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I 2014 blev Danish Tech Challenge (DTC), Danmarks første og eneste hardware accelerator, 
udviklet af Industriens Fond i samarbejde med DTU Science Park. 
Formålet med acceleratoren er at hjælpe early-stage startups med at omsætte deres prototyper 
til virksomheder i vækst og udvikling og dermed skabe fremtidens industrivirksomheder, som 
kan gavne det danske erhvervsliv.  

120 startups har siden 2014 deltaget i DTC, som er blevet en værdifuld spiller i det danske 
startupmiljø ved at have et skarpt fokus på at give en faglig ballast og et stærkt netværk, 
forstå vigtigheden af produkt- og forretningsudvikling og at stille skarpt på fundraising for de 
deltagende startups. Det har gjort, at de deltagende startups er gået styrket ud på det danske 
og internationale marked og dermed er mere overlevelsesdygtige på deres vækstrejse, hvor 
91 % af de 120 virksomheder stadig er aktive i dag. DTC er dermed en velfunderet accelerator 
i startupmiljøet, hvilket bevises ved at 100 % vil anbefale DTC til andre startups. 

For DTC er det også vigtigt at række ud over de fire måneders acceleration ved at følge 
alumnevirksomhedernes udvikling og vækst efterfølgende. For DTC-virksomheder har stadig 
en lang og sej vækstrejse foran sig og bliver mødt af et fundingsystem, som ofte endnu ikke er 
modigt nok til at investere i early-stage hardware. Derfor er det vigtigt for DTC gennem et stærkt 
netværk af mentorer, DTC-partnere, DTU og andre tidligere deltagere at kunne supportere alumne- 
virksomhederne i deres fortsatte innovation og udvikling i et ofte svært hardware miljø, hvor  
startups skal overleve blandt konkurrenter, tidens udvikling og kunders ændrende behov. 

Den første hardware unicorn blandt DTC-virksomhederne venter vi stadig på, men trods det 
bidrager DTC-virksomhederne med at skabe arbejdspladser i Danmark ved at skabe nye inno-
vative produkter, som skal løse morgendagens udfordringer. Det er den tidligere DTC-deltager 
MedTrace Pharma A/S et eksempel på. Virksomheden, som blev grundlagt i 2015, udvikler på et 
sporstof, som skal hjælpe læger med at diagnosticere hjertepatienter mere præcist og effektivt 
og har på fem år formået at rejse 43 mio. kroner i kapital og skabe nye danske arbejdspladser. 
MedTrace fortsætter i 2020 sin udvikling og vækst, og har gode fremtidsudsigter. Det gør 
virksomheden til det bedste bud på den første hardware unicorn blandt DTC-virksomhederne, 
vi alle venter på. Hardware startups som Medtrace og alle vores andre DTC-virksomheder er 
gode for det danske erhvervsliv, og dermed gode for Danmark. Frem mod DTCs 10 års jubilæum 
om tre år vil DTC fortsætte med at skabe de bedste betingelser og give den bedste support til 
hardware startups i Danmark. 
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Dette er den årlige evalueringsrapport 
for Danish Tech Challenge – Danmarks 
første og eneste accelerator for hard-
ware startups. 

Rapporten er udarbejdet af DTU Science 
Park og har to formål: At evaluere på det 
forgange DTC 2019-forløb og de 20 deltag- 
ende startups udvikling. Samt at klar-
lægge de 100 DTC-alumnevirksomheders 
udvikling og vækst siden deres deltagelse 
i DTC. 

ME TO D E

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af to kvantitative 
spørgeskemaundersøgelser samt relevant data fra valide forsk-
ningsbaserede rapporter og analyser.

SPØRGESKEMAET  SOM METODE
Kvantitativ metode er en betegnelse som dækker over alle former 
for spørgeskemaundersøgelser (Metodeguiden, 2020). Spørge-
skemaet som metode bruges til at opnå en viden om forhold, der 
kan måles og kvantificeres med tal. 
Spørgeskemaundersøgelser anvendes ofte, fordi der opnås høj 
pålidelighed i data, da antallet af respondenter er højere end ved 
kvalitative undersøgelser, og fordi alle respondenter svarer på 
samme typer af spørgsmål. Til gengæld skal man være opmærksom 
på, om spørgeskemaets spørgsmål er forståelige for respondenterne 
og er designet til at svare på det fænomen, man ønsker at måle. 
Hvis dette ikke opnås, er validitet i spørgeskemaundersøgelsen lav. 

DTC-deltager 2019, 
Subblue Robotics
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SPØRGESKEMAER SKABER PÅLIDELIGE OG 
SAMMENLIGNELIGE DATA
Siden DTCs begyndelse i 2014 er der hvert år blevet fore-
taget spørgeskemaundersøgelser blandt det forgange års 
deltagere samt DTC-alumnevirksomhederne. Hvert år har vi 
anvendt spørgeskemaet som metode, da vi hurtigt og effek-
tivt kan ramme vores målgrupper samt opnår en høj pålide-
lighed i den indsamlede data. Derudover er spørgeskemaet 
også anvendt for, at vi derved kan have en mere eller mindre 
ensrettet spørgeramme fra år til år og derved har mere 
sammenlignelige data. For hvert år bliver spørgeskemaerne 
revurderet for at tilføje, ændre eller omskrive spørgsmål, der 
kan højne vores datagrundlag. 

FORSKNINGSBASEREDE RAPPORTER OG 
ANALYSER U NDERSTØTTER DTC-RAPPORTEN 
Til at understøtte DTC-rapporten har vi inddraget eksterne 
forskningsbaserede rapporter og analyser, som bidrager 
med relevant data. 

•  How to build a deep tech acceleration program:  
 En rapport af Hello Tomorrow som giver indblik i,  
 hvordan man opbygger et deep tech-acceleratorprogram,  
 som kan støtte op om hardware- og deep tech-virksom- 
 heders udvikling og vækst. Da der ofte er fællestræk  
 mellem hardware- og deep tech-virksomheders   
 udviklings- og vækstforløb kan denne rapport give et  
 indblik i, hvilke områder en accelerator skal fokusere på  
 for at yde den  vigtigste hjælp til hardware startups.

•  Small Great Nation:  
 Analyser udarbejdet af Kraka og  Deloitte for at identifi- 
 cere Danmarks styrker og potentialer i et lokalt og globalt  
 perspektiv, samt hvordan Danmarks fremtidige vækst,  
 velfærd og sammenhængskraft kan sikres. 

•  Fra startup til scaleup:  
 Årlig rapport udarbejdet af Vækstfonden, som giver en  
 status på kapitalmarkedet for danske iværksættere og  
 vækstvirksomheder. 

• Hvordan og hvor hurtigt bliver virksomheder store:  
 Analyse af Vækstfonden, der dykker ned i, hvad der  
 karakteriserer vækstforløbet i succesfulde danske 
 virksomheder.

•  Iværksætterbarometeret:  
 Årlig rapport udarbejdet af Erhvervshus Sjælland, Vækst 
 fabrikkerne og Center for VækstAnalyse. En national  
 analyse af danske iværksætteres forventninger til om- 
 sætning, job, udfordringer og oplevelser af rammevilkår. 

HELLO TOMORROW
Global organisation som arbejder 
med at skabe samarbejder mellem 
innovative projekter og førende
 iværksættere, ledere og investorer 
for at skabe fremtidens teknologier
 inden for deep tech-området. 

KRAKA 
En dansk privat 

samfundsøkonomisk tænketank. 
Har til formål at fremtidssikre 

velfærdssamfundet i Danmark
 ved at tilvejebringe og formidle viden til 

den offentlige sektor, dansk erhverv 
og den danske befolkning. 

VÆKSTFONDEN
Statens finansieringsfond,
som arbejder for at styrke 
danske virksomheders adgang 
til risikovillig kapital, 
så de kan skabe ny innovation, 
vækst og arbejdspladser.  

CENT ER FOR VÆKSTANALYSE
En samarbejdspartner for kommuner  

og andre erhvervsudviklingsaktører.
 Leverer lokale, regionale og 
nationale erhvervsanalyser.

DELOITTE
En af verdens største 

revisions- og rådgivningshuse. 
Yder rådgivning, udarbejder analyser, 

og leverer konsulentbistand 
inden for revision, skat, finansielle ydelser 

og økonomiske udviklinger.  

ORGANISATIONERNE BAG:
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A FGRÆNSNING

Dette års DTC-rapport baseres på to spørgeskemaunder- 
søgelser; en undersøgelse for de 20 DTC 2019-deltagere 
og en undersøgelse for de 100 DTC-alumnevirksomheder.  

DTC 2019-UNDERSØGELSEN 
Undersøgelsen for de 20 DTC 2019-deltagere blev udsendt 
13. december 2019 med en svarfrist den 20. december 2019,  
og der blev efterfølgende sendt to reminder mails samt taget 
personlig kontakt til alle ikke-besvarede respondenter. Ud af 
de 20 virksomheder besvarede 18 spørgeskemaet, hvilket er 
en svarprocent på 90 %. 

