgår den af pro

Danmark for at lære mere om de produkter og løsninger

lyd og film.

jektet MIT-Denmark Partner Program, hvor vi, sammen med

som kommer herfra.

Dansk Industri, har etableret et partnerskab med Massachu
setts Institute of Technology på vegne af dansk erhvervs

De udenlandske gæster repræsenterer ofte en stor købekraft

Iværksætteriet skal også internationaliseres

liv. Gennem partnerskabet kommer studerende fra det

og derfor er det vigtigt at de præsenteres for så meget som

Industriens Fond beskæftiger sig først og fremmest med

verdensførende universitet i praktik i danske virksomheder

muligt af alt det Danmark og dansk erhvervsliv har at byde

små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og

og på den måde får de både et konkret – og forhåbentligt

på. Ofte sker det gennem egentlige besøg ude på virksom

internationalisering. Men der findes også en vigtig under

positivt – kendskab til Danmark, ligesom de får et netværk

heder rundt omkring i Danmark eller på geografiske steder

skov af ambitiøse iværksættere i Danmark – og de spiller en

bestående af personer og arbejdspladser i Danmark. Gen

hvor gode danske løsninger er tydelige at se i praksis – det

vigtig rolle for Danmarks og dansk erhvervslivs fremtid, og

nem partnerskabet kan flere danske virksomheder – også de

kunne være vindmølleparker, fjernvarmeværker, hospitaler

derfor også for Industriens Fond.

små og mellemstore – få adgang til den unikke talentmasse

eller lignende.
Der findes dygtige danske iværksættere i alle brancher. En af

fra det amerikanske topuniversitet, og endemålet er selvføl
gelig at nogle af de studerende udskifter praktikopholdet

Men dansk erhvervsliv har utroligt meget at byde på. Og

de store udfordringer for en dansk startup-virksomhed kan

med en mere varig ansættelse i en dansk virksomhed.

derfor kan det være fordelagtigt at samle nogle af produk

være, at den i sit udgangspunkt er født ind i et relativt lille

terne og løsningerne under et og samme tag. Det kan gøres i

økosystem på et lille hjemmemarked med forholdsvist små

Hele tiltrækningstankegangen hersker også i projektet Digi

besøgscentre, hvor delegationer – forholdsvist let – kan få et

skaleringsmuligheder og begrænset ekspertise.

tal Hub Denmark. Med fokus på nogle af de nye tech-indu

indblik i erhvervslivets brede udbud af kvalitetsprodukter.
Et eksempel derpå findes i projektet ESA BIC Denmark, der

strier såsom FinTech, HealthTech, robotteknologi, CreaTech,
PropTech, AgroTech og EdTech eksponeres danske løsninger

Industriens Fond har gennem årene tilvejebragt flere af den

kobler dansk iværksætteri inden for rumfart sammen med

og muligheder overfor udlandet. Målet er tredelt. Dels skal

slags besøgscentre inden for eksempelvis vandløsninger og

den, noget større, europæiske og dermed internationale

projektet være med til at tiltrække udenlandsk talent ved

cleantech. Og senest har Fonden støttet op om etableringen af to

scene. Rumfartsindustrien er en lille sektor herhjemme,

at fremvise de attraktive arbejdspladser og den tillokkende

nye centre. På Fyn har vi etableret et Besøgscenter For Sundhed

arbejdskultur i det danske iværksættermiljø, dels forsøger

Og Velfærd kaldet Nation of Health, der fremviser de mange

projektet at lokke udenlandske investorer til Danmark,

innovative løsninger der udvikles til og benyttes af det danske

dels har projektet også designet en virtuel såvel som fysisk

sundheds- og velfærdssystem. Den slags løsninger kan berige

platform, hvor internationale indkøbere og handelsdelega

patienter og borgere i andre lande og dermed indeholder de et

tioner kan se og opleve de danske produkter og løsninger.

fremtidigt eksportpotentiale. Og i København står Industriens

INDUSTRIENS FOND

LÆS MERE

Mød 15 af de startups der har været
en del af ESA BIC Denmark her
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men på globalt plan er den stor og kraftigt voksende. Derfor

Målet med alliancen er at danske tech-iværksættere med

har vi med ESA BIC-projektet gjort Danmark til en tyde

vækstambitioner får de bedst mulige forudsætninger for at

ligere del af det transeuropæiske rumsamarbejde i ESA.

komme ud på internationale markeder og skabe relationer

Hjørnestenen i projektet er inkubator-delen hvor 40 danske

der beriger forretningen med enten viden eller konkret

rumiværksættere skal udklækkes i løbet af de kommende

økonomisk værdi. Metoderne kendes fra andre iværksæt

år. Det sker med europæisk sigte og markedsadgang, da ESA

terforløb. Det handler om at hjælpe iværksætterne med

BIC Denmark indgår som ét af de i alt mere end 20 business

markedsadgang, validering, klog kapital og den rette hjælp

incubation centres, der er spredt over det meste af Europa

på det rette tidspunkt. Men forskellen er altså, at det i Deep

med internationalisering som det primære raison d’être.

Tech Alliance gøres i et paneuropæisk partnerskab, der

Årsberetning 2021

Her i Danmark halter det
med kønsbalancen inden for
iværksætteri. Den ubalance vil
Industriens Fond gerne rykke ved.

forventes at hjælpe 50 danske tech-iværksættere ud over
Selvom ESA BIC Denmark især fokuserer på iværksætte

Danmarks grænser.

riet i sektoren, så står centeret også bag en lang række af
aktiviteter, internationaliserings- og innovationsforløb for

I iværksætterforløbet Maritime Stars er der, som navnet

den etablerede industri og målet er at mindst 100 danske

tydeligt indikerer, fokus på søfarten. En branche der per de

virksomheder udnytter de muligheder inden kalenderen

finition krydser grænser og opererer globalt og desto større

viser 2025.

er behovet selvklart for, at nye danske virksomheder har et

Her i Danmark halter det med kønsbalancen inden for

internationalt mindset fra begyndelsen af.

iværksætteri. Den ubalance vil Industriens Fond gerne
rykke ved og derfor bakker Fonden op om to initiativer,

Netop inden for højteknologiske sektorer og virksomheder
er værdien af internationalisering stor. Adgangen til viden,

Indledningsvist vælger projektet de mest ambitiøse og

der særligt bestræber sig på at få flere kvindelige iværksæt

talent og investorer uden for Danmarks grænser er afgø

væksthungrende maritime iværksættere og allerede tidligt

tere ud på den internationale scene i jagten på kapital og

rende for forretningens fremdrift og et øget samarbejde på

i forløbet kastes deltagerne for de glubske globale løver i

eksport.

tværs af grænser er derfor også baggrunden for Industriens

form af investorer fra både Danmark og udlandet. Ud over

Fonds bidrag til etableringen af en europæisk funderet

det internationale investor-setup understøttes projektets

Det ene projekt hedder Danmark I Førertrøjen På Kvinde

DeepTech Alliance.

internationale fokus også af at en række danske og globale

ligt Iværksætteri og består grundlæggende af tre moduler.

aktører i søfartsindustrien, herunder både havne, rederier,

Dels af en international mentorordning hvor kvindelige

teknologileverandører og udstyrsproducenter, hjælper, råd

iværksættere får udenlandsk sparring, dels af et internatio

giver og vejleder iværksætterne på deres rejser mod vækst

nalt acceleratorprogram hvor kvindelige iværksættere retter

og internationalisering. Ud over at munde ud i en mere

sigtekornet mod det globale marked, dels oprettelsen af en

internationalt orienteret skare af iværksættere er målet

international paraply-venturefond, der bringer udenland

også, at projektet fører til jobskabelse og omsætningsvækst

ske investorers opmærksomhed og pengepung til Danmark

i underskoven af maritime virksomheder i Danmark.

med særligt fokus på at investere i kvindeligt iværksætteri.

