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Når nye teknologier vinder 
frem og forandrer verden, så 
skal dansk erhvervsliv være 
med helt i front. 
Læs forordet, side 3



Forord

Der var meget der tydede på, at 
2022 skulle blive et fremgangs-
rigt år. Et år, hvor vi fik styr på 
coronapandemien, så vi igen 
kunne handle og rejse frit. Og 
et år, hvor dansk erhvervsliv 
igen kunne folde sig ud – også i 
de sektorer, hvor restriktioner i 
månedsvis havde udhulet både 
omsætninger og bundlinjer. 

Og det begyndte da også godt.  
Herhjemme blev de sidste restriktioner 
ophævet den 31. januar 2022 og rundt 
om os kunne vi glæde os over, at vores 
nabolande og andre vigtige eksportmar-
keder i vidt omfang fulgte trop. Skyerne 
lettede, og også i horisonten, så det hele 
lidt lysere ud. 

Men den glædelige genåbning blev hur-
tigt overskygget af ulykkelige hændelser 
og uønskede dagsordener, der i høj grad 
prægede Danmark og dansk erhvervsliv 
gennem hele 2022. 

Geopolitiske gnister brød ud i lys lue her 
i Europa, inflationen nåede rekordhøjder, 
energikrisen blev tydelig for enhver og 
de knækkede forsyningskæder kæmpede 
fortsat med at komme ovenpå igen. 

Og trængslerne er endnu ikke forbi. 
Både herhjemme og globalt spiller krig, 
prisstigninger og varemangel fortsat nogle 
meget markante roller i et verdens- 
samfund hvor kriser – i alle mulige 
udklædninger – står i kø for at træde ind 
på scenen. Og det rammer naturligvis 
også de danske virksomheder hårdt. 

Man kan roligt sige, at de krisefærdig-
heder, som dansk erhvervsliv fik opøvet 
og afprøvet under coronakrisen, fortsat 
er relevante. Formentlig for altid, eller i 
hvert fald langt ud i fremtiden. For der er 
mange forskellige kriser under opsejling. 
Ofte er de flettet sammen og rammer på 
én og samme gang, og sætter sig så tungt 
på både erhvervsliv, samfund og borgere, 
at begreber som polycrisis og permacrisis 
er blevet mainstream. Det er bare sådan 
det er. Krisetid er blevet en hverdagsting. 

Heldigvis har mange danske virksomhe-
der klaret sig godt gennem 2022. På trods 
af svære markedsforhold har innovative 
og eksportivrige virksomheder vist vejen. 
Vist hvad det vil sige at have en stærk kon-
kurrenceevne og vist hvordan man finder 
ny vækst – også under vanskelige forhold. 
Det er imponerende, og det er positivt. Et 
stærkt erhvervsliv er nemlig fundamentet 
for et stærkt Danmark. 

Det forgangne år har vist os, at dansk 
erhvervsliv heldigvis også vælges til, når 
krisen kradser, når kundernes kistebund 
kommer til syne og når købekraften 
stækkes hos beslutningstagere over hele 
kloden. Også dér, når hver en mønt skal 
vendes, er danske virksomheder ofte det 
bedste bud. 
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Det skal de også være i fremtiden. Relevante, 
attraktive og efterspurgte. Derfor arbejder 
Industriens Fond hele tiden for at styrke 
dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det 
gør vi med fokus på bæredygtig produktion, 
cybersikkerhed, nye teknologier og internati-
onalisering. Agendaer, der i stigende omfang 
finder vej til bestyrelseslokaler og direktions-
møder overalt i dansk erhvervsliv. 

Og det giver god mening. 

For når klimakrisen vokser, biodiversiteten 
svinder og kloden udsættes for en omsig-
gribende overudnyttelse, så forventer både 
kunder, myndigheder, investorer og medar-
bejdere, at virksomheder omstiller sig i en 
mere bæredygtig retning.

Og når cyberangreb, dårlig dataetik og usik-
ker software gør digitale forretningsmodeller 
til en farlig vej, så skal danske virksomheder 
være dem der kommer med løsningerne. 
Være det sikre valg i en usikker verden og 
samtidigt blive bedre til at beskytte sig selv. 

Og når nye teknologier vinder frem og 
forandrer verden, så skal dansk erhvervsliv 
være med helt i front. På forkant og klar til at 
udvikle nye produkter og udnytte teknolo-
gien til at styrke forretningen. 

Og så skal internationaliseringen omfavnes i 
stort omfang, så danske virksomheder vinder 
markedsandele, eksporterer endnu mere 
og henter værdifuld viden og kompetencer 
hjem fra omverdenen. 

Dén bevægelse, mod bæredygtig produktion, 
øget cybersikkerhed, intelligent teknologian-
vendelse og globalt udsyn understøttede 
Industriens Fond gennem hele 2022, hvor 
vi uddelte 277 mio. kroner til projekter og 
aktiviteter der fremmer dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne, så vi nu har uddelinger på 
i alt én milliard kroner ude at arbejde for at 
øge virksomhedernes vækst og jobskabelse. 
Samlet set igangsatte vi 36 nye projekter og 
alt i alt betyder det, at der ved indgangen 
til 2023 var 120 aktive projekter i fondens 
samlede projektportefølje. 

Men selvom vi satte mange ting i gang i 2022, 
og rykkede mange virksomheder i den rigtige 
retning, så stopper indsatsen naturligvis ikke 
her.  

Til trods for, at bæredygtighedsagendaen har 
fået luft under vingerne, så er vi fortsat meget 
langt fra visionen om den danske produk-
tionssektor som den mest bæredygtige i 
verden. 

Vi har uddelinger på i alt én milliard 
kroner ude at arbejde for at øge 
virksomhedernes vækst og jobskabelse.
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Og selvom cybersikkerhedsagendaen var 
allestedsnærværende i 2022, og ofte blev 
meget konkret, så halter det stadigvæk 
med at få sikret danske virksomheder og 
deres produkter mod angreb, og med at 
gøre stærk cybersikkerhed til et vindende 
salgsargument. 

Så der er stadigvæk langt til mål. 

Men vores mission har medvind, og vi 
er heldigvis mange der trækker i samme 
retning. Ambitiøse aktører over alt i 
Danmark arbejder hver dag for at stille 
viden og kompetencer til rådighed for 
virksomheder der vil innovere og vokse. 
Den indsats fortsætter vi med at udvikle, 
udvide og understøtte i 2023 og årene 
derefter. Blandt andet via de mange for-
andringsskabende initiativer og projekter, 
som vi præsenterer her i årsberetningen. 

God læselyst! 

Sten Scheibye
Bestyrelsesformand

Thomas Hofman-Bang
Adm. direktør

5

Årsberetning
  Forord



Projekter
Industriens Fond arbejder for 
at fremme dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne. Det gør vi på 
mange måder, men indsatsen tager 
først og fremmest udgangspunkt 
i de projekter og initiativer som vi 
igangsætter. Enten på egen hånd 
eller sammen med dygtige sam-
arbejdspartnere i og omkring det 
danske erhvervsliv. 

I fonden har vi udpeget fire temaer, som vi 
vurderer, er afgørende for dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne. Bæredygtig produktion, 
cybersikkerhed, nye teknologier og internati-
onalisering.

Hver af de fire temaer indeholder nogle 
særlige muligheder og udfordringer som 
dansk erhvervsliv står overfor og som tvinger 
virksomhederne til at handle på både et 
strategisk og et praktisk niveau. Og det er de 
handlinger, som danske virksomheder skal 
rustes til at udføre bedst muligt med hjælp 
fra fondens projekter.

Når Industriens Fond igangsætter og støtter 
nye projekter, har vi fokus på at styrke 
virksomheders værditilvækst og jobskabelse 
til gavn for Danmark. Det gør vi med fokus 
på at understøtte innovation og nytænkning 
i dansk erhvervsliv, med henblik på at skabe 
og bringe ny viden i anvendelse i de danske 
virksomheder. Og så arbejder vi hele tiden 
for at sikre, at erhvervslivet har adgang til de 

rette medarbejdere og kompetencer til at 
kunne skabe vækst.

På tværs af de fire konkurrenceevnetemaer 
har fonden også iværksat en række tiltag, der 
i bred forstand beskæftiger sig med udvalgte 
emner, som har relevans for erhvervslivet. 

For eksempel har vi i stigende grad fokus på 
diversitet i dansk erhvervsliv og stiller – til at 
begynde med – særligt skarpt på kønsdiver-
siteten i de danske virksomheder og deres 
bestyrelser.

Derudover er vi også meget interesserede, og 
engagerede, i hele iværksætteri-dagsordenen. 
Det er vi med henblik på at skabe gode 
vækstbetingelser for nystartede virksomhe-
der i Danmark, så vi på bedste vis hjælper 
fremtidens danske erhvervsliv godt i gang på 
startbanen.

Men selvom vi til tider laver indsatser, der 
tematisk er meget brede, så er der, i langt 
størstedelen af fondens virke, fokus på 
løbende at søsætte nye projekter og initiati-
ver, der centrerer sig om de fire konkurrence-
evnetemaer.

Og det er derfor med dem som hjørnestene, 
at vi på de kommende sider præsenterer 
fire kapitler med udvalgte projekteksempler 
inden for henholdsvist bæredygtig produk-
tion, cybersikkerhed, nye teknologier og 
internationalisering.
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Bæredygtig produktion

Kloden koger og biodiversiteten 
er i bakgear. Der er et udtalt 
behov for at vende udviklingen 
i hele verden, hvor menneskers 
forbrug og virksomheders pro-
duktion gennem årtier har udfor-
dret jordens naturlige balance. 
At bæredygtighed er vigtigt, 
anerkendes af de fleste. Videnska-
ben, verdensmålene og visionære 
virksomheder peger alle i én og 
samme retning. Vi skal leve mere 
bæredygtigt.

Det er en udfordring for dansk erhvervsliv. 
Men også en mulighed. 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 fremadrettet, hvilket også 
er baggrunden for at Industriens Fond er 
aktiv på agendaen.

Men udfordringerne er tydelige. Traditionel 
industriel produktion udleder giftstoffer, 
drivhusgasser og affald og forbruger store 
mængder energi og ressourcer. Og alt andet 
lige, må det forventes, at regulering inden for 
en overskuelig årrække vil ramme forure-
nende og ressourceforbrugende virksom-
heder hårdt på pengepungen og dermed 
også på konkurrenceevnen. Derfor arbejder 
Industriens Fond for, at dansk erhvervsliv 

Projekter
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langt borte. Omvendt, så giver baselinen 
det ønskede udgangspunkt for forbedring 
– og det er der plads til.

Med lignende hensigter har Industriens 
Fond også igangsat en kortlægning 
af arbejdet med cirkulær økonomi i 

Danmark. Med en Circularity Gap Report 
får vi, som nation såvel som erhvervsliv, en 
egentlig databaseret baseline for fremdrif-
ten af den cirkulære økonomi i Danmark. 
Dermed skabes der – også inden for den 
cirkulære økonomi – et fælles sprog for, 
hvad begrebet konkret omfatter, og hvor 
udfordringerne og potentialerne er for 
at omstille Danmark til at blive mere 
cirkulært.

Med baseline og kortlægning i hånden 
kan Industriens Fond og andre relevante 
aktører sætte yderligere fart på imple-
menteringen af bæredygtige produk-
tionsprocesser og cirkulær økonomi 
herhjemme og videre ud i udlandet via 
virksomhedernes værdikæder.

Bæredygtig produktion  
i praksis

Med kortlægningen og de fem indikatorer 
i baselinen på plads har Industriens Fond 
taget initiativ til en række tiltag, der skal 
føre udviklingen i den rigtige retning.

Med fokus på CO2-reduktion har fonden 
igangsat projektet Klimaklar Produkti-
onsvirksomhed. Kernen i projektet er, at 
godt og vel 8.500 danske produktionsvirk-
somheder kortlægger sin CO2-udledning, 
lægger en plan for at reducere den og 
desuden får indarbejdet det forbedrede 
CO2-aftryk i sin kommunikations- og 
salgsstrategi, så der kapitaliseres på 
klimatiltagene, og den forbedrede for-
retningsmodel dermed omsættes til øget 
konkurrenceevne.

omstiller sig, så Danmark får verdens mest 
bæredygtige produktionssektor.

Den vision kræver en grundig kortlæg-
ning af tingenes tilstand herhjemme. Der 
er brug for en baseline, der viser, hvordan 
det går med forbrug og udledninger fra 
de danske fremstillingsvirksomheder, og 
som lægger definitionerne fast. Hvad skal 
der måles på, og hvordan gør vi det?

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, vand-
forbrug, forbruget af øvrige ressourcer, 
samt udledningen af henholdsvis CO2 og 
affald. Resultatet er nedslående læsning. 
Det går den forkerte vej på langt de fleste 
parametre og den grønne omstilling synes 

De 5 indikatorer

Læs baseline-rapporten  
om de 5 indikatorer
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Ny teknologi kan også bane vej for 
markante CO2-reduktioner. Og for at sætte 
ekstra skub i teknologioverførslen fra 
universiteter til erhvervsliv – og dermed 
til praktisk anvendelse – har Industriens 
Fond søsat et særligt iværksætterforløb, 
kaldet GreenUP Accelerator. Forløbet 
fokuserer udelukkende på CO2-reduce-
rende teknologier og produkter og er ind-
til videre det eneste af sin slags i Danmark. 
Det ambitiøse iværksætterforløb modner 
iværksætterne, og lægger stor vægt på at 
deltagerne hurtigt kommer på markedet 
og er rustede til at skalere virksomheden 
og salget på det internationale marked. 

Dermed formår de innovative virksom-
heder at gøre en positiv forskel hurtigt 
– også langt fra udviklingsafdelingen i 
Danmark.

Ud over det rent tekniske og forretnings-
mæssige, så får iværksætterne gennem 
GreenUP Accelerator også hjælp til at 
holde likviditeten ved lige gennem god 
adgang til kapital og potentielle investo-
rer. Et afgørende område, for iværksættere 
med store, langsigtede, potentialer.

En af de industrier der især er i vælten på 
grund af sin udledning af CO2 og andre 

Godt og vel 8.500 danske 
produktionsvirksomheder 
kortlægger sin CO2-udledning.

Klimaklar?

Hør om erfaringerne fra 
virksomheder, der har  
arbejdet med CO2-reduktion 
i Klimaklar-projektet.

GreenUP

Mød de virksomheder,  
der deltog i GreenUP  
Accelerator i 2022.
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drivhusgasser, er landbruget og fødevare-
sektoren. En af kernerne i kritikken er den 
danske produktion af animalske produk-
ter. Som følge af den kritik forudser flere 
prognoser, at den globale efterspørgsel 
efter traditionelt producerede animalske 
fødevarer vil falde. Det udfordrer den 
danske industri, da både omsætning 
og jobskabelsen herhjemme vil blive 
påvirket negativt af store fald i forbruget 
af for eksempel mælk og svinekød.

For at forberede et godt dansk svar på de 
tendenser har Industriens Fond igangsat 
projektet TurboPlant. Grundlæggende vil 
projektet forbedre vækstbetingelserne for 
danske plantebaserede virksomheder. Det 
gøres gennem partnerskaber med vigtige 
samarbejdspartnere som investorer, 
detailkæder og internationale agenter. 
Målsætningen er todelt. For det første kan 
nye danske plantebaserede virksomheder 
indtage et globalt marked i vækst, og for 
det andet kan virksomhederne være med 
til at omstille den danske fødevaresektor 
i en mere bæredygtig retning gennem 
blandt andet lavere udledning af CO2 og 
andre skadelige gasser.