DTC-ALU MNE UNDERSØGELSEN
Ud af vores 100 DTC-alumnevirksomheder er der 89 som 
stadig er aktive i dag. Undersøgelsen for de 89 DTC-alumne-
virksomheder blev udsendt 6.  januar 2020 med en svarfrist 
den 17. januar 2020, og der blev efterfølgende sendt tre 
reminder mails samt foretaget telefoniske opkald til alle 
ikke-besvarede respondenter. Ud af de 89 alumne-virksom-
heder besvarede 42 spørgeskemaet, hvilket er en svarprocent 
på 47 %. 

EN SAMLET  SVARPROCENT PÅ 55 % 
Men en samlet alumne på 120 virksomheder kan vi ud fra 
vores spørgeundersøgelser konkludere, at 109 af virksom-
hederne stadig er aktive i dag. Af disse 109 DTC-alumne- 
virksomheder har sammenlagt 60 besvaret vores to spørge-
undersøgelser. Det giver en svarprocent på 55 %. 

Trods lavere svarprocent end sidste år er det stadig positivt, 
at over halvdelen af alle DTC’ere har besvaret vores under- 
søgelser, hvilket betyder, at det er pålidelige data, som under-
støtter rapporten. 
Baseret på at vores datagrundlag på 55 % er repræsentativt 
for resten af målgruppen og ud fra en observation af, at 
der er ingen enkeltstående besvarelser i forhold til de 60 
respondenter, som springer den statistiske skala og giver 
et forkert helhedsbillede, har vi i rapporten valgt at udregne 
vores statistiske tal som bl.a. funding, medarbejderantal og 
udvikling af produkter på baggrund af en 100 % besvarelse. 

Dog skal der påpeges to faktorer i forbindelse med tallene  
i rapporten: For det første kan der være en vis usikkerhed i 
at sammenligne tallene fra dette års rapport med sidste år, 
da det ikke er præcis de samme virksomheder, som har be-
svaret undersøgelserne to år i træk. For det andet skal det 
også pointeres, at tallene i rapporten tegner et her-og-nu 
billede for virksomhederne på det tidspunkt, de besvarede 
undersøgelserne.

Til sidst redegøres for den lavere svarprocent end sidste år. 
Årsagerne til dette skyldes flere faktorer; hovedårsagen når 
ikke-besvarede respondenter blev adspurgt var travlhed i 
januar måned. Herefter var årsagerne forskellige fra respon-
denter som ikke besvarede vores opkald, til respondenter som 
ikke længere var en del af virksomheden, til ”accelerator- 
hoppere”, som ikke kunne huske deres deltagelse i DTC, da 
de efterfølgende havde deltaget i andre accelerationsforløb.  

DTC-deltager 2019, 
Læsø Zostera
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DTC I  TAL 
Efter seks år med DTC 

har der været et hav af startups igennem acceleratoren,
der er kommet flere penge og medarbejdere, 

skabt samarbejder og kontakter og blevet udviklet og vækstet.  
Vi har samlet nogle af tallene, 

som giver et billede på DTC efter seks år.
 

91 %
 af virksomhederne
 er stadig aktive

43 %
 har efter DTC deltaget
 i DTU Science Parks
 mentorprogram

81 % 
 er i kontakt med andre
 DTC-virksomheder

69 %
 samarbejder 
 med DTU

120 VIRKSOMHEDER   
 HAR DELTAGET I DANISH TECH CHALLENGE

700 
 medarbejdere arbejder
 i DTC-virksomheder

+
 800+

MIO. KRONER 
ER HENTET I FUNDING

140
nye produkter lanceret
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Seks år, 72 måneder, 313 uger og 2.191 dage. 
Så længe har DTC – Danmarks første og eneste accelerator for 
hardware startups eksisteret siden Industriens Fond og DTU 
Science Park i 2014 valgte at indgå et samarbejde om at etab-
lere en accelerator til at udvikle, vækste og supportere danske 
hardware startups i deres udvikling af teknologiske innovationer. 
Hvad der startede som et prøveforløb viste sig at have stor 
interesse og betydning for de deltagende startups, og derfor 
blev samarbejdet mellem Industriens Fond og  DTU Science 
Park forlænget i 2015-2017, igen fra 2018-2020 og er netop 
forlænget en tredje gang fra 2020-2023. DTC har vist sin beret-
tigelse i det danske startupmiljø, og har i seks år ydet kvalificeret 
hjælp og sparring til 120 danske hardware startups med nye 
teknologiske innovationer til gavn for det danske erhvervsliv.

DTC –  ET  INTENSIVT UDVIKLINGSFORLØB 
FOR HARDWARE STARTUPS
Hvert år vælges 20 af de mest lovende og ambitiøse danske 
hardware startups ud af 100 ansøgere til at deltage i det fire 
måneders intensive og udfordrede program, hvor virksomhederne 
flytter ind i Futurebox på DTU Campus i Lyngby tæt på forskere 
og studerende og lige midt blandt DTU Science Parks mange 
innovative virksomheder. 

Målgruppen er early-stage hardware startups, som udvikler en 
fysisk prototype eller en MVP (minimum-viable-product), som 
ønsker at løse morgendagens centrale udfordringer i verden, og 
som ofte har en forskningsbaseret baggrund og arbejder med 
tung teknologi. 

DTC – 6 ÅR 
MED KVALIFICERET HJÆLP 
TIL DANSKE HARDWARE STARTUPS

DTC-deltager 2019, 
Soilsense
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I løbet af fire måneder fra august til december bliver virksom-
derne udfordret på deres produkt- og forretningsstrategi, lærer 
pitchtræning, deltager i workshops om alt fra salgsstrategi til 
markedsføring og patentsøgning, får 1:1 sparring med forret-
ningsudviklere og DTC-partnere, bliver præsenteret for relevante 
investorer, får adgang til netværket omkring DTC, Futurebox og 
DTU Science Park og får sit helt eget team af erfarne mentorer, 
som giver værdifuld sparring om udfordringer og behov for den 
enkelte startup. 

Derudover får virksomhederne mulighed for at deltage i to store 
arrangementer: DTC Open House og DTC Awardshowet, hvor 
de kan præsentere deres virksomhed og produkt for relevante 
stakeholders samt en årlig udlandstur, hvor de får indblik i det 
internationale hardware startupmiljø. 

DTC-programmets størrelse, struktur og indhold kræver en mas-
se mennesker, som dagligt supporterer og byder ind med deres 
erfaringer og kompetencer til programmet. Således er der mere 
end 100 mennesker i form af specialister, fagfolk, mentorer, 
generalister og DTU Science Park medarbejdere, som i løbet af 
de fire måneder støtter op om programmet. 
Til at styre og strukturere hele forløbet er DTC-teamet bestående 
af en Program Manager og Community Manager, som planlægger 
alt indhold og har den tætte daglige kontakt med både deltagere 
og folk omkring programmet. Vores Program Manager fungerer 
også som forretningsudvikler og støttes af forretningsudviklere 
fra Keystones, Danmarks største netværk af investorer, erhvervs-
ledere og kommercielle ildsjæle og produktudviklingseksperter fra 
ingeniørrådgivningsvirksomheden BIIR. 

Det fire måneders intensive forløb er et udviklingsprogram, hvor 
virksomhederne konstant udfordres, arbejder hårdt og viser deres 
fremskridt og udvikling uge for uge for til sidst at kunne stå på 
egne ben i startupverdenen. Hver uge bedømmes virksomhederne 
på deres udvikling af DTC-teamet og de 12, som viser størst 
fremskridt, går videre til semifinalen.  
En ekstern jury af serieiværksættere, investorer og udvalgte 
personer med høj faglighed inden for både jura, forretnings- og 
produktudvikling udvælger seks finalister, som pitcher til det årlige 
DTC Awardshow i januar måned foran 250 udvalgte gæster, hvor 
én startup bliver kåret som vinder af DTC og modtager Industriens 
Fonds Iværksætterpris på 500.000 kroner, som overrækkes af 
H.K.H Kronprins Frederik.

Rekrutteringen til den syvende sæson af DTC er allerede i fuld 
gang, og senere i år lyder startskuddet til DTC 2020, hvor 20  
nye deltagere modtager kvalificeret hjælp til deres startups.  

“DTC has been an awesome 
experience, we’ve learned  
a lot as a company and are 
looking forward to grow our 
business in 2020
Soilsense, DTC 2019-deltager

DTU SCIENCE PAR K

Danmarks førende udviklingsmiljø  
for deep tech-virksomheder, og 
stedet som skaber det rum, hvor både 
startups og etablerede virksomheder 
udvikler sig og bliver til forretning. 