LÆS MERE

•D
 er har indtil nu været 15 iværksættervirksomheder med i Maritime Stars. Mød dem her
• I ndtil videre er der ni europæiske partnere i
DeepTech Alliancen. Læs om dem her

INDUSTRIENS FOND
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2→7%

Årsberetning 2021

ens Fond derfor etableret Nordic Asian Venture Alliance.
Alliancen har to overordnede formål. Flere iværksættere
skal eksportere til Asien og samtidigt skal flere asiatiske
investorer kigge mod Danmark når kapitalen skal investeres.
I første omgang retter vi vores fokus mod de store asiatiske
vækstmarkeder i Kina, Japan og Sydkorea, men på sigt kom
mer projektet til at orientere sig meget bredere i Asien.

Internationalisering i en usikker fremtid

Som en lille åben økonomi påvirkes Danmark løbende af
ændringer i det globale samfund og i den tilhørende øko
nomi. Det samme gælder de danske virksomheder – særligt
dem som har et internationalt sigte og lever mestendels af
eksport. En øget internationalisering kræver således også en
↑ Kønsdiversitet
7 procent af danske kvinder forventer at starte
virksomhed inden for de næste tre år. Det er en
betydelig fremgang sammenlignet med 2020, hvor
kun 2 procent af danske kvinder svarede, at de
forventede at starte virksomhed.

Det andet projekt hedder LEAP FORWARD og her er diversi

stor modstandskraft til at kunne undgå, udnytte eller na

tetsindsatsen også i fokus. Internationaliseringsbenet vedrø

vigere i de kriser, der uundgåeligt rammer regioner, lande,

rer først og fremmest en MasterClass i New York, hvor iværk

byer, virksomheder og arter i ny og næ.

sætterne – især kvinder – blandt andet besøger relevante
virksomheder og får mulighed for at pitche for amerikanske

Senest har vi set hvordan en sundhedskrise har haft store

investorer. Derudover fokuserer projektet også på alumne-

konsekvenser. Men kigger vi bare lidt bagud i tid, så har

arrangementer og opbygningen af et blivende netværk for

også finanskrisen, IT-boblen, oliekrisen og mange andre

mere diversitetsfokuserede iværksættere i Danmark.

globale kriser ramt det danske erhvervsliv. Og der er ingen
grund til at tro, at vi har set den sidste krise komme på

LÆS MERE

Se oversigten over de mere end 40 startups der
indtil videre bliver præsenteret for de asiatiske
venturekapitalister.

INDUSTRIENS FOND

Et kig ud i verden vidner om at væksten især er høj i Asien.

tværs af de danske virksomheders vækst og velbefindende.

Det taler for, at flere danske iværksættere i højere grad skal

Aktuelt oplever vi sikkerhedspolitiske spændinger og væb

kigge mod øst. Både i jagten på eksport, men også i forbin

nede konflikter mange steder i verden og samtidigt står vi

delse med finansiering og generel forretningsudvikling.

også i en presserende klima- og biodiversitetskrise, som vil
præge vores samfund, adfærd og erhvervsliv markant i de

På baggrund af den rivende udvikling i Asien og med ud

kommende år.

gangspunkt i erfaringer fra tidligere projekter, har Industri
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Derfor skal danske virksomheder være parate, når nye kriser

Målet er at mindst 1.000 virksomheder benytter projektets

i fremtiden for alvor får fat og slår faretruende revner i

værktøjer og dermed kan gå øget internationalisering og

forretningsmodeller, fabrikker og kundeforhold. Og derfor

fremtidige kriser i møde på en mere proaktiv, robust, agil

har Industriens Fond søsat det ambitiøse resiliens-projekt

og konkurrencedygtig måde.

Modstandsdygtig.DK.
Selvom en virksomhed gør hvad den kan for at forberede
I en virkelighed hvor ny teknologi og tætte forbindelser på

sig på modgang udefra, så er det svært at gå hundrede

tværs af grænser har medført, at forandringer sker hurtigere

procent fri, når globale kriser raser. Derfor er danske virk

og mere uforudsigeligt end tidligere, er der opstået et be

somheder nødt til at forberede sig grundigt og beherske en

hov for at virksomheder hastigt kan identificere, kvalificere

bred krisehåndteringsværktøjskasse. Altså nogle værktøjer

og implementere nye idéer, og dermed hurtigt kan udvikle

der kan bruges i det øjeblik at krisen rent faktisk rammer.

Årsberetning 2021

Selvom en virksomhed gør hvad
den kan for at forberede sig på
modgang udefra, så er det svært
at gå hundrede procent fri, når
globale kriser raser.

nye produkter, værdikæder og forretningsmodeller, der er
gangbare under de nye og forandrede markedsforhold. De

I projektet Beyond The Crisis indgår 30 virksomheder i et

evner skal Modstandsdygtig.DK være med til at fremavle i

udviklingsforløb med fokus på netop at lave en værktøjs

de danske virksomheder, så de kan gå handlingsorienterede

kasse målrettet produktions- og eksportvirksomheder, da

og konstruktive ind i fremtidige kriser og udnytte de mar

det ofte er dem der, i en global krise, rammes hårdest på

Med inspiration fra det israelske startup-miljø, hvor kriser

kedsmuligheder der måske opstår.

både leverandør- og afsætningssiden af virksomheden. Over

og risici er en fast del af hverdagen, har Industriens Fond

tid bliver værktøjskassen distribueret bredt i dansk erhvervs

påbegyndt projektet Preparing For The Next Crisis. Pro

I samarbejde med 50 virksomheder udvikler projektet en

liv og kan derigennem understøtte virksomhederne når det

jektet udvikler en særlig krise-værktøjskasse til startups, og

ny guide og et digitalt værktøj til selvevaluering og risici-

skal besluttes hvilke krisehåndteringstiltag der skal stables

på sigt skal kassen gøres til en fast del af det danske Early

identifikation, der blandt andet tager højde for emner som

på benene inden den næste krise kommer buldrende.

Warning-program under Danmarks Erhvervsfremmebe
styrelse og dermed komme så mange iværksættere til gavn

forretningskontinuitet, innovation, forretningsudvikling,
risikostyring, forsyningskæder og cybersikkerhed.

En anden skrøbelig gruppe, der kan rammes hårdt af

som muligt.

internationale kriser, er de danske iværksættere. De er ofte

LÆS MERE

Early Warning-programmet har hjulpet mere end
7.000 virksomheder fra modgang til medgang.
Læs mere her

INDUSTRIENS FOND

karakteriserede ved – allerede under normale omstændig

Med danske virksomheders styrkepositioner og stærke

heder – at have begrænset likviditet og svære salgsbetingel

kompetencer in mente er det åbenlyst, at vi som land og

ser. I krisetid, hvor kunder traditionelt søger mod vante og

som erhvervsliv skal være synlige på den internationale

velafprøvede produkter og løsninger, er det derfor særligt

scene. Med gode produkter og som gode samarbejdspart

svært at holde sig flydende når en krise skyller ind som en

nere. I det lys giver det sig selv at vi i Industriens Fond også

tsunami over forretningen.

fremadrettet vil understøtte danske virksomheder med
internationalt udsyn og høje eksportambitioner.
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Nye
teknologier

Nye teknologier tegner fremtiden. Derfor skal
danske virksomheder være blandt de førende i
verden til at udnytte teknologi.
INDUSTRIENS FOND
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Teknologi skal
blive til vækst
1.876
Virksomheder indgår i det unikke
benchmark-værktøj om innovation og
teknologi, som Industriens Fond har
lavet til dansk erhvervsliv.

Virksomheder der formår at udvikle, implemen
tere og udnytte ny teknologi på en god måde, øger
sin konkurrencekraften.

Historien er fyldt med eksempler på teknologier, der radikalt,
og ofte på kort tid, har vendt op og ned på alt og i de kommende
år står vi som erhvervsliv, borgere og samfund på dørtærsklen til
større teknologiske forandringer end nogensinde før.
Den teknologiske udvikling påvirker alle dele af en virksom
hed. Produktionen kan effektiviseres, produkterne kan for
bedres, organisationen kan optimeres og relationen til såvel
potentielle som eksisterende kunder kan styrkes gennem
digitalisering og nye teknologier.

