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Industriens Fond uddelte i 2013 næsten 110 
mio. kr. Uddelinger, der er målrettet projek-
ter, som skal gavne konkurrenceevnen i dansk 
erhvervsliv og særligt dansk industri. 

Omdrejningspunktet for Fondens engage-
ment er projekter, som ved aktivitet eller 
vidensopbygning har potentiale til at øge 
værditilvæksten i Danmark. Gerne i en form 
hvor industrien og erhvervslivet i dialog og 
samarbejde med forsknings- og uddannelses-
verdenen kan skabe innovative forretnings-
koncepter og teknologier. Industriens Fond 
fokuserer særligt på projekter, der i den ene 
eller anden form vil kunne bidrage til, at der 
skabes flere arbejdspladser i Danmark. 

Fonden modtager ansøgninger, ligesom Fon-
den selv udvikler projektidéer. I 2013 bl.a. ved 
at foretage, de i Fonden udviklede, temaind-
kaldelser inden for områderne; “vækstiværk-
sætteri” og “ejerskifte”. 

Industriens Fond ønsker at medvirke til, at 
der på et konkret og håndgribeligt plan ska-
bes anvendelsesorienteret viden til gavn for 
danske virksomheder. 

I de projekter, hvor det er muligt, opstiller 
Fonden konkrete effektmål og succeskrite-
rier. Fondens erfaring er således, at det gode 
eksempel – den gode case – er vigtig, når bl.a. 

en virksomhedsleder skal vælge nye metoder 
og veje at gå.

Fonden har ved udgangen af 2013 i alt 78 akti-
ve projekter, og en del projekter er ved at nå til 
vejs ende. I lyset heraf har Fondens bestyrelse 
i 2013 valgt at udvide sekretariatet og øge ind-
satsen med at få spredt projekternes resulta-
ter, så de kommer mest muligt i anvendelse.

I årsrapporten er der beskrevet en række af 
Fondens projekter. Både nyligt påbegyndte, 
en række statusbeskrivelser af Fondens læn-
gerevarende projekter, samt en række case-
interview med virksomhedsledere, der har 
deltaget i nogle af Fondens projekter. De skal 
give et lille indblik i de foreløbige resultater 
fra Fondens projektportefølje. Da de fleste af 
Fondens projekter løber over flere år, venter 
en del af resultaterne dog fortsat forude.

Årsberetningen skal ses som et uddybende sup-
plement til den regnskabsmæssige årsrapport, 
som kan læses på www.industriensfond.dk.

INDUSTRIENS FOND 
SOM ENGAGERET FILANTROP 

Sten Scheibye 
Formand

Mads Lebech 
Adm. direktør
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Industriens Fonds mission er at udvikle og 
støtte nyskabende, inspirerende og økono-
misk bæredygtige projekter til gavn for dansk 
erhvervslivs, og især dansk industris konkur-
renceevne.

Industriens Fond ønsker at være en engageret 
filantropisk fond og arbejder for, at hver en-
kelt støttekrone, der udbetales til projekter, 
har potentiale til at sikre anvendelsesoriente-
ret viden og aktivitet med positiv virkning på 
Danmarks konkurrenceevne. 

Industriens Fond tager i sit arbejde med pro-
jekterne afsæt i Fondens mission og strategi.

Centralt i strategien står de forhold, som di-
rekte eller indirekte styrker virksomheders 
udgangspunkt for at skabe arbejdspladser 
og værditilvækst i Danmark. Herved bidrager  

Industriens Fond til at forbedre dansk indu-
stris konkurrenceevne. 

Fonden modtager løbende ansøgninger, og 
indgår aktivt i dialog om videreudvikling af de 
modtagne projektidéer. Ud over at modtage 
ansøgninger, tager Fonden selv initiativ til at 
opsøge partnere med henblik på at udvikle 
nye projektidéer, der kan skabe ny viden til 
gavn for Danmarks konkurrenceevne. I for-
bindelse med hvert projekt ønsker Fonden, at 
der bliver opstillet klare mål for, hvilken effekt 
projektet forventes at have, og hvordan pro-
jektets resultater kan blive udbredt til dem, 
der kan få gavn af dem eller bringe dem i an-
vendelse.  Alle projekter vurderes ud fra en 
helhedsbetragtning. Et projekt kan med for-
del adressere flere aspekter af Fondens stra-
tegi samtidigt. Fonden følger alle større pro-
jekter tæt gennem hele forløbet. 

STRATEGI OG FOKUS
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FONDENS VÆKSTDRIVERE

Industriens Fond medvirker i projekter til at 
sikre, at industriens virksomheder også frem-
adrettet kan tiltrække medarbejdere, der har 
de relevante kvalifikationer, og dermed skabe 
forudsætningerne for, at virksomhederne kan 
øge produktivitet og værdiskabelse. 

Derfor støtter Industriens Fond bl.a. projekter, 
der: 
• Skaber ny viden og nye metoder, der i en  
 anvendelsesorienteret form vil bidrage til 
 et kompetenceløft i den enkelte virksomhed 

• Sikrer adgang til relevante faglige kompe- 
 tencer 
• Bidrager til at højne erhvervsfaglige kompe- 
 tencer og studerendes interesse for de pro- 
 ducerende erhverv 
• Bidrager med at skabe en flerfacetteret ind- 
 sats målrettet elever og studerende i hele  
 uddannelsessystemet
• Sætter fokus på naturvidenskabelige aktivi- 
 teter for derigennem at skabe øget op- 
 mærksomhed på de naturvidenskabelige  
 uddannelser og fremme søgning til disse 

Industriens Fonds bestyrelse har valgt at foku-
sere Fondens indsats indenfor – eller på tværs 
af – tre såkaldte vækstdrivere, som vurderes 
at kunne skabe værdi og vækst i danske indu-
strivirksomheder. De tre vækstdrivere, som 
Industriens Fond arbejder ud fra, er alle om-
råder, hvor dansk erhvervsliv og industri selv 
har mulighed for at arbejde med at forbedre 
deres konkurrenceevne. Målet er, at Fondens 

projekter får konkret betydning, og at pro-
jekterne kan bidrage til at skabe en værktøjs-
kasse, som industrivirksomheder kan bruge 
til fremme af deres egen konkurrenceevne.  
Fonden involverer sig således som udgangs-
punkt ikke i projekter, der direkte har som mål 
at påvirke politisk besluttede rammevilkår.
I det efterfølgende beskrives Fondens tre pri-
mære fokusområder.

Viden og Kompetencer
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Industriens Fond ønsker at stimulere iværk-
sætteraktiviteten i Danmark og bidrage til, at 
flere ser vækstmuligheder, når de opstår, og 
herigennem medvirke til at sikre fremtidens 
nye arbejdspladser. Iværksætteri og innova-
tion hænger tæt sammen.

Derfor støtter Industriens Fond bl.a. projekter, 
der: 
• Viser nye muligheder for udvikling af sær- 
 ligt produktion og effektivitet, både inden  
 for rammerne af en eksisterende virksom- 
 hed, men også i form af etablering af en ny  
 virksomhed 

Iværksætteri og Virkelyst

En væsentlig faktor for at styrke dansk kon-
kurrenceevne er, at virksomheder udnytter 
de vækstmuligheder, der ligger i globaliserin-
gen, både nationalt som internationalt.

Derfor støtter Industriens Fond bl.a. projekter, 
der: 
• Anviser bud på løsninger på de udfordrin- 
 ger, som danske industrivirksomheder mø- 
 der, når de stadig oftere er en del af en  
 global værdikæde

• Skaber nye metoder og ny viden, samt sikrer 
 virksomheder adgang hertil, i relation til nye   
 måder og nye sammenhænge at innovere på
• Udvikler modeller for samarbejde internt  
 i virksomheden og opbygning af vidensnet- 
 værk og samarbejder på tværs af både  
 grænser og brancher 
• Giver ny viden om veje til rekruttering af 
  kompetencer og tiltrækning af investerin- 
 ger i en ny global kontekst 

Globalisering og Åbenhed
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De øvrige vækstdrivere eller rammevilkår, så-
som skat og omkostninger, infrastruktur, effek-
tivitet i den offentlige sektor og fleksibilitet for 
virksomheder er af meget væsentlig betydning 
for dansk erhvervsliv og derigennem også in-
dustriens konkurrenceevne. Den del, som har 
karakter af politisk udformede rammebetin-
gelser, er i Fondens strategi og fokus defineret 
uden for Industriens Fonds daglige virke.

Ud over ønsket om at projekterne så vidt 
muligt skal kunne påvise en effekt på dansk 
konkurrenceevne igennem skabelse af flere 
danske arbejdspladser og værdiskabelse i 
virksomhederne, stiller Industriens Fond en 
række krav til projekternes karakter. 
• Projekterne skal være nyskabende 
• De skal være “økonomisk bæredygtige”,  
 hvilket betyder, at projektet og opnået vi- 
 den er levedygtigt og anvendeligt, når   
 fondsmidlerne udløber 

• Projektets resultater, herunder evt. model- 
 ler og metoder skal stilles offentligt til rå- 
 dighed og gøres tilgængelige for andre end  
 projektparterne

Projekterne skal, hvor muligt, involvere part-
nere fra såvel erhvervsliv som vidensmiljøer. 
Dette gerne i form af konkret case-samarbej-
de, hvor virksomheder indgår og understøt-
ter forskningen ved at vise proof-of-concept 
på nye metoder og ny viden.

Ovenstående betyder samtidig, at Fonden 
bl.a. ikke yder støtte til opstart af virksomhe-
der og enkeltpersoner. Fonden anvender hel-
ler ikke sin formue, som aktiv venturekapital 
eller i equity-aktiviteter. 

Fondens rammer og krav
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ÅRETS AKTIVITETER
I 2013 har Industriens Fonds bestyrelse fået 
forelagt 191 konkrete projektforslag til drøf-
telse. Af disse fik 36 projekter tildelt en bevil-
ling på samlet 110 mio. kr. 

Fondens aktive projektportefølje udgjorde 78 
større og mindre projekter ved udgangen af 
2013. Fælles for dem alle er, at projekternes 
fokus og resultater har potentiale til at med-

virke til at fremme dansk erhvervslivs konkur-
renceevne. 

Industriens Fond er involveret i aktive projek-
ter for en samlet projektsum på ca. 450 mio. 
kr. Alle større projekter, de resultater de ska-
ber, og de veje de afdækker, er uddybende 
beskrevet på Fondens hjemmeside, ligesom 
de fremgår i en note til Fondens Årsrapport.
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Industriens Fond arbejder med projekter på 
flere forskellige måder.

ANSØGNINGER
Industriens Fond modtager ansøgninger fra 
forskellige aktører med idéer til aktiviteter, 
der kan forbedre dansk konkurrenceevne. 
Alle ansøgninger opfattes som udgangspunkt 
for en dialog, og ofte vil sekretariatet vende 
tilbage til ansøgeren med uddybende spørgs-
mål med henblik på bestyrelsesforelæggelse 
af projektet. Det er for Industriens Fond en 
helt grundlæggende arbejdsmetode, at se-
kretariatet engagerer sig aktivt i projekterne 
såvel i perioden inden, som efter en eventuel 

uddeling. Det giver sekretariatet mulighed 
for, sammen med ansøger, at kvalificere pro-
jektet i henhold til Fondens strategiske fokus 
og arbejdsmetoder.

Fondens ansøgningsskema er forsøgt opstillet, 
så det fremstår relativt smidigt og ukomplice-
ret at ansøge Industriens Fond. Samtidig forsø-
ger Fonden at adressere de forventninger, der 
er i forhold til at beskrive formidlingsaktivite-
ter og effektvurdering i selve ansøgningen. 

Foruden de ansøgninger Industriens Fond 
modtager via henvendelser og ansøgnings-
skema, bidrager Industriens Fond selv til 

2013 har været et år, hvor Industriens Fonds 
bestyrelse har truffet beslutninger om at 
støtte en række større markante projekter, 
men også har satset på projekter med en hvis 
bredde. Ligesom en række tidligere bevillin-
gers resultater gennem året er blevet synlige.

Blandt de mere markante projekter har været 
sikringen af, at Industriens Fonds Hus i Kina, 
det dansk-kinesiske universitetscenter med 
en samlet bevilling fra Fonden på ca. 100 mio.
kr., vil blive bygget. Fondens fokus på at mar-
kedsføre danske virksomheders kompetencer 
inden for cleantech blev synliggjort ved indvi-

elsen af House of Green centralt placeret i Kø-
benhavn. Herudover kan nævnes bevillingen 
til et nyt, større initiativ knyttet til etablerin-
gen af “Center for Ejerledede Virksomheder” 
på CBS, hvor Fonden ud over finansieringen, 
har medvirket til at definere og udvikle projek-
tet. Centeret skal såvel forske som stå for råd-
givning, der kan medvirke til at udløse danske 
ejerledede virksomheders fulde potentiale. 
Herunder indgå samarbejde med ejerledernes 
private rådgivere, så disse i et samarbejde får 
startet og kvalificeret ejerlederens potentielle 
exit-strategi fra virksomheden.   

Bred og markant aktivitet

Projektudvikling og forløb
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udvikling af projekter, hvor det er Fondens 
vurdering, at der er behov for ny viden.

Industriens Fond modtager ganske mange an-
søgninger og bliver inspireret til sine forskellige 
aktiviteter fra mange sider. Det er derfor også 
vigtigt for Fonden at gøre ansøgere og dialog-
partnere opmærksom på, at en ansøgning eller 
dialog med Fonden vil kunne betyde, at dele af 
en projektidé måske på et senere tidspunkt vil 
kunne indgå i et af Fondens andre projekter.

TEMAINDKALDELSER
I 2012 besluttede Fondens bestyrelse for første 
gang at indhente konkrete forslag til projekter, 
der kunne komme med bud på løsninger inden 
for et specifikt tema. De to temaer, som Fon-
dens bestyrelse i 2013 valgte at efterspørge pro-

jektforslag til, var “Ejerskifte” og “Vækstiværk-
sætteri”. Bestyrelsen fastlægger temaerne efter 
drøftelse og med inspiration fra det temakata-
log, som var resultatet af den camp, Industriens 
Fond tidligere har afholdt med deltagelse af 
cirka 40 erhvervsledere og enkelte forskere. 

I relation til de to temaindkaldelser modtog 
Fonden samlet 53 projektforslag og uddelte 
ca. 45 mio. kr. 