I NDUSTRI ENS FO ND

En privat uafhængig fond, som 
arbejder på at styrke dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne. 
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“DTC is a seal of confidence  
from a very respected player 
in the hardware startup scene  
– great help.
atSpiro, DTC 2019-deltager

“Very good job everyone, 
thank you so much for 
helping us in this crazy 
adventure!
Auricle, DTC 2019-deltager

“We were in doubt whether DTC would 
bring any value. Those thoughts could 
never have been further away from the 
truth! DTC has given so much value, and 
the material produced have already been 
used in many other occasions.
Optoceutics, DTC 2019-finalist

“It has been a great 
experience!
Flexlogical, DTC 2019-finalist

DTC 2019:  VI  HAR GIV E T 
O R D E T  T I L  D E LTAG E R N E  

DTC 2019 var den sjette gang 20 hardware startups igennem 
fire måneder gennemgik en intensiv udvikling og acceleration 
af deres virksomheder. Vi har givet ordet til deltagerne, som 
fortæller, hvad DTC har betydet for dem. 

DTC-deltager 2019, 
AtSpiro
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“We learnt so much in the past months, and the 
final pitch was incredible to try. The feedback 
you receive helps put much of your learning in 
context, and makes your company ask yourself 
some tough questions. All the people we met 
along the way have become great friends and 
mentors to our journey. Companies here are at 
various stages, and many know more than you 
in various aspects. It’s an amazing network, and 
the people teaching you the ropes are not only 
the DTC experts, but also the many startups 
around you.
Reshape Biotech, DTC 2019-finalist

“The constant horror of deprival of self-esteem 
and purpose of my company. Joking aside, my 
favourite experience is exactly that I was chal-
lenged every time I progressed another step 
in understanding my business, our technology, 
not least our customers. I have learned im-
mensely from this experience, and grateful for 
the feedback and pushback in shaping a more 
lean and meaningful profile of the company.
OKTO, DTC 2019-finalist

DTC-deltager 2019, 
OKTO

DTC-deltager 2019, 
Reshape Biotech
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DEFINITIONEN PÅ EN ACCELERATOR 
Termet ”accelerator” blev kendt i 2005 i Silicon Valley, da en af 
verdens første acceleratorer, Y Combinator, blev etableret. Siden er 
der kommet et hav af acceleratorprogrammer til i hele verden, og 
ordet ”accelerator” er blevet et velkendt og brugt term i startup- 
miljøer. I dag findes der lige fra branche-, område- og produktspeci-
fikke acceleratorer til mere generelle acceleratorprogrammer med 
en større diversitet blandt deltagerne. 

En accelerator tilbyder et forløb, der accelererer, videreudvikler og 
supporterer startups over en intensiv periode på nogle måneder. 
Ofte er det startups, der har en prototype eller en MVP, og som er 
i en udviklende fase, hvor protypen skal udvikles til et produkt og 
kommercialiseres. 
Ofte har de deltagende startups helt styr på teknologien og pro- 
duktudviklingen, hvorved acceleratorens vigtigste hjælp er at 
skabe fokus på forretningsudviklingen og product-market-fit. 
Acceleratorens stærke netværk af mentorer, investorer, corporates, 
universiteter og andre relevante kontakter giver de deltagende  
startups konkret og brugbar viden og feedback på netop den 
enkeltes startups udfordringer og behov. 
Formålet er, at de deltagende startups ved slutningen af forløbet 
har en klar strategi for at tackle de resterende udfordringer og har 
fået værdifulde kontakter, der kan hjælpe virksomheden med at 
bringe deres produkt på markedet.

FUNDRAISING BETYDER LIV ELLER DØD 
Overlevelse for enhver early-stage startup afhænger af at mod-
tage funding; det gælder både i startuppens tidlige fase af sin 
livscyklus, hvor fokus er på at udvikle en idé til en prototype og 
et produkt, men det gælder i lige så høj grad for en startup om at 
overleve den berygtede ”valley of death” ved at kunne sikre sig 
større investeringer efter et accelerationsforløb, hvor de fleste 
startups ofte stadig endnu ikke har sikret sig et konstant cash-
flow fra løbende salg.
For hardware startups kan det være svært at rejse funding grun-
det deres langvarige og komplicerede vækstforløb. Det betyder 
større risiko for investorer i at investere i disse typer virksomheder, 

hvilket de ofte ikke har modet til, og det er en udfordring, da 
det er invisteringer, der er nødvendige, hvis hardware startups 
skal rykke sig fra early-stage stadiet til at blive mere etablerede. 
Derfor er det en hardware accelerators væsentligste job at bru-
ge sine ressourcer på at hjælpe startups med fundraising.

DTC ST ILLER SKARPT  PÅ FUNDINGMULIGHEDER  
DTC tager ikke equity fra startups for at lade dem deltage, og 
det er dermed et gratis accelerationsforløb. Det betyder på den 
anden side, at DTC heller ikke investerer penge i disse startups, 
og derfor må hjælpe med at sikre funding på andre måder. 

Med DTCs store vidensnetværk samt Futurebox’ og DTU Science 
Parks bagland er der en værdifuld portefølje af relevante kon-
takter til fagfolk, investorer, business angels, venturefonde og 
Vækst- og Innovationsfonden. DTC har et tæt samarbejde med 
Keystones, som har 400 relevante investorer, business angels 
og serie-iværksættere, som alle brænder for iværksætteri og ud-
vikling af virksomheder. Mange af Keystones medlemmer bliver 
sat i spil overfor DTC-deltagerne enten som mulige investorer 
eller som rådgivere til sparring og videndeling. Det samme gør 
mange af investorerne fra DTU Science Parks egen database, 
som består af over 100 investorer samt investorer fra DTCs tæt-
te samarbejde med investornetværket Danish Business Angels. 
For at hjælpe DTC-deltagerne med at få adgang til relevante 
netværk af investorer, business angels, fonde og andre eksterne 
aktører i startupmiljøet afholder DTC events og arrangementer 
som den årlige Fundingbasar, pitch days og pitch dinners, hvor 
relevante investorer og fonde inviteres, og hvor DTC-deltagerne 
kan pitche deres virksomhedsidé og få kontakt til investorer eller 
fonde, som potentielt vil investere i deres startup. 
Med Jyske Bank som partner i Futurebox har det også betydet, at 
der i Futurebox bliver afholdt pitchevents for Jyske Banks Private 
Banking-kunder, som ofte har en interesse i at investere noget 
af deres formue i hardware startups. 
Samtidig bruges der ressourcer fra DTCs side på at sparre med 
deltagerne om relevante fundingmuligheder i det danske funding-
system, skabe kontakt til Vækst- og Innovationsfonden samt 

DTC 2019:  EN EVALUERING A F D E N  S JE TTE  SÆ SO N
 
Hvordan udvikler man en vellykket hardware accelerator? Og har DTC 2019-forløbet 
været værdifuldt for de 20 DTC-deltagere? Baseret på Hello Tomorrows rapport ‘How 
to build a successful deep tech acceleration program’ vil der i de næste sektioner blive 
beskrevet nærmere, hvordan en vellykket accelerator formår at stille skarpt på fund- 
raising, fokuserer på forretningsudvikling og salg og skaber et stærkt netværk. Her-
efter bliver der fokuseret på, hvordan DTC har arbejdet med disse områder i 2019, og 
hvordan deltagerne har evalueret forløbet.  



EVALUERINGSRAPPORT 2020 |  DANISH TECH CHALLENGE

13

hjælpe med pitchtræning og udarbejdelse af pitch decks. Der bruges 
flest kræfter fra DTC på at skabe kontakt mellem startups og 
business angels samt Vækst- Innovationsfonden, da early-stage 
startups oftest i starten modtager de største fundingbeløb fra 
soft funding eller angel capital, da der er størst risikovillighed og 
tålmodighed til at investere i hardware startups fra disse type 
investorer. 

Af de 18 DTC-2019 deltagere har 72 %, dvs. 13 startups,  
modtaget funding i løbet af 2019, som tilsammen er blevet til  
ca. 19 mio. kroner. Et lavere tal end sidste år, som var ca. 33 mio. 
kroner hvilket formentlig skyldes, at deltagerne fra 2019 ikke 
er lige så langt i deres udviklingsfase, som deltagerne fra 2018, 
men stadig et acceptabelt tal taget i betragtning af at de 13 

startups i gennemsnit har modtaget ca. 1,5 mio. kroner i funding  
i 2019 i forhold til deres virksomheds udviklingsniveau.  
Størstedelen af fundingbeløbene kommer fra soft funding som 
hele 92,3 % har modtaget, og herefter kommer angel capital med 
15,4 %. Disse tal viser tydeligt, hvor man som startup skal lægge 
sine kræfter i forhold til fundraising, men de tydeliggør også, hvor 
vi som accelerator skal bruge vores netværk og ressourcer – nemlig 
på at rejse soft funding og angel capital. Trods det betydeligt 
lavere procenttal på angel capital i forhold til soft funding er 
det stadig vigtigt at have fokus på business angels, da de ofte 
investerer større beløb i forhold til offentlige fonde. 
For eksempel modtog en 2019-deltager over 4 mio. kroner  
i angel capital i 2019.