INDUSTRIENS FOND
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I takt med at teknologier indtager virksomheder og hele

heder har mulighed for at forbedre sig, uanset hvordan det

samfund verden over, så bliver det i stigende grad afgørende

går. Derfor har Center For Innovation udviklet en særlig

for dansk erhvervslivs konkurrenceevne, at også de danske

innovationstest, der kan tage pulsen på innovationsniveau

virksomheder evner at udvikle og tage nye teknologier til

et i danske produktionsvirksomheder. Med testen kan man

sig, og omsætte dem til vækst og værdi på en ansvarlig og

se, hvordan man placerer sig i forhold til godt 1.800 andre

bæredygtig måde – og det vil vi i Industriens Fond gerne

sammenlignelige virksomheder, og desuden få indblik i de

bakke op om.

indsatsområder, hvor virksomheden kan forbedre sig.

I en global konkurrence hvor teknologiudnyttelse og evnen

Værktøjet bredes løbende ud gennem erhvervsfremmeak

til at forny sig er afgørende for forretningen, skal innovation

tører over alt i Danmark og ved at sætte fokus på innovati

stå højt på agendaen. Danske virksomheder skal konstant

on sigter Industriens Fond efter at inspirere til flere dyb

kunne omstille forretningen for hele tiden at være rele

degående innovationsdrøftelser i de danske virksomheder,

vant overfor sin målgruppe og et innovativt og visionært

så flere virksomheder innoverer oftere, og flere ydermere

mindset er derfor essentielt i enhver væksthungrende

rammer plet med innovationstiltagene og derigennem

virksomhed.

styrker konkurrenceevnen. Med testen og testresultaterne

Årsberetning 2021

I en global konkurrence hvor
teknologiudnyttelse og evnen
til at forny sig er afgørende for
forretningen, skal innovation stå
højt på agendaen.

i hånden kan bestyrelser og ledelser gå mere oplyste til
Netop innovation sættes på agendaen i Center For Innovati

værks, når strategiske prioriteringer og teknologirelaterede

uddannelsesaktiviteter målrettet til små og mellemstore

on. Projektet arbejder ud fra en præmis om at alle virksom

innovations-beslutninger er på mødedagsordenen.

virksomheder, arbejder AI Denmark for at styrke AI-baseret
forretningsudvikling og iværksætteri i dansk erhvervsliv.

LÆS MERE

•M
 ed en databaseret innovationstest vil
Industriens Fond inspirere danske virksomheder
til at innovere oftere og bedre. Tag testen her
•H
 os AI Denmark præsenteres en række caseeksempler, hvor virksomheder gør brug af
kunstig intelligens. Se dem her
• S ystematisk brug af kundedata kan øge
virksomheders konkurrenceevne og indtjening.
Det viser en analyse af 509 danske virksomheder.
Se mere her

INDUSTRIENS FOND

Teknologi til hele erhvervslivet

Hensigten er, at danske virksomheder over en bred kam,

Teknologi findes i utallige former og funktioner, og anven

skal blive bedre til at skabe værdi på baggrund af store

delsesmulighederne er mange. På tværs af erhvervslivet

datamængder og derigennem øge konkurrenceevnen ved

sker der i disse år en hastig digitalisering i mange dele af

at automatisere processer, optimere produkter og forbedre

forretningen. Det giver nye muligheder for dataopsamling

kundernes brugeroplevelser.

og dataudnyttelse.
Særligt kundedata rummer et stort potentiale. Inden for
Med en ambition om at gøre Danmark og dansk erhvervsliv

salg, kommunikation og onlinehandel har der i mange år

førende inden for kommercielt brug af kunstig intelligens,

været tradition for at indsamle og registrere data i kunde

har Industriens Fond etableret AI Denmark. Via struk

kartoteker og databaser. Over tid har ny teknologi og omfat

turerede virksomhedsforløb, community-opbygning og

tende digitalisering gjort datamængderne større og lettere
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at udnytte, mens også antallet af parametre og datapunkter
er udvidet. Gennem projektet Datadreven Kundeindsigt vil
Industriens Fond derfor hjælpe danske virksomheder med
at bruge de mange data på den bedst mulige måde. Projek
tets analyse af godt 500 virksomheder viser, at 44 procent
af virksomhederne aktivt anvender kundedata, og at disse
har et nettoresultat per medarbejder, der er 48 procent
bedre end virksomheder, der ikke anvender kundedata
aktivt. Med den målrettede indsats arbejder vi for, at flere
derfor skal med på kundedata-vognen og det skal munde
ud i bedre produkter, der i højere grad møder kundernes
behov og skaber højere indtjening, øget kundetilfredshed
og bedre fastholdelse.

Nye teknologier

Årsberetning 2021

48%
Teknologi der møder trends og globale behov

De mange muligheder som nye teknologier tilvejebringer,

Den teknologiske udvikling ses over alt i samfundet – både her

sætter turbo på virksomheders konkurrencekraft og indtje

hjemme og internationalt. Der hvor nye teknologier bliver mest

ning. Men teknologierne skaber ofte debat og bekymring

synlige og hurtigst opnår stor impact, er når de besvarer store

og danner til tider grundlag for kontroversielle forretnings

globale udfordringer og konkrete behov. Når Industriens Fond

modeller med utilsigtede konsekvenser.

beskæftiger sig med nye teknologier, er det ofte på områder hvor

↑ Datadreven kundeindsigt
En undersøgelse blandt danske virksomheder
viser, at virksomheder der aktivt anvender
kundedata har et nettoresultat per medarbejder,
der er 48 procent bedre end virksomheder, der
ikke anvender kundedata aktivt.

den globale efterspørgsel er stor eller forventes at blive det. For
Derfor arbejder vi i Industriens Fond for at teknologi og an

eksempel på områder som sundhed, bæredygtig produktion,

svarlighed går hånd i hånd. Den danske tradition for at udvikle

cybersikkerhed, urbanisering og energi.

etiske og bæredygtige løsninger er et aktiv i en verden, hvor
eksempelvis digitale teknologier i stigende grad er genstand for

Sidstnævnte er et godt eksempel på en global udfordring som

både misbrug og en stigende skepsis. Ansvarlig teknologianven

hele verden søger svar på. Jagten på grøn energi er sat ind over

delse må og skal være en dansk styrkeposition – en ambition

alt på kloden og efterspørgslen på teknologiske løsninger er stor,

som Fonden kontinuerligt arbejder for på tværs af vores projekt

akut og voksende. Her skal dansk erhvervsliv gøre sig gælden

portefølje og aktiviteter, blandt andet konkretiseret med Det

de. Både som leverandør af gode løsninger, men også som et

Digitale Etikkompas, hvor virksomheder hjælpes til at anvende

levende laboratorium af virksomheder, der udvikler, afprøver

data og teknologi på en ansvarlig og etisk måde.

og implementerer gode energiløsninger.

INDUSTRIENS FOND
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Særligt to tiltag kendetegner Industriens Fonds indsats

sourceoptimering og driften af bygninger kan alt sammen

Et godt eksempel på Fondens indsats er Nordic Health Lab,

inden for energiteknologi. Med det nye nationale center for

gøres bedre og med et tværgående ConTech Lab arbejder

hvor Fonden understøtter udviklingen og implementerin

energilagring, DaCES, vil vi sammen med forskere og relevan

Industriens Fond derfor holistisk med anvendelsen af ny

gen af nye produkter og løsninger til forebyggelse af skader

te brancheaktører knække en af de vigtigste koder på vejen

teknologi inden for byggesektoren.

og sygdom. Det kan for eksempel være produkter, til brug

mod den grønne omstilling, nemlig lagringen af grøn energi.

og behandling på hospitaler, til genoptræning i hjemmet og

Og med en helt ny Digital Energy Hub i Fredericia skal øko

ConTech Lab fungerer som en fælles udviklingsplatform,

til pleje og omsorg i moderne velfærdssystemer. Mens købe

systemet af energiteknologiske virksomheder og iværksæt

hvor virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere

kraften stiger mange steder på kloden, så allokeres der sta

tere i Danmark kompetenceudvikles, udfordres og hjælpes

med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi

digt større summer til sundhed i bred forstand. Dermed er

ud på eksportmarkederne hvor der både skal hentes viden,

på. Gennem pionérprojekter afprøves nye produkter og

sundhedsområdet et attraktivt forretningsområde for dansk

talent og investeringer, men også skabes ny omsætning.

løsninger i praksis, mens viden og læring deles på tværs af

erhvervsliv og derfor er det vigtigt at de danske virksomhe

branchen. Ved at understøtte det tværgående samarbejde

der og iværksættere kender og mestrer de nye teknologier

En stor energisluger, i både dansk og internationalt perspek

bidrager Fonden til, at danske byggevirksomheder, konsor

og griber de muligheder som følger i kølvandet derpå.

tiv, er byggebranchen. Produktion af byggematerialer, den

tier og sektoren som helhed kan stå stærkere i den globale

omfattende logistik og selve opførelsen af nyt byggeri er

konkurrence.