Udledning af affald er et andet stort 
opmærksomhedspunkt hos Industriens 

Med etableringen af Dansk AM Hub har 
Industriens Fond sat den bæredygtige 
produktion, med stort fokus på mate-
rialer og ressourceeffektivitet, øverst på 
dagsordenen.

Hubben er i dag et nationalt samlingssted 
for 3D-print og additiv fremstilling, og 
hjælper danske virksomheder med at 
udnytte de muligheder som den additive 
fremstilling stiller til rådighed. Stor 
designfrihed, lokal produktion, mindre 
produktion til lager, lettere og dermed 
energisparende produkter og en bedre 
ressourceudnyttelse er nogle eksempler 
derpå.

Med 3D-print og additiv fremstilling 
går Dansk AM Hub i clinch med den 
traditionelle måde at producere på – altså 
subtraktiv produktion – og hjælper i 
stedet for, gennem workshops, udviklings-
forløb og innovationsprojekter, danske 
virksomheder og iværksættere med at 
gøre additive manufacturing til en værdi-
skabende del af forretningsmodellen.

Den additive fremstillingsmetode med-
fører, at der anvendes færre ressourcer. 
Men produktionsmetodens bæredyg-
tige karakteristika kan komme endnu 

Fond. Store mængder affald kan indikere 
ineffektiv produktion og dårlig udnyttelse 
af dyrt indkøbte ressourcer, og det kan 
ingen være tjent med – et bedre ressour-
ceforbrug er lig med bedre konkurrence-
evne.

For at reducere udledningen af affald kan 
der sættes ind på flere forskellige områ-
der. Er det de rigtige typer og mængder af 
råvarer man som virksomhed benytter sig 
af, udnyttes de godt nok i produktionen, 
og kan man eventuelt bortskaffe dem 
mere hensigtsmæssigt – for eksempel ved 
at affaldet bruges som inputressource i 
egen eller andres produktion?

tydeligere til udtryk, når den råvare der 
bruges, rent faktisk består af affald fra en 
anden produktion. Det kan for eksempel 
være metalstøvet fra stålbearbejdning 
eller bestemte typer plastaffald, der kan 
omdannes, og anvendes som ny ressource 
i en additiv fremstillingsproces. Ydermere 
– ud over selve produktionsprocessen – så 
kendetegnes de fleste forretningsmodel-
ler, der baserer sig på additive manufactu-
ring, ved, at der ikke produceres til lager. 
Og på den måde undgås overproduktion 
og spild af ressourcer også den vej rundt.

Idéen med at tænke cirkulært og undgå 
spild går igen i flere andre af fondens 
initiativer inden for bæredygtig produk-
tion. Med ready2LOOP sætter vi fokus på 
den cirkulære økonomi. Det gør vi ved at 
stille praksisnære værktøjer til rådighed, 
og hjælpe virksomheder til at indgå i 
den industrielle omstilling i retning mod 
cirkulære forretningsmodeller.

Gennem projektet kigges der blandt 
andet på tilbagetagningsordninger og 
produktinnovation, men i det hele taget 
kommer ready2LOOP hele vejen rundt 
om de danske virksomheders jagt på mere 
cirkulære og bæredygtige forretnings-
modeller – herunder også strategiske, 

Dansk AM Hub

Besøg eksempler fra 
dansk erhvervsliv hvor 
3D-print har forbedret 
forretningen.
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organisatoriske, teknologiske og markeds-
mæssige udfordringer, samt naturligvis 
samarbejder på tværs af værdikæder, 
virksomheder og brancher.

Erfaringer og viden fra ready2LOOP 
udgør desuden et væsentligt fundament 
i projektet Wastelife, der stiller skarpt 
på spildstrømme i industrien. Det gøres 
primært ved at uddanne ledelserne i 35 
industrivirksomheder og hjælpe dem 
med teknisk ekspertise og kortlægning 
af potentialer og barrierer i den enkelte 
virksomhed. Med det forarbejde in mente 
går projektet yderligere i indgreb med 

af overskudsmaterialer, så materialet i 
større omfang kan blive til eller indgå i 
nye produkter fremover. På den måde er 
projektet med til at vise, at også kom-
plekse overskudsprodukter kan anvendes 
i nye sammenhænge, så de ikke behøver 
at blive smidt ud som affald. Og dermed 
kan projektet hjælpe virksomheder med 
at optimere ressourceudnyttelsen og 
reducere affaldsproduktionen.

Ressource- og affaldsudfordringerne ræk-
ker langt ud over industrien og virksom-
hedernes fire vægge. Affald deponeres og 
findes mange uhensigtsmæssige steder og 
det går ofte ud over miljø og natur. Med 
projektet Next Step sætter Industriens 
Fond fokus på de store mængder af hav- 
og husholdningsplast, der med fordel kan 
genanvendes i stedet for at blive efterladt 
i naturen.

Projektet består grundlæggende af fire 
faser, hvor der i første fase identificeres en 
række værdikæder, hvor plasten kan spille 
en rolle. I projektets anden fase opstartes 
værdikædesamarbejderne og der arbejdes 
med produkt-, design- og forretningsud-
vikling. I tredje fase udvikles afsætnings-
klare produkter, og afslutningsvist bliver 
projektets resultater formidlet bredt. 

virksomhedernes forretningsmodeller 
og gentænker dem på baggrund af nye 
idéer baseret på cirkularitet og udnyttelse 
af både ressourcer og det eksisterende 
spild i virksomheden. Målet er bedre 
ressourceudnyttelse og mindre affalds-
generering og projektet bidrager dermed 
både økonomisk og imagemæssigt til en 
stærkere konkurrencekraft.

Mens indsatserne i Wastelife-projektet 
blandt andet beskæftiger sig med meka-
nisk eller kemisk behandling af spildma-
teriale, så stiller projektet ReshapeWaste 
mere skarpt på upcycling og recycling 

Målet er at plastprodukter i langt højere 
grad genanvendes og at virksomheder 
dermed i mindre grad skal bruge res-
sourcer, energi og økonomi på at lave nye 
materialer og produkter fra bunden af.

Industriens energiforbrug er også et 
opmærksomhedspunkt for Industriens 
Fond. Udfordringen kan grundlæggende 
deles op i to. Industrien bruger for det 
første for meget energi, og for det andet, 
så er den energi som bruges, ofte fremstil-
let af fossile brændsler. Den måde at gøre 
tingene på, skal udfases.

ready2LOOP

Flere virksomheder har  
allerede benyttet sig af viden 
og værktøjer fra ready2LOOP. 
Læs om erfaringerne her.

Wastelife

Flere virksomheder har været 
igennem Wastelife-projektet. 
Læs om erfaringerne her
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https://www.wastelife.dk/afsluttede-caseforloeb
https://oceanplasticforum.dk/da/next-step-fra-hav-til-hylde/
https://industriensfond.dk/projekt/reshapewaste/
https://ready2loop.org/en/group/11/Our+cases
https://www.wastelife.dk/


Derfor har vi, med projektet Elektrifice-
ring 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 virk-
somheder, så de fremadrettet benytter 
grøn strøm i stedet for fossilt brændsel for 

Ydermere styrkes relationen mellem 
kunde og leverandør ofte når der laves 
længerevarende serviceaftaler. Sådanne 
relationer kan bidrage til et øget fokus 
på fælles innovation, tilbagetagningsord-
ninger og forbedringstiltag baseret på for 
eksempel brugs- og adfærdsdata. På den 
måde bidrager arbejdet med servitization 
også til den grønne omstilling og styrker 
potentielt forretningen hos både leveran-
døren og hos kunden i den anden ende 
– og det er også i det lys, at Industriens 
Fond skubber yderligere til erhvervslivets 
arbejde med netop servitization gennem 

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 omstil-
lingsværktøjskasse 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 produk-
tion 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 pro-
duktsortiment. Vedligehold og løbende 
servicering er ofte en del af sådanne 
servicepakker og det samme kan garantier 
være. Alt sammen faktorer der taler for 
længere levetid og driftsoptimering af 
det enkelte produkt – og dermed også et 
bidrag til et mere bæredygtigt forbrug.

Elektrificering af industrien

20 virksomheder har indledt 
omstillingen mod et grøn-
nere energiforbrug. Læs om 
resultater og erfaringer her

Servitization

Læs 20 cases om  
virksomheder der har  
brugt servitization til at 
optimere forretningen
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https://eliindustrien.dk/
https://eliindustrien.dk/
https://servitize.dk/da/
https://eliindustrien.dk/cases/
https://servitize.dk/da/cases/


et helt nyt initiativ kaldet Fremtidens 
Bæredygtige Servicekoncepter.

En anden tilgang til grøn omstilling er at 
angribe udfordringen gennem tætte vær-
dikædesamarbejder. Ved at sætte fokus på 
bæredygtighed og ESG i Værdikæder, kan 
idéudvekslingen og konkrete løsninger 
føres både opad og nedad gennem kæder 
af leverandører og samarbejdspartnere. 
På den måde foldes omstillingstiltag 
bredt ud, så de når ud over den enkelte 
virksomhed og i stedet for kan håndtere 
eventuelle cirkularitets- eller designud-
fordringer på en langt større klinge, hvor 

alle kædens led er klar til at udtænke og 
implementere de aftalte forbedringer og 
innovationer i fællesskab.

Innovation og omstilling spiller også en 
afgørende rolle i projektet REKON og 
hos Center For Modularisering. Med en 
modulær tilgang til produktdesign og 
produktionsopbygning arbejder begge 
initiativer på at gøre dansk industri mere 
omstillingsparat.

Markedet forventer i stigende omfang 
korte leveringstider og derfor skal danske 
virksomheder være i stand til – hurtigt 
– at kunne indarbejde innovationer og 
produkttilpasninger, og efterfølgende 
producere og levere kvikt.

I takt med at kunder hele tiden efterspør-
ger grønnere løsninger og mere bæredyg-
tige produkter, så intensiveres behovet 
for innovation og dernæst også evnen til 
hurtigt at kunne levere det forbedrede 
produkt. 

Ved at blive i stand til at møde det 
efterspørgselspres så stilles danske 
virksomheder bedre i den internationale 
konkurrence og er samtidigt med til at 
accelerere den grønne omstilling.

REKON

Mød nogle af de  
virksomheder, der har  
brugt værktøjerne fra 
REKON-projektet
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https://industriensfond.dk/projekt/baeredygtige-servicekoncepter/
https://industriensfond.dk/projekt/baeredygtige-servicekoncepter/
https://industriensfond.dk/projekt/esg-i-vaerdikaeder/
https://www.rekon.dk/
https://modularization.net/partners/
https://www.rekon.dk/cases


Ved at sætte fokus på
bæredygtighed og ESG i Værdikæder, kan
idéudvekslingen og konkrete løsninger
føres både opad og nedad gennem kæder
af leverandører og samarbejdspartnere.

Agil innovation er også på agendaen i pro-
jektinitiativet MADE FAST. Med projektet 
giver vi danske produktionsvirksomheder 
bedre muligheder for at udvikle og teste 
nye digitale løsninger og nye bæredygtige 
tiltag. Gennem den nationale klynge for 
avanceret produktion, Manufacturing 
Academy of Denmark, bredes erfaringer 
fra projektet, og de mange virksom-
hedsforløb, ud i hele den danske pro-
duktionssektor og de gode bæredygtige 
løsninger kan derfor hurtigt nå bredt ud i 
industrien.

Initiativets altoverskyggende målsæt-
ning er at skabe absolut afkobling hos 
så mange virksomheder som muligt, 
med udgangspunkt i virksomhedens 
eksisterende forretning. Altså er målet at 
omstille virksomhederne, så de belaster 
klimaet og miljøet mindre og mindre, 
selvom virksomheden fortsat øger sin 
omsætning og indtjening.

Afkoblingsprojektet går holistisk til værks 
og beskæftiger sig med tre forskellige 
fagområder, når der tages fat i virksom-
hedernes udfordringer. Dels arbejdes 

I en af de helt store grønne omstillings-
indsatser i den danske industri – det 
ambitiøse initiativ Afkobling 2030 – er 
metodevalget fokuseret omkring missi-
onsorienteret innovation. Gennem ambi-
tiøse og konkrete målsætninger arbejder 
projektet ud fra et agilt, eksperimente-
rende og samarbejdende mindset med 
henblik på at skabe en forandringsfokuse-
ret tilgang, hvor hele økosystemet og alle 
involverede virksomheder i fællesskab 
sigter efter at løse nogle af de komplekse 
problemstillinger, der uvægerligt knytter 
sig til den grønne omstilling.

der med at kapacitetsopbygge virksom-
hederne, så de bedre kan engagere sig i 
omstillingsprocessen, dels udvikles og 
styrkes samarbejdet med eksterne kunder, 
leverandører og partnere og sidst, men 
ikke mindst, arbejdes der med forbedrin-
ger i produkter, processer og forretnings-
modeller gennem bedre materialevalg, 
mere velvalgte designløsninger eller andre 
forbedringstiltag.

MADE FAST

Se videoen om 
MADE FAST her

14

Årsberetning
  Projekter

https://www.made.dk/made-fast/
https://industriensfond.dk/projekt/afkobling-2030/
https://industriensfond.dk/projekt/afkobling-2030/
https://www.youtube.com/watch?v=FtzOiQ_oGRo


Selvom Danmark er en pionérnation inden 
for grøn energi og miljøteknologi, (...) så 
er alt for få virksomheder i den danske 
produktionssektor reelt bæredygtige.

Øget appetit og mere fokus  
på den grønne omstilling

Grøn omstilling og bæredygtig produk-
tion opstår ikke af sig selv. Den skal drives 
fremad af de mange dygtige ansatte i og 
omkring dansk erhvervsliv, og så skal den 
understøttes af en inspirerende og kon-
struktiv offentlig debat om bæredygtig 
produktion.

Med det udgangspunkt har Industriens 
Fond støttet tre fellowships, hvor erhverv-
sjournalister kan dygtiggøre sig inden for 
konstruktiv journalistik og bæredygtig 
produktion. Med uddannelsen kan 
der komme et større, mere kvalificeret 
og mere løsningsorienteret fokus på 
bæredygtighedsagendaen i Danmark 

Selvom Danmark er en pionérnation 
inden for grøn energi og miljøteknologi, 
og mange danske iværksættere vil levere 
løsninger til den grønne omstilling, så 
er alt for få virksomheder i den danske 
produktionssektor reelt bæredygtige.
Derfor er der behov for forandring og 
det kræver et radikalt gearskifte for at få 
virksomhedernes produkter, processer 
og forretningsmodeller gjort cirkulære, 
grønne og bæredygtige.

Til gengæld ligger der store gevinster og 
venter i horisonten. Reducerede omkost-
ninger, flere kunder, gladere kunder, gode 
muligheder for at tiltrække talent og et 
forbedret renommé. Den slags gevinster 
styrker virksomhedernes konkurrence- 
evne og derfor kommer vi også i frem- 

tiden til at arbejde med bæredygtig pro-
duktion, cirkulær økonomi, biodiversitet 
og andre grønne tematikker i Industriens 
Fond.

og i dansk erhvervsliv, og hensigten er, 
at det skal få flere virksomheder til at 
sætte sejl og påbegynde eller accelerere 
omstillingen til en mere grøn og cirkulær 
forretningsmodel.