Har I  modtaget funding i  2019? 
(Svar fra DTC-deltagerne)  

Typer af  funding modtaget i  2019 
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Hvor 72 % har modtaget funding i 2019, har 33 % modtaget 
funding under DTC-forløbet, og ud af de 33 % har DTC spillet  
en rolle for 67 % i deres fundraising. Her har DTC både spillet  
en rolle i forhold til at hjælpe deltagerne med konkrete  
værktøjer som pitch decks og pitchtræning samt viden om 
de forskellige fundingmuligheder, men også som brand står  
DTC stærkt i det danske startup- og fundingmiljø og blåstempler 
deltagerne overfor potentielle investorer og fonde.  

Fundraising har en afgørende betydning for en startups over-
levelse og udvikling, og derfor er det vigtigt at få rejst kapital 
hurtigst muligt som en nystartet virksomhed. Netop derfor er 
det altså positivt, at 33 % har modtaget funding i løbet af deres 
deltagelse i DTC, og hele 72 % har modtaget funding i løbet af 
2019. Det viser både, at disse startups er investerbare, og at de 
får den rette støtte og hjælp fra DTC-baglandet i deres fundraising 
til at kunne overleve og videreudvikle deres forretning.  

Har I  modtaget funding under DTC-forløbet? 
(Svar fra DTC-deltagerne)  

Ud af de 33 % som har modtaget funding under DTC, 
har DTC spillet en rolle for 67 % af deltagerne 

i  deres fundraising

“We received help with our 
Innobooster application.
Reshape Biotech, DTC 2019-finalist

“Nice pitch deck and knowledge 
about the funding market. 
Sund Forluft, DTC 2019-deltager

“Sharpening of the business 
plan and customer focus.   
Dacoma, DTC 2019-deltager
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DTC RETTER FOKUS PÅ 
FORRET NINGSUDVIKLING OG SALG 
At opprioritere forretningsudviklingen og skabe en forståelse 
for vigtigheden af product-market-fit er én af de fornemmeste 
opgaver for vores accelerator. 
Iværksættere i hardware startups prioriterer ofte produktudvik-
lingen, da det er der, deres styrke ofte ligger som iværksættere, 
og da hardware startups ønsker at stå med en færdig teknologi 
eller produkt til slutbrugeren. Det kan medføre en nedprioritering 
af forretningsudviklingen i forhold til at undersøge product-market- 
fit og få gang i salget. 

Under de fire måneders deltagelse i DTC arbejdes der fra DTC- 
teamets side på at skabe en fornuftig balance i forhold til at 
deltagerne har fokus på produkt-, forretningsudviklingen og salg. 
Målet er både at få hjulpet deltagerne til at videreudvikle deres 
prototyper eller MVPs, men samtidig også at presse deltagerne 
til at komme ud til potentielle kunder og få værdifuld feedback 
på deres prototyper eller produkter.
I DTC har deltagerne ugentlige 1:1 sparringsmøder med for- 
retningsudviklere og eksperter som følger op på deltagernes 
produkt- og forretningsudvikling, og som både kommer med råd, 
vejledning og konstruktiv feedback. For at kunne gå videre til 
semifinalen i DTC, skal deltagerne bl.a. kunne forevise, at de har 
kontaktet relevante kunder og har fået gennemført nogle salg.

Derudover, har deltagerne adgang til Futurebox’ prototypeværk-
sted, hvor de 24/7 kan 3D-printe, lodde, bore, lasercutte eller gøre 
brug af værkstedets testudstyr til at arbejde på at forbedre deres 
hardware produkter. 
Deltagerne skal også deltage i events som bl.a. DTC Open House 
og DTC Awardshow, hvor de kan fremvise deres prototyper eller 
produkter og snakke med investorer, kunder, startups, forskere 
eller corporates. 

Med disse tiltag fra DTC er ønsket efter fire måneders acceleration  
at se en udvikling i de deltagende virksomheders produkt- og 
forretningsudvikling. I 2019 har 94 % af de 18 startups i denne 
spørgeundersøgelse udviklet 67 nye prototyper eller iterationer af 
deres prototyper, og for 33 % er der direkte blevet lanceret 10 nye 
produkter på markedet. Denne udvikling i deltagernes produktud-
vikling har betydet for 10 af virksomhederne, at de allerede i 2019 
har været ude og sælge deres produkter og dermed har en samlet 
forventelig omsætning på ca. 7 mio. kroner. 
For et par stykker forventes omsætningen endda at være over  
1 mio. kroner, hvilket må siges at være pæne tal i forhold til, at de 
er early-stage hardware startups, hvor hovedparten er grundlagt 
fra 2018 og frem. Selvom disse tal ikke direkte kan forbindes til 
DTC og vores tiltag, har flere af deltagerne selv udtalt, at DTC har 
haft en positiv indflydelse på deres produkt- og forretningsudvik-
ling i 2019. 

Har I  udviklet nye prototyper i  2019? 
(Svar fra DTC-deltagerne)  

Har I  udviklet nye produkter i  2019? 
(Svar fra DTC-deltagerne)  
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Virksomhedernes etableringssår   

“Both Jan and Morten have 
been a tremendous help,  
both due to their expertise 
but also especially due to 
their no-bullshit yet very 
helpful attitude. Keepers.
Soilsense, DTC 2019-deltager
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MED CARL -EM IL  G RØN , CEO I  RESHAPE BI OTEC H

Reshape Biotech er en hardware og biotek-startup, som deltog i DTC i 2019. 
Virksomheden anvender nylige fremskridt inden for lavomkostningsrobotter 
til at bygge omkostningseffektive væskehåndteringsløsninger. Formålet er 
at forbedre tilgængeligheden af sådanne systemer og tillade flere virksom-
heder til at få gavn af fordelene ved automatisering i laboratoriet.

H v i lke p ro duk ter el ler  prototyper har I  udviklet  i  2019?
En robot der kan dispensere agar i plader

H vo r  v igti g t  er  det for  en ha rdware startup at  have en høj  innovations-
ev n e o g hvorfor? 
Meget vigtig. Software flytter sig enormt hurtigt, og hardware bliver en af de måder, 
man kan få lock-in introduceret og enable software endnu mere. Mange af vores konkur-
renter laver software, som kan noget a la vores, men de har ikke hardware platformen 
til at understøtte det godt nok. Samtidig er der meget pres udefra både i form af kon-
kurrenter men også kopier. Patenter er dyre løsninger, der ofte har svært ved at holde 
og kræver meget at håndhæve. Derfor er mange nye hardware virksomheder gået væk 
fra patenter, men forsøger at holde en høj innovationsevne for at holde deres placering 
i toppen.

H vo rdan har DTC og  DTU S cience Parks community haft  en indflydelse på 
je res p ro duk tudvik l ing ?
DTC har hjulpet os rigtigt meget med robustheden af produktet. Vi er et meget ungt team 
uden erhvervserfaring, men vi kan finde ud af at bygge hardware. Til gengæld har vi fået 
rigtig meget hjælp til at udvikle robuste produkter der kan holde, og få dokumentationen 
i orden undervejs. Der har sparet os for rigtig mange timer senere hen, og det er vi meget 
glade for. 

Q&A
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DTC TILBYDER ET VÆRDIFULDT VIDENSNETVÆRK 
En af de vigtigste faktorer for at accelerere, videreudvikle og 
supportere hardware startups er, at de får hjælp til at etablere  
et stærkt netværk, der kan bidrage med videndeling, sparring  
og input.
Derfor er det en vigtig opgave for en accelerator at give de del- 
tagende startups adgang til et vidensnetværk bestående af 
faglige og kommercielle eksperter, som kan sparre med de delta-
gende startups. Mentorer med en forståelse for startupmiljøet, 
og som er motiverede til at supportere startups og har erfaring 
med hardware virksomheders udfordringer og behov. Samt peers 
blandt andre deltagere, hvor de kan udveksle viden og erfaringer. 
Det skaber et community blandt deltagerne, som giver værdi for 
den enkelte iværksætter under det intensive acceleratorforløb. 

I DTC arbejdes der hvert år på at tilbyde de 20 deltagende  
startups et bredt netværk af eksperter fra DTC-partnere som  
bl.a. Lassen Ricard, AWA, KMPG og Analog Devices, der kan hjælpe 
virksomhederne med alt fra patentsøgning til jura. Samtidig får 
hver deltagende startup også ugentlige 1:1 sparringssessioner 
om produktudvikling og produktion med rådgivere fra BIIR og 
om forretningsudvikling, kommercialisering og salg både med 
DTC-teamet og DTU Science Park medarbejdere samt eksperter 
fra Keystones. 
Deltagerne har også adgang til DTUs universitetsmiljø bestående 
af forskere, researchere og studerende. 

