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 Industriens Fonds mission 
er at fremme dansk 
erhvervslivs 
konkurrenceevne



1898

Da industrialiseringen tog fart og blev mere bredt udbredt 
omkring år 1900, var en af de største barrierer for vækst og 
udvikling kapitalfremskaffelse til at etablere bygninger og 
produktionsanlæg.

Driftige erhvervsfolk etablerede derfor i 1898 
Kreditforeningen for Industrielle Ejendomme. Dermed var 
der skabt mulighed for belåning af ejendomme og 
driftsmidler, hvorved den nødvendige finansiering til 
dansk erhvervsliv og særligt industrien blev tilvejebragt.

2030



I 2009 solgte Industriens Fond realkreditvirksomheden til 
Nykredit. Det skabte et formuegrundlag, som igennem 
traditionel formuepleje er fundamentet for Fondens 
filantropiske virke i dag.

I dag deler Industriens Fond årligt 250 mio. kr. ud. Med 
det udgangspunkt ser vi nu frem mod 2030, hvor vores 
fokus på bæredygtig produktion, cybersikkerhed, 
internationalisering og anvendelse af nye teknologi skal 
medvirke til at udbygge Danmarks position som en af 
verdens mest konkurrencedygtige nationer.

1898 2030



5 MIA.

FORMUE



BEVILLINGER

250 MIO.



UDE AT ARBEJDE

1 MIA. KR.

PROJEKTER
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Industriens Fond er en 
engageret filantropisk fond. 
Det betyder, at vi arbejder 
aktivt med at realisere vores 
mission om at fremme dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne.

Industriens Fonds sekretariat



 VÆKSTPOTENTIALET
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 ANDRE?

Målgruppen er alle danske 
virksomheder. Historisk har vi dog haft 
et særligt fokus på at styrke 
konkurrenceevnen hos SMV’er og 
iværksættere med potentiale til at 
skabe vækst. 
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VIDEN- OG UDDANNELSES-
INSTITUTIONER

PRIVATE 
AKTØRER

ORGANISATIONER 
MV.

OFFENTLIG 
ERHVERVSFREMME

ANDRE

 Universiteter
 Erhvervsskoler, akademier, 

mv.
 GTS

 Konsulenter
 Banker, revisorer, 

advokater
 Erhvervs- og 

bestyrelsesnetværk

 Tænketanke
 Erhvervsorganisationer
 Andre organisationer

 Klynge- og 
netværksorganisationer

 Erhvervshuse og 
erhvervsservice

 Innovationscentre, 
eksportfremme, 
investeringsfremme

 Medier
 Ministerier/myndigheder
 Museer, besøgscentre, 

ambassader, etc.

Vejen til målgruppen



Fremme dansk
erhvervslivs 

konkurrenceevne

MISSION

VIDEN

KOMPETENCER

INNOVATION



PRESENTATION TITLE12

Bæredygtig produktion

Industriens Fonds vision er, at Danmark har 
verdens mest bæredygtige produktionssektor. 
Industriens Fond er en ledende aktør i at 
realisere denne vision med afsæt i Fondens 
filantropiske virke. 

Vores mission er at gøre bæredygtig 
produktion til en konkurrenceparameter for 
dansk erhvervsliv.

33 igangværende projekter, der hele 
tiden skaber ny viden, konkrete 
cases og resultater.

33
ANTAL PROJEKTER

Vi har uddelt over 226 millioner kr. 
til at styrke bæredygtig produktion 
i Danmark.

226 MIO.
BEVILLINGER



PRESENTATION TITLE13

Cybersikkerhed

Industriens Fonds vision er, at danske 
virksomheder er førende i at udvikle og 
anvende ansvarlige og sikre digitale løsninger. 
Industriens Fond er en ledende aktør i at 
realisere denne vision med afsæt i Fondens 
filantropiske virke. 

Vores mission er at gøre cybersikkerhed til en 
konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv

Vi har søsat 21 projekter, der hele 
tiden skaber ny viden, konkrete 
cases og resultater.

21
ANTAL PROJEKTER

Vi har uddelt over 170 millioner kr. 
til at styrke cybersikkerheden i 
Danmark.

170 MIO.
BEVILLINGER



PRESENTATION TITLE14

Nye teknologier

Industriens Fonds vision er, at danske 
virksomheder er blandt verdens førende i 
intelligent såvel som ansvarlig udvikling og 
anvendelse af nye teknologier. Med afsæt i 
Fondens filantropiske virke er Industriens 
Fond en ledende aktør i at realisere denne 
vision. 

Vores mission er at gøre danske virksomheder 
i stand til at styrke deres forretning ved at 
bringe avancerede teknologier i anvendelse.

Vi har søsat 48 projekter, der hele 
tiden skaber ny viden, konkrete 
cases og resultater.