Et øget fokus på bæredygtighed i den 
offentlige debat er også baggrunden 
for Industriens Fonds engagement i 
Verdensmålenes Plads. Pladsen danner 
hvert år ramme om en konstruktiv debat 
om verdensmål og bæredygtighed på 
folkemødet på Bornholm. Også her er 
formålet at skabe bred opbakning til den 
grønne omstilling, så ansatte og ledere i 
og omkring dansk erhvervsliv får smag 
for ambitionerne om at skabe verdens 
mest bæredygtige produktionssektor her 
i Danmark.
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https://industriensfond.dk/projekt/fellowships/
https://www.facebook.com/Verdensmaalenes.Plads/


Cybersikkerhed

Erhvervslivets brug af digitale løsninger 
gælder både internt i virksomhederne, 
hvor data og digitalisering bruges til at 
optimere forretningen og øge produktivi-
teten, men det gælder i høj grad også for 
de produkter, løsninger og serviceydelser 
som de danske virksomheder leverer til 
kunder over alt på kloden og som for 
eksempel kobles op på internettet for at 
skabe højest mulig værdi og produkti-
vitet.

De mange muligheder der ligger i at 
digitalisere, er attraktive for alle virk-
somheder på tværs af dansk erhvervsliv. 
Men med den høje grad af digitalisering 
kommer også en øget skrøbelighed 
overfor cyberangreb.

Konsekvensen ses allerede flere steder i 
erhvervslivet hvor phishing, social engi-
neering, identitetstyveri, ransomware, 

Digitalisering, digitale forret-
ningsmodeller, IT-løsninger, 
big data, kunstig intelligens, 
dataanalyse og kommunikation 
via cyberspace fylder meget i 
Danmark og i dansk erhvervsliv. 
Og alt tyder på, at det vil fylde 
mere og mere i fremtiden.

Projekter

16

Årsberetning
  Projekter



malware, vira, DDoS-angreb, DNS-
spoofing og andre former for hacking er 
blevet en del af hverdagen.

Den slags cyberhændelser kan skade 
kritiske dele af forretningen, kompro-
mittere data og stille virksomheder i et 
dårligt lys overfor kunder, myndigheder 
og samarbejdspartnere.

For virksomheder, der rammes af cybe-
rangreb, er det ofte en dyr omgang, der 
både på den korte og på den lange bane 
kan være med til at svække konkurren-

renceparameter hvor danske virksom-
heder placerer sig forrest i feltet, og den 
indsats handler blandt andet om ny 
viden, om bedre adfærd, om relevante 
kompetencer og om innovation og iværk-
sætteri inden for cybersikkerhed. 

Og så skal det gøres tydeligt for omver-
denen, når en virksomhed vægter 
cybersikkerheden højt, så både kunder, 
samarbejdspartnere og investorer kan se, 
når en virksomhed arbejder seriøst med 
at sikre både sig selv og de produkter som 
sælges.

Synliggørelse af cyber- 
sikkerhed skal øge salget
For at fremvise at man som virksomhed 
arbejder målrettet med beskyttelse af 
produkter, IT-infrastruktur og data, skal 
virksomheder kunne skilte med sine 
evner inden for cybersikkerhed og digital 
ansvarlighed.

Derfor har Industriens Fond lanceret 
D-mærket, som gør det tydeligt for 
eksisterende og potentielle kunder og 
samarbejdspartnere, at en virksomhed 
er struktureret, strategisk, kompetent og 

ceevnen. Derfor er det vigtigt, at danske 
virksomheder bliver bedre til at arbejde 
med cybersikkerhed.

Industriens Fond arbejder derfor 
målrettet med cybersikkerhed i dansk 
erhvervsliv. Det gøres gennem et dedi-
keret cybersikkerhedsprogram, der har 
fokus på at gøre danske virksomheder 
førende inden for udvikling og brug af 
sikre digitale løsninger.

Programmet arbejder for, at cybersik-
kerhed i højere grad bliver et konkur- 

Udbytte af D-Mærket

Se hvad virksomhederne 
Dubex A/S, Sure’it Aps, 
Lexoforms A/S, Fru Hedevig 
Quidings Legat og ViSikrer 
ApS har fået ud af D-Mærket

Industriens Fonds cybersikkerhedsprogram

Industriens Fonds cybersikkerhedsprogram har især fokus på viden,  
innovation og kompetencer i sit arbejde med at gøre cybersikkerhed  
til en konkurrencefordel for danske virksomheder.
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https://d-maerket.dk/
https://d-maerket.dk/cases/
https://industriensfond.dk/vores-fokusomrader/cybersikkerhed
https://erhvervsstyrelsen.dk/40-procent-af-de-smaa-og-mellemstore-virksomheder-har-lav-digital-sikkerhed


Innovation øger  
cybersikkerheden
Den tiltagende digitalisering af dansk 
og internationalt erhvervsliv betyder, at 
software, data, IT og internetopkoblinger 
er indeholdt i langt de fleste produkti-
onsprocesser og forretningsmodeller. 
Eller er på vej til at blive det.

Derfor skal der tages højde for cybersik-
kerheden når virksomheder innoverer. 
Både med henblik på at beskytte de nye 
produkter og leve op til gængse forvent-
ninger hos forbrugere i markedet, men 
også for at sikre, at produkterne er særligt 
attraktive og skiller sig ud fra vrimlen ved 
at have et højt sikkerhedsniveau.

For at sætte innovation højere op på 
cybersikkerheds-agendaen i danske virk-
somheder – og for at gøre cybersikkerhed 
til en fast del af produktudviklingen i 
dansk erhvervsliv – har Industriens Fond 
iværksat CyPro-projektet.

Projektet stiller skarpt på internet of 
things og beskæftiger sig således med de 
særlige sikkerhedsforanstaltninger som 
er nødvendige når fysiske produkter og 
enheder kobles på internettet.

ambitiøs når det kommer til IT-sikkerhed 
og ansvarlig dataanvendelse.

Mærkningsordningen gør det muligt for 
virksomheder med et højt sikkerhedsni-
veau at skille sig positivt ud i markedet. 
På den måde er D-mærket med til at gøre 
cybersikkerhed til et konkurrencepara-
meter og stiller samtidigt en lang række 
af relevante krav til de virksomheder, der 
ønsker at bruge D-mærket.

Kravene handler blandt andet om teknisk 
IT-sikkerhed, transparens, algoritmer, 
kunstig intelligens, etik, ledelsesforank-
ring og kontrol med data og dataanven-
delse. Og for at hjælpe virksomheder med 
at opfylde de afgørende sikkerhedskrav 
og gældende kriterier, har D-mærket 
udviklet et stort rådgivningsunivers, et 
letanvendeligt selvevalueringsværktøj og 
derudover afholdes der løbende arrange-
menter, hvor virksomheder kan få viden 
om og hjælp til at erhverve sig D-mærket.

Den rivende udvikling, hvor hurtigere 
og mere stabile trådløse internetfor-
bindelser vinder frem i hele verden, 
betyder, at IoT-produkter udbredes og 
efterspørges i et stadigt større omfang. 
Og i det lys bliver IoT-sikkerhed og cyber-
sikker innovation mere og mere relevant 
at mestre for de danske producenter.

Selvom CyPro-projektet særligt har fokus 
på, rent teknisk, at styrke cybersikker-
heden i virksomheders fysiske produkter, 
så lægger projektet også stor vægt på at 
uddanne ledelseslaget i små og mellem-
store virksomheder og på at sikre, at 
viden og erfaringer fra virksomhedernes 
tiltag deles og udbredes gennem netværk, 
workshops og forskellige former for 
praksisnære arrangementer.

Det samme gør sig gældende når blikket 
vendes mod softwareløsninger i projektet 
Security by Design. I projektet udvikles 
en række redskaber, der hjælper danske 
softwareudviklere med at indtænke sik-
kerhed i alle faser af softwareudviklingen.
Samtidigt sikrer projektet også at der 
sker et generelt cybersikkerheds-kompe-
tenceløft hos indkøbere, leverandører, 
udviklere og rådgivere på området.

Security by Design

Se hvad virksomheden  
Logos Payment Solutions  
har fået ud af at arbejde  
med Security by Design
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https://industriensfond.dk/projekt/cypro/
https://securitybydesign.alexandra.dk/
http://securitybydesign.alexandra.dk/erfaringer-fra-virksomheder/


Målet med projektet er, at softwareløs-
ninger 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 ydermere bidrager til at 
højne dansk erhvervslivs gode renommé 
som leverandør og eksportør af sikker 
software.

Iværksætteri skaber  
bedre cybersikkerhed
Det går stærkt når man kigger på udvik-
lingen inden for cybersikkerhed. Kampen 
mellem det gode og det onde beskrives 
ofte som et decideret våbenkapløb, hvor 
virksomheder konstant skal investere i og 
implementere nye sikkerhedsløsninger 
for at kunne stå stærkt overfor ubudne 
gæster og fjendtlige aktører.

Den konstante søgen efter sikre pro-
dukter og løsninger er med til at skabe et 
nyt og voksende marked, hvor virksom-
heder, myndigheder, uddannelsesinstitu-
tioner, private husholdninger og mange 
andre organisationer er villige til at 
investere for at sikre sig mod ondsindede 
hackere. En villighed som kun er i yder-
ligere fremmarch, i takt med at lovkrav 
– herunder det kommende NIS2-direktiv 

række andre vigtige opgaver for at hjælpe 
spirende iværksættere inden for cybersik-
kerhed på rette vej.

For eksempel udbydes der challenges 
gennem cyberhubben, hvor særlige 
udfordringer skitseres og efterfølgende 
løses af innovative iværksættere. Og der-
udover hjælper hubben også de danske 
cybersikkerhedsiværksættere med at 
finde risikovillige investorer og med at 
internationalisere forretningen.

– øges og dermed skaber større og større 
interesse for innovative og velfungerende 
sikkerhedsløsninger.

I et sådant attraktivt marked kan danske 
virksomheder opnå høj vækst. Men for at 
få en bid af det voksende markedspoten-
tiale, er der brug for at styrke den danske 
cybersikkerhedsbranche og samtidigt 
understøtte væksten og innovationen 
blandt danske cybersikkerhedsiværksæt-
tere.

For at styrke iværksætteriet og det danske 
økosystem inden for cybersikkerhed har 
Industriens Fond etableret Cyber Hub. 
Med iværksætteri som et altoverskyg-
gende indsatsområde arbejder hubben 
på kryds og tværs af institutioner og 
aktører i og omkring den danske cyber-
sikkerhedsbranche. Målet er at udvikle 
det danske økosystem inden for cyber-
sikkerhed, så der kommer endnu mere 
fart på iværksætteriet gennem et tættere 
samspil mellem virksomheder, klynger og 
vidensinstitutioner – blandt andet for at 
bringe ny forskning i spil i erhvervslivet.

Ud over at understøtte og facilitere et 
stærkt dansk community af iværksættere, 
så udfører den danske cyberhub også en 

Værktøjer baner vejen for 
bedre færdigheder
Industriens Fonds indsats inden for 
cybersikkerhed handler især om at 
øge konkurrenceevnen og dermed 
blive bedre til at gribe de vækst- og 
forretningsmuligheder der opstår ved 
at arbejde innovativt og målrettet med 
sikkerhed og databeskyttelse.

For at nå dertil, skal danske virksomheder 
og deres ansatte, udstyres med relevante 
kompetencer og dermed være i stand 
til at identificere og bruge de rigtige 
metoder og værktøjer til at forbedre og 
beskytte forretningen. Derudover skal de 
have en god adfærd og være dygtige til 

Cyberhub

Besøg virksomhederne i 
cyberhubbens community 
for cyberstartups
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at finde de rette samarbejdspartnere til 
grundig beskyttelse af viden, processer, 
data, produkter og alle de andre ting, 
som skaber værdi for virksomheden og 
dens kunder.

Særligt to af fondens projekter fokuserer 
på at udvikle værktøjer, der skal højne 
sikkerhedsniveauet i dansk erhvervsliv 
gennem kompetenceløft og forbedrede 
færdigheder hos bestyrelsesmedlemmer, 
virksomhedsledere og medarbejdere.

På rejsen mod relevant kompetenceud-
vikling kan både bestyrelser, ledelser og 
medarbejdere nemt fare vild. Det store og 
svært gennemskuelige udbud af cybersik-
kerhedsløsninger, kurser og uddannelses-
forløb kan være svært at få overblik over 
for en lille eller mellemstor virksomhed. 
Det er en kilde til frustration hos virk-
somhederne og kan koste afgørende tid 
og ressourcer inden man er nået frem til 
den rigtige løsning.

På den baggrund har Industriens Fond 
søsat det digitale værktøj HackerStop. 
Med HackerStop kortlægges virksomhe-
dens samlede sikkerhedsniveau, samt det 
eventuelle behov for yderligere videns- og 
kompetenceudvikling.

Derudover vejledes ledelsen, så den kan 
vurdere hvor der bør sættes ind med nye 
indsatser og tiltag, ligesom HackerStop 
også dirigerer virksomhederne videre til 
relevante tekniske løsninger eller uddan-
nelsesmateriale. 

På den måde sørger HackerStop-værk-
tøjet for at den enkelte virksomhed og 
dens medarbejdere fokuserer på de 
rigtige tiltag og hele tiden er opdaterede i 
kampen mod de it-kriminelle.

Cyberhændelser rammer hårdt og har 
store konsekvenser. De er uforudsigelige, 
ondsindede og kommer fra en ofte 
ukendt fjende som kan være svær at 
håndtere og kommunikere med. Og i det 
lys er det selvsagt svært at forberede sig 
på et forestående cyberangreb.

For at give et indblik i kompleksiteten, 
intensiteten og det stressniveau som 
cyberhændelser fører med sig, skaber 
Industriens Fond en virkelighedsnær 
simulator hvor bestyrelsesmedlemmer 
fra dansk erhvervsliv kan prøve et simu-
leret cyberangreb på egen krop. Det gøres 
gennem initiativet Cyberrisk Simulator 
og Træningscenter for Bestyrelser, 
hvor der blandt andet stilles skarpt på 
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governance, risikoanalyse og praksisnær 
træning.

Træningscenteret bemandes af facilita-
torer, vejledere og cyberanalytikere, og 
med et indbygget virtuelt studie under-
støttes det, at undervisning og træning 
kan nå bredt ud til mange virksomheder 
og bestyrelser. 

Ambitionen er at gennemføre mere 
end 300 sessioner i simulatoren og få 
uddannet godt 5.000 danske bestyrelses-
medlemmer og virksomhedsledere inden 
for cybersikkerhed.

Stærke kompetencer  
styrker cybersikkerheden
Danske virksomheders adgang til gode 
kompetencer er et kardinalpunkt for 
dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det 
gælder også inden for cybersikkerhed 
hvor kampen om de kloge hoveder er 
intens. 

Gode kompetencer kommer gennem 
talent, praksisnær træning, uddannelse 
og efteruddannelse. Derfor arbejder 
Industriens Fond med cybersikkerhed og 
kompetenceudvikling på tekniske skoler, 
på erhvervsakademier, på gymnasier, på 

vere og inspirere unge mennesker til 
at kaste sig over emnet og forfølge en 
erhvervskarriere på området.

Med etableringen af det nationale 
community-initiativ CyberSkills og 
afholdelsen af De Danske Cyberme-
sterskaber udvikler og gennemfører 
Industriens Fond en lang række af tiltag 
og aktiviteter, som er særligt henvendt 
til talentfulde unge danskere, der kan 
videreudvikle både evner og interesser 
inden for cybersikkerhed.

Gennem projekterne udvikles nye 
undervisningsmaterialer, målrettede 

universiteter, hos de ansatte i erhvervs-
livet og blandt bestyrelsesmedlemmer og 
ledelser.