Derudover får hver startup tidligt i DTC-forløbet tilknyttet sit helt 
eget team af erfarne mentorer fra DTU Science Parks mentorpro-
gram. At have mentorer koblet til en accelerator er ikke noget nyt, 
men i DTC er tilgangen til konceptet unikt, da det er udviklet i et 
partnerskab med Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
og er baseret på MITs Venture Mentoring Service-model, som er 
en veldokumenteret metode til at hjælpe virksomheder med at 
opfylde deres vækstpotentiale.
DTU Science Parks mentorprogram bliver orkestreret af en fuldtids-
medarbejder, som hele tiden udvikler og optimerer på programmet. 

Tilgangen til mentorprogrammet er baseret på konceptet om at 
have et mentorteam til at støtte virksomhederne end blot en 
enkelt mentor. Mentorerne i DTU Science Parks mentorprogram 
er nøje udvalgt på baggrund af erfaring og kompetencer, som kan 
støtte op om hardware startups. 
Mentorerne har diverse baggrunde lige fra serieiværksættere 
og erhvervsledere til teknisk kompetente rådgivere eller salg- og 
marketingfolk. 
Hver DTC-startup får et unikt mentorteam bestående af tre 
mentorer udvalgt på baggrund af den enkelte virksomheds ud-
fordringer og behov. Mentorerne yder gratis råd og vejledning til 
deltagerne under DTC-forløbet, og er der en god relation mellem 
mentorer og startup og ønskes det fra startuppen at fortsætte 
forløbet, er dette muligt efter DTC. I DTC 2019-forløbet blev 
følgende eksperter/ekspertise tilbudt deltagerne.

DTC-deltagernes brug af  følgende eksperter/ekspertise

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

AWA

KPMG

LASSEN RICARD

PLM GROUP/SOLID WORKS

ANALOG DEVICES

MENTORER FRA DEEPTECH MENTORING BY DTU SCIENCE PARK

FORRETNINGSUDVIKLING (KEYSTONES)

PRODUKTUDVIKLING (BIIR)

FORSKERE OG STUDERENDE FRA DTU

I meget høj grad I høj grad I meget lille grad Slet ikkeI moderat grad I lille grad
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I DTC 2019-forløbet er alle eksperter blevet anvendt af deltagerne. 
Nogle eksperter bliver anvendt mere end andre især mentorpro-
grammet, forretningsudvikling og revision fra KPMG, hvilket kan 
være en indikation på, hvilke områder deltagerne er mest udford- 
rede i. Samtidig indikerer 97 % i spørgeundersøgelsen, at de har sat 
pris på den forretningsmæssige støtte, som de har modtaget 
fra DTC-teamet og DTU Science Park. 
Så overordnet kan det konkluderes, at deltagerne er tilfredse med 
den faglige støtte, de modtager fra DTC-teamet og de tilknyttede 
partnere og eksperter.

ET  COMMUNIT Y BLANDT DTC-DELTAGERNE 
Ligeså vigtigt det er at tilbyde den rette tekniske og forretnings-
mæssige ekspertise, ligeså vigtigt er det for DTC at opbygge en 
relation blandt deltagerne til hinanden. Både den menneskelige 
relation i at have nogle personer omkring sig man kan dele disse 
fire måneder med på godt og ondt, men også for at skabe en 
naturlighed blandt deltagerne, som alle udvikler hardware i at 
dele erfaringer, sparre, videndele og samarbejde – med andre ord 
et DTC-community, som deltagerne føler sig en del af. 

Der gøres mange tiltag for at skabe følelsen af et DTC-community; 
alle 20 deltagere sidder sammen i et storrumskontor hos DTU 
Science Parks inkubator Futurebox på DTU Campus i Lyngby, hvor 
de er tæt på hinanden, tæt på Futurebox’ og DTU Science Parks 
virksomheder og tæt på hele DTUs universitetsområde. Der spi-
ses frokost sammen hver dag, man går til events og workshops 
sammen, og man er på en udlandstur sammen både for at opleve 
et internationalt startupmiljø, men også for at ryste deltagerne 
sammen. 

Disse tiltag har betydet, at 77 % i meget høj grad eller i høj grad 
føler sig som en del af et DTC-community, og det har også betydet, 
at over 60 % i hele perioden har siddet fysisk mere eller mindre 
dagligt i Futurebox, da de dermed er blandt et netværk af andre 
deltagere, DTC-partnere, eksperter og mentorer, hvor videndeling 
og sparring sker naturligt i hverdagen. Der opstår og opleves altså 
en community-følelse blandt deltagerne. 

“The fact that both financial, Jan, 
and technical, Morten, assistance 
is always on site and available is 
GOLD, and what really differenti-
ated our experience of this accel-
erator program with others. And 
the fact that all other companies 
share similar problems and learn-
ings because everyone works with 
hardware.
Soilsense, DTC 2019-deltager

DTC-deltagernes v urdering af  at  føle  sig  som en del  af  et  DTC-community 
sammen med de 19 andre virksomheder
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Hvor mange dage om ugen DTC-deltagerne var t i l  stede i  Futurebox

“They  (de 19 andre DTC-deltagere) have been as much use 
as the program itself. The shared knowledge in a room of 
20 startups is immense, and everyone has tried almost 
everything you have in broad strokes. It’s a massive bank 
of knowledge, and if you know how to utilise it, it will be 
a massive benefit for your company. Many hours of head-
aches can be alleviated by asking your neighbor.
Reshape Biotech, DTC 2019-finalist
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DTC:  ET VÆRDIFULDT OG VELLYKKET PROGRAM 
Hvad betyder det at være en værdifuld og vellykket accelerator? 
Inden for de sidste 10 år er antallet af acceleratorprogrammer 
for startups på verdensplan ekspanderet. Der findes i dag alt lige 
fra branche-, område- og produktspecifikke acceleratorer til mere 
generelle acceleratorprogrammer med en større diversitet blandt 
deltagerne. Der findes endnu flere artikler, analyser og rapporter 
om, hvad der gør en accelerator værdifuld og succesfuld. 

I DTU Science Park arbejdes der hver dag på at optimere og 
udvikle DTC til et værdifuldt accelerationsforløb, som hjælper 
deltagerne med at udvikle deres startups. I vores accelerator er 
det vigtigt at have fokus på fundraising, forretningsudvikling og 
netværk, da disse områder er vitale for at en hardware startup 
kan accelerere sin virksomhed. 

Derfor er det positivt, at 2019-forløbet for DTC-deltagerne hoved-
sageligt har været tilfredsstillende. Således synes 94 %, at DTC- 
programmet har været meget godt eller godt, og 100 % vil anbe-
fale DTC til andre startups, hvor 73 % vil anbefale DTC i meget høj 
grad eller i høj grad. 

DTC 2019-programmet har dermed betydet, at deltagerne især 
føler, at DTC har bidraget til udviklingen af deres virksomhed, har 
bidraget til udviklingen af deres netværk, har fået større overblik 
over fundingmuligheder, og dermed at deres færdigheder som 
iværksættere er styrket. 

94 % synes DTC-programmet har været meget godt el ler  godt   

100 % vil  anbefale andre startups 
at deltage i  Danish Tech Challenge 

73 % vil  i  meget høj  grad eller i  høj  grad 
anbefale DTC til  andre startups  
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Siden 2014 har der hvert år deltaget 20 hardware startups i 
DTC, og efter afslutningen af 2019-forløbet har DTC en alumne 
bestående af 109 virksomheder.1 For DTC har målet været, at 
mange gode idéer skal omsættes til virksomheder i vækst ved 
at give en faglig ballast og et netværk, så deltagerne er gået 
styrket ud på det danske og internationale marked og dermed 
er mere overlevelsesdygtige på rejsen til at blive fremtidens 
industrivirksomheder. Hvordan ser udviklingen og væksten ud 
hos DTC-alumnevirksomhederne? 

AMBITIØSE DTC-STARTUPS ER 
OVERLEVELSESDYGTIGE 
I 2019 blev daværende uddannelses- og forskningsminister 
Tommy Ahlers spurgt, om Danmark stadig skal leve af viden.  
Der var kun ét svar – ”ja for pokker!” Danmark er et af verdens 
rigeste velfærdssamfund, og det skyldes blandt andet, at vi er 
dygtige til forskning, innovation og skabe ny viden som gerne skal 
omsættes til nye virksomheder, nye produkter og nye løsninger. 
Innovation, forskning og iværksætteri er altså en af grundstenene 
for det danske velfærdssamfund. 
Small Great Nation af Kraka og Deloitte udkom i 2020 med 
en delanalyse, der påviser, at antallet af iværksættere siden 
finanskrisen i 2008 er faldende – der er altså færre og færre, der 
tør tage springet i Danmark og starte deres egen virksomhed. 
Måske pga. nervøsiteten fra finanskrisen stadig lurer, måske pga. 
det kan være svært at rejse funding i Danmark. De startups som 
ser dagens lys, går ind i nogle risikofyldte første år af deres leve-
tid (Vækstfonden, Fra startup til scaleup 2018). Efter to år er  
24 % ikke længere aktive og efter syv år er næsten halvdelen 
(45 %) af nystartede virksomheder i Danmark ikke længere aktive.2 

 
For de 120 DTC-startups ser tallene mere positive ud. Således 
er hele 91 % af de 120 DTC-alumnevirksomheder stadig aktive i 
2020, og det gælder både mere etablerede virksomheder på de 
+10 år og de nyetablerede startups fra 2019. 
De 91 % viser både, at DTC-virksomhederne er overlevelses-
dygtige i det ellers svære startupmiljø, men det bevidner også, 
at DTC årligt udvælger og rekrutterer de 20 mest ambitiøse 
virksomheder med de stærkeste idéer til programmet, hvor man 
dermed kan forvente en høj overlevelsesrate. 