Industriens Fond forventer i 2014 at afholde et 
event, hvor Fonden igen inviterer en række er-
hvervsledere særligt inden for fremstillingsindu-
strien til at drøfte, rådgive og inspirere Fonden 
om, hvilke temaer Fonden kan adressere for at 
skabe relevant viden og aktivitet til gavn for dansk 
erhvervslivs- og industris konkurrenceevne. 
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PROOF-OF-CONCEPT
Industriens Fond arbejder kontinuerligt med 
at udvikle metoder for, hvordan ny viden kan 
gøres anvendelig i den enkelte virksomhed. 
Den viden, der udvikles af eksperter og forske-
re, kan nogle gange være vanskelig direkte at 
implementere i særligt mindre og mellemstore 
virksomheder, hvis ikke virksomhederne har 
været involveret i selve udviklingsprojektet. 
Industriens Fond har derfor arbejdet med at 
finde en metode, så det bliver tydeligt for virk-
somheder, hvordan den viden og erfaring, der 
er opbygget i et projekt, kan bruges. I metode-
udviklingen har det især været vigtigt at kunne 
påvise, om en virksomheds introduktion af nye 
former for forretningsmodeller eller processer 
kan forventes at skabe en værdiforøgelse som 
overstiger den indsats, der ligger i at introdu-
cere eksempelvis en ny arbejdsgang eller pro-
duktionsmetode i virksomheden. 

Konkret har Industriens Fond haft succes med at 
arbejde med Proof-of-Concept-metoden, hvor 
virksomheder og forskere i samarbejde tester 
nye forretningsmetoder og/eller processer i en 
række virksomheder. Der, hvor det på få cases 
viser sig, at den nye metode har en reel effekt, 
har der været taget initiativ til at rulle konceptet 
ud til en større gruppe af virksomheder. 

Et godt eksempel er projekterne Radikal For-
enkling via Design og Leanrejsen, hvor flere 
virksomheder har indgået som case og fået 
gode og konkrete resultater ud af deres del-
tagelse, både i form af ny viden, men også en 
forbedret bundlinje. Længere fremme i års-
beretningen findes fire interviews med fire 
cases. 

For at deltage som case-virksomhed kræver det, 
at virksomhederne ledelsesmæssigt viser vilje, 
og at der afsættes den fornødne tid, hvilket for 
en lang række virksomheder kan være vanskeligt 
at gøre, da de ikke kender resultaterne på for-
hånd. Erfaringerne viser dog, at deltagelsen som 
case-virksomhed har et positivt outcome. Indu-
striens Fond har opbygget en database med virk-
somheder, der er interesseret i at deltage som 
case-virksomheder. Fonden hører meget gerne 
fra virksomheder, der ønsker at komme med i 
betragtning, når Fonden skal finde nye partnere. 
Læs mere herom på www.industriensfond.dk. 

VIDENSDELING
Industriens Fond har eksisteret i sin nuvæ-
rende form siden 2009. Fonden har opbygget 
en betydelig projektportefølje. Størstedelen 
af projekterne er etableret med en flerårig 
tidshorisont, hvorfor det særligt er nu, at de 
første større vidensopbygningsprojekter be-
gynder at kaste resultater af sig. 

Industriens Fond arbejder systematisk med 
at sikre, at der sker en maksimal videndeling 
af de erfaringer og den viden, der genereres 
i projekterne. Der skal i projekterne forud for 
en bevilling være gjort tanker om, hvordan og 
hvilken formidlingsindsats, der skal sikre ud-
bredelse af den nye viden til målgruppen. 

Fonden har derfor i 2013 udvidet sin medarbej-
derstab, så Fonden i endnu højere grad kan gå 
aktivt ind i at understøtte projekternes generelle 
formidlingsaktiviteter. Således vil Fonden styrke 
sit arbejde med at sikre, at de resultater, der ska-
bes i projekterne bliver bragt i anvendelse. 
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EVALUERING- OG EFFEKTVURDERING

Hvad kommer 
der ud af  
projektet på 
samfunds-
niveau?

Effekt

Hvilke kom-
petencer og 
økonomiske  
midler tilføres  
projektet?

Input

Hvad iværksættes  
som en del af  
projektet og 
hvem involveres?

Aktiviteter
Hvilke forandringer  
på deltagernes  
adfærd vil kunne  
registreres som 
følge af de aktivi- 
teter, der er igang- 
sat i projektet?

Output

Hvad fører 
denne adfærds-
ændring til?

Outcome

Fonden søger generelt at opstille evaluerings- 
og effektmål forud for et projekts iværksæt-
telse. Evaluering omhandler såvel den kon-
krete projektudførelse i relation til fremdrift 
og økonomisk bevilling, som opgørelse af en 
form for effektvurdering. Anskueliggørelse af 
om en virksomhed øger fx produktivitet eller 
omsætning som følge af, at den har anvendt 
ny viden eller nye arbejdsmodeller, vil ofte 
være udslagsgivende for, om metoden udbre-
des til flere og derved får størst positiv gen-
nemslagskraft.

Effekt på konkurrenceevnen hos eksempelvis 
en virksomhed er imidlertid typisk vanskelig 
at isolere til en enkelt handling eller model. 
Som effektmåling opstilles derfor ofte en 

række indikatorer, der følges og måles. Her-
ved kan man ikke nødvendigvis med fuld sik-
kerhed tilskrive øget konkurrenceevne til den 
specifikke aktivitet, men det er Fondens erfa-
ring, at et fokus på en mulig effekt desuagtet 
gør projekter mere redskabsorienterede, og 
at udbredelse af metode og viden derved vil 
øges.

Da det som nævnt er vanskeligt at isolere 
den konkrete effekt på konkurrenceevnen af 
et projekt, såvel i enkelt virksomheder som 
på makroniveau i Danmark, har Industriens 
Fond valgt at lade effektevalueringsindsat-
sen tage sit teoretiske udgangspunkt i over-
ensstemmelse med principperne i Den Logi-
ske Model.
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Den Logiske Model favner i princippet såvel 
det enkelte projekts som Fondens samlede 
projektporteføljes langsigtede effekt på kon-
kurrenceevnen.

Hvert projekt over en mio. kr., der forelæg-
ges Industriens Fonds bestyrelse, forventes 
principielt at kunne gøre rede for den over-
ordnede sammenhæng mellem en potentiel 
forbedring af konkurrenceevnen og/eller ska-
belse af arbejdspladser i Danmark, i relation 
til de aktiviteter, der sættes i værk. 

Projekter over fem mio. kr. forventes yderme-
re at kunne opstille en sandsynlig sammen-
hæng mellem aktiviteter, output, outcome og 
effekt som beskrevet i modellen ovenfor. 
Ligeledes stilles der, hvor det er muligt, krav 
om at ansøger kan opgøre succeskriterier for 
projektet og måle på dem undervejs i projek-
tet og ved projektets afslutning.

For projekter over fem mio. kr. forventes an-
søgeren i samarbejde med Fonden at vurdere 
behovet for en ekstern evaluering af projektet.

Fonden lægger vægt på, at der er klare ret-
ningslinjer for anvendelse af bevilligede ud-
delinger/midler, samt at disse overholdes af 
bevillingsmodtagere.

Forud for forelæggelse for bestyrelsen sker 
der en afklaring af mål for det faglige indhold 
i projektet, af projektets overordnede øko-
nomi, projektperiode og af milepælsplaner. 
Sekretariatet involverer sig i drøftelser af pro-
jekternes faglige indhold såvel som budget-
poster (timesatser mv.). 

I forbindelse med de løbende udbetalinger til 
projekterne holdes udbetalingerne op mod 
bevillingsbrev, milepælsplaner og de frem-
lagte budgetter. 

I dette arbejde er Fonden bevidst om at lave 
en smidig sagsgang der i udgangspunktet er 
baseret på gensidig tillid. 

Fonden efterspørger revisionspåtegning på 
bevillinger efter projektets art, men altid ved 
bevillinger på over 500.000 kr.

Anvendelse af Fondens midler
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Opfindelser og innovation 

2013 har været et aktivt år. Industriens Fonds 
sekretariat har haft mange henvendelser og 
har samlet forelagt 184 projektansøgninger 
for Industriens Fonds bestyrelse. Dette har re-
sulteret i støtte til 36 projekter med en samlet 
uddeling på 110 mio. kr. 

Størstedelen af Fondens mange aktive projek-
ter, løber over flere år. I 2013 er en række pro-
jekter, bevilliget i tidligere år, blevet afsluttet 
og her iblandt er der sket åbninger af større 
udstillinger. Nedenfor er en række eksempler 
på projekter, der blev afsluttet i 2013. 

PROJEKTER AFSLUTTET 
OG INDVIET I 2013

“Opfindelser – en idé kan forandre verden” er 
en interaktiv udstilling på Experimentarium. 
Fonden har med udvikling og støtte til projek-
tet ønsket, at særligt de unge besøgende får 
knyttet danske virksomheders teknologi, op-
findelser og produkter sammen med naturvi-
denskaben. Udstillingen “Opfindelser – en ide 
kan forandre verden” på Experimentarium 
hylder Danmarks største opfindelser og tek-
nologiske nyskabelser. Målet er at skabe inte-
resse for naturvidenskab bl.a. ved at vise dan-
ske virksomheders produkter og kæde deres 
udvikling og funktion til grundlæggende na-
turvidenskabelig viden. Udstillingen skal øge 
forståelsen og gøre de besøgende nysgerrige 

på, hvad det er der rører sig i samspillet mel-
lem industri og teknologi. Samtidig lader ud-
stillingen med sit fokus på opfindelser og tek-
nologi publikum komme tæt på såvel nutidige 
som historiske teknologier og opfindelser.

Udstillingen blev indviet på Experimentarium af 
H.K.H. Kronprins Frederik og Industriens Fonds 
formand Sten Scheibye den 23. maj 2013. 

FAKTA

Budget: 14,3 mio. kr. 
Partner: Experimentarium
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Innovation i fremtiden 
På baggrund af erfaringerne og viden fra ud-
stillingen om Opfindelser, har Industriens 
Fond i 2013 givet tilsagn om støtte til yderli-
gere en udstilling på Experimentarium. 

Udstillingen skal omhandle innovation og 
derigennem understøtte børn og unges lyst 
til at tænke innovativt. Hvor Opfindelser fo-
kuserer på produktet, skal den nye udstilling 
fokusere på processen forud for produktet. 

Udstillingen skal stå klar i forbindelse med åb-
ningen af det nye Experimentarium (forven-
teligt ultimo 2015) og vil blive placeret sam-
men med Opfindelser. 

FAKTA

Budget: 10,5 mio. kr.
Partner: Experimentarium

Fremtidens Innovative Folkeskole 
Projektet “Fremtidens Innovative Folkesko-
le” skal danne grundlag for udviklingen af en 
egentlig ledelsesmodel til brug for at lede in-
novation i folkeskolen. 

Formålet med den konkrete støtte var at lave 
en forskningsmæssig forundersøgelse af, hvil-
ke ledelsesformer i folkeskolen, der kan sikre, 
at danske børn og unge er i stand til at tænke 
innovativt og kreativt. Ved at fremme børn 
og unges innovative og kreative kompetencer 
kan det sikres, at fremtidens medarbejdere 
også tænker innovativt. 

Projektpartneren var Copenhagen Business 
School.  

Projektet har skabt viden om ledelse af innova-
tion i folkeskolen, og hvilke ledelsesformer der 
kan skabe innovative læringsmiljøer i folkesko-
len. Resultaterne af projektet er overordnet: 
• En ledelsesmodel for ledelse af innovation i  
 folkeskolen
• Inspirationsmateriale med innovationspro- 
 jekter til brug i folkeskolen

Ledelsesmodellen indeholder konkrete eksem-
pler, der kan anvendes af skoleledere til at ud-
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vikle deres ledelsespraksis. Modellens eksem-
pler viser, at innovative læringsmiljøer i skolen 
kræver en synlig ledelse, der baseres på: 
1) At skoleledelsen skal gå foran i skolens  
 samarbejde med sin omverden, herunder 
 erhvervslivet
2) At skoleledelsen skal skabe sammenhæng 
 mellem innovation og stærk fag-faglige  
 resultater 
3) At skoleledelsen skal kende  de risici, der 
 er, når lærere og elever kaster sig ud i at 
 gøre nyt. 

Ud over viden om ledelsesformer, har de 
mange besøg på skoler bidraget til en række 
eksempler på innovationsprojekter med ele-

ver. Dette er samlet i et inspirationsmateriale 
med idéer til konkrete innovative undervis-
ningsaktiviteter, der kan bruges af ledere og 
lærere til at få idéer til, hvordan der kan ar-
bejdes med innovation i undervisningen. 

Projektet er afsluttet i 2013, og alle produk-
ter og materialer om projektet er samlet på 
www.skolefif.dk 

FAKTA

Budget: 900.000 kr. 
Partner: CBS
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Praktisk guide til konsortie- 
og netværksdannelse blandt underleverandører 
Projektet blev initieret i forbindelse med Fon-
dens temaindkaldelse “Udfordringer for un-
derleverandører i en globaliseret verden” i 
foråret 2012.

Formålet med temaindkaldelsen var at sætte 
fokus på underleverandørernes udfordringer 
og herigennem finde konkrete løsninger og 
anvendelsesorienterede metoder med hen-
blik på at styrke underleverandørernes kon-
kurrenceevne. 

Praktisk guide til konsortie- og netværksdan-
nelse blandt underleverandører er det første 
projekt fra temaindkaldelsen, der er afsluttet. 

INTERVIEW MED KLAUS BOLVING, 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CENSEC
Forretningsomgivelserne i Danmark ændrer 
sig konstant. Derfor justerer mange virksom-
heder i dag deres strategier for at tilpasse sig 
en global forretningsorden, som er præget af 
en høj grad af specialisering og intens konkur-
rence. Samarbejde er fremtidens vej til virk-
somheders vækst og internationalisering, og 
konsortier og kommercielle netværk udgør i 
denne sammenhæng en interessant mulig-
hed for mindre underleverandører til at opnå 
de faglige og økonomiske “muskler”, der åb-
ner adgangen til at blive leverandør af mere 
værdifulde leverancer og større opgaver.

Etableringen af et succesfuldt konsortium er 
dog ingen enkel proces og mange forsøg på at 

opbygge værdiskabende samarbejder, er mis-
lykkedes. Processerne løber typisk ud i sandet 
enten i opstartsfasen, hvor der ikke er tilstræk-
kelig grad af formalisering og struktur til at un-
derstøtte og styre samarbejdet, eller senere i 
processen, hvor eventuelle samarbejdsrelatio-
ner bliver opløst på grund af manglede tillid, 
engagement eller motivation blandt konsor-
tiedeltagerne. Derfor besluttede Industriens 
Fond at støtte projektet “praktisk guide til kon-
sortie- og netværksdannelse blandt underle-
verandører” tilbage i 2012. 

På en konference i efteråret 2013 blev pro-
jektets resultater, herunder guiden “en prak-
tisk Guide til konsortie- og netværksdannelse 
blandt underleverandører” præsenteret. 