Det globale fokus på sundhed er også fundamentet for den
store vækst på markedet for motion og træning. Udstyr,

energikrævende. Og det samme gælder for den efterfølgen
de brug af bygningerne, hvor blandt andet opvarmning og

Globalt er efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri og

træningsværktøjer og teknologi, der kan motivere idrætsud

nedkøling spiller energikrævende hovedroller.

urban teknologi stor og voksende på grund af tiltagende

øvere og optimere de sportslige præstationer, er i høj kurs.

urbanisering verden over. Men af samme grund tiltrækkes

Villigheden til at betale er stor, når guldmedaljen kan anes i

Det store energiforbrug taler for at ny teknologi markant

nye innovative konkurrenter fra nær og fjern, der udfordrer

horisonten, og det skal dansk erhvervsliv lukrere på. Derud

kan forbedre byggeprocesser og byggeriets effektivitet. Men

dansk erhvervslivs position på markedet. I det lys er indsat

over er idræt i stort omfang også en underholdningsindu

forbedringspotentialet inden for byggeriet berører meget

ser for at øge de danske virksomheders konkurrencekraft af

stri. Store events samler tusindvis af stålsatte mennesker, der

mere end energiforbruget. Produktivitet, sikkerhed, res

afgørende betydning og det er i den kontekst at ConTech

konkurrerer om OL-medaljer eller om æren blandt amatø

Lab er sat i søen.

rer, og gerne vil vinde for enhver pris. Og på lægterne og bag
Tv-skærme kigger endnu flere på mens nationale, regionale

LÆS MERE

•G
 ennem eksperimenter og pionerprojekter
arbejder ConTech Lab med ny teknologi i
byggeriet. Se konkrete eksempler her
•M
 ød 3 cases der viser hvordan Nordic H
 ealth Lab
baner vejen for ny teknologi 
på sundhedsområdet her

INDUSTRIENS FOND

I en verden hvor middelklassen vokser, levetider forlænges

og internationale mesterskaber afgøres inden for fodbold,

og livsstilssygdomme breder sig bliver sundhed og sygdoms

tennis, Counter-Strike og alle mulige andre sportsgrene.

behandling i øget omfang efterspurgt. Villigheden til at be
tale for et langt og godt liv gør det globale sundhedsmarked

Med etableringen af DIF Innovation Lab stiller Industriens

attraktivt. Derfor arbejder Industriens Fond med ny teknolo

Fond skarpt på den voksende industri for idrætsudstyr og

gi i den danske sundhedssektor, med henblik på at fastholde

events. Ved at samle erhvervsliv, idrætsforeninger og sports

og udbygge det gode renommé som sektoren har globalt.

udøvere i et fælles innovationsværksted, hvor teknologi
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hurtigere kan udvikles, tilpasses og afprøves, gøres innova
tionsprocesserne mere strømlinede og rejsen fra den gode
idé til den første medalje forkortes. Og ved at udvide pro
jektet til også at omhandle idrætten som tilløbsstykke for
passionerede tilskuere, så kommer DIF Innovation Lab også
i høj grad til at skabe nye værdifulde teknologiske løsninger
til virksomheder inden for publikumsengagement og ople
velsesøkonomi. Potentielt rækker den slags løsninger langt
ud over sportsverdenen – for eksempel til øvrige kulturar
rangementer, festivaler, folkemøder og så fremdeles.
Mens efterspørgslen efter sundhed og effektiv behandling
vokser verden over, så kan det selvsamme siges om fødeva
rer. Mange munde skal mættes og det skal gøres effektivt.
Men det skal også, i stigende omfang, gøres på en klima
venlig måde, der tager hensyn til miljø, dyrevelfærd og
biodiversitet. De krav og behov skal mødes for at de danske
virksomheder i fødevaresektoren fortsat kan stå stærkt
internationalt. Her spiller agroindustrien en hovedrolle
og derfor har Industriens Fond søsat projektet Vækst I
Agroindustrien.
Gennem grundig analyse af kundebehov og markedsforhold
hjælpes agroindustrien til at udnytte ny teknologi og data til ud
vikling af innovative servicekoncepter og en konkurrencedygtig
produktportefølje på tværs af industrien.

CASE

INDUSTRIENS FOND

Læs 9 case-fortællinger om teknologi og
forretningsudvikling hos DIF Innovation Lab
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bære risikoen, når banebrydende eller omkostningstunge

petitive kontoropgaver og faste processer i den daglige drift.

løsninger afprøves.

Industriens Fond har gennem flere forskellige indsatser
understøttet implementeringen af administrative robotter i

om at prøve ting af, lave iterative

Men det handler også om at gøre mere af det, der med

dansk erhvervsliv. Senest har vi med initiativet SMV-Fintech

testforløb og indimellem kaste

sikkerhed virker. Robotter, cobots og automatiseringer i

faciliteret konkrete møder mellem danske produktionsvirk

produktionen har ofte vist sig at skabe værdifulde forbed

somheder på den ene side og den spirende fintech-branche

ringer hos især de danske fremstillingsvirksomheder. Men

på den anden side. Møderne baner vej for, at produktions

det kan blive endnu bedre.

virksomhederne i højere grad udnytter software til at lette

sig ud i uvant farvand.

administrative opgaver relateret til drift, regnskab, indkøb,
Danmark har unikke kompetencer inden for robotteknolo

personalehåndtering og lignende. En effektiv drift frigør res

gi. Det kan komme endnu flere danske fremstillingsvirksom

sourcer og kan både direkte og indirekte være med til at øge

heder til gavn, men derudover ligger der fortsat et uforløst

den enkelte virksomheds produktivitet og konkurrenceevne.

Nye – ofte digitale – forretningsmodeller udvikles med blik for

eksportpotentiale og venter på at blive forløst. Begge vækst

en sektor, der i stigende grad anspores eller tvinges til at tænke

muligheder arbejder vi med i Industriens Fond. I projektet

mere klimavenligt, cirkulært og regenerativt for blandt andet at

Global Growth Robotics hjælper vi danske robot- og dro

Teknologi og iværksætteri hænger tæt sammen

mindske energiforbrug, spild og udledningen af drivhusgasser.

nevirksomheder med at indtage flere eksportmarkeder og

Ny teknologi kommer til verden på mange forskellige

med Cobot Knowledge Lab hjælper vi små og mellemstore

måder. Universitetsforskning, virksomheders forskningsaf

Ved at igangsætte et teknologibaseret og innovationsfoku

virksomheder med at indkøbe, implementere, programme

delinger, tilfældigheder i industrien eller på anden vis. For

seret forretningsudviklingsprojekt med agroindustrien som

re og udnytte samarbejdende robotter – de såkaldte cobots

at teknologi kommer mange til gavn skal det gøres tilgæn

primær målgruppe, så er en af hensigterne, at den dataop

– til at effektivisere produktionen og øge produktiviteten.

geligt, og det sker ofte ved at forskning og ny teknologi

samling og produktudvikling som gennemføres undervejs

kommercialiseres.

også forplanter sig gennem værdikæderne ud mod land

I det hele taget kan en øget digitalisering og teknologian

bruget og fødevareindustrien og dermed kan bidrage til at

vendelse løfte produktionsapparaterne mange steder i

I Danmark har der i en årrække været fokus på, at den

hæve konkurrenceevnen for rigtig mange virksomheder i

dansk erhvervsliv. Og med projekter som Den Digitale

gode forskning på vores fælles universiteter, i højere grad

de brancher også.