48
ANTAL PROJEKTER

Vi har uddelt over 400 millioner kr. 
til at styrke ny teknologi i Danmark.

400 MIO.
BEVILLINGER



PRESENTATION TITLE15

Internationalisering

Industriens Fonds vision er, at danske 
virksomheder skaber værdi og øger 
markedsandele gennem internationalt 
samarbejde. Industriens Fond er en ledende 
aktør i at realisere denne vision med afsæt i 
Fondens filantropiske virke. 

Vores mission er at styrke danske 
virksomheders internationale profil og 
optimere deres evne til at opsøge kunder og 
samarbejdspartnere globalt.

Vi har søsat 41 projekter, der hele 
tiden skaber ny viden, konkrete 
cases og resultater.

41
ANTAL PROJEKTER

Vi har uddelt over 251 millioner kr. 
til at styrke internationalisering i 
Danmark.

251 MIO.
BEVILLINGER
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KONKURRENCEEVNE

PROAKTIVT

KATALYSERENDE

DIVERSITETVIRKSOMHEDSRELEVANT

BÆREDYGTIGT

ANVENDT

AMBITIØST



KONKURRENCEEVNE
Frem dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne til gavn for 
Danmark ved at styrke viden, 
kompetencer og innovation.

KATALYSERENDE
Samskab løsninger og skab synergi, 
dialog, samarbejde og partner-
skaber på tværs af projekter og 
aktører. Skab ejerskab og et fair, 
transparent og tillidsfuldt klima og 
brug hinandens viden, erfaringer 
og kompetencer.

DIVERSITET
Bring alt talent i spil. Skab værdi 
ved at give plads til forskellige 
holdninger og ideer.

BÆREDYGTIGT
Adressér globale udfordringer. 
Arbejd for at virksomheder kan 
realisere forretningspotentialet i 
løsninger, som er økonomisk, 
socialt, etisk, miljø- og 
klimamæssigt holdbare 
og i overensstemmelse med FN’s 
Verdensmål.

PROAKTIVT
Forstå og vær på forkant med 
udviklingen. Fasthold relevans 
gennem løbende tilpasning. Vær 
risikovillig og tag kalkulerede risici.

AMBITIØST
Sæt barren højt, tænk nyt og 
globalt. Udnyt styrkepositioner 
og find de bedste løsninger, der 
kan komme mange til gavn.

VIRKSOMHEDSRELEVANT
Forstå virksomhedernes 
muligheder og udfordringer. 
Støt virksomhederne i at udnytte 
muligheder. Skab virksomheds-
nære forandringer. Afhjælp 
begrænsninger og indfri behov.

ANVENDT
Bring resultater og viden i 
anvendelse hos SMV’er og iværk-
sættere.
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 ACTION:CALLs igangsættes, fordi det er et tema, der har betydning 
for vækst og udvikling.  

 Vi har ikke et klart billede af, hvad der er de ”rette projekter” til at 
løse de vækstudfordringer, der ligger i temaet. Det efterspørger vi 
løsningerne på. 

 ACTION:CALLs giver os mulighed for at se på tværs af mange 
projektforslag, identificere synergier og finde de bedste forslag.  

Hvorfor ACTION:CALL?



 Enkeltpersoner, herunder bogudgivelser, ph.d.-forløb og legater

 Studierejser

 Grundforskning

 Aktiviteter eller projektudvikling, der udelukkende har et 
indtjeningsmæssigt formål for ansøger

 Projekter, hvor udgivelse af faglitteratur og lærebøger er det primære formål

 Anskaffelse af maskiner eller andet teknologisk udstyr, medmindre det 
indgår som en del af et samlet projekt

 Projekter, hvor størstedelen af aktiviteter allerede har fundet sted

Hvad støtter vi ikke?

19



FØLG FONDENS VIRKE
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INDUSTRIENS FONDS 
CYBERSIKKERHEDS-
PROGRAM

PROGRAMCHEF 
MALENE STIDSEN
JANUAR 2023



Derfor går Industriens Fond forrest og  sætter fokus på tre indsatsområder: 

1. Skabe konkurrencefordele gennem modstandsdygtige virksomheder.

2. Sikre, at danske virksomheder i fremtiden får bedre adgang til de rette 
cybersikkerhedskompetencer.

3. Fremme vækstmuligheder for virksomhederne gennem innovation og 
iværksætteri inden for cybersikkerhed.

Vores mission og indsatsområder
Industriens Fonds vision er, at danske virksomheder er 
førende i at udvikle og anvende ansvarlige og sikre 
digitale løsninger. 

Industriens Fonds mission er at gøre cybersikkerhed 
til et konkurrenceparameter for dansk erhvervsliv. 