En af de virksomheder, der har taget guiden 
til sig er CenSec. Industriens Fond har talt 
med Klaus Bolving, chief executive officer, 
hos CenSec om deres erfaringer med gui-
den. For CenSec, der er en klynge- og net-
værksorganisation for små og mellemstore 
virksomheder inden for forsvars- og sikker-
hedsindustrien samt tilstødende industrier, 
er guiden relevant på den måde, at den sam-
ler de aktuelle værktøjer på en overskuelig 
måde, der er lige til at gå til i et udviklings-
forløb, som ofte omfatter helt nye virksom-
heder og aktører.
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“Arbejdet med guiden har medført, at vi er 
blevet klarere i formuleringen af de værk-
tøjer, vi anvender i praksis”, fortæller Klaus 
Bolving og fremhæver at; “Vi har bl.a. fået 
en bedre kommunikation om de aktiviteter, 
vi anser for nødvendige for at drive et net-
værk frem mod forretningsmulighederne”.

“Guiden er en praktisk anvendelsesori-
enteret beskrivelse af den aktuelle erfa-
ring, som har vist sig at virke. Den omtaler 
således også, hvorledes man kan undgå 
ubehagelige problemer ved at fremhæve 
nogle nødvendige forhold inden for klyn-
gebaseret forretningsudvikling”, fortæller 
Klaus Bolving og fortsætter; “Det gælder 
bl.a. formulering af klare forretningsmu-
ligheder, nødvendig tillid blandt konsor-
tiedeltagere og behovet for at samle for-
skellige virksomheders kompetencer til en 
stærk og synlig aktør i markedet m.h.p. at 
komme højere op i værdikæden”.

Selvom guiden giver den strukturerede 
tilgang, vurderer CenSec, at der i det dag-
lige arbejde er behov for en god portion 

nødvendige, ”bløde” aktiviteter, som må-
ske bedst kan samles under begrebet “er-
hvervspædagogik”. 

Industriens Fond har interesse i at ud-
brede resultater og erfaringer fra Fondens 
projekter til flest mulige, og i den for-
bindelse mener CenSec, at guiden bedst 
kommer til sin ret, når der er identificeret 
nogle forretningsmuligheder, og der er en 
aktør, som kan se idéen i at udvikle dem. 
Og CenSec peger på, at guiden bør gøres 
synlig overfor innovative miljøer og aktø-
rer, som arbejder med udvikling af forret-
ningsmuligheder.

Siden efteråret 2013 har CenSec brugt 
guiden som en fast del af deres arbejde i 
forbindelse med opstart af klynger og net-
værk. “Guiden er en god huskeliste som 
bl.a. anvendes ved opstart af nye klynger. 
Vi bruger den til at motivere vores virk-
somheder til at interessere sig for klynge-
baseret forretningsudvikling og anbefaler 
guiden videre til innovative miljøer”, af-
slutter Klaus Bolving.

Guiden er frit tilgængelig og kan downloades 
på www.industriensfond.dk 

FAKTA

Budget: 950.000 kr. 
Partner: Oxford Research
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House of Green 
Formålet med House of Green er at under-
støtte og styrke den position, som danske 
virksomheder har inden for miljø- og energi-
løsninger. Grønne løsninger og produkter er 
en dansk eksportsucces, og det er et område, 
der giver mange internationale samarbejds-
flader. Den holistiske tænkning og samspil 
mellem energi, miljø, affald og vand er et 
dansk særkende.

House of Green blev indviet den 5. septem-
ber 2013 af H.K.H. Kronprins Frederik og en 

række danske ministre samt Fondens for-
mand, og er Danmarks velkomstcenter og 
udstillingsrum for danske miljø-, energi- og 
klimatilpasningsløsninger. House of Green 
skal synliggøre dansk erhvervslivs evne til 
at tænke og agere grønt, nyt og kreativt og 
dermed understøtte danske virksomheders 
internationale konkurrenceevne. Den daglige 
ledelse og administration varetages af State 
of Green, der er et privat-offentligt samarbej-
de, der samler viden og information om grøn-
ne løsninger i Danmark og resten af verden.
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CNN og INDEX: Award 
CNN International, og Industriens Fond 
underskrev i foråret 2013 et særligt an-
noncepartnerskab i forbindelse med CNN 
International´s programserie “Connect the 
World”, der blev lanceret på CNN globalt den 
1. juli 2013. Udsendelsesrækken kørte frem 
til starten af september måned. I tilknytning 
hertil blev der vist en kampagne udarbejdet i 
et samarbejde mellem Industriens Fonds og 
State of Green, som i korte indslag satte spot 
på København og Danmark som et samfund 
med et erhvervsliv, der har mange bud på 
miljø og klimaløsninger.

Programserien CNN omfattede en række 
90-sekunders film, der viste innovative løsnin-
ger designet af finalisterne til INDEX: Award 

2013, en temauge på CNN International og 
CNN.com samt en halv times Tv-program i 
september, parallelt med at House of Green 
blev indviet.

INDEX: Award og aktiviteterne i forbindelse 
hermed har været med til at sætte fokus på 
Danmark og de styrkepositioner, danske virk-
somheder har inden for bæredygtighed, de-
sign og innovation. 

Konkret har den store internationale synlighed 
været en unik anledning til at fortælle om en 
af Fondens store satsninger – House of Green 
– et internationalt besøgscenter med fokus 
på Danmarks grønne industrier og cleantech, 
samt hvordan den danske historie og de danske  

Besøgscenteret har siden åbningen i sep-
tember 2013 fungeret som en fælles ind-
gang for internationale, kommercielle og 
politiske beslutningstagere, opinionsdan-
nere og erhvervssamarbejdspartnere. Hvert 
år modtager State of Green op mod 1.500 
udenlandske kommercielle og politiske be-
slutningstagere, der besøger Danmark for at 
blive inspireret af grønne danske løsninger 
og besøge danske virksomheder – og der-
med baner vejen for nye kommercielle afta-
ler og samarbejder. De besøgende i House of 
Green får en rundtur i såvel det fysiske som 
det virtuelle udstillingsrum. 

Centret er opdelt i tre hovedområder: Et inter-
aktivt showroom og besøgscenter, et virtuelt 
univers med film, touchskærme og et inter-
aktivt landskab, samt et lounge- og mødeom-
råde, som til sammen giver et enestående 
indblik i de politiske rammebetingelser, forret-
ningsperspektiverne og de tekniske løsninger 
med særligt fokus på den danske systeminte-
gration. Bevillingen fra Industriens Fond dæk-
ker også støtte til aktiviteter og drift. 

FAKTA

Budget: 15 mio. kr.
Partner: State of Green Konsortiet
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erfaringer viser, hvordan mange danske virk-
somheders teknologier spiller sammen. 

Kampagnen blev vist over for CNN’s Tv- og 
onlinepublikum i Europa, Mellemøsten, Afri-
ka, Asien og Stillehavsområdet, og ramte det 
amerikanske marked via CNN.com.

Den samlede sendetid for Fondens kampagne 

var ca. 2½ time fordelt på mere end 160 visnin-
ger, og indslagene om Index: Award og finali-
sterne varede samlet næsten 15 sendetimer.

FAKTA

Budget: 6 mio. kr.
Partner: CNN, State of Green
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Jobværktøjskassen
Alt for mange drenge falder fra deres uddan-
nelse, forlader arbejdsmarkedet og ender på 
passiv forsørgelse. Siden den økonomiske kri-
se brød ud i 2008 og frem til 2012, er arbejds-
løsheden blandt unge mænd tredoblet.

Hensigten med projektet “Jobværkstøjskas-
sen” har været at udvikle en række redska-
ber til danske virksomheder, som klæder dem 
fagligt på i forhold til at rekruttere drenge på 
kanten af arbejdsmarkedet og derefter hånd-
tere og fastholde drengene i jobbet. Værk-
tøjskassen bygger på faglig viden og konkrete 
programmer til virksomhederne.

Værktøjskassen er udviklet i tæt samarbejde 
med Videnscenter for Ledelse og Organisati-
onsudvikling ved University College Syddan-
mark og virksomheden ISS, der begge har evi-
densbaseret erfaringer med udvikling af bl.a. 
mentorprogrammer målrettet unge. 

Projektet danner i dag grundlaget for et nyt 
projekt, der hedder “Drenge i Arbejde”, som 
Industriens Fonds bestyrelse i juni 2013 be-
sluttede at give en bevilling. Som en del af 
selve jobværktøjskassen er der blevet ud-
viklet en mentorhjemmeside, hvor der er 
samlet de til projektet særligt udviklede in-
formationsmaterialer, der kan benyttes af 
de virksomheder, der medvirker i projektet, 
men også virksomheder udefra kan hente in-
spiration til at rekruttere og fastholde dren-
ge på kanten af arbejdsmarkedet. Se mere 
på www.industriensfond.dk. 

 
FAKTA

Budget: 200.000 kr. 
Partner: LøkkeFonden
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Industriens Fonds mission er at styrke Dan-
marks konkurrenceevne ved bl.a. at støtte 
ny viden, der kan medvirke til at øge værdi-
tilvæksten i Danmark og antallet af arbejds-
pladser. Industriens Fonds bestyrelse er op-
taget af gennem sine bevillinger at medvirke 
til at udvikle den viden og de kompetencer, 
der er nødvendige for, at virksomhederne kan 
konkurrere globalt, herunder på andet end 

prisen. Det kan eksempelvis være virksomhe-
dernes evne til at arbejde strategisk med Big 
Data og nye avancerede teknologier og auto-
matisering. Ud over Fondens temaindkaldel-
ser igangsætter Industriens Fond jævnligt 
projekter, som skal udforske, hvordan nye ak-
tiviteter bedst muligt kan igangsættes, så den 
viden og erfaring, der udvikles bliver relevant 
og anvendelig for målgruppen. 

FOKUS OG TEMA 2013
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Servitization er et eksempel på et område, 
der spås stor betydning som et fremtidigt 
konkurrenceparameter. Servitization handler 
om at fremstillingsvirksomheder udvikler en 
forretningsmodel, hvor de skaber værdi ved 
at koble services til deres produkt. Nogle af 
de virksomheder, der har taget servitization 
til sig og har gjort en forretning ud af det, er 
f.eks. FL Smith, Viking – Life Saving Equip-
ment, Volvo Aero og Vestas. 

Med udgangspunkt i en forventning om, at 
servitization kan udløse et forretningspoten-
tiale hos danske produktionsvirksomheder, 
besluttede Industriens Fonds bestyrelse i ef-
teråret 2013 at bevillige støtte til CBS Com-
petitiveness Platform, så forskere i tæt sam-
arbejde med danske virksomheder, der har 
eksperimenteret med servitization, kan iden-
tificere udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med servitization.

Formålet med projektet er at skabe mere vi-
den om de forskellige forretningsstrategier, 
der eksisterer, hvis produktionsvirksomheder 

vil optimere deres muligheder for at skabe 
værdi ved at knytte services til deres produk-
ter, samt skabe grobund for en nationalt for-
ankret indsats til udvikling af anvendelsesori-
enteret viden om servitization. 

Industriens Fond har valgt at støtte CBS, som 
allerede har stærke kompetencer inden for 
området, men kendskabet til servitization 
som forretningsstrategi er endnu relativt 
ukendt i Danmark, og derfor har det været 
vigtigt for Industriens Fond, at man i projek-
tet trækker på den viden, der allerede eksi-
sterer internationalt.

Projektet løber hen over foråret 2014 og 
trækker på erfaringer fra op til 20 danske virk-
somheder, der har arbejdet med servitization 
på forskellig vis.

FAKTA

Budget: 440.000 kr.    
Partner: CBS Competitiveness Platform

Servitization som en driver for den danske 
industris konkurrenceevne  
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Industriens Fond har i 2013 gennemført to tema-
indkaldelser, hvor formålet har været at modta-
ge projektforslag, der kunne komme med et bud 

på løsninger på de udfordringer, der findes inden 
for to forskellige temaer: Flere vækstiværksæt-
tere og Ejerskifte med vækstambitioner.

TEMAINDKALDELSER 2013
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Det første tema, som Fonden efterspurgte 
konkrete projektforslag til i foråret 2013, 
gik på ønsket om at skabe ny viden, der kan 
medvirke til at generere flere vækstiværksæt-
tere i Danmark. Iværksætteri og antallet af 
iværksættere og mindre virksomheder, der 
har vækst, er af betydning, når Danmark skal 
styrke grundlaget for at skabe værditilvækst 
og arbejdspladser. 

I Danmark er det dog ofte sådan, at de nye 
virksomheder forbliver små og sjældent får 
realiseret principielt store vækstpotentia-

ler. Derfor besluttede Fondens bestyrelse at 
efterspørge projektforslag, der havde til for-
mål at skabe viden og initiativer, der kunne 
danne grobund for flere vækstiværksættere. 
Som et resultat af temaindkaldelsen, modtog 
Industriens Fond 44 projektforslag. Af disse 
besluttede Industriens Fonds bestyrelse at 
støtte syv projekter med en samlet bevilling 
på godt 22 mio. kr. 

I afsnittet herunder følger en kort beskrivelse 
af et par af de syv vækstiværksætter projek-
ter. 

Tema: Flere vækstiværksættere

GO GROW
Nye virksomheder, som fra dag ét orienterer 
sig internationalt, og får tilført kompetencer 
og erfaring og netværk til virksomheden, har 
øgede vækstmuligheder. Der eksisterer dog 
kun lidt viden om, hvordan et progressivt 
vækstforløb kan stimuleres, og hvilken under-
visning der skal til for at studerende og iværk-
sættere tænker vækst.
Go Grow er et vækstprogram for iværksætter-
virksomheder, som Industriens Fond har valgt 
at støtte. Programmet er udviklet på Copen-
hagen School of Entrepreneurship på CBS. 
Programmet er udviklet i samarbejde med en 
lang række aktører, som bidrager med deres 
viden og erfaringer til at udvikle et vækst-
program, som kan animere flere til at tænke  

 
international vækst fra starten og dermed 
bidrage til at få flere vækstiværksættere og 
skabe et netværk af unge, der tænker vækst 
og iværksætteri.  Erfaringer, cases og under-
visningsmetoder fra programmet vil blive for-
midlet til bl.a. universitetsundervisere over 
hele landet og forventes fremadrettet at blive 
en integreret del af undervisningen.

FAKTA

Budget: 3,6 mio. kr.       
Partner: CBS (Copenhagen School 
of Entrepreneurship)
Projektperiode: 2013-2016
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VÆKSTIVÆRKSÆTTERES STRATEGISKE SAMARBEJDER MED DEN ETABLEREDE INDUSTRI
Iværksættere, der samarbejder med etable-
rede industrivirksomheder, kan nyde godt af 
etablerede virksomheders produktion, logistik, 
markedsadgang og kompetencer, og etablerede 
virksomheder kan innovere og vokse gennem 
adgangen til nye ideer og iværksættere.