Kompetenceudfordringen inden for 
dansk erhvervslivs cybersikkerhed 
handler om såvel kvantitet som kvalitet. 
Og samtidigt er det vigtigt at holde sig 
for øje at kompetencespektret er bredt. 
Således er der brug for både tekniske 
færdigheder og mere humanistiske 
kompetencer, når fremtidens sikker-
hedsløsninger skal udtænkes, udvikles, 
implementeres og løbende vedligeholdes 
og forbedres.

Og så handler kompetencebehovet både 
om sikkerhed og konkurrenceevne. 
For mens truslen fra cyberkriminelle 
stiger løbende og dermed øger behovet 
for beskyttelse og modstandskraft, 
så udvikler markedet for cybersikre 
løsninger sig også år for år. Derfor handler 
det også om at udvikle kompetencer, 
der kan indtænke forretning og kreativ 
innovation i cyberindsatsen.

Industriens Fond arbejder for at flere i 
fremtiden kommer til at interessere sig 
for cybersikkerhed. Derfor har fonden 
iværksat en række tiltag, der skal moti-

uddannelsesforløb og digitale trænings-
værktøjer, der alle har det til fælles, at de 
gør cybersikkerhed til et attraktivt emne 
og samtidigt er med til at kompetenceud-
vikle unge mennesker.

Derudover er CyberSkills vært for et utal 
af arrangementer hvor cybersikkerheds-
interesserede unge kan mødes på kryds 
og tværs af fagligheder og geografi i 
attraktive rammer.

Afholdelsen af De Danske Cyberme-
sterskaber troner særligt frem som et 
tydeligt fyrtårn i fondens unge-indsats på 
cybersikkerhedsområdet.

Cyberskills

Overblik over de mange 
aktiviteter, som CyberSkills 
har gennemført i 2022

Cybermesterskaber

Få en smagsprøve på De 
Danske Cybermesterskaber
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Gennem indledende kvalifikations-
runder, regionale turneringer, trænings-
lejre og en national finale kommer mere 
end 1.000 unge mennesker i berøring med 
cybersikkerhed i løbet af mesterskaberne. 

Og dem der klarer det bedst kommer 
tilmed i betragtning til Det Danske 
Cyberlandshold, der i 2022 opnåede en 
flot førsteplads ved Europamesterska-
berne i Østrig, og som i 2023 tager til 
Norge for igen at forsvare den danske 
fane og de rød-hvide farver.

Men det er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt, 
at unge mennesker – altså de kommende 

generationer af medarbejdere i dansk 
erhvervsliv – bliver dygtigere til at 
arbejde med cybersikkerhed. Cybersik-
kerhedstruslen er nemlig akut og overalt i 
dansk erhvervsliv rammes virksomheder 
dagligt af hackerangreb. Og det gælder 
desværre også hos de små og mellemstore 
virksomheder, der udgør rygraden i 
dansk erhvervsliv.

Derfor skal ansatte, særligt de IT-ansvar-
lige, i alle brancher blive bedre til at 
arbejde med cybersikkerhed. Det kræver 
træning og ny viden. Med et struktureret 
uddannelsesprojekt, kaldet Sikker Cyber, 
føres medarbejdere i dansk erhvervsliv 
gennem virtuelle undervisningsforløb 
bestående af op til syv moduler, der 
omhandler virksomheders ageren før, 
under og efter et cyberangreb og blandt 
andet beskæftiger sig med risikovurde-
ring, generel IT-sikkerhed og beredskabs-
planer.

Også blandt ledelser og bestyrelser er 
der behov for at hæve videns- og kompe-
tenceniveauet. Med projektet Styrkelse 
af Strategiske Cyberkompetencer sætter 
Industriens Fond fokus på direktioner og 
bestyrelsesmedlemmers evner inden for 
cybersikkerhed.

Gennem workshops, uddannelsesforløb, 
konferencer, anbefalinger og guidebøger 
er ambitionen at 20.000 topledere fra 
dansk erhvervsliv kommer i berøring 
med projektet og derigennem kan 
bidrage til et bedre sikkerhedsniveau på 
tværs af alle danske virksomheder.

Stort behov for  
cybersikkerhed
Der er intet der tyder på at kompleksi-
teten, antallet og hårdheden af cyber-
angreb på danske virksomheder aftager. 
I det lys, bliver behovet for et stærkere 
cyberforsvar kun større og større. Som 
konsekvens deraf, vil også efterspørgslen 
efter gode cybersikkerhedsløsninger og 
sikre produkter stige markant i løbet af 
de kommende måneder og år.

Med den rivende udvikling in mente, er 
det vigtigt, at alle i dansk erhvervsliv er 
opmærksomme på trusler og muligheder 
inden for cybersikkerhed. 

For at tydeliggøre vigtigheden af cyber-
sikkerhed helt generelt, satte Industriens 
Fond emnet på dagsordenen gennem 
awareness-initiativet Cybersikkerhed For 
Sjov, der med kickstart på Folkemødet 
tog rundt omkring i Danmark og stillede 

skarpt på cybersikkerhed ud fra en mere 
håndgribelig og humoristisk vinkel.

Og med løbende samtaler og aktiviteter 
på tværs af det danske økosystem af 
aktører inden for erhvervsliv og cybersik-
kerhed vedbliver Industriens Fond også 
med at fremhæve cybersikkerhed som 
værende et altafgørende konkurrencepa-
rameter for danske virksomheder, når de 
skal bevæge sig ud på det globale marked 
– og at emnet derfor skal vedblive med at 
være meget højt på dagsordenen i lang 
tid frem.

Dansk guld

Se hvordan det gik til, da 
Danmark vandt EM i  
cybersikkerhed 2022
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I løbet af 2023 forventes særligt to emner 
at fylde meget hos Industriens Fonds 
cyberprogram. Dels har fonden efter-
spurgt nye projektforslag via et  
ACTION:CALL om cybersikre værdi-
kæder, dels kommer fonden til at stille 
skarpt på NIS2-direktivet og dets følge-
virkning på dansk erhvervsliv.

Med det cybersikkerhedsfokuserede 
ACTION:CALL ønsker Industriens Fond at 
stille skarpt på den enkelte virksomheds 
håndtering af værdikæden set ud fra et 
cybersikkerhedsperspektiv, men også at 
fokusere på et styrket samspil mellem 
virksomheder på tværs af værdikæder 

om at skabe bedre cybersikkerhed. 
Ambitionen er at Industriens Fond med 
udgangspunkt i det målrettede ACTI-
ON:CALL, der havde deadline i slutningen 
af februar, kan igangsætte en række nye 
initiativer og projekter om cybersikre 
værdikæder i løbet af 2023.

Også NIS2-direktivet får en hovedrolle 
i 2023. Direktivet skærper kravene til 
cybersikkerhed på tværs af lande og 
sektorer og har direkte kurs mod dansk 
lovgivning og dermed også danske 
virksomheder. 

Med det afsæt har Industriens Fond 
igangsat en kortlægning, der skal afsøge 
omfang, konsekvenser og muligheder 
for dansk erhvervsliv og dermed sikre, 
at virksomhederne er på forkant med 
udviklingen og er klar til at håndtere 
eventuelle implementeringsudfordringer.

Det er tydeligt, at direktivet vil medføre 
umiddelbare omkostninger for mange 
danske virksomheder. Men hvis virk-
somhederne kommer godt fra start med 
implementeringen, så kan omkostnin-
gerne og rettidig omhu omdannes til 
konkurrenceevne og øget omsætning.

Og det er i den henseende, at fonden 
altså kommer til at følge direktivet og 
dets vej fra EU til Danmark og videre 
ud i det danske erhvervsliv – i første 
omgang gennem kortlægningen, som vil 
vise hvem der umiddelbart rammes og 
desuden vurdere hvor parate de er til at 
håndtere de nye krav.

Som konsekvens af den voksende 
cybertrussel, der konstant hænger over 
hovedet på de danske virksomheder, 
er det helt logisk – og nødvendigt – at 
Industriens Fond også i de kommende 
år kommer til at beskæftige sig intensivt 
med cybersikkerhed. Blandt andet med 
fokus på beredskab og modstandsdyg-
tighed.

Men særligt interessant er det at stille 
skarpt på sammenhængen mellem cyber-
sikkerhed og konkurrenceevne. 

Hen mod slutningen af 2022 lancerede 
Industriens Fond derfor Danmarks nye 
cyberbaromenter, der undersøger om 
virksomheders cybersikkerhedstiltag og 
proaktive arbejde med cybersikkerhed 
også fører til konkrete konkurrencefor-
dele for virksomheden.

Det korte svar er, at det gør de. Og den 
gennemgående konklusion er faktisk at 
virksomheder der foretager flere cyber-
sikkerhedstiltag opnår flere konkurren-
cefordele. Fremadrettet følger det nye 
cyberbarometer løbende udviklingen 
inden for cybersikkerhed og konkurren-
cekraft via årlige målinger, og tanken er, 
at barometeret ikke blot skal måle, men 
også skubbe til udviklingen, så aktører 
i og omkring dansk erhvervsliv tydeligt 
kan se hvilke tiltag, der skaber de største 
positive forandringer og bedst forbedrer 
konkurrenceevnen i de danske virksom-
heder.
 

Cybersikkerhed for sjov

Hør hvorfor initiativet  
Cybersikkerhed For Sjov var 
med på Folkemødet i 2022.

Cyberbarometer

Besøg Cyberbarometeret  
på Industriens Fond's  
hjemmeside.
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Nye teknologier

Den teknologiske udvikling påvirker alle 
dele af en virksomhed. Produktionen 
kan effektiviseres, produkterne kan 
forbedres, organisationen kan optimeres 
og relationen til såvel potentielle som 
eksisterende kunder kan styrkes gennem 
digitalisering og nye teknologier.

I takt med at teknologier indtager virk-
somheder og hele samfund verden over, 
så bliver det i stigende grad afgørende 
for dansk erhvervslivs konkurrenceevne, 
at også de danske virksomheder evner at 
udvikle og tage nye teknologier til sig, og 
omsætte dem til vækst og værdi på en 
ansvarlig og bæredygtig måde.

Den udvikling vil vi gerne bakke op om i 
Industriens Fond. Vi arbejder derfor for, 
at danske virksomheder bliver førende 
i at udvikle og anvende nye teknologier 
intelligent og ansvarligt, og at danske 

Virksomheder der formår 
at udvikle, implementere og 
udnytte ny teknologi på en god 
måde, øger sin konkurrence-
kraft. Ser man tilbage i tid, så er 
historien fyldt med eksempler 
på teknologier, der radikalt, og 
ofte på kort tid, har vendt op og 
ned på alt. Og historien gentager 
sig. Også i de kommende år står 
vi som erhvervsliv, borgere og 
samfund på dørtærsklen til 
store teknologiske forandringer.

Projekter
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virksomheder dermed bliver i stand 
til at styrke forretningen ved at bringe 
avancerede teknologier i anvendelse.

Således sætter vi ind med projekter og 
aktiviteter i og omkring dansk erhvervsliv 
med henblik på at styrke både forstå-
elsen, anvendelsen og udviklingen af nye 
teknologier, så ny teknologi, i alle dens 
afskygninger, kan bidrage til at styrke 
dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
Ambitionen er, at danske virksomheder 
rustes til en teknologisk fremtid hvor 
alle ansatte forstår at navigere i nye 
teknologitrends og formår at forholde 
sig konstruktivt til spørgsmål om etik og 
ansvarlighed.

Virksomhederne skal blive bedre til at 
spotte nye trends og udviklinger, der 
er vigtige for deres marked og konkur-
renceevne. Og samtidigt skal ledelserne 
have en særligt stærk teknologiforståelse, 
så de kan lede, investere i og integrere 
nye teknologier i virksomheden. Det er 
blandt andet i det lys, at vi har igangsat 
SME Navigator, hvor små og mellemstore 
danske virksomheder bruger en horizon 
scanning-platform, der via kunstig 
intelligens hjælper virksomhederne med, 
på et meget tidligt stadie, at opnå indsigt 

fonden blandt andet skarpt på at skabe 
teknologitunge økosystemer, styrke diver-
siteten i dansk erhvervsliv og sikre at der 
altid er både kompetencer til rådighed og 
gode muligheder til stede her i Danmark 
for at udvikle, afprøve og udnytte fremti-
dens teknologiske løsninger og omsætte 
dem til vækst og indtjening.

I en global konkurrence hvor tekno-
logiudnyttelse og evnen til at forny 
sig er afgørende for forretningen, skal 
innovation stå højt på agendaen. Danske 
virksomheder skal konstant kunne 
omstille forretningen for hele tiden at 
være relevant overfor sin målgruppe. Et 
innovativt og visionært mindset er derfor 
essentielt i enhver væksthungrende 
virksomhed.

Netop derfor skal innovation og evnen 
til at forny sig, sættes øverst på agendaen. 
Alle virksomheder kan nemlig forbedre 
sig, uanset hvor godt det går og derfor 
står Industriens Fond bag en innovations-
test, der kan tage pulsen på innovations-
niveauet i danske produktionsvirksom-
heder. Med testen kan man se, hvordan 
man placerer sig i forhold til godt 1.800 
andre sammenlignelige virksomheder, og 
desuden få indblik i de indsatsområder, 

i globale, teknologiske, samfundsmæssige 
og forretningsmæssige udviklinger, der 
har og vil få betydning for den enkelte 
virksomheds forretning i fremtiden.

Hensigten er, at virksomhederne bliver 
bedre til at udnytte nye teknologier, både 
når det handler om at forbedre produkti-
onen, men også når det gælder om at gøre 
virksomhedens produkter, services og 
forretningsmodeller mere teknologiske 
og dermed mere sofistikerede, unikke, 
værdiskabende og konkurrencedygtige 
på det globale marked.

Men teknologien skaber ikke sig selv. Alt 
det rundt om teknologierne arbejder vi 
også på at forbedre. Vi understøtter, at 
danske virksomheder til stadighed bliver 
mere innovative og at flere iværksættere 
får succes med deres teknologibaserede 
forretningsidéer. I den forbindelse 
arbejder vi for at styrke samspillet 
mellem forskning og det private 
erhvervsliv, og mellem teknologibaserede 
iværksættere og etablerede virksom-
heder.

Og så arbejder vi for, at Danmark løbende 
bliver mere og mere attraktivt at drive 
forretning i. I den forbindelse stiller 

hvor man som virksomhed kan forbedre 
sig.

Værktøjet bredes løbende ud gennem 
erhvervsfremmeaktører over alt i Dan-
mark og ved at sætte fokus på innovation 
sigter Industriens Fond efter at inspirere 
til flere dybdegående innovationsdrøf-
telser i de danske virksomheder, så flere 
virksomheder innoverer oftere, og flere 
ydermere rammer plet med innovations-
tiltagene og derigennem styrker konkur-
renceevnen.

Innovationstest

Med en databaseret innovati-
onstest vil Industriens Fond 
inspirere danske virksom- 
heder til at innovere  
oftere og bedre.
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Teknologi til  
hele erhvervslivet
Teknologi findes i utallige former og 
funktioner, og anvendelsesmulighederne 
er mange. På tværs af erhvervslivet sker 
der i disse år en hastig digitalisering i 
mange dele af forretningen. Det giver 
nye muligheder for dataopsamling og 
dataudnyttelse.

Med en ambition om at gøre Danmark og 
dansk erhvervsliv førende inden for kom-
mercielt brug af kunstig intelligens, har 
Industriens Fond etableret AI Denmark.
Via strukturerede virksomhedsforløb, 
community-opbygning og uddannelse-
saktiviteter målrettet til små og mellem-
store virksomheder, arbejder AI Denmark 
for at styrke AI-baseret forretningsudvik-
ling og iværksætteri i dansk erhvervsliv.