Fabrik og Industriel IOT I Realtid understøtter vi virksom

skal munde ud i kommercielle succeser. Enten gennem et

hedernes brug af ny teknologi, innovative IOT-løsninger og

tættere samarbejde mellem forskerne og det etablerede

Når virksomheder vil udnytte ny teknologi, så handler det

det nye 5G-netværk til at optimere produktionsprocesserne

ofte om at prøve ting af, lave iterative testforløb og ind

i industrien.

imellem kaste sig ud i uvant farvand. Her hjælper Indu
striens Fond på flere forskellige måder – blandt andet ved

Mens robotter længe har været fast inventar i de danske fa

at forbinde relevante aktører med hinanden eller ved at

brikshaller, så halter det stadigvæk med at automatisere re

INDUSTRIENS FOND

CASE

Læs 7 case-fortællinger om brugen
af cobots i industrien
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Med det konstante fokus på teknologi
som en vej til at styrke dansk erhvervslivs
konkurrenceevne sætter Industriens Fond af
og til også internationale eksperter i stævne.

teter for at sætte yderligere fart på kommercialiseringen af
dansk forskning gennem iværksætteri og intrapreneurship.
Projektet binder aktører fra forskningen sammen med
erhvervsfolk. Det sker gennem bootcamps, arrangemen
ter, faglige innovationsudfordringer, acceleratorforløb og

teknologi fra Danmarks Tekniske Universitet ud i erhvervsli

Med det konstante fokus på teknologi som en vej til at styr

konkrete koblinger af relevante personer hvor for eksempel

vet og videre ud til kunder over alt på kloden.

ke dansk erhvervslivs konkurrenceevne sætter Industriens

en forsker træder ind i en virksomhed, eller omvendt, at en

Fond af og til også internationale eksperter i stævne. Det

erfaren erhvervsmand bliver indlemmet i forskningsprojek

Ideen om at bruge iværksætteri til at bringe ny teknologi på

gøres gennem alle de ovennævnte projekter, der i høj grad

ter med et forventet stort kommercielt potentiale.

markedet kan genkendes i flere af Industriens Fonds initiativer.

også rækker ud til omverdenen. Men det gøres også på et

I iværksætterforløbet Danish Tech Challenge er der især fokus

mere event-baseret niveau gennem projekterne TechBBQ

Mulighederne for samarbejde er mange, men hovedambi

på teknologitunge iværksættere inden for industrisektoren og

og Founders of Tomorrow. Førstnævnte samler investorer

tionen er fælles, nemlig at kvalitetsforskning fra de danske

hardware. Gennem målrettet forretningsudvikling, produkttil

og startups fra Europa og store dele af den øvrige verden

universiteter kan berige både iværksættere og mere etab

pasning, kundesegmentering og patentering får de deltagende

til to døgn i København fyldt med teknologi, iværksætteri

lerede virksomheder og løfte deres produktsortiment og

iværksættere hjælp til at bringe nye produkter og teknologier ud

og en masse netværksaktiviteter. Og sidstnævnte laver et

konkurrenceevne gennem ny teknologi.

på markedet – også eksportmarkedet. Og i projektet CPHLabs er

ugelangt – og meget intenst – uddannelsesforløb med fokus

tilgangen den samme, med udgangspunkt i skabelsen af et nyt

på community-opbygning, eksponentiel teknologi, globale

dynamisk iværksættermiljø inden for biotek.

trends, radikal innovation, banebrydende iværksætteridéer

Også i projektet DTU Skylab Pilots faciliteres fysiske møder

og danske svar på internationale løsninger.

mellem iværksættere, ingeniørstuderende og små og mel
lemstore virksomheder. Alt sammen for at bringe viden og

Ligeledes inden for sundhedsområdet har Industriens
Fond engageret sig i Health Tech Hub Copenhagen, hvor

LÆS MERE

Mere end 150 startups har deltaget i Danish Tech
Challenge. Læs mere og mød dem her

INDUSTRIENS FOND

iværksættere, etablerede virksomheder og investorer mødes

Teknologi er for alle

om at innovere sundhedsindustrien og skabe nye danske

Dansk erhvervsliv skal blive bedre til at optage og udnytte

eksportsucceser inden for sundhed og velfærd.

teknologi. I lande omkring os går det stærkt med at imple
mentere nye løsninger og derfor skal vi i Danmark konstant
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fokuserer på, at løfte digitaliseringsgraden og teknologian

telsen – og dermed konkurrenceevnen – hos de tusindvis af

vendelsen i de enkelte virksomheder.

små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Her spiller medarbejdere og ledelser naturligvis en hoved

Også blandt daglige ledere og medarbejdere i de danske

rolle – og det er også her, at Industriens Fond gennem en

virksomheder er der plads til forbedringer når der tales

række projekter har sat ind, for at gøre ansatte i danske

digitalisering og teknologi i det hele taget. Derfor har

virksomheder ivrigere efter og dygtigere til at udvælge og

projektet Gentænk NU! brugt coronakrisen til at give de

implementere ny teknologi.

små og mellemstore virksomheder nye kompetencer inden

Årsberetning 2021

for strategi, digitalisering og generel parathed og krisebe
Med det bredt forankrede initiativ Digital Dogme støtter

redskab, så de i stigende omfang kan gå bedre rustede ind i

Fonden op om et generelt kompetenceløft af medarbejdere

en teknologitung fremtid.

i danske virksomheder. Uddannelsesindsatsen tænkes ho
listisk og tager både fat i konkrete digitale kompetencer in
den for IT, cybersikkerhed og onlineløsninger, men beskæf
tiger sig også med emner som mindset, teknologiforståelse
og den digitale transformation og dens konsekvenser på
arbejdsmarkedet. Derudover stilles der – gennem projektet
– læring og erfaringer fra danske virksomheder til rådighed
for andre virksomheder. Både gennem cases, men også mere
aktivt gennem træningsforløb og events.
Kompetenceløft er også på tapetet i bestyrelsesuddannel
sesprojektet SMV-bestyrelsen Som Digital Katalysator. Alt
for mange bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore
danske virksomheder, formår ikke at være digitaliseringsog teknologiledestjerne og sparringspartner for den typisk
meget driftsorienterede ejerleder. Derfor sigter projektet
efter markant at videreuddanne bestyrelseslaget i dansk er
hvervsliv med henblik på at bestyrelsesmedlemmer over en
bred kam kan bidrage mere til at optimere teknologiudnyt

INDUSTRIENS FOND

42

Bæredygtig produktion

Cybersikkerhed

internationalisering

Nye teknologier

Årsberetning 2021

Teknologi er en svær størrelse. Ny teknologi kan være svær

give virksomheder en testmetode der skaber høj værdi ud fra få

Målet med projektet er at præsentere programmering og

at implementere, gammel teknologi kan anvendes på nye

datapunkter og derigennem reducerer antallet af tests som måt

digitalisering som interessante og sjove fag, og ambitionen

måder og så kan ny teknologi i øvrigt være kontroversiel

te være nødvendige for at optimere eller innovere på et produkt

er, at flere unge bliver bedre til at bruge og forholde sig til

eller ligefrem forbudt at anvende. At teknologi er afgø

eller en proces.

teknologi, men også gerne inspireres til at dykke længere

rende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne, synes dog

ned i fagområder som programmering, digitalisering, cyber

uomtvisteligt. Det opstiller nye behov i virksomhederne.

Som led i projektet arbejdes der meget målrettet med at

For det første er det fordelagtigt hvis man kan få adgang til

gøre værktøjet brugervenligt og godt formidlet, så det kan

relevante faciliteter hvor man kan afprøve sine nye innova

slå igennem mange steder i industrien og dermed løfte

Gennem en række andre projekter sætter Industriens Fond

tioner. Og for det andet, at man bliver i stand til hurtigere at

innovations- og testhastigheden bredt i dansk erhvervsliv.

yderligere fokus på unges møder med naturvidenskaben.

gennemføre testforløb og derved fremføre nye teknologier,
innovative idéer og gennemtestede produkter til markedet.

sikkerhed og IT i bred forstand i fremtiden.