Reg X, Det Danske Klyngeakademi, Future 
Food Innovation (FFI) v. Agro Business Park, 
Agro Food Park/The Danish Food Cluster og 
IDEA, Syddansk Universitet har modtaget en 
bevilling til at udvikle next practice model-
ler for åbne innovationssamarbejder mellem 
vækstiværksættere og den etablerede indu-
stri på fødevareområdet.

Det overordnede formål med projektet er at 
medvirke til, at der i Danmark bliver flere og 
mere holdbare strategiske samarbejder mel-
lem etablerede virksomheder og iværksætte-

re, så flere iværksættere og mindre virksom-
heder realiserer vækstpotentialer.

Projektets resultater vil basere sig på udvik-
lingen af en række cases, der skal undersøge, 
hvordan sådanne samarbejder foregår. Ca-
sene forventes at blive illustrative i forhold 
til hvilke barrierer og muligheder, der er for-
bundet med strategiske samarbejder mellem 
store og små virksomheder. Den viden, der 
udvikles i projektet bringes i anvendelse af 
projektets partnere.

FAKTA

Budget: 2,3 mio. kr.   
Partner: Reg X – Det Danske 
Klyngeakademi, Syddansk Universitet
Projektperiode: 2013-2015

GROWTH OPPORTUNITIES OF DANISH SMEs
Projektet Growth Opportunities of Danish SMEs 
har særlig fokus på at skabe vigtig viden, der kan 
støtte nystartede SMV´er med at ekspandere 
til nye markeder, herunder sikre, at nystartede 
SMV´er allerede fra starten tænker globalt. 

Forventningen er, at projektet kan medvirke 
til at støtte væksten og den globale ekspansi-
on af danske nystartede små- og mellemstore 
virksomheder.  Erfaringerne viser, at væksten 

på nye markeder starter hjemme i Danmark, 
men erfaringerne viser også, at hvis virksom-
heder ønsker at ekspandere, så stiller det helt 
andre krav til produkter, processer og virk-
somhedens vækststrategi.

Projektet vil bl.a. fokusere på at etablere nye 
vækststrategier og metoder til at støtte pro-
duktkrav, produktudviklingsprocesser og res-
sourcenetværk. Viden fra projektet forventes 
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Tema: Ejerskifte med vækstambitioner
De fleste danske virksomheder ledes af deres 
ejer. Forskning har vist, at disse virksomheder 
ikke udnytter deres fulde potentiale, og at 
eksempelvis ejerskifte ofte ikke gennemføres 
optimalt. Derfor vurderes der at være et stort 
uudnyttet potentiale for øget produktivitet og 
vækst, som kan udløses ved at professionali-
sere ejernes ledelse generelt og helt specifikt 
ved at forbedre ejerskiftet. På den baggrund 
valgte Fonden at efterspørge projektforslag, 

der kunne forbedre mulighederne for, at dan-
ske ejerledere i fremtiden gennemfører et 
succesfuldt ejerskifte.

Industriens Fond modtog ni projektforslag. Af 
disse besluttede Industriens Fonds bestyrelse 
at satse på udvikling af et projekt og bevilli-
gede 22,8 mio. kr. til et nyt center hos CBS, 
der skal forske i og udvikle værktøjer til brug 
for ejerledede virksomheder.

at blive overført til fremtidige opstartsvirk-
somheder. 

Bag projektet står DTU Management. Projek-
tet har formuleret en række konkrete udfor-
dringer, herunder spørgsmålet om, hvordan 
opbygges vækststrategier til brug på nye mar-
keder, og hvordan tilpasses/lokaliseres pro-
duktudviklingsprocessen for nye markeder 
med begrænsede omkostningsfordele. Målet 
er, at der i forhold til hver udfordring kom-
mer en løsning i form af en konkret leveran-
ce, bl.a. konkrete retningslinjer for, hvordan 
virksomheder nemmere etablerer og forfiner 
deres vækststrategier på et specifikt nyt mar-
ked. For at sikre projektet en solid forankring, 
indgår det i et netværk med de store danske 
væksthuse og inkluderer 80 små- og mel-
lemstore virksomheder, som vil indgå som 
case-virksomheder, bl.a. små og mellemstore 
virksomheder fra Region Sjælland, Region 
Hovedstaden og Region Nordjylland.

FAKTA

Budget: 4 mio. kr.      
Partner: DTU Management 
Projektperiode: 2013-2016
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CENTER FOR EJERLEDEDE VIRKSOMHEDER
På baggrund af de indkomne ansøgninger valg-
te Industriens Fond at indgå i et tæt udviklings-
samarbejde med CBS og INSEAD om at etablere 
Center For Ejerledede Virksomheder på CBS. 
Centreret bidrager gennem videnopbygning, 
uddannelsesaktiviteter og dialogværktøjer til 
at professionalisere ejerledelse og derigennem 
sikre et kvalitetsløft af ejerskifte i Danmark. 

Som en del af projektet udvikles et internetba-
seret benchmarkingværktøj, som den enkelte 
ejerleder i samarbejde med sine rådgivere 
kan anvende til at kvalificere sin exit-strategi 
fra virksomheden. 

Det har været af særlig betydning for Fonden, 
at ejerlederen og ejerlederens nærmeste 
rådgivere, eksempelvis revisorerne, er enga-
geret i at udvikle og anvende den viden om 
ejerskifte, som sker i projektet. På den måde 
sikres det, at viden forekommer relevant for 
ejerlederen, og at der vedvarende under hele 
projektudviklingen er et stærkt fokus på at få 
målgruppen i tale.

Et indgående kendskab til og forståelse for 
betydningen af bløde værdier, det vil sige 
ejerlederens personlige overvejelser og re-
fleksioner over sin fremtid, i forbindelse med 
et ejerskifte, er en forudsætning for, at den 
strategi ejerlederen lægger for sit exit er gun-
stig og holdbar. Industriens Fond har derfor 
lagt vægt på at tilføre sådanne kompetencer 
til Center for Ejerledede Virksomheder.

Industriens Fonds bevilling sikrer Center for 
Ejerledede Virksomheder, og skaber herigen- 

 
nem en varig forankring af viden og effekter 
nationalt, samtidig med at det tætte samar-
bejde med INSEAD er med til at indføre in-
ternationale erfaringer og viden om ejerskif-
teudfordringer til Danmark.

Det er Industriens Fonds ambition med cen-
terdannelsen, at der hermed bliver skabt en 
platform for udvikling af kompetencer og ak-
tiviteter målrettet danske ejerledere og deres 
virksomheder.  

FAKTA

Budget: 22,8 mio. kr.      
Partner: CBS Center for Ejerledede 
Virksomheder i samarbejde med INSEAD
Projektperiode: 2014-2019
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Suitable for Growth 

Danmarks industri bygger på eksport og 
åbenhed for inspiration fra udlandet. Men 
Danmark halter bagefter, når det kommer 
til eksport til vækstmarkederne uden for EU. 
Erfaringerne viser, at udenlandske markeder 
bl.a. efterspørger særligt integrerede løsnin-
ger, der kan involvere flere teknologiområ-
der og vidensfelter. Kravene og adgang til nye 
markeder kan være en udfordring for danske 
virksomheder at opfylde. Industriens Fond 

arbejder på at øge dansk tilstedeværelse på 
disse markeder ved at støtte projekter, der 
kan skabe ny viden og anvendelsesorienteret 
metoder og modeller til at understøtte dette. 
I afsnittet herunder præsenteres en række af 
de projekter, som Industriens Fond har beslut-
tet at involvere sig i med henblik på at skabe 
værditilvækst og øget konkurrenceevne ved 
at sætte fokus på åbenhed og globalisering.

ÅBENHED OG GLOBALISERING

Suitable for Growth er et partnerskabsprojekt 
udviklet i et samarbejde mellem Universe 
Fonden og Industriens Fond. I projektet del-
tager en række mellemstore danske virksom-
heder med en omsætning på mellem 0,5 og 
5 mia. kr. i et udviklingsforløb om at skabe 
specifikke produkter, hvor der tages udgangs-
punkt i konkrete behov hos det kinesiske så-
kaldte midtmarked. Projektet har kørt siden 
2011 og forventes afsluttet medio 2017.

Danske virksomheder går glip af milliardom-
sætning, hvis de ikke i tilstrækkelig grad får an-
del i det hastigt voksende midtmarked i Kina. 
Det er kort sagt baggrunden for, at Industriens 
Fond i projektet Suitable for Growth har ind-
gået partnerskab med Universe Fonden.
 
De første delresultater er nu ved at vise sig. 
Mens projektets kortsigtede mål er at få de 

deltagende danske virksomheder til at inno-
vere og udvikle nye produkter, der tager afsæt 
i behovene hos det kinesiske midtmarked, er 
det langsigtede mål at se, om den viden og de 
erfaringer, der skabes omkring udvikling og 
produktion, kan overføres til virksomhederne 
hjemme i Danmark og bringes i anvendelse. 
Og ad den vej sikre, at erfaringerne fra Kina 
kan give værditilvækst for virksomhederne i 
Danmark og dermed styrke konkurrenceev-
nen og skabe flere arbejdspladser herhjem-
me.

I projektet blev der i 2011 sikret deltagelse fra 
en række danske virksomheder, bl.a. Micro 
Matic, Kruuse, Gabriel, Desmi Pumping Tech-
nologies m.fl. 

Virksomhederne arbejdede i første omgang  
intensivt med at forstå det kinesiske marked 
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og designe individuelle forretningsmodeller. 
Herfra gik de over i selve udviklingsfasen, 
hvor der er identificeret målgrupper og ud-
viklet prototyper til disse. Virksomhederne 
er blevet fulgt tæt under hele processen, 
og projektet har set de første nye løsninger 
blive lanceret, idet to virksomheder allerede 
på nuværende tidspunkt har udviklet mar-
kedsparate og tilpassede produkter.

INTERVIEW MED JØRN JENSEN, 
MICRO MATIC, DELTAGER I SUITABLE 
FOR GROWTH
En af de virksomheder, der har deltaget i hele 
forløbet, er Micro Matic, som Industriens 
Fond har bedt om at beskrive deres erfaringer 
og oplevelser med projektet. Baggrunden for 
Micro Matics ja til at deltage i projektet faldt 
sammen med en længerevarende proces, 
hvor de var i gang med at købe deres kinesi-
ske partner gennem 18 år ud af deres fælles 
joint venture selskab, og Micro Matic så der-
for muligheden for at skabe synergi mellem 
projektets erfaringer over til opkøbet. 
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Projektets primære formål har været at skabe 
viden og erfaringer omkring udvikling, pro-
duktion og organisering i Kina for derigennem 
at kunne overføre viden tilbage til Danmark, 
så virksomhederne kan målrette deres udvik-
lingsindsats på baggrund af det hastigt vok-
sende midtmarked i Kina, hvor potentialet er 
langt større. Læringen har indtil videre været, 
at ønsker man at udvikle til et marked, skal 

man være på et marked, og at den store del 
af udviklingen godt kan være hjemme, men at 
der kræves en konkret udvikling også ude på 
markedet. 

De deltagende virksomheder har gennemført 
en række intensive udviklingsforløb, herun-
der bl.a. deltaget i en række workshops i Kina. 
Workshopsene har været faciliteret af erfarne 

“Vores mål var en ny start af vores Kina fa-
brik, hvor vi ville etablere os i en fabrik og 
“genstarte” vores salgs- og sourcing aktivi-
teter”, fortæller Jørn Jensen, supply chain 
director hos Micro Matic, “og vi så SFG-pro-
jektet som en mulighed for at få samlet ny 
læring omkring markedet, og igennem vo-
res udviklingsproces i projektet samtidig få 
samlet viden sammen til udvikling af et nyt 
produkt, designet til det kinesiske marked”.

De kortsigtede resultater for Micro Matic 
har været, at de har købt deres partner ud 
og er flyttet til en ny fabrik, hvor de er i gang 
med at opbygge en helt ny organisation. 

Jørn Jensen fortæller videre; “Vi er godt 
på vej mod indfrielse af vores vækstmål, 
som er sat for de næste 3 år. Samtidig har 
vi brugt vores indsamlede viden fra SFG 
projektet til at få udarbejdet en busines-
scase for etablering af et nyt selskab, med 
fokus på salg til de lokale restauranter, 
barer, hoteller mv. baseret på produkter 
designet til det lokale marked. Vi arbejder 

videre med denne plan og forventer i lø-
bet af 2014, at kunne træffe en beslutning 
om, vi ønsker at starte selskabet op”.

Jørn Jensens vurdering omkring SFG pro-
jektet er, at det er en proces, der kræver 
meget af en selv, hvilket man som deltager 
skal være forberedt på. Men samtidig har 
deltagelsen givet en stor indsigt i, hvordan 
andre danske virksomheder tackler udfor-
dringen med at etablere salg i “det mysti-
ske kinesiske marked”, som Jørn Jensen 
kalder det. 

“Nogle af de bedste læringer er kommet 
specielt fra de kinesiske deltagere”, for-
tæller Jørn Jensen og fremhæver; “særligt 
hvordan deres syn er på arbejdsliv, ledel-
sessystemer og involvering fra den danske 
topledelse, og hvordan incitamentssyste-
mer og salgsmetoder mv. virker på dem, 
har været en øjenåbner”.

Sammenholdt med deres egen erfaring fra 
et joint venture selskab igennem 18 år til 
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nu at være 100 % ejer, er deres erfaring: 
“Kina er svært, men også, at Kina er et 
”must win battle”, og hvis man vinder, kan 
det blive stort”.

Indtil videre har erfaringerne fra projektet 
haft en positiv indflydelse på den måde, 
hvordan de har organiseret sig i opsætnin-
gen af deres nye fabrik. Ligeledes har de 
fået netværk i Kina, som de aktivt bruger i 
udarbejdelse af den plan, de er i gang med. 

“Projektet har været tidskrævende, men 
vi har på ingen måde selv kunne opnå den 
viden, vi har fået på forholdsvis kort tid. 
Min efterrationalisering er, at det er af stor 
vigtighed, at topledelsen i virksomheden 
er engageret i projekter af denne karak-
ter, da det virkelig er en proces, der skal 
drives. Horisonten af projektet har været 
for lang. Det ville kunne gøres hurtigere og 
dermed give større effekt på resultatsiden. 
Vi ville med den erfaring, vi har nu, have 
gjort endnu mere ud af det scope, vi gik ind 
i projektet med”, afslutter Jørn Jensen.

undervisere og inddraget eksterne vidensfolk 
med stort kendskab til Kina og kinesisk kultur 
og behov. Forskere har løbende fulgt forløbet 
og har undervejs udledt en række erfaringer 
om, hvad det kræves af en virksomhed for at 
få succes på de asiatiske midmarkeder. 