Hensigten er, at danske virksomheder 
over en bred kam, skal blive bedre til at 
skabe værdi på baggrund af store data-
mængder og derigennem øge konkurren-
ceevnen ved at automatisere processer, 
optimere produkter og forbedre kun-
dernes brugeroplevelser.

Særligt kundedata rummer et stort 
potentiale. Inden for salg, kommunika-

virksomhederne aktivt anvender kunde-
data, 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.

Også inden for de mere klassiske indu-
strielle subtraktive fremstillingspro-
cesser arbejder Industriens Fond for at 

tion og onlinehandel har der i mange 
år været tradition for at indsamle og 
registrere data i kundekartoteker og 
databaser. Over tid har ny teknologi og 
omfattende digitalisering gjort data-
mængderne større og lettere at udnytte, 
mens også antallet af parametre og 
datapunkter er udvidet.

Gennem projektet Datadreven Kun-
deindsigt vil Industriens Fond derfor 
hjælpe danske virksomheder med at 
bruge de mange data på den bedst 
mulige måde. Projektets analyse af godt 
500 virksomheder viser, at 44 procent af 

opkvalificere kompetenceniveauet i den 
danske produktionssektor. Det gøres 
i samarbejde med Danish Advanced 
Manufacturing Research Center, der 
fremadrettet kommer til at opskalere sine 
aktiviteter, herunder at udpege og teste 
nye teknologier, og efterfølgende udvælge 
og implementere ny teknologi i praksis i 
de danske produktionshaller.

De mange muligheder som nye tekno-
logier tilvejebringer, sætter turbo på 
virksomheders konkurrencekraft og 
indtjening. Men teknologierne skaber 
ofte debat og danner til tider grundlag 
for kontroversielle forretningsmodeller 
med utilsigtede konsekvenser.

Derfor arbejder vi for at teknologi og 
ansvarlighed går hånd i hånd. Den 
danske tradition for at udvikle etiske og 
bæredygtige løsninger er et aktiv i en 
verden, hvor for eksempel digital tekno-
logi i stigende grad er genstand for både 
misbrug og stor skepsis.

Ansvarlig teknologianvendelse må og 
skal derfor være en dansk styrkeposition 
– en ambition som fonden kontinuerligt 
arbejder for på tværs af vores projektpor-
tefølje og aktiviteter, hvor virksomheder 

AI Denmark

Hos AI Denmark præsenteres 
en række case-eksempler, 
hvor virksomheder gør brug 
af kunstig intelligens

Datadreven kundeindsigt

Svar på 21 spørgsmål og 
benchmark din virksomheds 
evne til at bruge kundedata.
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hjælpes til at anvende data og teknologi 
på en ansvarlig og etisk måde, og blandt 
andet tager højde for tematikker som 
cybersikkerhed og bæredygtighed.

Teknologi der møder  
trends og globale behov
Den teknologiske udvikling ses over alt. 
Til lands, til vands, i luften og efter-
hånden også langt ud i rummet. Det 
er med til at forandre hele samfund og 
adskillige brancher, byer og borgeres liv. 
Både herhjemme og internationalt.

Der hvor nye teknologier er mest synlige 
og hurtigst opnår stor impact, er når de 
besvarer store globale udfordringer og 
konkrete behov.
Når Industriens Fond beskæftiger sig 
med nye teknologier, er det derfor ofte på 
områder hvor den globale efterspørgsel 
er stor eller forventes at blive det i 
fremtiden. For eksempel på områder 
som sundhed, bæredygtig produktion, 
cybersikkerhed, urbanisering, energi og 
grøn omstilling.

Sidstnævnte er et godt eksempel på en 
global udfordring som hele verden søger 
svar på. Jagten på grøn energi er sat ind 
over alt på kloden og efterspørgslen på 

teknologiske løsninger er stor, akut og 
voksende. Her skal dansk erhvervsliv 
i højere grad gøre sig gældende. Både 
som leverandør af gode løsninger, men 
også som et levende laboratorium af 
virksomheder, der udvikler, afprøver 
og implementerer gode energiløsninger 
herhjemme – og som efterfølgende kan 
vises frem, og sælges, til kunder fra hele 
verden.

Særligt to tiltag kendetegner Industriens 
Fonds indsats inden for energiteknologi. 
Med det nye nationale center for ener-
gilagring, DaCES, vil vi sammen med 
forskere og relevante brancheaktører 
knække en af de vigtigste koder på vejen 
mod den grønne omstilling, nemlig 
lagringen af grøn energi. Og med en 
helt ny Digital Energy Hub i Fredericia 
skal økosystemet af energiteknologiske 
virksomheder og iværksættere i Danmark 
kompetenceudvikles, udfordres og 
hjælpes ud på eksportmarkederne hvor 
der både skal hentes viden, talent og inve-
steringer, men også skabes ny omsætning.

En stor energisluger, i både dansk og 
internationalt perspektiv, er byggebran-
chen. Produktion af byggematerialer, den 
omfattende logistik og selve opførelsen 
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af nyt byggeri er energikrævende. Og 
det samme gælder for den efterfølgende 
brug af bygningerne, hvor blandt andet 
opvarmning og nedkøling spiller ener-
gikrævende hovedroller. Det samme 
gør den manglende genanvendelse af 
byggematerialer, når bygninger rives ned.

Det store energiforbrug taler for at ny 
teknologi markant kan forbedre bygge-
processer og byggeriets effektivitet.

Men forbedringspotentialet inden 
for byggeriet berører meget mere end 
energiforbruget. Produktivitet, sikkerhed, 

nities og i branchen som helhed. Ved at 
understøtte det tværgående samarbejde 
bidrager fonden til, at danske byggevirk-
somheder, konsortier og sektoren som 
helhed kan stå stærkere i den globale 
konkurrence.

Globalt er efterspørgslen efter bæredyg-
tigt byggeri og urban teknologi stor og 
voksende på grund af tiltagende urbani-
sering verden over. Men af samme grund 
tiltrækkes nye innovative konkurrenter 
fra nær og fjern, der udfordrer dansk 
erhvervslivs position på markedet. I 
det lys er indsatser for at øge de danske 

ressourceoptimering og driften af byg-
ninger kan alt sammen gøres bedre og 
med et tværgående ConTech Lab arbejder 
Industriens Fond derfor holistisk med 
anvendelsen af ny teknologi inden for 
byggesektoren.

ConTech Lab fungerer som en fælles 
udviklingsplatform, hvor virksomheder 
sammen kan udvikle og eksperimen-
tere med nye måder at benytte data, 
digitalisering og teknologi på. Gennem 
pionérprojekter afprøves nye produkter 
og løsninger i praksis, mens viden og 
læring deles på tværs af udvalgte commu-

byggevirksomheders konkurrencekraft 
af afgørende betydning, og det er i den 
kontekst at ConTech Lab er sat i søen.

I en verden hvor middelklassen vokser, 
levetider forlænges og livsstilssygdomme 
breder sig, bliver sundhed, forebyggelse 
og sygdomsbehandling i øget omfang 
efterspurgt. Villigheden til at betale for et 
langt og godt liv gør det globale sund-
hedsmarked attraktivt. Derfor arbejder 
Industriens Fond med ny teknologi i den 
danske sundhedssektor, med henblik 
på at fastholde, udbygge og udnytte det 
gode renommé som sektoren har globalt.

ConTech Lab

Gennem eksperimenter og 
pionerprojekter arbejder 
ConTech Lab med ny  
teknologi i byggeriet
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Derudover er idræt i stort omfang også 
en underholdningsindustri, hvor store 
events og stadioner samler tusindvis 
af fans. Og uanset om der konkurreres 
om OL-medaljer eller om æren blandt 
amatører, så vil alle gerne vinde for 
enhver pris.

Og på lægterne og bag Tv-skærme kigger 
endnu flere på mens nationale, regionale 
og internationale mesterskaber afgøres 
inden for fodbold, tennis, skiskydning, 
Counter-Strike og alle mulige andre 
sportsgrene.

Med etableringen af DIF Innovation Lab 
stiller Industriens Fond skarpt på den 
voksende industri for idrætsudstyr og 
events. Ved at samle erhvervsliv, idræts-
foreninger og sportsudøvere i et fælles 
innovationsværksted, hvor ny teknologi 
hurtigere kan udvikles, tilpasses og 
afprøves, gøres innovationsprocesserne 
mere strømlinede og rejsen fra den gode 
idé til den første medalje forkortes. 
Og ved at udvide projektet 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 publikumsenga-

Et godt eksempel på fondens indsats er 
Nordic Health Lab, hvor fonden under-
støtter udviklingen og implementeringen 
af nye produkter og løsninger til fore-
byggelse af skader og sygdom. Det kan 
for eksempel være produkter, til brug og 
behandling på hospitaler, til genoptræ-
ning i hjemmet og til pleje og omsorg i 
moderne velfærdssystemer.

Mens købekraften stiger mange steder 
på kloden, så allokeres der stadigt større 
summer til sundhed i bred forstand. 
Dermed er sundhedsområdet et 
attraktivt forretningsområde for dansk 
erhvervsliv og derfor er det vigtigt at de 
danske virksomheder og iværksættere 
kender og mestrer de nye teknologier 
og griber de muligheder som følger i 
kølvandet derpå.

Det globale fokus på sundhed er også 
fundamentet for den store vækst på 
markedet for motion og træning. Udstyr, 
træningsværktøjer og teknologi, der kan 
motivere idrætsudøvere og optimere de 
sportslige præstationer, er i høj kurs.

Villigheden til at betale er stor, når 
guldmedaljen kan anes i horisonten, og 
det skal dansk erhvervsliv lukrere på. 

gement og oplevelsesøkonomi. Potentielt 
rækker den slags løsninger langt ud 
over sportsverdenen – for eksempel til 
øvrige kulturarrangementer, festivaler, 
folkemøder og så fremdeles.

Mens efterspørgslen efter sundhed og 
effektiv behandling vokser verden over, 
så kan det samme siges om fødevarer. 
Mange munde skal mættes og det skal 
gøres effektivt. Men det skal også, i 
stigende omfang, gøres på en klimavenlig 
måde, der tager hensyn til miljø, dyrevel-
færd og biodiversitet. Og så skal fødevare-
sikkerheden være høj.

De krav og behov skal mødes for at de 
danske virksomheder i fødevaresektoren 
fortsat kan stå stærkt internationalt. Her 
spiller ny teknologi i agroindustrien en 
hovedrolle og derfor har Industriens 
Fond søsat projektet Vækst I Agroindu-
strien.

Gennem grundig analyse af kundebehov 
og markedsforhold hjælpes agroindu-
strien til at udnytte ny teknologi og 
data til udvikling af innovative servi-
cekoncepter og en konkurrencedygtig 
produktportefølje på tværs af industrien. 
Nye – ofte digitale – forretningsmodeller 
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udvikles med blik for en sektor, der i 
stigende grad anspores eller tvinges til at 
tænke mere klimavenligt, cirkulært og 
regenerativt for blandt andet at mindske 
energiforbrug, spild og udledningen af 
drivhusgasser.

Ved at igangsætte et teknologibaseret 
og innovationsfokuseret forretnings-
udviklingsprojekt med agroindustrien 
som primær målgruppe, så er en af 
hensigterne, at den dataopsamling og 
produktudvikling som gennemføres 
undervejs, også forplanter sig gennem 
værdikæderne ud mod landbruget og 
fødevareindustrien og dermed kan 
bidrage til at hæve konkurrenceevnen for 
rigtig mange virksomheder i de brancher 
også.

Når virksomheder vil udnytte ny tekno-
logi, så handler det ofte om at prøve ting 
af, lave iterative testforløb, eksperimen-
tere og indimellem kaste sig ud i uvant 
farvand. Her hjælper Industriens Fond 
på flere forskellige måder – blandt andet 
ved at forbinde relevante aktører med 
hinanden eller ved at bære risikoen, når 
banebrydende eller omkostningstunge 
løsninger afprøves.

Begge vækstmuligheder arbejder vi med 
i Industriens Fond. I projektet Global 
Growth Robotics hjælper vi danske 
robot- og dronevirksomheder med at 
indtage flere eksportmarkeder og med 
Cobot Knowledge Lab hjælper vi små 
og mellemstore virksomheder med at 
indkøbe, implementere, programmere 
og udnytte samarbejdende robotter – 
de såkaldte cobots – til at effektivisere 
produktionen og øge produktiviteten.

I det hele taget kan en øget digitalisering 
og teknologianvendelse løfte produk-
tionsapparaterne mange steder i dansk 
erhvervsliv. Og med et projekt som 
Industriel IOT I Realtid understøtter vi 
virksomhedernes brug af ny teknologi, 
innovative IOT-løsninger og det nye 
5G-netværk til at optimere produktions-
processerne i industrien, men også til at 
skabe helt nye og innovative produkter 
baseret på netværksteknologi.

Teknologi og iværksætteri 
hænger tæt sammen
Ny teknologi kommer til verden på 
mange forskellige måder. Universitets-
forskning, virksomheders forskningsaf-
delinger, tilfældigheder i industrien eller 
på anden vis. For at teknologi kommer 

Men det handler også om at gøre mere af 
det, der med sikkerhed virker. Robotter, 
cobots og automatiseringer i produkti-
onen har ofte vist sig at skabe værdifulde 
forbedringer hos især de danske frem-
stillingsvirksomheder. Men det kan blive 
endnu bedre.

Danmark har unikke kompetencer inden 
for robotteknologi. Det kan komme 
endnu flere danske fremstillingsvirksom-
heder til gavn, men derudover ligger der 
fortsat også et uforløst eksportpotentiale 
og venter på at blive forløst.

mange til gavn skal det gøres tilgængeligt. 
Det sker ofte ved at forskning og ny tek-
nologi omdannes til bredt anvendelige 
produkter, som kan kommercialiseres og 
sælges til et stort publikum.
I Danmark har der – gennem længere tid 
– været fokus på, at den gode forskning 
på vores fælles universiteter, i højere grad 
skal munde ud i kommercielle succeser. 
Enten gennem et tættere samarbejde 
mellem forskerne og det etablerede 
erhvervsliv, eller gennem de såkaldte 
spinout-virksomheder, altså iværksæt-
tervirksomheder, der direkte udspringer 
fra universitetet og som baserer sig på ny 
viden og teknologitunge forskningsresul-
tater.

Med det nationale initiativ Open Entre-
preneurship er Industriens Fond gået 
sammen med otte danske universiteter 
for at sætte yderligere fart på kommer-
cialiseringen af dansk forskning gennem 
iværksætteri og intrapreneurship. 
Projektet binder aktører fra forskningen 
sammen med erhvervsfolk. Det sker 
gennem bootcamps, arrangementer, 
faglige innovationsudfordringer, acce-
leratorforløb og konkrete koblinger af 
relevante personer hvor for eksempel en 
forsker træder ind i en virksomhed, eller 

Cobot Knowledge Lab

Læs 7 case-fortællinger  
om brugen af cobots  
i industrien.
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omvendt, at en erfaren erhvervsprofil 
bliver indlemmet i forskningsprojekter 
med et forventet stort kommercielt 
potentiale.

Mulighederne for samarbejde er mange, 
men hovedambitionen er fælles, nemlig 
at kvalitetsforskning fra de danske 
universiteter kan berige både iværksæt-
tere og mere etablerede virksomheder og 
løfte deres produktsortiment og konkur-
renceevne gennem ny teknologi.