Med rum-projektet DISCO får universitetsstuderende mu
Teknologi til de næste generationer

lighed for at arbejde med fysik og teknologi med relation

Som svar på det første behov har Industriens Fond påbe

Den akutte udfordring med teknologianvendelse i dansk

sesbro Til Metalindustrien inspireres unge inden for de

gyndt en Kortlægning Af Danmark Som Førende Testland.

erhvervsliv løses åbenlyst ved at fokusere på de danske

tekniske fag til yderligere at arbejde med IT, robotter og ny

Små og mellemstore virksomheder har ikke selv faciliteter

virksomheder. Men på længere sigt, vil behovet for kompe

produktionsteknologi. Og i branche-initiativet Future Skills

og ressourcer til at foretage store test-forløb og derfor er det

tente hænder og hoveder kun blive større og større – uanset

stilles der særligt skarpt på IT ved at bringe de praksisnære

vigtigt, at de muligheder findes andetsteds. Kortlægningen

hvilket fag og hvilken teknologi man kigger på.

IT-uddannelser på erhvervsakademierne endnu tættere på

har både en umiddelbar og en mere langsigtet anvendel

til rum-ekspeditioner og satellitter. I projektet Uddannel

virkeligheden i de danske virksomheder. Sidst – og til de

se. På den korte bane skal kortlægningen munde ud i en

Børn, unge og teknologi er en dagsorden som Industriens

mindste – er Industriens Fond med til at afholde Skolernes

digital platform, der kan henvise virksomheder til relevante

Fond ad flere omgange har været involveret i. Og det er

Innovationsdag sammen med Experimentarium og skoler i

testfaciliteter. På den lidt længere bane vil kortlægningen

den fortsat, om end i mindre grad end tidligere. Med det

hele Danmark.

indgå i en dansk debat om testfaciliteter, som blandt andet

nationale programmeringsinitiativ UltraBit har Fonden

handler om hvorvidt der kan findes alternative testmulig

dog alligevel sat et markant aftryk på tusindvis af børn i

heder i vores nabolande, men som også handler om at Dan

den danske folkeskole. Projektet har sat fokus på digital

mark skal kunne foretage prototypeafprøvning, test og pro

dannelse, cybersikkerhed, kritisk stillingtagen og kreativ

duktudvikling inden for afgørende danske styrkepositioner.

kodning gennem leg og læring på tværs af fag og temaer i
skoledagen. Som følge deraf har tusindvis af børn, overalt

I forhold til at sætte yderligere fart på produktudviklingen i

i Danmark, stiftet bekendtskab med programmering og de

dansk erhvervsliv har Industriens Fond søsat projektet BOOST

muligheder, der kan ligge i at lege og skabe med den nye

Væksten. Med et optimeringsværktøj baseret på maskinlæring

teknologi mellem hænderne.

og det såkaldte Design of Experiments-princip, kan projektet

INDUSTRIENS FOND
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1.300 elever og 50 lærere har bidraget til
den årlige evaluering 2021 af UltraBit.
Læs om den her
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Særlig teknologi får særlig opmærksomhed

På tværs af hele det blockchainrelaterede teknologifokus

Teknologi kan bruges til mange ting. Nogle gange er en

har Fonden etableret det danske Blockchain Academy

bestemt teknologi god til noget særligt og teknologiens

Network. Med netværket forankres alle større danske tiltag

modenhed og anvendelse i forskellige industrier kan af

inden for blockchains ét sted, hvor fokus kan holdes på de

hænge meget af særlige forhold på tværs af brancher, lande,

udfordringer og muligheder som små og mellemstore virk

virksomhedsstørrelser eller andre forhold.

somheder kan møde når de arbejder med blockchains. Så
ledes arbejder akademiet med uddannelse, tværsektorielle

I det lys beslutter Industriens Fond af og til at sætte særligt

samarbejder, samt netværksdannelse – også ud af Danmark

fokus på en bestemt teknologi. Det kunne være cleantech,

– på tværs af erhvervslivet.

big data, 3D-print, robotter, energiteknologi eller kunstig
intelligens. Listen er lang. En teknologi som Fonden også

Teknologier bliver ved med at udvikle sig. Og kapløbet om

har interesseret sig for, er blockchain-teknologien. I den

at udnytte dem bedst, kommer aldrig til at slutte. Derfor

forbindelse har Fonden på forskellig vis afprøvet block

fortsætter Industriens Fond også i de kommende år med at

chain-teknologiens anvendelighed i forskellige brancher og

gøre danske virksomheder i stand til at styrke deres forret

sammenhænge. Med ABCD-projektet fokuseres der på de

ning ved at bringe avancerede teknologier i anvendelse.

sign og mode, i Byggeriets Blockchains på byggebranchen, i
UnWind på vindmølleindustrien og i Maritimt Block-Kraft
er der fokus på havne og den maritime industri.
Ud over de branchespecifikke tiltag, så har Fonden også sat
fokus på blockchain-teknologiens anvendelsesmuligheder
inden for etik, datahåndtering og privatlivshåndtering i
projektet Blockchain Data and Privacy, mens der i projektet
Denmark-China Blockchain Business Bridge har været fokus
på at hente viden hjem fra Kina, hvor brugen af blockchains
flere steder er fremskreden og erfaringerne dermed ofte
større end herhjemme.

INDUSTRIENS FOND
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Afsluttede
projekter
I løbet af 2021 blev en række af Industriens Fonds projekter afsluttet.
Flere af dem har skabt varige forandringer i dansk erhvervsliv, og nogle af
dem præsenteres kort i nærværende kapitel om afsluttede projekter fra
det forgangne år.
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Bæredygtig
produktion

rering. Projektet har i rapporten Gør Verdensmål Til Vores Mål
præsenteret 197 nye danske målepunkter for bæredygtig ud
vikling. De nye indikatorer bygger på input fra mere end 6.000
danske virksomheder, organisationer, forskere og borgere. Med
målepunkterne i hånden, kan vi nu – år for år – følge den danske
indsats med at nå de 17 verdensmål herhjemme.
Industriens Fond har formelt afsluttet sit engagement i
Vores Mål-projektet, men resultaterne, rapporten og indika
torerne fra projektet formidles i de kommende år gennem
både konferencer, podcasts og storytelling hos Danmarks
Fra Filantropi til forretning

Statistik og Verdens Bedste Nyheder.

Med det udgangspunkt søsatte vi projektet Fra Filantropi Til

Genanvendelse af plastaffald

Forretning, der gennem en årrække har hjulpet danske virksom

En af de udfordringer inden for bæredygtighedsområdet

heder med at arbejde strategisk med bæredygtighed og de 17

der især har fået opmærksomhed i de seneste år, er gen

verdensmål. Som led i projektet udvikledes en række værktøjer,

anvendelsen af plast. Eller mangel på samme. I projektet

som virksomheder kan bruge til at komme i gang med ver

Genanvendelse Af Plastaffald har Industriens Fond sat

densmålsindsatsen, og til at arbejde med måling, rapportering

fokus på netop de store mængder plastaffald som havner

og menneskerettigheder.

de forkerte steder og anvendes på uhensigtsmæssig vis. Den
dårlige udnyttelse af ressourcer er skidt for forretningen og

Industriens Fond har i en årrække arbejdet
med FN’s 17 Verdensmål. Målene har været
med til at ændre markedets efterspørgsel
efter mere bæredygtige produkter og
løsninger, og det er en efterspørgsel som
danske virksomheder skal være i stand
til at møde.

INDUSTRIENS FOND

Selvom Industriens Fond formelt afsluttede projektet i 2021, er

derfor har projektet gennemført kompetenceudviklende

alle dets aktiviteter, viden og værktøjer stadigvæk relevante for

aktiviteter for mere end 170 forskellige virksomheder i og

danske virksomheder. Det samme gør sig gældende for de godt

omkring den danske plastindustri. Blandt andet med fokus

40 inspirerende cases som er udsprunget af projektet.

på cirkulære forretningsmodeller og bedre værdikædesam

Vores mål

arbejder.