De foreløbige resultater forventes bl.a. at blive 
præsenteret på en konference i løbet af 2014. 

FAKTA

Budget: 16,5 mio. kr. 
(+ 4,5 mio. kr. fra Universe Fonden)     
Partner: Universe Fonden 
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Dansk-Grønlandsk Råstofklynge

Industriens Fond tog i foråret 2013 kontakt til 
DI International Business Development med 
det formål, at der blev udarbejdet et pro-
jektforslag med henblik på at få opbygget en 
stærk dansk-grønlandsk kompetenceklynge 
omkring udvinding af råstoffer i den grøn-
landske undergrund. Baggrunden for projek-
tet er det intensiverede fokus på udnyttelsen 
af grønlandske mineraler. Et område der er 
meget komplekst, men som også rummer et 
stort erhvervsmæssigt potentiale for danske 
såvel som grønlandske virksomheder. Efter-
spørgslen efter opgaveløsninger vil være fler-
artet og en langt række forskellige virksom-
heder vil have mulighed for at byde ind på 
opgaver. Som eksempler på formodede typer 

af opgaver kan nævnes kran- og truckarbejde, 
sprængningsarbejde, etablering og monte-
ring af produktionsfaciliteter, kontrol af sik-
kerhed, vandforsyning, miljøundersøgelser, 
transport mv.

Blandt danske og grønlandske virksomhe-
der er der en klar erkendelse af, at de skal 
indgå i konsortier med lokale/internationale 
partnere for at sikre de rette kompetencer 
og teknologier til at komme i betragtning til 
opgaverne. Derudover er der generel usikker-
hed fra virksomhedernes side om, hvordan 
sådanne partnerskaber etableres og udvikles, 
lige som viden omkring tilgangen til udbud og 
kontraktindgåelse efterspørges.
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Projektet skal adressere ovennævnte po-
tentialer såvel som udfordringer gennem en 
række aktiviteter og strukturerede kompeten-
celøft, der samlet skal øge værditilvæksten og 
konkurrenceevnen for de deltagende virksom-
heder i klyngen. Derigennem er det hensigten, 
at indsatsen videre vil åbne op for nye forret-
ningskoncepter og teknologier, der kan appli-
ceres på det globale marked. Polar DTU følger 
projektet tæt og vil bl.a. være ansvarlig for at 
opsamle og udvikle den viden, der løbende 

optages i klyngen gennem de forskellige akti-
viteter. Efterfølgende vil materialerne blive ud-
viklet og præsenteret i en mere generisk form, 
der stilles til fri afbenyttelse.  

FAKTA

Budget: 3,9. mio. kr.        
Partner: DI, Grønlands 
Arbejdsgiverforening & Polar DTU

Industriens Fonds Hus i Kina 
Formålet med Industriens Fonds Hus i Kina er 
at sikre Danmark et brohoved ind i Kina, hvor 
danske forskere, studerende og erhvervsliv 
kan få adgang til det hastigt voksende kinesi-
ske marked.

Bygningen vil danne rammen for et attraktivt 
forsknings- og studiemiljø for både danske 

og kinesiske forskere og studerende. Danske 
studerende har mulighed for at tage en del 
af deres uddannelse i Kina og kan dermed på 
sigt være med til at ruste danske virksomhe-
der bedre til de udfordringer og muligheder, 
som findes i Kina. Ambitionen bag satsningen 
om at skabe Industriens Fonds Hus i Kina er at 
give forskere, studerende og erhvervsliv let-
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tere adgang til den hastigt voksende kinesiske 
forskningsverden. Og væsentligt er samarbej-
det med de mere end 350 danske virksomhe-
der, der opererer i Kina.

Allerede tilbage i 2009 gav Industriens Fond 
den første bevilling på 80 mio. kr. til at skabe 
et universitetscenter i Kina. I fire år har dan-
ske og kinesiske myndigheder forhandlet om 
byggeriet for at sikre, at huset bevarer sin 
danske identitet samtidig med at kinesisk 
byggelovgivning bliver overholdt.  

Og endelig den 18. december 2013 blev for-
handlingerne kronet med den endelige un-
derskrift på en aftale mellem Uddannelses-
ministeriet, Klimaministeriet og University of 
Chinese Academy of Sciences om igangsæt-
telse af byggeriet af en bygning til det danske 
universitetscenter i Kina.

Lundgaard & Tranberg arkitekter har tegnet 
et innovativt og dynamisk hus, som skal være 
symbol på det dansk-kinesiske universitets-
samarbejde og huse de mange aktiviteter 
omkring de 400 kandidatstuderende, 100 for-
skere og 75 ph.d.-studerende.

Den samlede byggeramme på 100 mio. kr. 
blev sikret, da Industriens Fonds bestyrelse 
i efteråret 2013 besluttede sig for at øge sin 
oprindelige bevilling med knap 20 mio. kr. 

Industriens Fond har påtaget sig at sikre fi-
nansieringen af selve bygningen. Projektet 
udføres i samarbejde med bl.a. Uddannelses- 
og Forskningsministeriet samt Klima-, Energi- 
& Bygningsministeriet. De to ministerier har 
påtaget sig opgaven med at sikre byggeriets 
kvalitet, når arbejdet går i gang i foråret 2014. 
Det endelige hus forventes at stå klar til ibrug-
tagning ved studiestart 2015.   

Danmark er et af de første lande i verden, som 
har etableret et universitetscenter i Kina. Hu-
set, som skal danne ramme om universitets-
centeret, kan samtidigt blive et aktivt udstil-
lingsvindue for dansk arkitektur og teknologi. 

FAKTA

Budget: 100 mio. kr.         
Partner: Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet og Klima-, Energi- & 
Bygningsministeriet
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Industriens Fond støtter udvikling af metoder 
og redskaber, som kan bidrage til produktivi-
tetsforbedringer i danske virksomheder. Hvor 
der kan påvises en positiv effekt af en given 

indsats, kan der ligge en samfundsmæssig 
gevinst i at gøre metoden anvendelig for en 
større kreds af virksomheder.

PROOF OF CONCEPT
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Radikal Forenkling via Design 
Radikal Forenkling dækker over evnen til at 
afdække og prioritere de mest værdiskaben-
de elementer i produkter og processer og 
eliminere det, der skaber mindre værdi. Der 
er tale om et optimeringskoncept for eksiste-
rende produkter, processer og ydelser.

Dansk design og designtradition er interna-
tionalt kendt og anerkendt for sin enkelhed. 
Det kommer til udtryk i de mere traditionelle 
designprodukter som møbler og brugsgen-
stande, men også i lige så høj grad i produkter 
og ydelser, der henvender sig til det industri-
elle og professionelle marked. 
Ved at udnytte denne designforståelse stra-
tegisk og struktureret kan en virksomhed 
“genopfinde” sine produkter og produktpor-
tefølje. Gennem udvikling af enkle, logiske og 
ressourceeffektive løsninger for det enkelte 
produkt og hele produktprogrammer kan 
virksomheden skabe en konkurrencefordel.

Gennem samarbejde med Danmarks Tekno-
logisk Universitet og Dansk Design Center, har 
Industriens Fond sat fokus på netop denne 
udfordring ved systematisk at udvikle og se-
nest i et samarbejde med konsulenthuset Val-
con A/S at afprøve en metode, der kan gøre 
virksomheder i stand til at identificere de po-
tentelle gevinster, der kan opstå gennem en 

radikal forenkling af deres produktprogram-
mer. Der er to dimensioner i radikal forenk-
ling. Den ene dimension handler om, at når 
produktprogrammet forenkles, så reduceres 
omkostninger i alle andre funktionsområder. 
Den anden dimension handler om, at når 
produkter forenkles, bliver det nemmere at 
udvikle nye produkter, for eksempel baseret 
på veldefinerede moduler. Projektets metode 
viser betydelige resultater hos de deltagende 
virksomheder. Dette kommer bl.a. til udtryk 
i reducerede omkostninger, bedre viden om 
opdeling mellem standard- og specialordrer, 
udvikling af nye produkttyper og reduktion af 
komponenter.

INTERVIEW MED JAN HELSKOV-HANSEN, 
CABINPLANT, DELTAGER I RADIKAL FOR-
ENKLING VIA DESIGN
Proof-of-Concept projektet har leveret evi-
dens for effekten af konceptet. På baggrund 
af resultaterne herfra besluttede Industriens 
Fonds bestyrelse at sikre et større data- og 
vidensgrundlag om metoden at finansiere en 
række udrulningsforløb for godt 20 virksom-
heder. En af de virksomheder, der har delta-
get i udrulningsforløbene, og som er begyndt 
af arbejde med metoden i praksis, er Cabin-
plant, der bl.a. producerer blancheringsud-
styr til brug for fødevarebranchen. 
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Cabinplant har et omfattende produktpro-
gram og besluttede at deltage i Radikal For-
enkling Via Design (RFvD) forløbet, da de 
længe har haft behov for at få påbegyndt 
en proces med fokus på modularisering af 
deres produktprogram. “Opgaven med at 
få forenklet vores produktprogram virkede 
for uoverskuelig at sætte i gang på egen 
hånd, så da vi blev præsenteret for RFvD, 
tænkte vi, at dette måske var vejen frem”, 
siger Jan Helskov-Hansen. 

Allerede i løbet af de to workshops fik de 
indarbejdet metoderne fra RFvD på en af 
deres nøglemaskiner – og resultatet var 
en øjenåbner. “Det blev bl.a. tydeligt, at 
vi kunne forenkle og fokusere på vores 
arbejdsgange i såvel salg, teknisk afdeling 
som produktion”, fortæller Jan Helskov-
Hansen og fortsætter; “Nu arbejder tek-
nisk afdeling bl.a. frem mod at forenkle 
produktprogrammet med fokus på modu-
lariserede løsninger, og at der er udarbej-
det en 3D mastermodel, der skal dække 
alle vores blanchør modeller”. En anden 
ting, som Cabinplant har fået fokus på, er 
muligheden for at kunne dele fremstillin-
gen af blanchører op i flere operationer, så 
produktionstiden kan reduceres. “Vi deler 
i dag produktionerne mere op, således af 
modulære enheder mere bliver fremstillet 

som serier eller selvstændige lagerordrer. 
Derved opnår vi også et logistisk overblik, 
som tidligere kunne give udfordringer, når 
der var meget travlt i produktionen,” un-
derstreger Jan Helskov-Hansen.

“Det bedste ved RFvD er, at metoden sæt-
ter en i stand til at få løst nogle af de tekni-
ske og organisatoriske udfordringer, som 
produktionsvirksomheder ofte står med, 
når produktprogrammet bliver for kom-
plekst, og det ledelsesmæssige som følge 
deraf reduceres”, fortæller Jan Helskov-
Hansen og fortsætter med at fortælle om 
det positive, som RFvD har gjort Cabin-
plant i stand til. “Vi er positivt overrasket 
over, at en virksomhed som vores, der 
lever af at sælge kundetilpassede projekt-
løsninger, også kan arbejde med en radi-
kal forenkling af vores produkter og der-
med reducere kompleksiteten”. 

Anvendelsen af RFvD har været en moti-
vationsfaktor til at ændre virksomhedens 
adfærd og stræben mod, at deres kunder 
fortsat skal kunne få procesløsninger hos 
Cabinplant, der passer perfekt til deres 
behov – samtidig med, at der internt er 
skabt et overblik over processer og løsnin-
ger i hele værdikæden. 
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Det overordnede formål er at skabe vækst og 
øge konkurrenceevnen for danske industri-
elle MMV’er ved systematisk og strategisk ar-
bejde med design. Initiativet er målrettet de 
mindre og mellemstore danske industrivirk-
somheder, og metoden vil, når projektet er 
endeligt afsluttet medio 2014, blive tilgænge-
lig for alle virksomheder, og vil kunne findes 
på www.industriensfond.dk

I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 har 
VALCON kørt en række workshops finansieret 
af Fonden for en lang række virksomheder 

med henblik på at rulle metoden ud og samti-
dig kvalificere og dokumentere denne yderli-
gere. Der er ligeledes gennemført interviews 
med topledelsen i over 100 danske produkti-
onsvirksomheder. 

FAKTA

Budget: 6 mio. kr. (proof of concept) 
+ 11 mio. kr. (udrulning af metode)      
Partner: DTU Management, 
Dansk Design Center & Valcon

Leanrejsen – en guide til leanledelse
Kernen i Leanrejsen har været at udvikle og af-
prøve en række konkrete værktøjer til at indfø-
re lean i produktions- og servicevirksomheder 
og vise en vej, som virksomhederne kan an-
vende i deres lean transformation.  Værktøjer-
ne er udarbejdet på baggrund af erfaringer fra 
konkrete virksomheder, som i projektforløbet 
bliver undervist og vejledt i metoden. På den 
baggrund har DI udviklet en helt særlig skandi-
navisk version af lean. I anden del af projektet 

etableres læringskæder mellem virksomhe-
der, så virksomheder underviser hinanden i 
implementeringen af lean-værktøjer. 

Projektet viser, at de involverede virksomhe-
der, som har indført lean på udvalgte områ-
der har skabt produktivitetsforbedringer på 
op til 40 pct., og at de løbende øger produk-
tiviteten med +2 pct. pr. år i forhold til alle-
rede eksisterende stigning i produktiviteten. 
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En af de deltagende virksomheder er 
Mountain Top Industries ApS, der er en 
mindre ejerledet produktionsvirksomhed. 
Virksomheden udvikler og producerer 
produkter til ladet på pick-up trucks og er 
en ren eksport virksomhed med globale 
kunder i flere verdensdele. 

Marie-Louise Bjerg, adm. dir., Mountain 
Top Industries ApS, forklarer baggrun-
den for, hvorfor virksomheden gik med 
ind i projektet. “Vi arbejder ofte tæt 
sammen med pick-up producenterne 
og har typisk haft et samarbejde på 
mindst et år for at være klar til lance-
ring. Vi beskæftiger dagligt 60 medar-
bejdere i Frederikssund, hvor al pro-
duktionen også foregår. Leanrejsen så 
vi som en god mulighed for at forbedre 
vores produktivitet. Vi er leverandør til 
bilbranchen, som til stadighed forlan-
ger dokumenterede løbende forbedrin-
ger, og som mindre virksomhed kan det 
være svært at løfte en sådan opgave, 
hvorfor vi valgte at deltage i projektet 
og dermed opnå sparring og kvalifice-
ret hjælp”.

For Mountain Top Industries ApS er re-
sultaterne fra Leanrejsen med til at do-
kumentere nøjagtig det, der efterspør-
ges i bilbranchen, så de nu matcher og 
arbejder efter samme systemer og me-
todikker som deres kunder. “Dette har 

ikke blot betydet øget produktivitet hos 
os, men også i høj grad gjort det nem-
mere for os at få lov til at give tilbud og 
være den foretrukne samarbejdspart-
ner”, forklarer Marie-Louise Bjerg og 
fortæller videre, “Det er med til fortsat 
at gøre det attraktivt for bilbranchen 
med produktion i Danmark”.