Også i projekterne DTU Skylab Pilots 
og SMV Vækst faciliteres fysiske møder 

og hardware. Gennem målrettet for-
retningsudvikling, produkttilpasning, 
kundesegmentering og patentering får 
de deltagende iværksættere hjælp til at 
bringe nye produkter og teknologier ud 
på markedet – særligt eksportmarkedet. 
Og i projektet CPHLabs er tilgangen den 
samme, med udgangspunkt i skabelsen af 
et nyt dynamisk iværksættermiljø inden 
for biotek.

Inden for sundhedsområdet har Indu-
striens Fond engageret sig i Health Tech 
Hub Copenhagen, hvor iværksættere, 
etablerede virksomheder og investorer 
mødes om at innovere sundhedsindu-
strien og skabe nye danske eksportsuc-
ceser inden for sundhed og velfærd.

Teknologi er for alle ansatte
Dansk erhvervsliv skal blive bedre til 
at optage og udnytte teknologi. I lande 
omkring os går det stærkt med at imple-
mentere nye løsninger og derfor skal vi i 
Danmark konstant fokusere på, at løfte 
digitaliseringsgraden og teknologianven-
delsen i de enkelte virksomheder.

Her spiller medarbejdere og ledelser 
naturligvis en hovedrolle – og det er 
også her, at Industriens Fond gennem en 

mellem iværksættere, ingeniørstuderende 
og små og mellemstore virksomheder. Alt 
sammen for at bringe viden og teknologi 
fra Danmarks Tekniske Universitet ud i 
erhvervslivet og videre ud til kunder over 
alt på kloden.

Ideen om at bruge iværksætteri til at 
bringe ny teknologi på markedet kan 
genkendes i flere af Industriens Fonds 
initiativer.

I iværksætterforløbet Danish Tech Chal-
lenge er der især fokus på teknologitunge 
iværksættere inden for industrisektoren 

række projekter har sat ind, for at gøre 
ansatte i danske virksomheder ivrigere 
efter og dygtigere til at udvælge og 
implementere ny teknologi.

Med det bredt forankrede initiativ Digital 
Dogme støtter fonden op om et generelt 
kompetenceløft af medarbejdere i danske 
virksomheder. 

Uddannelsesindsatsen tænkes holistisk 
og tager både fat i konkrete digitale kom-
petencer inden for IT, cybersikkerhed, 
datahåndtering, etik og onlineløsninger, 
men beskæftiger sig også med emner 
som mindset, teknologiforståelse og den 
digitale transformation og dens konse-
kvenser på arbejdsmarkedet.

Derudover stilles der læring og erfaringer 
fra danske virksomheder til rådighed for 
andre virksomheder. Både gennem cases, 
men også mere aktivt gennem trænings-
forløb og events.

Men kompetencebehovet i erhvervslivet 
handler ikke alene om basale IT-færdig-
heder. Såvel ledere som medarbejdere i 
de danske virksomheder har behov for et 
forbedret vidensniveau når der tales digi-
talisering og teknologi i det hele taget.

Open Entrepreneurship

Læs nogle af de  
interessante cases fra  
Open Entrepreneurship

Danish Tech Challenge

Mere end 150 startups  
har deltaget i Danish  
Tech Challenge
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Derfor har projektet Gentænk NU! brugt 
coronakrisen, og den nyvundne appetit 
på digitale løsninger, til at give de små og 
mellemstore virksomheder nye kompe-
tencer inden for strategi, digitalisering og 
generel parathed og kriseberedskab, så de 
i stigende omfang kan gå bedre rustede 
ind i en teknologitung fremtid.

Teknologi er en svær størrelse. Ny tek-
nologi kan være svær at implementere, 
gammel teknologi kan anvendes på nye 
måder og så kan ny teknologi i øvrigt 
være kontroversiel eller ligefrem forbudt 
at anvende.

At teknologi er afgørende for dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne, synes dog 
uomtvisteligt. Det opstiller nye behov 
i virksomhederne. For det første er det 

optimere eller innovere på et produkt 
eller en proces.

Som led i projektet arbejdes der meget 
målrettet med at gøre værktøjet bruger-
venligt og godt formidlet, så det kan slå 
igennem mange steder i industrien og 
dermed løfte innovations- og testhastig-
heden bredt i dansk erhvervsliv.

Også i de kommende år kommer Indu-
striens Fond til at fokusere på arbejdet 
med at dygtiggøre dansk erhvervsliv 
inden for teknologiforståelse, ansvarlig 
anvendelse af nye teknologi og tekno- 
logidrevet innovation.

fordelagtigt hvis man kan få adgang 
til relevante faciliteter hvor man kan 
afprøve sine nye innovationer. Og for det 
andet, at man bliver i stand til hurtigere 
at gennemføre testforløb og derved frem-
føre nye teknologier, innovative idéer og 
gennemtestede produkter til markedet 
– og i øvrigt lukke hurtigt ned for de ting 
der ikke virker.

I forhold til at sætte yderligere fart på 
produktudviklingen i dansk erhvervsliv 
har Industriens Fond søsat projektet 
BOOST Væksten. Med et optimerings-
værktøj baseret på maskinlæring og det 
såkaldte Design of Experiments-princip, 
får virksomheder en testmetode der 
skaber høj værdi ud fra få datapunkter 
og derigennem reducerer antallet af 
tests som måtte være nødvendige for at 

Digital Dogme

Se 7 cases fra 
Digital Dogme
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Internationalisering

Danmark og dansk erhvervsliv 
opererer i en global verden. 
Selvom nogle virksomheder – 
som konsekvens af blandt andet 
usikre forsyningskæder – kæmper 
med at skabe nye værdikæder 
baseret på nearshoring og nære 
relationer, så gælder det fortsat, 
at både leverandører, kunder og 
samarbejdspartnere ofte kommer 
fra udlandet. Og det er netop 
kampen på de internationale 
markeder, som mange danske 
virksomheder hver dag kæmper 
for at vinde. Det er her, at dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne for 
alvor sættes på prøve.

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 samarbejdspartnere 
uden for Danmarks grænser.

Mulighederne er mange – men det er 
udfordringerne også. Globale megatrends, 
for eksempel inden for bæredygtighed, digi-
talisering, sundhed og urbanisering, skaber 
nye attraktive markeder. Her kan dansk 
erhvervsliv gøre sig gældende med innova-
tive produkter, løsninger og serviceydelser, 
som både hjælper talrige kunder over alt på 
kloden, men som samtidigt også bidrager 
med viden, vækst, innovation og indtjening 
til de danske virksomheder.

Projekter
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For at kridte banen op og skabe en 
bred og kvalificeret samtale om dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne, har fonden 
etableret Dansk Konkurrenceevneråd. 
Rådet beskæftiger sig med dansk 
konkurrenceevne på mange niveauer 
og forholdsvist bredt fortolket. Rådets 
arbejde og aktiviteter tager udgangspunkt 
i et nutidigt øjebliksbillede af Danmarks 
position i den globale konkurrence, 
men der kigges i høj grad også fremad, 
blandt andet når rådet stiller spørgsmålet: 
Hvorfor Danmark?

Hvordan skaber vi et Danmark som 
verden vælger til? Et dansk erhvervsliv og 
et bæredygtigt samfund som foretrækkes 
af kunder, talenter, investorer og samar-
bejdspartnere fra udlandet – og som de 
bliver ved med at vælge til igen og igen 
i fremtiden. Konkurrenceevnerådet funge-
rer som en åben samfundstænketank, der 
kvalificerer, nuancerer, understøtter og 
udbreder debatten om dansk erhvervslivs 
konkurrenceevne på tværs af det danske 
samfund.

Gennem sit virke oparbejder Dansk 
Konkurrenceevneråd løbende ny viden 
om dansk konkurrenceevne og har blandt 
andet udviklet et holistisk Globaliserings-

De globale markeder er ikke bare en 
dans på roser. Konkurrencen er hård og 
kommer ofte fra uventet kant og på helt 
nye måder. Og så er der alle de ubekendte 
og uforudsigelige faktorer der omgiver 
det internationale erhvervsliv. Klimafor-
andringer, sundhedskriser, økonomisk 
ustabilitet, inflation, væbnede konflikter, 
politiske forandringer, naturkatastrofer, 
omfangsrige hackerangreb og alt muligt 
andet der kan ændre verdens gang fra den 
ene dag til den næste. 

Og som kan ramme danske virksomheder 
og deres eksportmarkeder med brutal 
kraft.

Til trods for hele verdens uforudsigelige 
udvikling, så har globaliseringen været 
god for Danmark og dansk erhvervsliv. Og 
det skal den fortsætte med at være.

Derfor skal danske virksomheders kon-
kurrencekraft, globale udsyn og interna-
tionaliseringsevne hele tiden forbedres. 
Og det er med det formål, at Industriens 
Fond arbejder med emner som talent-
tiltrækning, allianceopbygning, eksport, 
resiliens, iværksætteri, partnerskaber og 
generel internationalisering af det danske 
erhvervsliv.

#WhyDK?

Deltag i debatten om dansk 
konkurrenceevne og dyk ned 
i de mange debatindlæg å 
LinkedIn.

Er DK klar til fremtiden?

Gå på opdagelse i 
Globaliseringsparatheds- 
indekset
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parathedsindeks, der monitorerer og 
sammenligner Danmarks globaliserings-
parathed i forhold til andre relevante 
lande.

Med indekset er der nu sat en tydeligere 
ramme og retning for, hvorledes Danmark 
og dansk erhvervsliv kan vedblive med at 
være konkurrencedygtigt. Og dermed er 
indekset også en kilde til inspiration og 
viden, når vi i Industriens Fond former 
vores fremadrettede arbejde og indsats-
områder inden for internationalisering.

Kompetente medarbejdere 
katapulterer eksporten
Danske virksomheders konkurrenceevne 
og evne til at internationalisere sig, 
kommer især til udtryk i den globale 

Med etableringen af Danish Export 
Academy, et nationalt samlingspunkt for 
eksportinteresserede virksomheder og 
deres ansatte, sætter fonden nu eksport 
allerøverst på dagsordenen hos dansk 
erhvervsliv.

Rationalet er såre simpelt. Uden kom-
petencer og stærk konkurrenceevne, så 
kan dansk erhvervsliv ikke eksportere. 
Og uden eksport og vækst, så forsvinder 
mange danske arbejdspladser og fun-
damentet under vores erhvervsliv og 
samfund smuldrer.

Med det nye eksportakademi får de 
danske virksomheder en unik platform 
til at videreuddanne sin arbejdsstyrke på. 
Og ambitionerne er ikke til at tage fejl af. 

kamp om markedsandele. En stærk 
konkurrenceevne giver øget eksport, 
mens en svækkelse omvendt kan aflæses 
i faldende markedsandele og svindende 
international afsætning.

Men eksporten kommer ikke af sig selv. 

Der skal målrettede indsatser til for at 
produkter krydser grænser, og derfor 
hjælper Industriens Fond de danske 
virksomheder med at uddanne og opkva-
lificere medarbejdere, så deres færdighe-
der inden for eksportstrategi og globalt 
salg, kan være med til at skabe voksende 
afsætning i udlandet og så virksomhe-
derne lettere når ud til nye internationale 
kunder.

Flere virksomheder skal ud på det globale 
marked og dem, der allerede er derude, 
skal blive bedre til at opnå succes. 

Og så skal virksomhederne på såvel 
ledelses- som medarbejderniveau blive 
markant bedre til at lægge de rigtige 
eksportstrategier, så alle muligheder 
inden for salg, partnerskaber og digitale 
salgskanaler sættes i spil på bedst mulig 
vis.

Branchespecifik brobygning 
baner vej for eksporten
Bredt funderede eksportmodeller og 
generelle internationaliseringsværktøjer 
kan berige mange eksporthungrende 
virksomheder. Men ofte skal der også 
mere til for at opnå succes i udlandet. For 
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eksempel et skarpt branchefokus.
Ved at lave særlige eksportinitiativer 
inden for udvalgte brancher, har Industri-
ens Fond fokuseret sit internationalise-
rings-arbejde på særlige områder. Blandt 
andet med fokus på globale megatrends 
inden for demografi, urbanisering, 
sundhed og klimaudfordringerne, men 
også med FN’s 17 Verdensmål som den 
tematiske ramme. Rationalet er, at når de 
globale udfordringer for alvor skal løses, 
så kan danske virksomheder være en del 
af løsningerne.

Et meget tydeligt eksempel på den 
eksporttilgang finder man i projektet SDG 
Landing Pad. Her opsøges og opspores 
globale udfordringer og behov inden 
for digitalisering, sundhed og grøn 
omstilling. Dernæst sørger projektet for at 
bringe danske virksomheder og løsnin-
ger 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 danske 
eksport, internationaliseringen af dansk 
erhvervsliv og løsningen af presserende 
udfordringer for lande og befolkninger 
langt fra Danmark.

på markedet for krydstogtskibe og 
lystyachter, hvor de danske produkter 
kan føre den særlige danske æstetik og 
designtradition med ud på havet til glæde 
for tusindvis af turister hvert år.

Også i projektet Globale Fintech Alli-
ancer For Vækst kan ambitionerne om 
branchespecifikke eksport-aktiviteter 
genkendes fra de ovennævnte projekter. 
Her er der særligt fokus på teknologi til 
finansiel styring, bogholderi og generel 
virksomhedsdrift, et marked der udvikler 
sig hastigt med store krav til compliance 
og hvor digitaliseringen tydeligt træder 

Tilgangen med at lave særlige branche-
løsninger i forhold til eksport og inter-
nationalt samarbejde går igen i projektet 
Biogas GoGlobal, hvor der er fokus på de 
unikke danske biogas-løsninger der kan 
sættes i spil i USA. Lignende principper 
findes i projektet U-S-E Water, der med 
fokus på vandteknologi og spildevands-
løsninger fører danske virksomheder ind 
på det kinesiske marked og i projektet 
Onboard Danish Design hvor danske 
møbelproducenter og designvirksomhe-
der, der måske allerede leverer storskala-
leverancer til messecentre, restauranter 
og hoteller, får hjælp til at komme ind 

Vandløsninger til Kina

Se hvordan U-S-E Water  
arbejder med at bringe 
danske vandløsninger  
til Kina.

Onboard Danish Design

Onboard Danish Design 
bringer danske produkter 
ombord på krydstogtskibe 
over hele kloden

36

Årsberetning
  Projekter

https://icdk.dk/sdglandingpad
https://icdk.dk/sdglandingpad
https://industriensfond.dk/projekt/globale-fintech-alliancer-for-vaekst/
https://industriensfond.dk/projekt/globale-fintech-alliancer-for-vaekst/
https://www.biogasgoglobal.com/
https://www.danishexport.dk/netvaerk/water-china/use-water-project
https://www.danishexport.dk/onboard-danish-design
https://www.youtube.com/watch?v=h9dV4w9ST_4
https://www.youtube.com/watch?v=FOGxHJDibpE


frem gennem blockchain-løsninger og 
kunstig intelligens.

Fælles for alle projekterne er, at der 
arbejdes meget målrettet med commu-
nity-aktiviteter og netværksdannelse, 
for at understøtte, at relevante aktører 
i og udenfor Danmark mødes for også 
derigennem at bidrage til internationali-
seringen af de danske virksomheder i de 
respektive brancher.

Dansk erhvervsliv vises frem
Danmark får ofte besøg. Delegationer 
bestående af både myndigheder og 
virksomheder lægger ofte vejen forbi 
for at lære mere om de produkter 
og løsninger som kommer herfra. De 
udenlandske gæster repræsenterer ofte en 
stor købekraft og derfor er det vigtigt at 
de præsenteres for så meget som muligt af 
alt det Danmark og dansk erhvervsliv har 
at byde på.