Verdensmålene var også omdrejningspunktet i Vores Mål-pro

Parallelt med kursus-, netværks- og uddannelsesaktivite

jektet, der også blev afsluttet sidste år. For at måle udviklingen i

terne i projektet, har branchen også fået sit eget akademi,

Danmark inden for verdensmålene var der behov for at udvikle

Cirkla, som fremadrettet varetager projektets aktiviteter,

en dansk baseline. Altså et udgangspunkt for løbende monito

herunder også kommende kurser og konferencer.
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Internationalisering
Access Cities

Projektet Access Cities er et godt eksempel. Her har vi
fokuseret på at øge den internationale opmærksomhed på
dansk erhvervslivs mange kompetencer inden for bære
dygtig byudvikling. Det er gjort gennem forskellige former
for eksportmodeller – herunder åbne innovation calls og
challenges i München, New York, Shanghai og Singapore.
Access Cities har skabt 74 konkrete eksportåbninger for
dansk erhvervsliv og har desuden gennemført 54 håndhold
te eksportforløb med danske virksomheder. Access Cities
og dets aktiviteter, calls og challenges præsenteres fortsat på
projektets hjemmeside, også selvom projektet formelt blev
afsluttet i 2021.

Coronapandemiens skygge har betydet, at
internationale aktiviteter og fysiske møder
på tværs af grænser har været vanskelige
at gennemføre. Mange tiltag er enten
rykket online eller er blevet aflyst. Men
internationalisering har alligevel fyldt
meget i Industriens Fonds projektportefølje
de seneste år.

INDUSTRIENS FOND

→ Nye forbindelser
74 eksportåbninger i dansk erhvervsliv og 54
håndholdte eksportforløb med danske virksomheder.

74
54
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Nye
teknologier

Digitale Forretningsmodeller tilf remtiden

Via projektet Digitale Forretningsmodeller Til Fremtiden har
Industriens Fond skabt et inspirations- og værktøjsunivers med
fokus på digitale forretningsmodeller. Her er der vejledninger
og værktøjer til at arbejde med ny teknologi – og der findes også
manualer til at komme godt i gang med forretningsudviklingen.
Portalen er polyvalent og giver gode råd inden for flere forskelli
ge strategiske tilgange, implementeringsmetoder og teknologier.
Således er portalen et godt sted at starte sin digitale omstilling.

Anvendelsen af nye teknologier
kan øge konkurrenceevnen i dansk
erhvervsliv. Men det forudsætter
at de danske virksomheder formår
at bruge de nye teknologiske
muligheder på en god og
værdiskabende måde.

Virtual stage og digital reality

I projekterne Virtual Stage og Digital Reality stiller Fonden
skarpt på virtual reality, augmented reality og mixed reality
til kommercielt og forretningsmæssigt brug. Ved at udnytte
de digitale virkeligheder kan virksomheder lave helt nye

visuel kontakt åbner op for langt hurtigere – og transportfri –

forretningsmodeller og servicekoncepter.

servicering. Og med mulighed for at se og optage processen kan
de enkelte seancer tilmed bruges til efterfølgende evaluering og

Anvendelsen af nye teknologier kan øge
konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. Men
det forudsætter at de danske virksomheder
formår at bruge de nye teknologiske
muligheder på en god og værdiskabende
måde. Derfor har Industriens Fond
gennem en årrække beskæftiget sig med ny
teknologi – og kommer til at gøre det endnu
mere i fremtiden. Blandt de projekter der
afsluttedes i 2021 findes således projekter
inden for automatisering, droner, virtual
reality og digitalisering i bred forstand.

INDUSTRIENS FOND

Med Virtual Stage afprøvede vi muligheden for at skabe

træning af nye m
 edarbejdere.

digitale showrooms for de danske mode- og tekstilvirksom
heder. Ved at præsentere produktporteføljen digitalt kan

Selvom Industriens Fond sidste år afsluttede sit engage

virksomhederne fremvise hele porteføljen på én platform

ment i Digital Reality, så stilles projektets værktøjskasse og

og nå kunder i hele verden på en og samme gang. De digita

virksomhedscases fortsat til rådighed på projektets h
 jemmeside.

le produktfremvisninger var særligt nyttige under corona
pandemiens nedlukninger og rejserestriktioner, hvor det

Innovation på vinger

digitale univers kunne erstatte fysiske møder og messer.

Fra VR-briller til droner. I takt med at droner bliver både
billigere og bedre, så stiger antallet af anvendelsesmulig

Også i Digital Reality var brugen af VR, AR og MR særligt nyttig

heder også. Det baner vej for nye forretningsmodeller. Med

hen over coronapandemien. For eksempel blev augmented

projektet Innovation På Vinger fik 12 drone-iværksættere

reality brugt til at yde fjernsupport, så en servicemedarbejder i

hjælp til at udvikle både teknologi og forretningsmodel

Bjerringbro i realtid kunne assistere en frontmedarbejder på en

med henblik på at skabe værdifulde drone-løsninger til

fabrik i Buenos Aires. Den form for gnidningsfri support med

fremtidig eksport.
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Projektet har, blandt andet på baggrund af iværksætterforløbe
ne, udgivet tre rapporter om drone-anvendelse. Dels i forbindel
se med inspektion af infrastruktur, dels i den maritime sektor,
dels i forbindelse med katastrofe- og nødhjælp.
Afslutningsvist præsenterede projektet sine resultater for
400 onlinegæster ved den årlige drone- og robotkonference
i Odense, og i kølvandet på at Industriens Fond har afsluttet

400
↑ drone- og robotkonference
Afslutningsvist præsenterede projektet sine
resultater for 400 onlinegæster ved den årlige
drone- og robotkonference i Odense.

INDUSTRIENS FOND

sin involvering i projektet, sættes den oparbejdede viden
fra projektet først og fremmest i spil gennem undervisning
og forretningsudvikling hos Syddansk Universitet, UAS
Denmark og Odense Robotics.
Administrative Robotter i smv'er

Automatiseringsløsninger og robotter har i årevis været
en vigtig del af produktivitetsfremgangen på de danske
fabriksgulve. Men på kontorer og skriveborde i dansk
erhvervsliv har robotterne lang vej igen. Derfor var Indu
striens Fond med til at udbrede kendskabet til de såkaldte
administrative robotter – også kaldet RPA’er – gennem
projektforløbet Administrative Robotter I SMVer.
Projektet er afsluttet i 2021. De 15 case-virksomheder som
var med, har opnået effektiviseringsgevinster på mel
lem 30 og 50 procent som følge af implementering af
administrative robotter.
De gode resultater har medført, at projektet i dag lever
videre som en del af kursuskataloget hos Danmarks største
erhvervsorganisation, Dansk Industri, hvor flere end 300
kursister indtil videre har været med på kurserne.
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1000
↑ Communitybuilding
1000 børn bruger i dag Piratskibet, et online værested
for børn med interesse for it.

Selvom Industriens Fond i 2021 stoppede sit engagement i En

ser og målet er altså at flere træffer det rigtige studievalg i

gineering I Skolen, så fortsætter projektet ufortrødent. Senest er

første hug.

projektet kommet på listen over fyrtårnsprojekter hos Tekno
logipagten og på projekt-hjemmesiden er der fortsat masser af

Piratskibet

viden og materialer til brug i både grundskolen og gymnasiet.