  1  De 109 virksomheder i DTCs alumne repræsenterer de 91 %, som stadig er aktive på markedet. 

  2  Tallene repræsenterer anpartsselskaber og aktieselskaber men ikke enkeltmandsvirksomheder,  

 da de ikke skal indberette årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen. Derfor er der ikke data på deres  

 overlevelsesrate. 

DTC 2014-2019: 
DTC-ALUMNEVIRKSOMHE D E RS  UDVIK L IN G O G VÆ KST

DTC-startups som stadig er aktive 
DTC-startups som er aktive
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DTC-VIRKSOMHEDERS VÆKSTEVENTYR 
ER STADIG DET LANGE SEJE TRÆK 

I 2017 rapporterede Vækstfonden på det danske virksomheds-
landskab i deres rapport ”Hvordan og hvor hurtigt bliver virksom-
heder store”. Det blev konkluderet, at det generelt tager tid og er 
svært at vokse fra en startup til den næste store danske etable-
rede virksomhedsspiller som Grundfos eller Chr. Hansen. Først skal 
man som startup formå at overleve de første risikofyldte år, og 
gør man det, er udsigten til at vokse til en stor etableret virksom-
hed lang, da gennemsnitsalderen for en dansk virksomhed med  
en omsætning på over 1 mia. kroner er 80 år. 

Det tydeliggøres også blandt de fleste danske startups, hvor 
vækstforventningerne enten er status quo eller moderate 
stigninger. I 2019 har Iværksætterbarometerets undersøgelse 
blandt 1.000 danske startups inden for forskellige brancher og 
områder vurderet, at 67 % vil have en faldende eller uændret 
omsætning eller en forventet omsætningsstigning på mellem 

0-20 %, hvilket må konkluderes at være mindre optimistiske 
væksttal for danske startups.  

For DTC-alumnevirksomhederne er vækstforløbet også stadig 
det lange seje træk inden for hardwareområdet, hvor rejsen fra 
prototype til produkt og salg kan tage flere år. 
Her er omsætningsudviklingen meget lig med de fleste vækstfor-
ventninger til omsætningen hos andre danske startups. Observe-
rer vi omsætningen3  hos 30 ud af vores 60 DTC-alumne respon-
denter på baggrund af, at deres virksomheder har været aktive  
i min. fire år, for at give et retvisende billede af deres omsæt-
ningsudvikling, kan vi konkludere følgende: Langt størstedelen 
oplever enten ingen eller en meget lille omsætning i de første 
leveår, og væksten i omsætningen kommer først rigtig i gang 
efter fire år for langt de fleste DTC-startups.  

Fordeling af omsætning i  forhold til  etableringsår

ANTAL LEVEÅR
1

7 %

93 % 90 % 63 % 46 %

46 %

8 %10 %

37 %

2 3 4

0 - 0,5 MIO. DKK

0,5 - 3,0 MIO. DKK

>3,0 MIO. DKK

 

  3  Kategorien ”over 3 mio. DKK.” i figuren efterfølgende er ikke yderligere defineret i forhold  

 til om nogle af alumnevirksomhederne har haft en større omsætningsudvikling.  
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Det langsomme væksteventyr og de lave omsætningstal indvirker 
også på vores 109 aktive DTC-alumnevirksomheders medarbejder-
tal og dermed på deres skabelse af danske arbejdspladser. Blandt 
vores 109 DTC-alumnevirksomheder er der sammenlagt blev skabt 
lidt over 700 nye danske arbejdspladser inden for både fuldtids- og 
deltidsansatte, studentermedhjælpere og praktikanter. 

 

Det er i gennemsnit 6,8 medarbejdere per virksomhed for de 109 
aktive DTC-alumnevirksomheder som tilsammen har en gen-
nemsnitsalder på ca. fem år med både tidligere deltagere som for 
længst har ramt de 10 års levetid og helt nyetablerede startups 
fra 2019. Trods en fremgang i medarbejderantal for de fleste 
DTC-alumnevirksomheder er der stadig lang vej til den store 
veletablerede organisation, og det går langsomt – væksteventy-
ret for hardware startups er stadig det lange seje træk. 

DTC-STARTUPS HAR BRUG FOR ET  MODIGERE
FUNDINGSYSTEM 
Fundraising er som sagt alfa og omega for hardware startups, 
da der sammenlignet med teknologiske virksomheder i IT-bran-
chen er længere vej fra idé til marked ofte på mange år med flere 
iterationer af prototyper og produktudviklinger undervejs – og det 
koster penge! 
På grund af kompleksiteten i produkterne, de lange udviklings- 
og skaleringshorisonter og at det ofte kan være en innovativ 
eller disruptiv teknologi, gør det svært at rejse finansiering, da 
investorer og venturefonde ofte ikke er modige nok til at inves- 
tere i disse typer af startups. Her ønskes et hurtigt og solidt 
afkast på de investerede penge, hvilket betyder, at investeringer 
ofte går til de rendyrkede IT-startups. 

Det betyder, at mange hardware startups søger mod de offentlige 
finansieringsfonde som Innovationsfonden og Vækstfonden, der 
yder risikovillig kapital i form af soft funding til danske startups og 
virksomheder. De danske offentlige fonde har en meget vigtig og 
værdifuld betydning for især hardware startups med en længere 
rejse fra idé til marked. 
De danske offentlige fonde er ikke kun mere risikovillige med 
deres medfinansiering til de nystartede virksomheder, men er 
også vigtige partnere i forhold til råd, vejledning og sparring om 
de bedste fundingmuligheder for den enkelte startup. De danske 
offentlige fondes økonomiske støtte har betydet, at mange af 
DTC-virksomhederne har overlevet og stadig er aktive i dag. 

At søge offentlige midler i form af soft funding er nemlig et 
godt startsted for helt nystartede hardware startups, som skal i 
gang med at udvikle en prototype eller et produkt til et marked.  
I programmer som blandt andet InnoBooster kan startups støt-
tes med op til 5 mio. kroner til at udvikle på deres forretning.  
Udfordringen opstår, når virksomhederne skal bevæge sig videre 
fra early stage-stadiet. Her er det en nødvendighed for at rykke 
omkostningstunge hardware virksomheder videre på deres rejse 
at få rejst langt højere finansieringsbeløb, som specielt business 
angels og venturefonde kan investere. Deres manglede mod i at 
investere i hardware startups grundet virksomhedernes produkt-
kompleksitet og lange udviklings- og skaleringshorisonter gør 
det sværere at rejse finansiering. Det betyder, at disse startups 
bruger endnu flere ressourcer på dette, hvilket gør udviklings- og 
skaleringshorisonterne endnu længere – dermed bliver profetien 
om, at det tager lang tid at vækste og udvikle hardware startups 
en selvopfyldende profeti. Det er problematisk, når det er disse 
virksomheder, der skal være fremtidens industrivirksomheder, 
som skaber danske arbejdspladser og sikre det danske velfærds-
samfund. 

Antal medarbejdere i DTC-startups
- fordelt på stillingstyper

PRAKTIKANTER

STUDENTERMEDHJÆLPERE

DELTIDSANSATTE

FULDTIDSANSATTE409

743 156

82

96

Antal medarbejdere i  DTC-startups 
– fordelt på stil l ingstyper 

Praktikanter

Studenter-
medhjælpere

Deltids-
ansatte

Fuldtids-
ansatte



EVALUERINGSRAPPORT 2020 |  DANISH TECH CHALLENGE

25

Early-stage startups stortrives i det danske 
økosystem, men når virksomhederne skal  
til at gå i markedet, mangler vi i Danmark  
en model for at understøtte dem. I DTU 
Science Park, som driver Danish Tech Chal-
lenge, arbejdes der på højtryk for at finde 
en løsning, så vi bliver endnu bedre til at 
hjælpe morgendagens store industrivirk-
somheder på vej. 

”Det koster boksen, og du kan kun betale med ejerandele, 
som forholdene er i dag.” 

David Fleischer, CEO og founder af MiWire, som vandt 
Danish Tech Challenge 2018, har for nyligt sikret sig den 
nødvendige kapital for at kunne starte en serieproduk-
tion af sin internetrouter, RouDem, med fuldautomatisk 
retningsbestemt antenne, som sikrer hurtigt og stabilt 
internet overalt. 

Men det har kostet dyrt.