Ifølge Marie-Louise Bjerg er det et fan-
tastisk godt forløb, og det har ændret 
kulturen i virksomheden, grundet den 
lange periode det har kørt over. “Succes-
sen er selvfølgelig afhængig af, at der af-
sættes de nødvendige ressourcer, samt 
at det kræver dedikerede medarbejdere 
til stadighed til at drive og vedligeholde 
systemerne, ”understreger Marie-Louise 
Bjerg, men anbefaler klart Leanrejsen og 
dets resultater videre. 

En grundlæggende antagelse i Leanrejsen 
er, at det er nødvendigt, at ledere og med-
arbejdere ændrer adfærd, og at denne ad-
færd læres i et systematisk arbejde med 
at synliggøre problemstillinger, der kan 
undersøges og løses gennem målrettede 
aktiviteter. Altså ved at arbejde med at 
forbedre konkrete arbejdsprocesser efter 
en struktureret metode. Leanrejsen gui-
der ledelsen gennem en transformation.  
Leanrejsen er baseret på trinvis læring 
gennem fem faser. Den trinvise læring har 
til formål at sikre, at organisationens læ-

INTERVIEW MED MARIE-LOUISE BJERG, ADM. DIR. MOUNTAIN TOP, 
DELTAGER I LEANREJSEN
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Alle værktøjer er frit tilgængelige på 
www.industriensfond.dk.

FAKTA

Budget: 9,3 mio. kr.      
Partner: DI
Periode: 2010 -2015

ring sker i en takt og rækkefølge, der er 
afstemt efter virksomhedens behov. 

Dette giver Marie-Louise Bjerg projekt-
folkene ret i; “Det bedste i forløbet har 
været, at holdningen har ændret sig i virk-
somheden, så vi nu matcher og arbejder 
efter de systemer og metodikker, som vo-
res kunder forlanger”. 

Ud over holdningsændringen er virksom-
heden blevet mere lean, og produktivi-
teten er meget bedre, da de nu har fået 
fokus på den. Derudover har kulturen æn-
dret sig, og fokus har flyttet sig til at rejse 
og løse problemstillinger, så de ikke bliver 
ved med at poppe op. 

I forbindelse med Leanrejsen har Mountain 
Top Industries ApS reduceret fraværet fra 
4,5 % til 1,5 %, forøget produktiviteten 
med ca. 25 % og øget lageromsætningsha-
stigheden. Derudover har virksomheden 
fået visualiseret fakta og problemstillinger 
og øget medarbejdernes kompetencer.

Så resultaterne taler for sig selv i den min-
dre produktionsvirksomhed; “Gevinsten 
er synlig. Projektet har været med til at 
give erfaring og input, som i stort omfang 
anvendes hos os,” afslutter Marie-Louise 
Bjerg.
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Leanrejsen – udbredelsen af læringsmetode 
Industriens Fond har i 2013 valgt at støtte en 
videreudvikling af Leanrejsen med 5,3 mio. kr. 
I det nye projekt eksperimenteres med forskel-
lige metoder for at sprede resultaterne af pro-
jekterne, herunder brugen af læringskæder. 

Formålet med læringskæder er at give leder-
ne mulighed for at være hinandens eksterne 
øjne på arbejdsprocessen. De kan konfronte-
re hinanden ved at udpege potentialer, som 
lederen ikke ser i sin egen afdeling. Ved be-
søget i en anden virksomhed trænes lederen 
til at få øje på potentialer i en arbejdsproces. 
Lederen træner dermed sig selv i rollen som 
udfordrer i en situation, hvor det ikke er nød-
vendigt at forsvare det eksisterende. Det er 
en rolle en ekstern konsulent ofte har, men i 
læringskæderne ligger forskellen i, at lederen 

også selv skal modtage besøg og udfordres af 
en leder fra en af de øvrige virksomheder.

En anden metode handler om at udbrede 
læringsmetoderne til vidensrådgivere, så de 
bliver i stand til at anvende og undervise i 
værktøjerne i Leanrejsen. Projektets målsæt-
ning er at følge og dokumentere de opnåede 
resultater hos op mod 25 danske virksomhe-
der, og skabe forankring hos op mod 30 vi-
densrådgivere.

FAKTA

Budget: 5,3 mio. kr.       
Partner: DI
Periode: 2013 -2015
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Viden og kompetencer er traditionelle danske 
styrkepositioner. Industriens Fond bidrager 
til og er engageret i at fastholde og udbygge 
disse positioner, ved at udvikle projekter in-
den for uddannelse og forskning samt kom-
mercialisering af viden og effektivisering af 
produktion.

I 2013 har Industriens Fond støttet flere pro-
jekter, der har til formål at skabe ny viden og 
udvikle, særligt børn og unges, kompetencer 
i Danmark. 

Herunder følger et par af de projekter, som In-
dustriens Fond har besluttet at støtte i 2013. 

VIDEN OG KOMPETENCER
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FabLab@School
Industriens Fond besluttede i efteråret 2013 
at støtte udviklingen af en ny innovativ under-
visningsform, som har til formål at medvirke 
til at gøre danske elever i stand til i en tidlig 
alder at agere innovativt inden for design og 
digital innovation. 

FabLab@School er et aktionsbaseret forsk-
ningsprojekt, der tager udgangspunkt i initia-
tiver udviklet på Stanford University. Koncep-
tet fokuserer på at lære elever at arbejde med 
nye digitale teknologier og værktøjer. Koncep-
tet har hidtil været fokuseret på tekniske ud-
dannelser, men projektet vil i forbindelse med 
udbredelsen til folkeskoler være underlagt 
forskning. Målet er ved hjælp af praksisnære 

undervisningsforløb at bidrage til at øge ele-
vernes forståelse og kompetencer inden for in-
novation- og designprocesser. 

Projektets resultater bliver løbende formidlet 
gennem praktikforløb på læreruddannelsen 
og en online platform, hvor resultaterne vil 
være tilgængelige for alle skoler, som ønsker at 
igangsætte FabLab@School læringsforløbet.

FAKTA

Budget: 3 mio. kr.         
Partner: Aarhus Universitet
Periode: 2014-2017
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Mobilt FabLab
Projektet har til formål at indrette et mobilt 
FabLab, som skal øge kendskabet og første-
håndsindtrykket af den digitale og personlige 
fremstillingsteknologi. Projektet er forankret 
under FabLab Danmark.

Industriens Fond har med sin bevilling været 
med til at definere projektets mål om, at det 
mobile FabLab skal gennemføre en lands-
dækkende turne med minimum 40 besøg og i 
alt 200 åbne dage. I perioden skal det mobile 
FabLab i kontakt med mindst 400 virksomhe-
der og af disse indgå rådgivnings- og under-
visningsforløb med minimum 200 virksom-
heder. Det mobile FabLab skal mindst skabe 
10 projekter, hvor virksomheder kan afprøve 
prototypeteknologi i produktudviklingen og 
10 projekter i at lave volume-produktion.

Det er hensigten, at det mobile FabLab kan 
medvirke til at øge interessen for teknik og 
teknisk iværksætteri og innovation.

Det mobile FabLabs primære funktion vil 
være at udvikle prototyper, demonstrations-
projekter og små serier af nye produkter. Dog 
vil bussen også kunne benyttes til forskellige 
typer af arrangementer, såsom teknologi-
workshops og skoleprojekter.

Projektets resultater formidles bl.a. på pro-
jektets hjemmeside www.fablabdanmark.dk 
og i en case samling. Selve projektet afsluttes 
med en konference. Projektet udføres i sam-
arbejde med Væksthus Sjælland, Region Sjæl-
land og Erhvervsstyrelsen.

FAKTA

Budget: 1 mio. kr.   
Partner: FabLab Danmark
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I 2014 vil Industriens Fond engagere sig i nye 
projekter, der fremmer erhvervslivets og i 
særdeleshed industriens konkurrenceevne. 

Samtidig vil Fonden arbejde for at øge kend-
skabet til de mange projekter, som Fonden 
støtter. Målet er, at flest mulige virksomheder 
får kendskab til den viden, der genereres i de 
projekter, Industriens Fond støtter. 

Industriens Fonds bestyrelse vil samtidig pege 
på særlige områder og temaer, som man 
vurderer er af betydning for at skabe øget 
værditilvækst og konkurrenceevne i dansk er-
hvervsliv. 

Fonden vil fortsat modtage ansøgninger og fore-
tage uddelinger på baggrund af ansøgninger, 
der kommer via ansøgningsskemaet på Fon-
dens hjemmeside. Der udover forventer Fon-
den, at den ultimo 2014 vil søge efter projekt-
forslag inden for et eller flere specifikke temaer. 
Temaerne forventes at blive fundet i forbindelse 
med det event, der finder sted i juni 2014, hvor 
en række erhvervs- og topledere fra dansk indu-
stri vil være inviteret til at deltage. 

AKTIVITETER I 2014
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Bestyrelsens rolle og sammensætning
Industriens Fonds øverste myndighed er be-
styrelsen, som består af i alt seks medlemmer. 

I overensstemmelse med Industriens Fonds 
fundats udpeger DI to medlemmer til Fon-
dens bestyrelse.  Danmarks Nationalbank og 
Økonomiministeren udpeger hvert et med-

lem. De to sidste bestyrelsesmedlemmer ud-
peges af bestyrelsen. 

Udpegningen sker i forbindelse med Industri-
ens Fonds årsmøde, der hvert år afholdes i 
marts, og udpegningen gælder for en periode 
på tre år for det enkelte medlem. 

I 2013 har Industriens Fonds 
bestyrelse haft følgende med-
lemmer:
1. Sten Scheibye, formand, cand. 
scient., lic. scient., HD i Afsæt-

ning, Direktør. Medlem af Industriens Fonds 
bestyrelse siden 2008. Udpeget af DI. 
2. Jesper Møller, næstformand, cand. merc., 
Adm. dir., Toms Gruppen. Medlem af bestyrel-
sen siden 2013. Udpeget af DI. 
3. Lisbet Thyge Frandsen, cand. polyt., Partner. 
Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 
2011. Valgt af Industriens Fonds bestyrelse. 
4. Michael Møller, lic. polit., Professor ved Insti-
tut for Finansiering, CBS. Medlem af Industriens 
Fonds bestyrelse siden 2000. Udpeget af Natio-
nalbanken. 
5. Lars Sandahl Sørensen, cand. merc., MBA, 
Partner. Medlem af Industriens Fonds bestyrelse 
siden 2011. Udpeget af økonomiministeren. 
6. Torben D. Svanholm, cand. polyt., HD Uden-
rigshandel, Adm. dir., RMIG A/S. Medlem af 
Industriens Fonds bestyrelse siden 2005. Valgt 
af Industriens Fonds bestyrelse.

1
2

3

5

6

4
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Organisering og ledelsesforhold i sekretariatet
Det daglige arbejde i Fondens sekretariat le-
des af direktionen, som består af adm. direktør 
Mads Lebech, der er ansat af bestyrelsen. 

Sekretariatet består af seks fuldtidsmedarbej-
dere, herunder en udviklingschef, en projektle-

der, en projektkoordinator, en sekretariatschef 
(administration og finans), en kommunikations-
chef og en sekretær. Hertil kommer en studen-
termedhjælp.

Fondens arbejde med åbenhed
Industriens Fonds bestyrelse prioriterer trans-
parens og åbenhed om Fondens drift og akti-
viteter.

Herunder om Fondens egne økonomiske resul-
tater, strategi for placering af formue, styring 
og effekt af de projekter, som Fonden støtter. 
Alle sådanne oplysninger bliver løbende of-
fentliggjort på www.industriensfond.dk.

Ved at sikre indblik i Fondens arbejdsform og 
økonomiske dispositioner, ønsker Fonden at 

medvirke til en fortsat forbedret forståelse 
for danske fondes betydning for værdiskabel-
sen i Danmark.

Fondens bestyrelse har valgt at besvare 16 
principielle spørgsmål om “God fondsledelse”. 
Disse er sammen med bestyrelsens kompe-
tenceprofil og Fondens generelle governance 
politik tilgængelig på Fondens hjemmeside. 
Ligeledes er en række forhold særligt belyst i 
Fondens årsrapport og ledelsesberetning. 

Tilsyn 
Industriens Fond er, jf. lovgivningen på områ-
det, registreret som en erhvervsdrivende fond, 
idet formuen stammer fra tidligere realkre-
ditaktiviteter (Industriens Realkredit, som i dag 
er overtaget af Nykredit Holding A/S). Industri-
ens Fond er på denne baggrund underlagt et 

tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Fonden har endvi-
dere både eksternt som offentligt udpeget re-
præsentation i bestyrelsen.
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ÅRETS RESULTAT
Formueudvikling og placeringsstrategi
Industriens Fonds bestyrelse har fastlagt en 
ambition om, at der årligt kan ske uddelinger 
i omegnen af 100 mio. kr., i det omfang det 
vurderes, at der er tale om relevante projekter, 
som fremmer dansk erhvervslivs og i særdeles-
hed dansk industris konkurrenceevne.

Ved udgangen af 2013 var Fondens formelt 
bogførte fondskapital på ca. 2,1 mia. kr., der ud 
over Fondens aktiebeholdning i Nykredit Hol-
ding A/S, primært er investeret i obligationer 
og en mindre del i aktier. Investeringerne fore-
tages i henhold til en af bestyrelsen vedtaget 
investeringsstrategi, der mindst en gang årligt 
besluttes af bestyrelsen. 

Fondens samlede formue med tillæg af ikke 
bogførte merværdier af aktiebeholdningen 

i Nykredit, kan ved dagsværdi anslås til ca. 4 
mia. kr.

Fondens frie midler var fra starten af 2013, pla-
ceret i 2/3 danske obligationer, 1/3 fordelt på 
virksomhedsobligationer, High Yield og Emer-
ging Markets. Bestyrelsen besluttede i løbet af 
året tillige at ca. 10 % af Fondens frie midler 
skulle investeres i aktier.

Fondens formelle “bundne kapital”, som er 
mindstekravet til værdier, der ikke kan udde-
les, er på 1 mio. kr. Fonden har således med 
de nuværende værdier store frihedsgrader til 
uddeling.

I 2013 var Fondens ejerandel af Nykredit Hol-
ding A/S på 4,70 %. 
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Årets resultat 2013
Årets resultat efter renter og kursgevinster, men 
før uddelinger, blev på 46,3 mio. kr. 

Fonden uddelte i 2013 i alt 107,7 mio.kr, hvilket 
betyder, at der i 2013 er fragået 61,4 mio. kr. af 
fondskapitalen. 