Ofte sker det gennem egentlige besøg 
ude på virksomheder rundt omkring i 
Danmark eller på geografiske steder hvor 
gode danske løsninger er tydelige at se i 
praksis – det kunne være vindmøllepar-
ker, fjernvarmeværker, hospitaler, grønne 
symbioser eller lignende.

Health, der fremviser de mange innova-
tive løsninger der udvikles til og benyttes 
af det danske sundheds- og velfærds-
system. Den slags løsninger kan berige 
patienter og borgere i andre lande også 
og dermed indeholder de et fremtidigt 
eksportpotentiale.

Og i København står Industriens Fond 
bag yderligere et besøgscenter, nemlig et 
helt nyt virtuelt univers og fysisk show-
room for de kreative erhverv i Danmark, 
kaldet House of Creative Denmark, der for 
første gang slog dørene op i starten af 2023 
og har fokus på fremvisning af design, 
mode, arkitektur, computerspil, musik, 
lyd og film.

Men dansk erhvervsliv har utroligt meget 
at byde på. Og derfor kan det være 
fordelagtigt at samle nogle af produk-
terne og løsningerne under et og samme 
tag. Det kan gøres i besøgscentre, hvor 
delegationer – forholdsvist let – kan få et 
indblik i erhvervslivets brede udbud af 
kvalitetsprodukter.

Industriens Fond har gennem årene 
tilvejebragt flere af den slags besøgscentre 
inden for eksempelvis vandløsninger og 
cleantech. Og senest har fonden støttet op 
om etableringen af to nye centre.

På Fyn har vi etableret et besøgscenter 
for sundhed og velfærd kaldet Nation of 

Nation of Health

Kom på virtuelt besøg i 
Nation of Health

House of Creative Denmark

Kom på virtuelt besøg hos 
House of Creative Denmark

ESA BIC Denmark

Mød 20 startups fra  
ESA BIC Denmark
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Iværksætteriet skal  
også internationaliseres
Industriens Fond beskæftiger sig først og 
fremmest med små og mellemstore virk-
somheders konkurrenceevne og internati-
onalisering. Men der findes også en vigtig 
underskov af ambitiøse iværksættere i 
Danmark – og de spiller en vigtig rolle for 
Danmarks og dansk erhvervslivs fremtid, 
og derfor også for Industriens Fond.

Der findes dygtige danske iværksættere i 
alle brancher. En af de store udfordringer 
for en dansk startup-virksomhed kan 
være, at den i sit udgangspunkt er født 
ind i et relativt lille økosystem på et lille 
hjemmemarked med forholdsvist små 
skaleringsmuligheder og begrænset 
ekspertise.

Et eksempel derpå findes i projektet ESA 
BIC Denmark, der kobler dansk iværk-
sætteri inden for rumfart sammen med 
den, noget større, europæiske og dermed 
internationale scene.

Rumfartsindustrien er stadigvæk en 
relativt lille nichesektor herhjemme. Men 
på globalt plan er den stor og kraftigt 
voksende.

ret også bag en lang række af aktiviteter, 
internationaliserings- og innovationsfor-
løb for den etablerede industri og målet 
er at mindst 100 danske virksomheder 
udnytter de muligheder inden kalende-
ren viser 2025.

Netop inden for højteknologiske sektorer 
og virksomheder er værdien af internatio-
nalisering stor. Adgangen til viden, talent 
og investorer uden for Danmarks grænser 
er afgørende for forretningens fremdrift 
og et øget samarbejde på tværs af grænser 
er derfor også baggrunden for Industriens 
Fonds bidrag til etableringen af en euro-
pæisk funderet DeepTech Alliance.

Målet med alliancen er at danske 
tech-iværksættere med vækstambitioner 
får de bedst mulige forudsætninger for at 
komme ud på internationale markeder og 
skabe relationer der beriger forretningen 
med enten viden eller konkret økonomisk 
værdi. Metoderne kendes fra andre iværk-
sætterforløb. Det handler om at hjælpe 
iværksætterne med markedsadgang, 
validering, klog kapital og generelt bare 
den rette hjælp på det rette tidspunkt. 
Men forskellen er altså, at det i DeepTech 
Alliance gøres i et paneuropæisk partner-
skab, der forventes at hjælpe 50 danske 

Derfor har vi med ESA BIC-projektet 
gjort Danmark til en tydeligere del af det 
transeuropæiske rumsamarbejde i ESA. 
Hjørnestenen i projektet er inkubator-de-
len hvor 40 danske rumiværksættere skal 
udklækkes i løbet af de kommende år. Det 
sker med europæisk sigte og markedsad-
gang, hvilket i praksis sker ved at ESA BIC 
Denmark indgår som ét af de i alt mere 
end 20 business incubation centres, der 
er spredt over det meste af Europa med 
internationalisering som det primære 
raison d’être.

Selvom ESA BIC Denmark især fokuserer 
på iværksætteriet i sektoren, så står cente-

tech-iværksættere ud over Danmarks 
grænser.

Her i Danmark halter det med kønsbalan-
cen inden for iværksætteri. Den ubalance 
vil Industriens Fond gerne rykke ved og 
derfor støtter fonden op om særligt tre 
initiativer, der målrettet bestræber sig 
på at få flere kvindelige iværksættere ind 
på den internationale scene i jagten på 
vækst, kapital og eksport.

Det ene projekt hedder Danmark i 
Førertrøjen På Kvindeligt Iværksætteri 
og består grundlæggende af tre moduler. 
Dels af en international mentorordning 
hvor kvindelige iværksættere får uden-
landsk sparring, dels af et internationalt 
acceleratorprogram hvor kvindelige 
iværksættere retter sigtekornet mod det 
globale marked, dels oprettelsen af en 
international paraply-venturefond, der 
bringer udenlandske investorers opmærk-
somhed og pengepung til Danmark med 
særligt fokus på at investere i kvindeligt 
iværksætteri.

Det andet projekt hedder Leap Forward 
og her er diversitetsindsatsen også i fokus. 
Internationaliseringsbenet vedrører 
først og fremmest masterclass-afholdelse 

DeepTech Alliance

Indtil videre er der ni  
europæiske partnere i  
DeepTech Alliancen
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på udenlandske nøglemarkeder, hvor 
iværksætterne – især kvinder – blandt 
andet besøger relevante virksomheder og 
får mulighed for at pitche for udenland-
ske investorer og potentielle samarbejds-
partnere. Derudover fokuserer projektet 
også på alumne-arrangementer og 
opbygningen af et blivende netværk for 
mere diversitetsfokuserede iværksættere i 
Danmark.

Det tredje projekt handler om at flere 
investorer skal med på vognen. Det gøres 
ved hjælp af et vejvisende Diversity Com-
mitment, hvor investorer forpligter sig til 
at måle på kønsfordelingen – og løbende 
fortælle om udviklingen i offentligheden, 
så mange får glæde og gavn ud af erfa-
ringer og læring. Mangfoldighedsløftet 
er kvantitativt baseret og vedrører dels 
investorernes interne personalesammen-
sætning, men har også konsekvenser for 
investeringsporteføljen, hvor målet er, at 
der investeres oftere og mere i iværksæt-
tere hvor underrepræsenterede køn er en 
del af founderteamet og ledelsen.

Et kig ud i verden vidner om at væksten 
især er høj i Asien. Det taler for, at flere 
danske iværksættere i højere grad skal 
kigge mod øst. Både i jagten på eksport, 

men også i forbindelse med finansiering 
og generel forretningsudvikling.

På baggrund af den rivende udvikling i 
Asien og med udgangspunkt i erfaringer 
fra tidligere projekter, har Industriens 
Fond derfor etableret Nordic Asian 
Venture Alliance. Alliancen har to over-
ordnede 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 

Nordic Asian Venture Alliance

Se oversigten over de  
50 danske startups, der 
præsenteres for de asiatiske 
venturekapitalister
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Sydkorea, men på sigt kommer projektet 
til at orientere sig meget bredere mod 
flere markeder 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 
økonomi. Det samme gælder de danske 
virksomheder – særligt dem som har et 
internationalt sigte og lever mestendels af 
eksport. En øget internationalisering kræ-
ver således også en stor modstandskraft 
til at kunne undgå, udnytte eller navigere 
i de kriser, der uundgåeligt rammer 
regioner, lande, byer, virksomheder og 
arter i ny og næ. Senest har vi set hvordan 
krig og en global sundhedskrise har haft 
store konsekvenser for erhvervslivet. 
Men kigger vi bare lidt bagud i tid, så har 
også finanskrisen, IT-boblen, oliekrisen 
og mange andre globale kriser ramt det 
danske erhvervsliv hårdt.

og mere uforudsigeligt end tidligere, er 
der opstået et behov for at virksomheder 
hastigt kan identificere, kvalificere og 
implementere nye idéer, og dermed 
hurtigt kan udvikle nye produkter, 
værdikæder og forretningsmodeller, der 
er gangbare under nye og forandrede 
markedsforhold.

De evner skal Modstandsdygtig.DK være 
med til at fremavle i de danske virksom-
heder, så de kan gå handlingsorienterede 
og konstruktive ind i fremtidige kriser 
og udnytte de markedsmuligheder der 
måske opstår i kølvandet derpå.

Sammen med 50 virksomheder, udvikler 
projektet en ny guide og et digitalt 
værktøj til selvevaluering og risici-identi-
fikation, der blandt andet tager højde for 
emner som forretningskontinuitet, inno-
vation, forretningsudvikling, risikostyring, 
forsyningskæder og cybersikkerhed.

Og der er ingen grund til at tro, at vi har 
set den sidste krise komme på tværs af de 
danske virksomheders vækst og velbefin-
dende. 

Aktuelt oplever vi sikkerhedspolitiske 
spændinger og væbnede konflikter 
mange steder i verden, økonomien er 
uforudsigelig og samtidigt står vi også i en 
presserende klima- og biodiversitetskrise, 
som vil præge vores samfund, adfærd og 
erhvervsliv markant i de kommende år og 
årtier.

Derfor skal danske virksomheder være 
parate, når nye kriser i fremtiden for 
alvor får fat og slår faretruende revner 
i forretningsmodeller, fabrikker og 
kundeforhold. Og derfor har Industriens 
Fond søsat det ambitiøse resiliens-projekt 
Modstandsdygtig.DK.

I en virkelighed hvor ny teknologi og 
tætte forbindelser på tværs af grænser har 
medført, at forandringer sker hurtigere 

Målet er at mindst 1.000 virksomheder 
benytter projektets værktøjer og dermed 
kan gå øget internationalisering, stor 
usikkerhed og fremtidige kriser i møde på 
en mere proaktiv, robust, agil og konkur-
rencedygtig måde.

40

Årsberetning
  Projekter

https://modstandsdygtig.dk/


Stort potentiale  
på den globale scene
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. 

Den slags aktiviteter og partnerskabsdan-
nelser findes i vidt omfang i mange af 
Industriens Fonds internationaliseringsi-
nitiativer. Blandt andet etablerer vi varige 
globale alliancer i mange af de projekter 
hvor fonden arbejder med iværksætteri, 
innovation og talenttiltrækning. Og også i 
de branchespecifikke brobygningsprojek-
ter er der fokus på tværnational commu-
nityopbygning.

Men internationalisering er også person-
båret. Virksomheder skal være ivrige efter 

tiale – også inden for internationalisering 
og eksport.

Både små og store ejerledede virksomhe-
der investerer nemlig store summer i nye 
salgsplatforme, i nye afsætningskanaler 
og i at erobre nye markeder. Derfor er 
det vigtigt, at der på ledelsesniveau, i alle 
generationer, hele tiden er fokus på at 
dygtiggøre hele organisationen inden for 
eksportens ædle kunst.

Kigger vi uden for landets grænser, går 
der også et stort internationaliserings-
potentiale rundt og venter på at blive 
forløst. Det globale erhvervsliv rummer 
nemlig allerede en stor gruppe af danske 
forretningsfolk, der med vidt forskellige 
erfaringer og faglige baggrunde på daglig 
basis gebærder sig internationalt. Og for 
manges vedkommende har de stadigvæk 
en tæt relation til Danmark, til trods for 
årelange ophold i udlandet.

at komme ud på det globale marked, for 
eksporten ringer ikke nødvendigvis på 
døren af sig selv.

Derfor hjælpes sultne virksomhedsledere 
godt på vej. Med vækstprojektet Man On 
The Moon fokuserer vi på at mangedoble 
væksten i 16 udvalgte virksomheder. Det 
skal ske med målrettede vækstplaner, et 
øget fokus på diversitet og bæredygtig 
produktion, og så skal kikkerten rettes 
mod eksportmarkeder, der kan bane 
vejen for milliardomsætninger i de 
udvalgte virksomheder.

Også gennem kompetent ejerledelse og 
ved ejerskifter skal internationaliseringen 
tænkes ind. Derfor er vækststrategier og 
investeringsbeslutninger tilbagevendende 
emner, som fylder meget hos Center For 
Ejerledede Virksomheder og i det nye 
initiativ NextGen, hvor børn af ejerledere 
får hjælp til at forløse deres store poten-

Denne gruppe af udenlandsdanskere og 
herboende danskere med tætte kontakter 
i udlandet, kan i høj grad berige danske 
virksomheder med viden, markeds-
kendskab og praktiske erfaringer – og 
kan tilmed også hjælpe med at fremvise 
Danmark, dansk erhvervsliv, danske 
værdier og danske produkter i udlandet 
med henblik på eksportsalg eller på at 
trække arbejdskraft og investeringer hjem 
til Danmark.

Den mulighed fokuseres der specifikt på 
i netværksprojektet Dansk-Asiatisk SMV 
Netværk, der har et regionalt sigte mod 
Asien.

Virksomheder skal være ivrige 
efter at komme ud på det globale 
marked, for eksporten ringer ikke 
nødvendigvis på døren af sig selv.
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AFsluttede  
Projekter
I løbet af 2022 afsluttedes en 
række projekter i Industriens 
Fonds projektportefølje. 
Tematisk ligger flere af 
de afsluttede projekter 
inden for fondens fire 
konkurrenceevnetemaer 
– bæredygtig produktion, 
cybersikkerhed, nye teknologier 
og cybersikkerhed. Men der 
er også nogle interessante 
afsluttede projekter, der 
udsprang af vores særlige 
corona-indsats som vi 
gennemførte for at hjælpe 
danske virksomheder under de 
vanskelige forhold som virussen 
og de tilhørende restriktioner 
førte med sig.

Mange af de afsluttede projekter har skabt 
gode resultater og varige forandringer i og 
omkring det danske erhvervsliv. Og her i 
kapitlet præsenterer vi nogle af dem.

Bæredygtig produktion
Med fokus på grøn omstilling, forbedret 
ressourceudnyttelse og bæredygtige 
forretningsmodeller var der to af fondens 
verdensmålsprojekter, der blev afsluttet 
i 2022.

Det vidtfavnende projekt, Vores 
Mål, handlede om at oversætte de 17 
verdensmål til en dansk kontekst og 
samtidigt skabe en baseline bestående 
af relevante danske indikatorer. Ved at 
inddrage erhvervslivet, organisationer, 
offentlige institutioner og befolkningen i 
bred forstand er indikatorerne, altså vores 
fælles målepunkter, nu blevet defineret. 
På den måde er der skabt transparens i 
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Danmarks samlede verdensmåls-indsats, 
så virksomheder – og andre aktører – nu 
har et velfungerende og veldokumente-
ret redskab, hvormed de kan udvælge 
indsatsområder, aflæse impact og følge 
fremgange og tilbagegange inden for alle 
relevante målepunkter i Danmark. Vores 
Mål er i dag en fast del af dagligdagen hos 
Danmarks Statistik, hvilket sikrer at der 
følges op på baseline-udviklingen med 
jævne mellemrum.