”For at få en serieproduktion op at stå, har vi et finansie-
ringsbehov på 5 mio. kroner. Problemet er, at det er kapital, 
som vi skal skaffe på det åbne marked, hvor investorer 
tænker ’salg, salg, salg.’ Skal du overbevise dem om at 
investere i produktion, er du pisket til at opgive ejerandele, 
substantielle ejerandele,” siger David Fleischer, som lige si-
den Danish Tech Challenge 2018 har holdt til i DTU Science 
Parks inkubator, Futurebox, sammen med resten af MiWire.
MiWire fik umiddelbart før coronakrisen hul igennem 
til det sydamerikanske marked i form af opstartsordre 

på 2000 RouDem til Brasilien. Den lokale produktion er 
forberedt, så nu venter David og co. bare på, at Brasilien 
kommer ud på den anden side af krisen.

EARLY-STAGE STARTUPS STORTRIVES
På de helt tidlige stadier, når vi som samfund skal anspore 
iværksættere og give dem luft under vingerne, har vi et 
velfungerende økosystem spækket med iværksætter-
legater, tilskudsordninger, seed kapital, business angels, 
accelerationsprogrammer og meget mere, som David 
Fleisher også udelukkende har roser tilovers for: 

”Den del af økosystemet fungerer, som den skal, og jeg er 
slet ikke i tvivl om, at MiWire ikke havde været, hvor vi er i 
dag, uden den støtte. Alene i Danish Tech Challenge er vi 
blevet en del af et miljø, hvor så mange dygtige mennesker 
er villige til at hjælpe, hvor de kan.”

Funding er også et naturligt fokuspunkt i Danish Tech 
Challenge, men her handler det mere om at få orden i alle 
kroge af forretningen, så virksomhederne bliver rustet til 
mødet med investorer.

”Vi oplever ofte, at de startups, vi arbejder med, har rig-
tigt godt styr på den tekniske viden om deres produkt.  
Til gengæld overrasker det de fleste, hvor mange led 
den kommercielle værdikæde består af, og hvor meget 
det kræver at forbinde dem, så man får en holdbar 
forretningsplan,” siger Steen Donner, CEO i DTU Science 
Park, som siden 2014 har faciliteret Danish Tech Chal-
lenge på bevilling af Industriens Fond. 

Sammenlagt er der blevet investeret godt 800 mio. kro-
ner i de ca. 100 startups, der igennem seks år har været 
med i Danish Tech Challenge og stadig eksisterer.
 

KUNSTEN AT SIKRE  
FUNDING TIL HARDWARE
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DREAM BIGGER
En af de startups, der senest har været igennem det fire måneder 
lange accelerationsprogram i Danish Tech Challenge, er Optoceutics, 
som arbejder på en lysbehandling af Alzheimers.

”Før Danish Tech Challenge brugte vi rigtig meget tid på at skri-
ve den ene fondsansøgning efter den anden, men uden at have 
en komplet kommerciel plan. Vi fandt hurtigt ud af, at det svarer 
til at bygge et hus uden en tegning. I DTC fik vi for første gang 
alle elementer i forretningen på plads, som kunne bruges til at 
overbevise potentielle investorer,” forklarer Jakob Hildebrandt 
Andersen, Co-founder i Optoceutics. 

”Vores virksomhed er placeret både i Danmark og i USA, og i 
starten oplevede vi stor velvilje herhjemme, mens der var stille 
ovre på den anden side. Men nu, hvor vi har brug for større 
finansiering til at komme videre og foretage de omkostnings-
tunge kliniske test, er det ved at vende. Vi har stærke danske 
investorer fra tidligere runder, som kan se potentialet i Opto- 
ceutics, men ellers oplever vi typisk, at det er blevet meget  
svært at overbevise finansieringsorganisationer om de større 
investeringer.”

INVESTORER SKAL INVITERES INDENFOR
Det er den mentalitet og tilgang til at investere i startups, som 

DTU Science Park ønsker at forfølge, så økosystemet også kan 
understøtte iværksætterne efter udviklingsfasen, når de skal i 
markedet:

”Som iværksætter opererer man i et meget fragmenteret investor-
marked, hvilket betyder at man hele tiden skal søge nye steder 
hen efter funding i takt med, at ens startup udvikler sig. Det er 
ekstremt tidskrævende, for ud over en klassisk due diligence skal 
man også opbygge nye relationer, så en investor får tillid til teamet 
og projektet,” siger Steen Donner. 

Ligesom MiWire og Optoceutics bliver mange startups boende  
i Futurebox efter Danish Tech Challenge for at fortsætte deres 
udvikling i et miljø, hvor de har skabt værdifulde relationer.  
Ambitionen i DTU Science Park og Futurebox er at udvide antallet 
af accelerationsprogrammer, så man kan få endnu flere startups 
godt på vej.

”Vi arbejder lige nu på at finde en model, hvor vi får investorerne 
tættere på vores startups tidligere. Så selvom du først investerer 
i nogle af de senere runder, lærer du virksomhederne at kende fra 
starten og får mulighed for at følge dem over længere tid, inden du 
investerer. Det giver investorerne mere tryghed og virksomhederne 
mindre arbejde,” siger Steen Donner.  

CEO, David Fleischer
Stifter af MiWire
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Denne problematik tydeliggøres yderligere, når Vækstfonden i 
2019 opgør, at 2019 blev et rekordår for ventureinvesteringer i 
danske startups. I 2019 tiltrak danske startups mere end 3,8 mia. 
kroner fra danske og udenlandske investorer – det er en milliard 
mere end i 2018. 
Selvom der i top 10 over de største investeringer modtaget 
i 2019 både er biotek- og robotvirksomheder er det stadig 
IT-industrien, som har hevet flest investeringer hjem mens life 
science-sektoren har oplevet en lille nedgang til sammenligning 
med 2018. 
Endnu et bevis på, at der er penge nok i fundingmiljøet, men at 
der ofte ikke er mod nok til at investere i hardware startups. 

Ser man på tallene for DTC, så har 90 % af DTC-alumnevirksom- 
hederne modtaget funding siden deres etablering, hvilket sam-
menlagt bliver til ca. 822 mio. kroner. 

For 61 % af de DTC-alumnevirksomheder som deltog i vores acce-
leratorforløb fra 2014-2018 har DTC haft en positiv indflydelse på 
deres kapitalrejsning selv efter deres DTC-forløb. 

 

Har DTC haft indflydelse på 
virksomhedernes fundraising?

NEJ

JA

Har DTC haft en indflydelse på
virksomheders fundraising?  

DTC-startups som har modtaget funding og hvor den kommer fra (DKK)  

DTC-startups som har modtaget funding og hvor den kommer fra (DKK)

ANGEL CAPITAL 
30,5 %

VENTURE CAPITAL 
14 %

SOFT FUNDING 
41 %

ANDEN TYPE (INKL. CROWD-) FUNDING 
6,7 %  DONATIONER  0,5 %

FAMILIE OG VENNER  7 %

BANKER  0,3 %

II  AALLTT  DDKKKK
822 MIO
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Det gælder lige fra netværksskabelse, hjælp med InnoBooster 
ansøgning, adgang til relevante investorer, et erfarent mentorteam 
som medvirker til at udvikle virksomheden, og det at DTC-brandet i 
sig selv er et troværdigt brand overfor investorer. 

“The participation in 2014 
made it a credible investment 
case at the time and attracted 
the initial and subsequent  
angel investors.
Audientes, DTC-deltager i 2014 “DTC introduced us to Keystones that 

introduced us to our BA investors.  
Also, DTC helped us with support  
when closing the 1st round.
WelcomeBob, DTC-deltager i 2018

“The “training” during the DTC- 
period helped focusing on the 
multiple disciplines required  
to build a solid business case  
attractive to investors.  
Bifrost Communications, DTC-vinder i 2016

Trods det positive tal, at DTC har haft en indflydelse på en stor 
del af DTC-alumnevirksomheders fundraising, så dækker de ca. 
822 mio. kroner finansiering rejst igennem mere end et årti for 
de mere etablerede hardware startups og op til helt nystarte-
de hardware startups fra 2019. I modsætning har IT-startups 
alene i 2019 tiltrukket over 2,2 mia. kroner. I gennemsnit har 
vores 109 DTC-startups modtaget ca. 7,5 mio. kroner. 
Langt størstedelen fra offentlige finansieringsfonde i form af 
soft funding midler, hvor virksomhederne ofte skal bruge tid 
og ressourcer på at ansøge om funding i forskellige offentlige 
finansieringsfonde eller igennem flere ansøgningsrunder for at 
modtage relativt lave finansieringsbeløb.
Det er tid og ressourcer som går fra forretnings- og produkt- 
udviklingen og betyder, at de lange udviklings- og skalerings- 
horisonterne for vores DTC-startups bliver endnu længere. 