Dertil kommer, at Industriens Fond selv udfø-
rer projekter, hvor der ikke regnskabsmæssigt 
hensættes midler, men hvor de faktisk afholdte 
udgifter vil fremgå af de kommende års drifts-
udgifter. 

Dette skyldes, at Industriens Fonds regnskabs-
princip er således, at i sådanne projekter vil om-
kostninger blive konteret som en driftsudgift i 
takt med, at disse udgifter realiseres. Dermed 
vil der i de løbende driftsudgifter komme til at 
indgå projektrelaterede omkostninger, som ikke 
snævert set er reelt administrative. 

I 2013 har sådanne projektudgifter, som der-
med indgår i Fondens samlede driftsudgifter, 
udgjort 5,5 mio. kr., som er opført i regnskabet 
som “egne projekter”. 

Endvidere er der i en række af de større pro-
jekter i den samlede bevilling, som bestyrelsen 
beslutter, over for den eksterne bevillingshaver 
gjort opmærksom på, at der er hensat en sær-
skilt andel af den samlede bevilling til konkrete 
udgifter, afholdt af Fonden til f.eks. evaluering 
og projektomkostninger som særlige hjemme-
sider eller rejser mv. Her er Industriens Fonds 
regnskabsprincip således, at disse udgifter vil 
blive konteret som en særskilt projektudgift i 

takt med, at den faktiske udgift falder. I 2013 
har udgiften til sådanne aktiviteter været på 
0,25 mio. kr. 

Bestyrelsen for Industriens Fond blev i 2013 
forelagt 184 projektforslag. (142 projektforslag 
i 2012)

Der blev foretaget uddeling til i alt 36 projekter. 
De rent administrative udgifter var i 2013 på 9,1 
mio. kr. Det er 1 mio. kr. mere end i 2012, hvilket 
primært kan henføres til, at Fonden har udvidet 
medarbejderstaben, og der er foretaget en re-
gulering af bestyrelsens vederlag, hvilket er før-
ste gang siden 2008, og er sket på baggrund af 
viden om vederlag i andre fonde af samme stør-
relse som Industriens Fond.

Forventninger til 2014
Fonden har fortsat forventning om, at der ud-
deles i omegnen af 100 mio. kr. til projekter i 
løbet af 2014.
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Projektnavn

Centers of 
Excellence 
erhvervs-
uddannelserne

Industriens 
Fonds Hus i 
Kina

ISI 2015

Sourcing 
Excellence

Robotteknologi 
(AIM)

 

Indhold/Formål

Industriens Fond og DI er gået i strategisk sam-
arbejde med fire erhvervsskoler (Vest: Hernings-
holms Erhvervsskole i Herning & Mercantech i Vi-
borg Øst: Københavns Tekniske Skole og TEC) om 
at sikre dygtige unge på erhvervsuddannelserne 
undervisning på højt niveau. Der er i projektet fo-
kus på cleantech og fremstilling.

Opførelse af Industriens Fonds hus i Kina. Bygnin-
gen vil huse det danske universitetscenter i Beij-
ing – et samarbejde mellem alle de større danske 
universiteter og University of Chinese Academy 
of Sicence (UCAS). Huset er tegnet af arkitektfir-
maet Lundgaard & Tranberg.

Målrettet indsats på fem multikulturelle skoler 
i Odense Kommune for at skabe begejstring og 
øge kompetencerne for naturfag. Formålet er at 
få flere unge (særligt tosprogede pga. skolernes 
sammensætning) til at vælge en naturvidenska-
belig ungdomsuddannelse.

Projektet har til formål at udvikle en model, som 
skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne 
ved at give virksomhederne mere viden om sam-
menhængen mellem produktion, indkøb og inno-
vation. Det vil gøre det muligt at øge virksomhe-
dernes samlede værdiskabelse.

Undersøgelse af hvilke typer af virksomheder, der 
indtil nu har haft fordele af at indføre avanceret 
automatiseringsteknologi, og hvilke typer af for-
andringer i ledelse og organisation en succesfuld 
implementering har krævet. Projektet vil af-
dække fordele og forudsætninger for succesfuld 
implementering af robotteknologi. Danmark kan 
skabe en konkurrencemæssigfordel ved at inten-
sivere kapitalanvendelsen. Her rummer en mere 
intensiv anvendelse af avanceret robotteknologi 
et stort potentiale.

Bevilget beløb

14.000.000

80.000.000

8.500.000

6.160.000

12.000.000

Bevil-
lingsår

 
2009

2009

2009

2010

2010

AKTIVE PROJEKTER 
OG PROJEKTUDGIFTER
Projekterne optræder i den rækkefølge, de er bevilliget.

Ansøger

DI

Minsteriet 
for Forskning, 
Innovation og 
Videregående 
Uddannelse

Danish Science 
Factory

Aalborg 
Universitet

Copenhagen 
Business School
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AKTIVE PROJEKTER 
OG PROJEKTUDGIFTER

Projektnavn

Knowledge to 
Connect

Leanrejsen 
– En guide til 
leanledelse

Suitable for 
Growth

Entrepreneurial 
Leadership EL2

Global 
Leadership 
Competences

Complex 
Cleantech 
Solutions

RuDanEnergo 
(Russian-Danish 
Energy Efficien-
cy Centre)

NETCORE 
(Network for 
Corrosion Relia-
ble Electronics)

 

Indhold/Formål

Udvikling af metode og analyseværktøj, der gør 
det muligt at analysere og påvise Københavns og 
Danmarks markedspotentiale og påvise effekten af 
en given international flyrute for dansk erhvervsliv.

Lean Ledelsesguide skal hjælpe lederne i danske 
virksomheder med at forbedre virksomhedernes 
produktivitet med helt op til 40 pct. Ambitionen 
kan indfris, hvis virksomhederne bliver bedre til 
at arbejde systematisk med ibrugtagning og fast-
holdelse af Lean. Guiden viser, hvordan virksom-
hederne kan indføre og arbejde med Lean.

Ny forretningsmodel rettet mod midtmarked i 
emerging market, hvor udviklingsafdelingernes 
kompetencer ude forstærkes. Fem danske virk-
somheder skal arbejde med at udvikle produkter 
rettet mod de hastigt voksende grupper med mel-
lemindkomster i Kina. Gennem projektet findes 
der veje til forretningsmodeller, som også resulte-
rer i beskæftigelse og investeringer i Danmark.

Formålet med projektet er via real-life studier at 
bygge ny viden om, hvad der skaber vækst i nye 
virksomheder baseret på helt konkrete cases fra 
danske opstartsvirksomheder. Det er en viden, 
der skal bruges til at kvalificere fremtidig rådgiv-
ning af start-ups.

Afdækning og udbredelse af, hvilke ledelseskom-
petencer, danske virksomheder skal kunne mestre 
for at håndtere de interkulturelle udfordringer, der 
opstår internt i virksomhederne i takt med, at virk-
somheder arbejder på tværs af lande og kulturer.

Nyt koncept for åben fælles innovation på tværs af 
danske cleantechvirksomheder og “kunder” med 
meget komplekse udfordringer. Metoden afprøves 
og udbredes til andre klyngesamarbejder

Etablering af et russisk-dansk energieffektivise-
ringscenter, der skal sørge for at danske leveran-
dører af teknologi og viden på energiområdet op-
når væsentlige andele af det russiske marked for 
energieffektiviseringer.

Udvikling af vidensnetværk mellem DTU og clea-
ntechvirksomheder med behov for større viden 
om korrosionsforhold. Kompentence database 
opbygges som en del af projektet.

Bevilget beløb

1.600.000

9.300.000

16.500.000

5.000.000

5.624.861

10.790.140

2.734.600

1.586.824

Bevil-
lingsår

 
2010

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

Ansøger

Wonderful 
Copenhagen 
/ Copenhagen 
Capacity

DI

Universe 
Fonden / IF

Symbion

DI

Copenhagen 
Cleantech 
Cluster

DI (DIBD)

DTU
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Projektnavn

Opfindelser

Efterskole-
projekt (Indu-
striprojektet)

 

VIIS (Viden og 
Innovation i 
SMV’er)

Industriel 
teknologi og 
software

Science Talent 
College

Integration af 
global talent

Europaskolen

Besøgscenter

Indhold/Formål

Udstillingen “Opfindelser” åbnede i forsommeren 
2013 på Experimentarium. Opfindelser skal være 
med til at vække unges interesse for teknologi og 
naturvidenskab. Derudover skal det være en ud-
viklings- og innovationsplatform, hvor danske virk-
somheder kan udstille deres produkter. Når pro-
jektet er aktivt, skyldes det, at Fonden i de første 
to år af udstillingens levetid dækker drift, fornyel-
ser og en skolekonkurrence.

Samarbejde mellem industrivirksomheder, ung-
domsuddannelser og efterskoler. Der ønskes 
etableret et længerevarende samarbejdsforløb 
mellem efterskole, erhvervsskoler og virksomhe-
der. I projektet involveres 3 udvalgte efterskoler.

Pilotprojekt, der skal styrke samarbejdet mellem 
SMV’er og universitetsstuderende og nyuddan-
nede. Der skabes en videns- og innovationsbro 
mellem vækstorienterede SMV’er og de stude-
rende.

Udarbejde en ny metode til at udvikle, designe 
og anvende industriel teknologi og software. Pro-
jektet skal skabe mere viden om indlejrede syste-
mer.

2-årigt brobygningsforløb, som skal styrke under-
visningen indenfor naturvidenskab, matematik 
og teknologi for 30 af de mest talentfulde HTX-
elever fra landet. 8 camps skal gennemføres.

Analyse, der har til formål at finde årsagerne til, 
at såvel de internationale studerende som den 
danske virksomhed ikke “finder hinanden”. Der 
involeres både virksomheder, uddannelsesinsti-
tutioner og udenlandske studerende.

Med midlerne sikres det, at Europaskolen i Kø-
benhavn igangsættes og dermed bidrager til dets 
etablering. Dette muliggør 100-150 skolepladser. 
Desuden finansierer Fonden en arkitektkonkur-
rence, der skal levere bud på en visionær ramme 
for anlægget af Europaskolen og give projektet 
international synlighed.

Opførelse af et særligt besøgscenter for elever i 
folkeskolen, de gymnasiale uddannelser samt læ-
rere i disse institutioner i og omkring Niels Bohrs 
Science Park.

Bevilget beløb

14.050.000

4.016.000

3.165.542

5.457.840

1.500.000

787.500

32.000.000

3.960.000

Bevil-
lingsår

 
2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

Ansøger

Experimenta-
rium

Efterskole-
foreningen

IDEA Entre-
preneurship 
Centre

DI ITEK

Mærsk Mc-
Kinney Møller, 
Videncenter for 
Talentpleje

DAMVAD / AAU 
(tidligere CBS)

Københavns 
Kommune

Københavns 
Universitet (Det 
Naturvidenska-
belige Fakultet)
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Projektnavn

Involvering af 
industri og er-
hvervslivet i ATU’s 
talentarbejde

IPR Turnaround

Supply Chain 
Innovationer

SpinIn

Pricing 
Excellence

Værktøjer til 
innovation i 
global produkt-
udvikling

FabLab

Jet-Net

Indhold/Formål

3-årigt udviklingsprojekt, der har til formål at vi-
dereudvikle integrationen af industri og erhvervs-
liv i ATU’s talentprogram

Skabe mere viden, der kan bidrage til at danske 
virksomheder styrkes i deres strategiske samar-
bejde med og samarbejde omkring IPR.

Projektet skal bidrage til mere viden om, hvordan 
fremstillingsvirksomheder – gennem øget fokus 
på innovationer i forsyningskæderne – kan for-
bedre indtjeningsevnen.

Pilotprojekt, der skal udvikle og afprøve et bære-
dygtigt parringskonceptet mellem iværksætter og 
virksomhed med det formål at videreudvikle unge, 
videnstunge iværksættervirksomheder. Koncep-
tet vil bidrage til, gennem tæt samarbejde med 
etablerede virksomheder og forskningsmiljøer, at 
iværksættere forbedrer deres vækstpotentiale, 
væksthastighed og overlevelseschancer.

Udvikling af metode, der kan skabe bedre praksis 
for prissætning. Dvs. forbedre og opkvalificere dan-
ske industrivirksomheders konkurrenceevne og 
indtjening, da større indsigt i prissætning forbedrer 
produktudviklingen, åbner for nye markedsmulig-
heder og øger dermed konkurrenceevnen.

Projektet har til formål at udvikle tre konkrete 
software baserede værktøjer, som skal styrke 
virksomhedernes beslutningsgrundlag ved tilret-
telæggelse og innovation inden for global pro-
duktudvikling. Værktøjerne fokuserer på hhv. 
performancemåling, beslutningsprocesser og 
innovationsmodellering. Projektet er en videre-
førelse af det mindre afdækningsprojekt “Globa-
lisering af produktudvikling”.

Fab-lab er et innovations- og prototypeværksted i 
Odense. Virksomheder og uddannelsesinstitutio-
ner arbejder sammen om målrettet produktud-
vikling – fra den gode ide til den færdige proto-
type.

Det er projektets mål at øge samspillet mellem 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder med 
henblik på at øge interessen for naturvidenskab 
hos de unge.

Bevilget beløb

1.152.000

4.730.000

1.050.000

4.173.750

6.395.000

6.000.000

3.950.000

3.200.000

Bevil-
lingsår

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

Ansøger

Akademiet for 
Talentfulde 
Unge

Patent- og 
Varemærkesty-
relsen

Syddansk 
Universitet

Aarhus
Universitet

CBS / Incentive 
Partners

DTU

Erhvervsakade-
miet Lillebælt

Naturviden-
skabernes Hus
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Projektnavn

Radikal For-
enkling som 
udrulnings-
projekt

Junior Talenter

Design2Network

Netværks-
konsortier rettet 
mod Tyskland

Den Smarte 
Fabrik

Underleverandør-
netværk & kon-
sortiedannelser

Indfasningsfor-
løb på EUD

Brics and 
Beyond

Robotdrevet 
produktions-
laboratorium

Systemleve-
randører som 
vækstaccelerator

 

Indhold/Formål

Udrulning af proof-of-concept, der skal sikre at 
flere MMV’er kan få gavn af forenklingsmetoden. 
Herudover fokus på den videre forskning mhp. 
yderligere forenkling metoden.

Et-årigt talentforløb for 50 udvalgte 8. klassesele-
ver i Aarhus Kommune. Opstart af to forløb star-
tende i december 2012 og december 2013.

Projektet handler om at udvikle koncepter og 
værktøjer, der kan udvikle danske underleveran-
dører fra at have fokus på “fleksibel kundetilpas-
ning” til “innovativ kundeudvikling”.