Også projektet Verdensmål i Værdikæden 
har fokuseret på virksomheders arbejde 
med de 17 verdensmål. Her har fokus 
været på den danske restaurationsbran-
che og særligt er der blevet stillet skarpt 
på arbejdet med bæredygtig udvikling 
gennem virksomhedernes værdikæder – 
altså også i kunde- og leverandørforhold. 
Projektet har samlet viden og erfaringer 
på projektets egen hjemmeside, og det 
kredser blandt andet om emner som 
cirkulær restaurantdrift, fremtidens take 
away-system, madspild og rejsen fra 
jord til bord, når branchens råvarer skal 
behandles.

Selvom afslutningen på de to ver-
densmålsprojekter konkret betyder, 
at fonden ikke længere er involveret i 

medrivende opgaver inden for cybersik-
kerhed og henvender sig især til under-
visningssektoren. Den benyttes blandt 
andet på gymnasier og på videregående 
uddannelser og har været benyttet af 
mere end 5.000 personer, som blandt 
andet har deltaget i nogle af de mere end 
60 events som er afviklet på platformen – 
herunder også en række virksomhedsret-
tede arrangementer. Træningsplatformen 
er i dag en integreret del af den nationale 
talentindsats inden for cybersikkerhed, 
kaldet CyberSkills.
 
Nye teknologier
Mens automatisering gennem mange 
år har vundet mere og mere indpas i 
produktionen, så har de administrative 
robotter haft lidt sværere ved at blive 
en del af hverdagen i dansk erhvervsliv. 
Men i projektet Administrative Robotter 
i SMV’er er potentialet for alvor blevet 
synligt for enhver. Projektet blev afsluttet 
i 2022 og hos de 15 deltagende virksomhe-
der, var der i gennemsnit opnået effektivi-
seringsgevinster på cirka 40 procent. Der 
er samlet, erfaringer, gode råd og virksom-
hedscases på projektets egen hjemmeside.
Også projektet Kortlægning Af Danmark 
Som Førende Testland blev afsluttet i 2022. 
Men det digitale overblik over testfacili-

projekterne, så er verdensmåls-agendaen 
fortsat tilstedeværende i Industriens 
Fond, hvor fonden især fokuserer på 
bæredygtig produktion, men også 
tematikker som biodiversitet, sundhed, 
uddannelse, diversitet og mange andre 
emner spiller en rolle for Industriens 
Fond og vores daglige virke.

Cybersikkerhed
Også inden for cybersikkerhed er en 
række projekter blevet afsluttet i 2022. Det 
gælder blandt andre projektet Samarbej-
dende Cybersikkerhed, hvor ambitionen 
var at udvikle en fælles brancheløsning 
for cybersikkerhed og konkret tog projek-
tet udgangspunkt i de danske vandværker 
med henblik på at hæve deres sikkerheds-
niveau. Det er lykkedes, og der findes i dag 
en fælles brancheløsning for cybersikker-
hed som udbydes af brancheforeningen 
Danske Vandværker. Hensigten er, at de 
positive erfaringer fra vandværkerne i 
fremtiden bringes over i andre brancher 
også, hvor cybersikkerheden kan hæves 
gennem en fælles brancheindsats.

Det blev også i 2022 hvor den sidste 
hånd blev lagt på udviklingen af en ny 
Træningsplatform For Cybersikkerhed. 
Platformen samler læringsmaterialer og 
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teter i Danmark, som projektet står bag, 
er nu tilgængeligt for alle virksomheder 
via den fællesoffentlige erhvervsplat-
form Virksomhedsguiden. Godt 1.500 
besøgende lagde vejen forbi det virtuelle 
Danmarkskort i løbet af den første måned 
af kortets levetid. Det tyder på at behovet 
er til stede, og at der nu findes en løsning 
der er let at gå til for virksomheder, som 
har brug for adgang til nye eller særlige 
testfaciliteter.

Når nye teknologier tages i anvendelse, 
kan der ofte opstå etiske dilemmaer 
eller udfordringer. Ved at gå designetisk 
til værks, kan danske virksomheder øge 
konkurrenceevnen ved at arbejde ansvar-
ligt med data, software, algoritmer og al 
anden teknologi. Det er på den baggrund, 
at Industriens Fond involverede sig i pro-
jektet Det Digitale Etikkompas, der blev 
afsluttet i 2022. Gennem tæt samarbejde 
med aktører i og omkring dansk erhvervs-
liv har projektet udviklet værktøjer til 
arbejdet med etik – herunder et etikkom-
pas, der guider virksomheder til bedre 
produktudvikling.

I projektet Access Cities var der fokus 
på fysisk tilstedeværelse i byer som New 
York, Singapore og München. 

Her har projektet kørt danske virksom-
heder i stilling, når lokale myndigheder 
eller virksomheder har afholdt udbud, 
innovation calls eller særlige challenges 
på områder hvor danske erhvervsliv står 
stærkt. På trods af markante udfordringer 
undervejs – herunder også med corona- 

Internationalisering

Interaktionen med udlandet kan tage 
mange former. Traditionelt har handel og 
globale relationer baseret sig på fysiske 
møder. Men i en tid med stigende digita-
lisering, har kontakten til internationale 
aktører i højere og højere grad fundet 
sted via internettet – en tendens der også 
blev accelereret i løbet af coronakrisen 
og de tilhørende restriktioner og nedluk-
ninger.

Blandt de afsluttede internationalise-
rings-projekter fra 2022 findes både 
eksempler på den fysiske relationsopbyg-
ning og på den mere digitale udgave.

nedlukninger – så lykkedes det for projek-
tet at skabe mere end 50 eksportåbninger 
for danske virksomheder.

Fysisk tilstedeværelse var også et nøgleele-
ment i NORDIN-projektet, der udvalgte 
og forberedte danske virksomheder til det 
indiske marked – og efterfølgende hjalp 
virksomhederne i praksis i bestræbelserne 
på at komme ind på det attraktive, men 
udfordrende, kæmpemarked. 

Det Digitale Etikkompas

Få en kort introduktion til 
Det Digitale Etikkompas 
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Et vanskeligt formål, men projektet 
lykkedes med at hjælpe 25 virksomheder 
ind på markedet på forskellig vis. Nogle 
rejste kapital i Indien, nogle indgik i 
forskningssamarbejder, nogle skabte nye 
vedvarende partnerskaber, mens hoved-
parten indtrådte i klassiske kundeforhold 
med henblik på umiddelbar eksport til 
Indien. Projektet har samlet virksomheds-
cases, guidebøger og metodebeskrivelser 
og gjort dem tilgængelige for alle på 
projekthjemmesiden.

Stiller vi skarpt på de mere digitale 
internationaliserings- og eksporttiltag, så 
var der særligt to interessante projekter, 
som blev afsluttet i 2022.

Det ene, E-eksport Via Online Markeds-
pladser, handlede basalt set om at få 

tioner, en fremtromlende digitalisering 
og en tiltagende flyskam in mente, så er 
virtuelle møder i fremmarch, mens det 
fysiske salgsmøde i et vist omfang er i 
tilbagegang. Derfor har projektet uddan-
net godt 300 sælgere fra 221 forskellige 
virksomheder i at holde engagerende 
virtuelle salgsmøder. Projektet har samlet 
case-historier, værktøjer og gode råd i en 
vidensbank, som nu er stillet til rådighed 
for hele dansk erhvervsliv.

Øvrige
Da corona-krisen ramte dansk erhvervsliv 
i foråret 2020 igangsatte Industriens Fond 
den bredspektrede corona-indsats gen-
startNU. Indsatsen kombinerede en række 
indgreb i dansk erhvervsliv, der alle skulle 
understøtte de danske virksomheder i 
gennem krisen. For nogle handlede det 

flere danske virksomheder til at bruge 
globale onlinemarkedspladser til at 
sælge varer på det internationale marked. 
Mange har benyttet sig af de vejledninger, 
beregningsmodeller og diverse værktøjer 
som projektet har udviklet, og som i dag 
findes på projektets hjemmeside. Hver 
af dem har haft mellem 1.000 og 2.000 
unikke digitale besøgende og derudover 
har projektet holdt over 50 forskellige 
arrangementer, workshops og webinarer 
med i alt 3.150 besøgende fra godt 950 
forskellige virksomheder.

Det andet projekt, Fra Fax Til Virtuelle 
Møder, sigtede efter at dygtiggøre med-
arbejdere i danske eksportvirksomheder 
inden for en efterhånden ganske vigtig 
disciplin, nemlig virtuelle salgsmøder. 
Med de senere års omfattende rejserestrik-

om overlevelse, for nogle handlede det 
om at bevare kontakten til eksportmar-
kederne og for andre handlede det om at 
bruge krisen til at udvikle virksomheden 
yderligere.

Udviklingskompasset

Test og styrk virksomhedens 
forretningsmodel med  
Udviklingskompasset – et 
diagnoseværktøj i to dele.
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Industriens Fond satte mange corona- 
tiltag i gang hen over hele 2020 og delvist 
også i 2021. Sidenhen har fonden søsat – 
og nu afsluttet – et ambitiøst erfaringsop-
samlingsprojekt, der samlede læring fra 
alle fondens corona-relaterede aktiviteter. 
Og dem var der mange af, sådan som det 
også fremgår af den endelige opsamlings-
rapport udgivet som led i projektet, der 
går under navnet Forretningsmodeller 
efter Covid19.

For at kanalisere den brede viden om 
forretningsmodeller, forretningsudvikling 
og krisestyring ud til aktører i og omkring 
dansk erhvervsliv, har projektet taget alle 
erfaringerne og omsat dem til et værktøj 
kaldet Udviklingskompasset, der nu 
er tilgængeligt via den fællesoffentlige 
erhvervsplatform Virksomhedsguiden.

På Industriens Fonds hjemmeside kan 
man læse meget mere om både aktive og 
afsluttede projekter, særligt med fokus på 
bæredygtig produktion, cybersikkerhed, 
nye teknologier og internationalisering.

46

Årsberetning
  AFsluttede Projekter

https://irisgroup.dk/erfaringsopsamling-fra-industriens-fonds-genstartnu-program/
https://irisgroup.dk/erfaringsopsamling-fra-industriens-fonds-genstartnu-program/
https://industriensfond.dk/projekt/forretningsmodeller-efter-covid19/
https://industriensfond.dk/projekt/forretningsmodeller-efter-covid19/
https://virksomhedsguiden.dk/content/ydelser/udviklingskompasset/0691e4dd-11ff-48e1-ae65-3d7ecb920f26/#start
https://industriensfond.dk/projekter/


om 
industriens 
Fond
Industriens Fond er en privat 
filantropisk fond, der arbejder 
for at fremme dansk erhvervs-
livs konkurrenceevne. Fondens 
aktiver beløber sig til knap 4,5 
mia. kroner og hvert år uddeles 
i omegnen af 250 mio. kroner til 
projekter og aktiviteter, der skal 
bidrage til at danske virksom-
heder øger væksten og værdi-
skabelsen, og står stærkere i den 
globale konkurrence.

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

Med fokus på viden, kompetencer og 
innovation har Industriens Fond udpeget 
fire temaer, som vi vurderer, er afgørende 
for dansk erhvervslivs konkurrenceevne: 
Bæredygtig produktion, cybersikkerhed, 
nye teknologier og internationalisering. 
Det er især inden for disse fire konkur-
renceevnetemaer, at fonden er mest aktiv 
og løbende igangsætter nye aktiviteter og 
initiativer.

I fondens strategi og uddelingspolitik 
beskrives det hvordan vi arbejder mis-
sionsdrevet med innovation og impact 
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i dansk erhvervsliv. Ligeledes beskrives 
det hvordan fonden skaber værdi ved at 
være katalysator for positive forandringer 
og konstant fokuserer på at skabe størst 
mulig effekt.

Gennem et tydeligt lederskab går vi 
forrest i forandringsprocesser der skal 
gavne både den enkelte virksomhed og 
det samlede erhvervsliv i bred forstand. 
Med højt ambitionsniveau og stort enga-
gement involverer vi os i projekternes 
fremdrift og bidrager med værdiskabende 
input, anvendelsesorienteret kommuni-
kation og et løbende fokus på evaluering 
og optimering.

Med otte guidende impactprincipper sik-
rer vi, at projekter skaber maksimal effekt 
på dansk erhvervslivs konkurrenceevne. 
Principperne udgør en rettesnor for vores 
dialog med både nye og eksisterende initi-
ativer. Det overordnede og mest centrale 
impactprincip er konkurrenceevne, mens 
de øvrige principper udtrykker andre 
forhold, der er væsentlige for gennemfø-
relsen af forandrings- og værdiskabende 
projekter.

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

Til at eksekvere Industriens Fonds mission 
har fondens bestyrelse ansat en admini-
strerende direktør, Thomas Hofman-Bang, 
der leder det daglige arbejde og fondens 
sekretariat. Det udgøres af yderligere 16 
medarbejdere, der hver dag stræber efter 
at styrke danske virksomheders position 
på det globale marked.

Fonden arbejder på flere forskellige 
måder for at skabe positive forandringer 
for dansk erhvervsliv. Gennem program-
mer tager fonden initiativ til nye indsats-
områder, partnerskaber og projekttiltag, 
hvor fonden går forrest med henblik 
på at samle aktører, sætte en ramme og 
igangsætte nye aktiviteter.
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konkurrenceevne
Frem dansk erhvervslivs konkurrenceevne til gavn for Danmark

ved at styrke viden, kompetencer og innovation.

Forstå og vær på forkant med udviklingen. Fasthold 
relevans gennem løbende tilpasning. 

Vær risikovillig og tag kalkulerede

Forstå virksomhedernes muligheder 
og udfordringer. Støt virksomhederne 

i at udnytte muligheder. Skab virksom-
hedsnære forandringer. Afhjælp 
begrænsninger og indfri behov.

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

Bring resultater og viden i anvendelse 
hos SMV’er og iværksættere.  -

Samskab løsninger og skab synergi, dialog, 
samarbejde og partnerskaber på tværs af 
   projekter og aktører. Skab ejerskab og et fair, 
      transparent og tillidsfuldt klima og brug 
        hinandens

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

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

virksomhedsrelevant diversitet

katalyserende

bæredygtigt

anvendt

ambitiøst
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Derudover modtager Industriens Fond 
løbende nye projektforslag og går efter-
følgende i dialog med ansøgerne, for, i 
fællesskab, at skabe det optimale projekt. 
I 2022 uddelte vi godt 277 mio. kroner til 
nye projekter og aktiviteter med fokus på 
bæredygtig produktion, cybersikkerhed, 
nye teknologier og internationalisering. 
Vores samlede projektportefølje kan 
findes på fondens hjemmeside.

Nøgletal 2022 2021 2020 2019 2018

Antal modtagne  
ansøgninger 114 142 501 194 208

Antal uddelinger 42 45 124 46 50

Antal aktive projekter 133 157 208 125 123

Uddelt beløb  
(kroner)

277 mio. 272 mio. 332 mio. 259 mio. 255 mio.

Fuldtidsmedarbejdere 15 13 13 12 10

Samlede aktiver  
(kroner)

4,45 mia. 5,50 mia. 4,97 mia. 4,92 mia. 4,47 mia.
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https://industriensfond.dk/projekter/
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