Også blandt børn har der været behov for at bidrage til en
spirende interesse for de tekniske fag. Mens børn i hele Dan

Velovervejede studievalg fører til gladere studerende og

mark har rig mulighed for at gå til fodbold, gymnastik eller

lavere frafald. Men på de danske erhvervsuddannelser er

badminton, så er det sværere for børn med IT-interesse, at

frafaldet fortsat for højt. Det kan skyldes, at alt for mange

finde et klubhus med holdkammerater og god stemning.

unge, træffer et uheldigt uddannelsesvalg og lander på en
uddannelse som ikke passer ret godt til den enkeltes per

Med etableringen af Piratskibet, har Industriens Fond skabt

sonlighed og interesser.

et online-værested for børn med interesse for IT. Gennem

Hvad kan jeg blive til

aktiviteter, uddannelse, challenges og communitybuilding
hjælper Piratskibet børnene med at opbygge de nødvendi

Frafaldstendensen skal stoppes. Erhvervsuddannede med

ge mentale, tekniske og kritiske evner, der skal til for at begå

arbejdere er nemlig med til at drive innovationen fremad

sig i det hav af elektronik og digitale verdener, der omgiver

Nye teknologier kræver nye kompetencer. Også hos

i danske industrivirksomheder. Uden de kloge hoveder og

børnene hver dag.

fremtidens arbejdsstyrke. Derfor har Industriens Fond ad

kompetente hænder, så bliver det teknologiske løft af dansk

flere omgange engageret sig i børn og unges interesse for

erhvervsliv sværere at gennemføre. Det kan medføre et far

Næsten 1.000 børn bruger onlineportalen i dag og takket

teknologi og teknisk videnskab, og ydermere arbejdet for at

vel til nye teknologier og øget konkurrenceevne.

være sponsorater og en dedikeret indsats fra Coding Pirates,

Engineering i SKolen

flere unge vælger erhvervsfaglige eller naturvidenskabelige
uddannelser og karriereveje til.

så er Piratskibet fortsat i vigør, selvom Fonden altså afslutte
Med det store frafald på erhvervsuddannelserne in mente har

de sit engagement sidste år.

Industriens Fond støttet udviklingen af uddannelsesportalen
I 2021 afsluttede vi for eksempel vores involvering i

Hvad Kan Jeg Blive Til?

didaktik-projektet Engineering I Skolen, der har arbejdet

En række af de projekter som Industriens Fond formelt
afsluttede i 2021, har vi besluttet at forlænge, videreudvikle

for at løfte naturfagsundervisningen i de danske skoler og

Portalen er nu lanceret og skal i de kommende år vejlede

eller tilpasse, så selve indsatserne faktisk fortsætter i 2022 og

derigennem også inspirere eleverne til at interessere sig

unge til at træffe gode studievalg, der fører til velgennem

videre frem. Alle projekter, igangværende såvel som afslutte

yderligere for natur og teknik. Mere end 3.000 lærere og 275

førte uddannelser og berigende arbejdsliv. Med gamificati

de, kan besøges på vores hjemmeside.

lærerstuderende har været i berøring med projektet og det

on, sorteringsmekanismer og inspirerende cases bliver de

samme har 80.000 elever.

unge besøgende guidet rundt mellem relevante uddannel

INDUSTRIENS FOND
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om industriens fond
Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der arbejder for at fremme
dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Fondens aktiver beløber sig til knap
5,5 milliarder kroner og hvert år uddeles i omegnen af 250 mio. kroner til
projekter og aktiviteter, der skal bidrage til at danske virksomheder øger
væksten og værdiskabelsen, og står stærkere i den globale konkurrence.

INDUSTRIENS FOND
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1

Vi sigter efter at styrke alle danske virksomheder, men har
særligt fokus på vækstlaget blandt små og mellemstore virk

8

2

somheder, samt iværksættere med stort potentiale.
Med fokus på viden, kompetencer og innovation har Indu
striens Fond udpeget fire temaer, som vi vurderer, er afgø

Impact

7

rende for dansk erhvervslivs konkurrenceevne: Bæredygtig

3

Adressér globale udfordringer. Arbejd for at virksom
heder kan realisere forretningspotentialet i løsninger,

Produktion, Cybersikkerhed, Internationalisering og Nye

som er økonomisk, socialt, etisk, miljø- og klima

Teknologier. Det er især inden for disse fire konkurrenceev
netemaer, at Fonden er mest aktiv og løbende igangsætter

4 bæredygtigT

6

4

mæssigt holdbare og i overensstemmelse med FN’s
Verdensmål.

nye aktiviteter og initiativer.
5

I Fondens Strategi og Uddelingspolitik beskrives det hvor

5 proaktivt

Forstå og vær på forkant med udviklingen. Fasthold

dan vi arbejder missionsdrevet med innovation og impact

relevans gennem løbende tilpasning. Vær risikovillig

i dansk erhvervsliv. Ligeledes beskrives det hvordan Fonden

og tag kalkulerede risici.

skaber værdi ved at være katalysator for positive forandrin
ger og konstant fokuserer på at skabe størst mulig effekt.

Vi sigter efter at styrke alle danske
virksomheder, men har særligt
fokus på vækstlaget blandt små og
mellemstore virksomheder, samt
iværksættere med stort potentiale.
INDUSTRIENS FOND

1 konkurrenceevne

6 ambitiøst

Frem dansk erhvervslivs konkurrenceevne til gavn

Sæt barren højt, tænk nyt og globalt. Udnyt styrke

for Danmark ved at styrke viden, kompetencer og

positioner og find de bedste løsninger, der kan kom

innovation.

me mange til gavn.

2 katalyserende

7 virksomhedsrelevant

Samskab løsninger og skab synergi, dialog, samarbejde

Forstå virksomhedernes muligheder og udfordringer.

og partnerskaber på tværs af projekter og aktører. Skab

Støt virksomhederne i at udnytte muligheder. Skab

ejerskab og et fair, transparent og tillidsfuldt klima og

virksomhedsnære forandringer. Afhjælp begrænsnin

brug hinandens viden, erfaringer og kompetencer.

ger og indfri behov.

3 diversitet

8 anvendt

Bring alt talent i spil. Skab værdi ved at give plads til

Bring resultater og viden i anvendelse hos SMV’er og

forskellige holdninger og ideer.

iværksættere.
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impactprincip er konkurrenceevne, mens de øvrige principper

2021

2020

2019

2018

2017

Antal modtagne ansøgnigner

142

501

194

208

194

Antal uddelinger

45

124

46

50

32

Industriens Fonds øverste myndighed er Bestyrelsen, som

Antal aktive projekter

157

208

125

123

114

striens Fonds fundats udpeger erhvervsorganisationen Dansk

Uddelt beløb (kroner)

272 mio.

332 mio.

259 mio.

255 mio.

171 mio.

Fuldtidmedarbejdere

13

13

12

10

10

Samlede aktiver (kroner)

5,50 mia.

4,97 mia

4,92 mia.

4,47 mia.

4,87 mia.

Nøgletal

udtrykker andre forhold, der er væsentlige for gennemførelsen
af et forandrings- og værdiskabende projekt.

består af i alt seks medlemmer. I overensstemmelse med Indu
Industri to medlemmer til bestyrelsen, mens Danmarks Natio
nalbank og Erhvervsministeren hver især udpeger ét medlem.
De to øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af bestyrelsen i
henhold til den vedtagne kompetenceprofil.
Det er Fondens sekretariat der står for at eksekvere Industriens
Fonds mission i praksis. Sekretariatet ledes af administrerende
direktør, Thomas Hofman-Bang og består af yderligere 12 med
arbejdere, der hver dag stræber efter at styrke danske virksom
heders konkurrenceevne.
Fonden arbejder på flere forskellige måder for at skabe positi

Gennem et tydeligt lederskab går vi forrest i forandrings

ve forandringer for dansk erhvervsliv. Gennem programmer

processer der skal gavne både den enkelte virksomhed og

tager Fonden initiativ til nye indsatsområder, partnerskaber og

det samlede erhvervsliv i bred forstand. Med højt ambiti

projekttiltag, hvor Fonden går forrest med henblik på at samle

onsniveau og stort engagement involverer vi os i projek

aktører, sætte en ramme og igangsætte nye aktiviteter.

ternes fremdrift og bidrager med værdiskabende input,
anvendelsesorienteret kommunikation og et løbende fokus

Derudover modtager Industriens Fond løbende nye projektfor

på evaluering og optimering.

slag og går efterfølgende i dialog med ansøgerne, for, i fælles
skab, at skabe det optimale projekt. I 2021 uddelte vi 272 mio.

INDUSTRIENS FOND

Med otte guidende impactprincipper sikrer vi, at projekter

kroner til nye projekter og aktiviteter med fokus på bæredygtig

skaber maksimal effekt på dansk erhvervslivs konkurrenceev

produktion, cybersikkerhed, internationalisering og nye tekno

ne. Principperne udgør en rettesnor for vores dialog med nye

logier. Vores samlede projektportefølje kan findes på Fondens

og eksisterende initiativer. Det overordnede og mest centrale

hjemmeside.
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