Etablering af to netværkskonsortier (hhv. inden for 
Aluminium og Metal/Maskinindustrien) i Tyskland. 
Projektet har fokus på større afsætning til OEM’ere 
og skal på længere sigt føre til udvikling af fleksible 
og bæredygtige netværks- og konsortiemodeller.

Vha. netværksdannelse skal projektet styrke 
MMV’ers markeds- og innovationsmuligheder i 
regi af Mekatronik Cluster Denmark. De nye sam-
arbejder skal gøre virksomhederne i stand til at 
udvikle nye produkter og forretningsmodeller 
både lokalt og globalt.

Bidrage til øget konsortie- og netværksdannelse 
blandt danske underleverandører, herunder sær-
ligt MMV’er i industrien.

Projektet lægger spor til et målretttet forberedel-
sesår for unge med forsøg på henholdsvis en fri 
fagskole og en produktionsskole. Det forventes at 
omkring 100-150 elever deltager i hele projekt-
perioden.

Støtte til to mødearrangementer om verdens 
vækstøkonomier.

Indkøb af robot med dertilhørende komponenter. 
Udstyret skal bruges til opførelsen af et robot-
drevet produktionslaboratorium mhp. forskning, 
udvikling og optimering af anvendelse af industri-
robotter i produktionen af specialfremstillede byg-
ningelementer.

Etablering af to såkaldte systemklynger der har til 
formål at medvirke til at “løfte” underleverandø-
rer med ud på det globale marked.

Bevilget beløb

11.000.000

500.000

3.970.000

2.828.000

3.625.000

950.000

10.000.000

50.000

500.000

7.600.000

Bevil-
lingsår

  
2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

Ansøger

DTU

Viby 
Gymnasium

Syddansk 
Universitet

DI (DIBD)

Syddansk 
Universitet

Oxford 
Research A/S

DI

Det Udenrigspoli-
tiske Selskab

Arkitektskolen 
Aarhus

Aalborg 
Universitet
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Projektnavn

House of Green

Udstilling om 
innovation

MADE 
(Manufacturing 
Academy of 
Denmark)

Dansk Natur-
videnskabs-
festival 2013-15

Naturfagslokale

Retningsstyret 
lyd

Prototype-
Portalen

I Transit mod 
uddannelse

 

Indhold/Formål

Besøgs- og udstillingscenter med mødefacilite-
ter og showroom, hvor dansk erhvervsliv, bran-
cheorganisationer og offentlige institutioner kan 
modtage udenlandske kommercielle og politiske 
beslutningstagere og introducere dem til poten-
tialerne i de mange teknologier, hvor Danmark er 
blandt de absolut førende i verden.

Opførelse af udstilling med fokus på innovations-
processer. Udstillingen er samtænkt med Opfin-
delser, som Fonden i forvejen har finansieret.

MADE (Manufacturing Academy of Denmark) er 
et netværk mellem industri og forskning, der har 
til formål at generere og implementere ny viden 
om produktion, som kan være med til at løfte pro-
duktionen i Danmark til nye niveauer.

Fonden har valgt at støtte en videreudvikling af 
den årlige naturvidenskabsfestival i årene 2013-
2015. Festivalen har til formål at skabe begej-
string for naturfagene blandt elever på skoler og 
ungdomsuddannelser. Fonden støtter fire speci-
fikke aktiviteter.

Støtte til indretning af et nyt naturfagslokale på 
Aarhus Academy for Global Education (AAGE) i 
forbindelse med etablering af en ny skolebygning 
i 2015. Støtten er bevilget under forudsætning af, 
at der fremskaffes finansiering til den samlede 
bygning fra anden side.

Institut for Ingeniørvidenskab på Aarhus Univer-
sitet har netop starte lydteknologi op som forsk-
ningsområde. Projektet støtter indkøb af udstyr til 
et forskningsprojekt i samarbejde med virksom-
heder. Virksomhedssamarbejderne bruges til at 
identificere erhvervsrelevante problemstillinger 
som udgangspunkt for opbygningen af forsknings-
indsatsen.

Projektet har til formål at etablere et virtuelt net-
værk (hjemmeside) og derigennem understøtte 
iværksættere med at udvikle fysiske prototyper i 
samarbejde med etablerede virksomheder.

Projektet har til formål at undersøge og doku-
mentere et forløb for særligt udsatte unge i over-
gangen til ungdomsuddannelserne med den hen-
sigt at fastholde dem i uddannelse.

Bevilget beløb

14.180.000

10.750.000

12.000.000

2.350.000

1.500.000

420.000

340.000

475.750

Bevil-
lingsår

 
2012

2012

2012

2012

2013

2013

2013

2013

Ansøger

State of Green

Experimenta-
rium

DI

Danish Science 
Factory

Aarhus Acade-
my for Global 
Education

Ingeniørhøj-
skolen Aarhus 
Universitet

Holbæk 
Erhvervsforum

Skolen Sputnik
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Projektnavn

Dansk-Grøn-
landsk Råstof-
klynge

Øresundsre-
gionens udvik-
lingsmuligheder 
lige nu, særligt i 
forhold til Kina

Danmark-
Amerika Fondet

SMART

Uddannelses-
kommission

Talentforløb på 
de videregåen-
de uddannelser

Industriens 
Fonds Hus i 
Kina

 

Indhold/Formål

Projektet har til formål at opbygge en stærk dansk/
grønlandsk kompetenceklynge omkring udvinding 
af råstoffer i den grønlandske undergrund. Pro-
jektet skal bl.a. gennem forskning i ny teknologi, 
kompetenceudviklingsaktiviteter til de deltagende 
virksomheder, afholdelse af konferencer og work-
shops udarbejde en praktisk guide til, hvordan 
man driver forretning i Grønland. Derigennem skal 
der sikres en stærk vidensplatform til gavn for dan-
ske industrivirksomheder. Klyngen går under nav-
net Arctic Cluster of Raw Materials (ACRM).

Støtte til afholdelse af konferencen “Øresundsre-
gionens Udviklingsmuligheder lige nu, særligt set i 
forhold til Kina”, som sætter fokus på, hvordan Øre-
sundsregionen kan udvikles til en sammenhængen-
de region, der kan tiltrække investeringer fra Kina.

Støtte til at sikre konkrete virksomhedspraktikop-
hold for studerende på erhvervsuddannelsesni-
veau samt videreudvikling af rådgivningsindsat-
sten herom til uddannelsesinstitutionerne.

Projektet har til formål at udvikle og afprøve en 
metode, der kan hjælpe danske virksomheder 
med at frembringe “innovative produkter med 
højere kundeværdi, lavere pris og større indtje-
ning, der passer til et europæisk nærmarked un-
der prispres”.

Støtte til etableringen af en Ungdomsuddannel-
seskommission, der har til formål at undersøge de 
strukturelle, økonomiske og kvalitetsmæssige ud-
fordringer for de danske ungdomsuddannelser og 
på den baggrund komme med forslag til en såkaldt 
“New Deal” for de danske ungdomsuddannelser.

Projektet består af tre elementer: 1) Udvikling af 
et koncept for at finde talenter og skabe en ta-
lentpipeline, 2) Udvikling af et talentforløb for 40 
bachelorstuderende og 40 kandidatstuderende, 
3) Udvikling af guidelines til, hvordan videregå-
ende uddannelser kan styrke en talentindsats.

Opførelse af Industriens Fonds hus i Kina. Bygnin-
gen vil huse det danske universitetscenter i Beij-
ing – et samarbejde mellem alle de større danske 
universiteter og University of Chinese Academy of 
Sicence (UCAS). Huset er tegnet af arkitektfirmaet 
Lundgaard & Tranberg.
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Projektnavn

Bridging the 
Gap

Go GROW

Vækstiværksæt-
teres samar-
bejde med den 
etablerede 
industri

Danish Tech 
Challenge

Growth Op-
portunities of 
Danish SME’s

fablab@school.
dk

Indhold/Formål

Formålet med projektet er at skabe en model for 
udvikling af bæredygtige vækstvirksomheder base-
ret på forskning fra universiteter. Vækstvirksomhe-
derne skal skabes gennem et samarbejde mellem 
forskerne bag forskningen og erfarne, eksterne en-
treprenører fra industrien (danske såvel som inter-
nationale).

Målet med projektet er at fremme erfaringsud-
veksling og netværk mellem studenteriværksæt-
tere fra universiteterne og yngre, etablerede 
vækstorienterede virksomheder, samt udvikle et 
vækstprogram med et stærkt globalt sigte.

Projektet har til formål at øge antallet af væksti-
værksættere ved at øge antallet og kvaliteten af 
strategiske samarbejder mellem iværksættere og 
den etablerede industri, særligt inden for fødeva-
reindustrien.

Iværksætterkonkurrence for de teknologisk tun-
geste ideer. I konkurrencen tilbydes de udvalgte 
iværksættervirksomheder både fysisk inkubati-
on, vækstboards, alumnesamarbejde, opbygning 
af mentornetværk og et konsulenttaskforce. Pro-
jektet vil have en bruttogruppe på 20 virksomhe-
der og 3-5 vil gå videre som finalister.

Forskningsprojekt der skal udvikle en række me-
toder og vækststrategier, der kan understøtte 
processerne omkring produktudvikling, produkt-
krav samt anvendelsen af netværksbaseret re-
surser for MMV’er. Forskningsprojektet tager ud-
gangspunkt i eksisterende start-ups og MMV’er, 
men den viden som genereres i forskningspro-
jektet vil sigte mod at hjælpe fremtidige start-ups 
gennem formidling, således at disse kan blive de 
såkaldte ’Born-global’

Et aktionsbaseret forskningsprojekt, der skal ud-
vikle en ny undervisningsform – fab.lab@school 
– samt afprøve denne gennem konkrete lærings-
forløb på tre folkeskoler. Undervisningsformen 
kan være med til at forbedre elever i alderen 11-
15 år deres kompetencer indenfor digitale desig-
nprocesser og innovation.
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Projektnavn

Drenge i 
Arbejde

Entreprenør-
skab for vækst

Mobilt Fablab

Entrepreneur-
ship Develop-
ment Log

Singularity Ide-
konkurrence

Industriens 
produktivitet

Leanrejsen – 
Udbredelse af 
læringsmetode

 

Indhold/Formål

Projektet har til formål at få mellem 40-80 unge 
drenge i arbejde i ufaglærte jobs i 10 virksomhe-
der. Målgruppen er drenge mellem 18 og 25 år 
uden ungdomsuddannelse og på kontanthjælp. 
Projektet drives i tæt samarbejde med ISS. Hen-
sigten er, at projektet kan udvikle en ny metode 
til at få de unge arbejdsløse drenge i arbejde.

Projektet udvikler ny viden om, hvordan besty-
relser og ledelsesteams skal sammensættes, for 
at de bidrager til vækst i nye virksomheder. Den 
viden, der udvikles i projektet, bliver viderefor-
midlet til relevante erhvervsfremmeaktører og 
iværksættere.

Projektet har til formål at indrette et Mobilt Fab-
Lab. I projektet gennemføres en landsdækkende 
turné, hvor man besøger forskellige kontor- og 
inkubationsmiljøer. Den primære funktion er at 
udvikle prototyper, demonstrationsprojekter og 
små serier af nye produkter.

Udvikling af et metodeværktøj, der kan bidrage 
til at adressere og prioritere iværksætteres kom-
plekse udfordringer. Værktøjet skal primært bru-
ges til forsknings- og evalueringsformål af de stu-
derende.

Afholdelse af idekonkurrence blandt universi-
tetsstuderende og andre unge danskere. Kon-
kurrencen sætter fokus på entreprenørskab og 
velfærdsteknologi og har til formål at stimulere 
ideskabelse blandt unge. Konkurrencen bliver af-
holdt i regi af Singularity University.

Projektet skal – gennem en række aktuelle case-
virksomheder – analysere og give et billede af 
de virksomheder, der i øjeblikket investerer og 
har succes med at drive produktionsvirksomhed 
i Danmark. Som afslutning på projektet skal der 
afholdes en større konference, hvor relevante ak-
tører inviteres for at understøtte en ny fortælling 
om dansk industri.

Udbredelse af læring fra igangværende projekt 
Lean Ledelsesguide til virksomheder og konsu-
lenter.
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Projektnavn

ESOF 2014

Iværksætteri og 
innovation på 
erhvervsskoler

Underleve-
randører i 
Danmark

Tænketanken 
Europæisk 
Agenda

Metoder til 
medarbejder-
inddragelse i 
produktinno-
vation

Center for 
Computerbase-
ret Matematik-
undervisning

Servitization - som 
en driver for den 
danske industris 
konkurrenceevne

Vækst gen-
nem ejerskifte 
i ejerledede 
virksomheder

 

Indhold/Formål

Konference EuroScience Open Forum afholdes 
i 2014 i Carlsbergbyen i København under titlen 
“Science Building Brigdes”. Støtte til konferencen 
generelt, som sponsor med fokus på et særligt 
industriben. 

Egenudviklet projekt med det formål at skabe 
dialog mellem iværksætteri-ansvarlige på er-
hvervsskolerne, og vurdere behovet for projekter 
til fremme af iværksætteri og innovation på sko-
lerne.

Projektet skal gennem køb af en analyse hos Dan-
marks Statistik (DST) opdatere viden om danske 
underleverandører. Det tilgængelige datamate-
riale baserer sig på en gammel analyse fra DST 
baseret på tal fra 1994. Det nye underleverandør-
billede forventes at være til gavn for de under-
leverandørprojekter, som Fonden igangsatte ved 
temaindkaldelsen i foråret 2012.

Støtte til tænketanken. IF har ved bevillingen lagt 
vægt på, at der er tale om et samarbejdsprojekt 
mellem DI – Dansk og CO-Industri, samt at det er 
formålet, at der i Tænketanken såvel opnås uvildig-
hed som uafhængighed repræsenteret i arbejdet.

Produktudvikling gennem inddragelse af produk-
tionsmedarbejdere. Viden fra produktion bliver 
kun i begrænset omfang brugt i udviklingsafdelin-
gerne. Projektet skal lave metoder, der kan frem-
me samarbejdet mellem produktion og udvikling.

Projektets formål er at bidrage til udvikling af ma-
tematikundervisning med computere, der fast-
holder nogle af fagets kerneområder. Centrets 
rolle er at understøtte lærerne i dette i form af 
sparring, videndeling og kvalitetssikring.

Formålet med projektet er at identificere udfor-
dringer og muligheder for at danske virksomhe-
der skaber værdi ud af at koble services til deres 
produktion.

Etableringen af Center for Ejerledede Virksomhe-
der på CBS har til formål at sikre at flere virksom-
hedsejere gennemfører et succesfuldt ejerskifte. 
I projektet udvikles ny viden og nye værktøjer 
som kan anvendes af ejeren og hans eller hendes 
rådgivere i at tilrettelægge ejerskifteprocessen.
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