PROGRAMMETS PROJEKTER: ET FUNDAMENT AF VIDEN VI STÅR PÅ

VÆKSTMULIGHEDER GENNEM INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

KONKURRENCEFORDELE GENNEM MODSTANDSDYGTIGHED

FLERE CYBERKOMPETENCER I FREMTIDEN

DANISH CYBER 
HUB

CYBERSECURE IOT 
IN DANISH 
INDUSTRY

SECURITY BY DESIGN IN
DIGITAL DENMARK 

STARTUP FORLØB I 
ISRAEL

ANSVARLIG 
DATAANVENDELSE 

MÆRKNINGSORDNING SAMARBEJDENDE 
CYBERSIKKERHED

CYBERSIMULATOR HACKERSTOP ÅBENHEDSKULTUR 
BLANDT SMV’ER 

SPIONAGETESTEN MEDARBEJDEREN –
VIRKSOMHEDENS AKTIVE 

BESKYTTER 

UDDANNELSESPROJEKT 
FOR SMV’ER

STRATEGISKE 
CYBERKOMPETENCER

AWARENESS
KAMPAGNE 

CYBERSKILLS DE DANSKE 
CYBERMESTERSKABER

CYBER-
SOMMERSKOLE 

I ISRAEL

TRÆNINGSPLATFORM FREMTIDENS 
TALENTER 

CYPRO



Hvorfor call om cybersikre 
værdikæder?

 Flere og flere angreb

 Internt fokus, ekstern trussel

 Voksende leverandørfokus (NIS2)

 SMV’erne kan blive de store tabere

 Komplekst område og få løsninger

24
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Hvad er usikre 
værdikæder?



Hotel 
Bredehuse

“VORES LEVERANDØR BLEV HACKET”

“Vores leverandør blev hacket og vi 
kunne ingenting i 10 dage”. 

Hotel Bredehus måtte ty til analoge 
løsninger i papir-form for at holde styr 
på forretningen. I dag er de kommet 
godt ud på den anden side og 
undersøger, hvordan de styrker deres 
IT-sikkerhed yderligere.

26



Hvorfor call om cybersikre værdikæder?

Hvad vi hører fra virksomhederne:

 Kvæles i manglende transparens ift. krav

 Usikre kravstillere

 Dyre og ofte ikke genbrugelige ‘adgangsbilletter’

 Usikkerhed om forsikringskonsekvenser

 Frygter at føre ‘smitten’ videre

27



Hvorfor call om cybersikre værdikæder?

28

Udenlandske erfaringer (fx US og UK):

 Nyt fænomen, ’ældre’ discipliner 

 Opdelte fagfelter

 Et felt præget af paradokser:
1. CS er et virksomhedsanliggende
2. CS påvirker store virksomheder 
3. CS skabes ved at kræve compliance 
4. CS handler om IT 
5. CS er et specifikt felt



ACTION:CALL 

SPOR 1: 

Virksomhedens håndtering af værdikæden i 
cyberindsatsen

SPOR 2:

Et styrket samspil mellem virksomheder om 
cybersikkerhed

29



SPOR 1:
Virksomhedens håndtering
af værdikæden i 
cyberindsatsen

30

1. Hvordan styrker man ledelsens fokus på værdien og 
håndteringen af cybersikre værdikæder? 

2. Hvordan kan virksomhederne hjælpes til at få bedre 
styring og overblik over deres mange værdikæder over 
flere led? 

3. Hvordan udvider virksomheden sin risikohåndtering 
til i højere grad at indtænke relationen til kunder, 
samarbejdspartnere og leverandører?  



31

SPOR 2: 
Et styrket samspil mellem 
virksomheder om 
cybersikkerhed

1. Hvordan kan man bruge teknologi til at sikre sig, 
at samarbejdspartnerne er cybersikre?

2. Hvordan etablerer man stærke og tillidsfulde 
samarbejder om cybersikkerhed og datahåndtering 
på tværs af værdikæden

3. Hvordan udvikler man digitale produkter, der 
kan håndteres sikkert i alle led af værdikæden?
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Hvad er vi særligt på udkig efter?

Impactprincipperne

Bidrag til konkurrenceevne

Involvering af SMV’erne og deres behov

Tværfaglige løsninger

33



 Man kan finde svar på rigtig meget på vores 
hjemmeside: https://industriensfond.dk/soeg-stoette/faq/

 Skriv jeres spørgsmål i chatten. Andre kan ikke se dem, 
men det kan vi.

 Hvis vi ikke når jeres spørgsmål, eller der opstår nye 
efterfølgende, så skriv endelig.

Tid til spørgsmål

34



Pitch

 Onsdag d. 1. februar og torsdag d. 2. februar fra kl. 12.30 –
15.30

 Onlinemøde på maksimalt 20 minutter over Microsoft 
Teams

 Pitche

 Grundideen og hvad projektet vil forandre

 Partnerkonstellation

 Forankring efter projektets levetid 

 Nadika: nb@industriensfond.dk
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TAK