Under halvdelen af finansieringen kommer fra hard funding 
(angelkapital, venturekapital og banker) svarende til 44,8 % af 

de 822 mio. kroner hvilket i gennemsnit er ca. 3,7 mio. kroner per 
DTC-startup for de 90 % som har modtaget funding. Tallene taler 
for sig selv, det er en udfordring, at der ikke investeres højere hard 
funding beløb i DTC-virksomhederne, for det er den kapital, som 
er nødvendig, hvis de skal bevæge sig videre på deres væksterejse 
og blive fremtidens danske industrivirksomheder. 

Hardware unicorns med en værdisættelse på mere end 1 mia. 
dollar har vi alt for få af i Danmark. Selvom der er penge nok i 
fundingmiljøet, er modet og tålmodigheden fra investorer, fonde 
og andre aktører på kapitalmarkedet til at investere de store sum-
mer i hardware startups der ikke helt endnu. Det er til trods for, 
at vi i Danmark ikke kan undvære hardware startups. Det er disse 
virksomheder, som skal være global frontrunners i at løse mor-
gendagens centrale udfordringer. Et modigere fundingsystem, 
som tør kapitalisere på disse startups, tror vi vil kunne forkorte  
de lange udviklings- og væksthorisonter. Det ville være til gavn 
for både de danske hardware startups og det danske erhvervsliv. 
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På bare fem år er MedTrace gået fra at 
være en hardware startup med blot en god 
idé uden kapital til at cementere sig på 
biotekmarkedet som en vigtig og værdifuld 
virksomhed. MedTrace har siden rejst 43 
mio. kroner i kapital og har et mål om at 
omsætte for 1 mia. kroner efter 10 år på 
markedet.

MedTrace er en dansk hardware- og biotekstartup fra 
2015 med en vision om at hjælpe læger verden over med 
at diagnosticere hjertepatienter 50% mere præcist og 4 
gange mere effektivt end nutidens kliniske arbejdshest. 
Virksomheden udvikler på sporstoffet 15O-vand for at øge 
den diagnostiske præcision i scanningen af hjertepatienter, 
effektivisere udnyttelsen af scannere og reducere radioak-
tiv stråling, som patienter og personale udsættes for.

DANISH TECH CHALLENGE HAR FOKUS PÅ FUNDING 
I 2015 deltog MedTrace i det fire måneder lange acce-
lerationsprogram Danish Tech Challenge (DTC), som er 
faciliteret af DTU Science Park. I DTC stilles der skarpt på 
alle facetter af en virksomheds forretning, så startups som 
MedTrace står stærkt i mødet med potentielle investorer 
og fonde og dermed kan rejse den nødvendige kapital til 
overlevelse og udvikling. Under MedTraces deltagelse i DTC 

fik virksomheden rejst 8,3 mio. kroner i funding, blev kåret 
som vinder af konkurrencen og modtog dermed Industriens 
Fonds Iværksætterpris på 500.000 kroner.

”Både rådgivere men også sparring med nogle af de andre 
deltagere i DTC 2015 muliggjorde, at vi fik rejst et relativt 
stort beløb i seed-funding. Dermed kunne vi begynde at 
tænke langsigtet i forretningsudviklingen og rekruttere 
nye medarbejdere og eksterne specialister.
Konkret kom vi for alvor i gang med de første hardware 
prototyper og kom derfor fra børnehaven og ind i den rig-
tige skole. Hertil kom præmiesummen på 500.000 kr., som 
blev brugt til at validere vores geografiske og regulatoriske 
prioriteter,” udtaler Martin Stenfeldt, CEO i MedTrace.

NY FUNDING BANER VEJEN TIL USA 
Siden MedTraces deltagelse i DTC har virksomheden fort-
sat sin udvikling, og i starten af 2020 blev ny kapital tilført 
til deres kommende fase III studie. Tre nye investorer har 
sammen med eksisterende investorer indskudt kapital på 
21 mio. kr. Fundingen er afgørende for at kunne færdig- 
gøre ansøgningen til de amerikanske sundhedsmyndig- 
heder (FDA) til fase III studiet; det studie der skal bane 
vejen for klinisk brug i USA. 

”Kapitalrejsningen er en stærk cementering af troen på 
MedTraces teknologi, og vi ser frem til at fortsætte vores 
udvikling sammen med de nye medejere. Vi har mange 
spændende tiltag i gang og den nye finansiering vil mulig-
gøre indfrielsen af særdeles værdifulde mål for selskabets 
fremtid,” siger Martin Stenfeldt, CEO i MedTrace.

NY KAPITALIND- 
SPRØJTNING BANER VEJEN 
FOR MEDTRACE
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Med kapitalrejsningen forventer MedTrace at positionere 
sig endnu stærkere til den næste finansieringsrunde, som 
ligger lige om hjørnet. Den skal sikre, at det kliniske studie i 
fase III også kan gennemføres.

DANMARKS NÆSTE HARDWARE UNICORN? 
MedTrace fortsætter sin udvikling og vækst i 2020, og virk-
somheden har gode fremtidsudsigter. Der er blandt andet 
lige indgået en knowhow-licensaftale med det verdensbe-
rømte hospital Mayo Clinic i Minnesota, som også er indtrådt 
som aktionær i virksomheden. 

Det gør MedTrace til det bedste bud på den næste danske 
hardware unicorn.

”Jeg tror bestemt, vi rammer muligheden for at opnå denne 
eksklusive status fordi vores teknologiplatform er så utro-
lig skalerbar, ikke blot i volumen indenfor hjertediagnostik, 
men også til andre sygdomsområder og brugen af alterna-
tive sporstoffer på sigt,” siger Martin Stenfeldt. 

DTC-deltager 2015, 
MedTrace
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INNOVATIONSMILJØER OG -NETVÆRK HØJNER 
DTC-VIRKSOMHEDERS INNOVATIONSGRAD 
Ligeså vigtigt det er for hardware startups at få rejst kapital for 
at videreudvikle sin forretning og dermed overleve, ligeså vigtigt 
er det at have adgang til innovationsmiljøer og -netværk, hvor 
viden og innovation kan deles og spredes og skabe nye idéer eller 
videreudvikle på eksisterende. I en delanalyse af Small Great 
Nation påvises der, at når man er blandt innovative mennesker, 
har det en afsmittede effekt af viden på ens virksomhed. Det 
kaldes for ”agglomerationseffekten”.
Nærhed til andre innovative mennesker og virksomheder øger 
spredningen af viden og innovation og højner virksomheder og 
menneskers innovationsevne. 

At have nærhed til innovationsmiljøer og -netværk ses tydeligt 
hos DTC-startups som ofte efter et DTC-forløb enten bliver 
boende i DTU Science Park eller fortsætter med at have en tæt 
relation til communitiet. 

Således fortsætter 40 % af DTC-alumnevirksomhederne med at 
samarbejde med relevante DTC-partnere inden for fx forretnings- 
eller produktudvikling eller andre områder, hvor der er brug for 
videndeling og sparring. Ligeledes fortsætter 43 % med at indgå 
i DTU Science Parks mentorprogram, hvor erfarne mentorer rådgi-
ver og vejleder DTC-alumnevirksomhederne i deres udfordringer 
og behov. For hele 69 % af DTC-alumnevirksomhederne pågår et 
samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i form af, 
at de indgår i forskningsprojekter med forskellige DTU-institutter, 
har studentermedhjælpere, anvender testfaciliteter eller har et 
stærkt netværk blandt forskere og professorer på DTU. 

Men det mest anvendte netværk som DTC-alumnevirksomhederne 
fortsætter med at anvende selv efter et endt DTC-forløb er kon-
takten til andre DTC-deltagere, hvor 81 % stadig er i kontakt med 
andre deltagere. For over 50 % af de adspurgte, er kontakten til 
andre DTC-deltagere mindst en gang om måneden og for næsten 
27 % er kontakten mindst en gang om ugen. 

MENTORER FRA 
DEEPTECH MENTORING
BY DTU SCIENCE PARK

SAMARBEJDE MED DTC-PARTNERESAMARBEJDE MED DTU

FORTSAT I KONTAKT MED 
ANDRE DTC-DELTAGERE

DTC-virksomheders kontakt siden forløbet – og hvilken

81 %

69 %

43 %

40 %

DTC-virksomheders kontakt siden forløbet – og hvilken

“Inspiration for pitch deck, 
marketing, sales and  
investor handling
Rel8, DTC-deltager i 2018 om hvordan de fortsat  
bruger DTCs communty
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De 81 % beviser, at et community er opstået blandt de tidligere 
DTC-deltagere, hvor det er tydeligt, at en tæt relation til andre in-
novative mennesker og virksomheder er ekstremt vigtigt for selv 
at kunne videreudvikle og innovere sin forretning. Således mødes 
hele 76 % for at videndele og sparre med andre DTC-deltagere 
om alt fra pitch deck og salg til fundraising, rådgivning eller inspi-
ration på tekniske løsninger til ens produkt eller prototype eller 
deling af oplevelser og udfordringer. 62 % mødes for det sociale 
samvær, 18 % samarbejder og 6 % mødes på grund af andre 
omstændigheder. 

At starte sin egen hardware startup er hårdt arbejde, hvor penge, 
tid og ressourcer skal bruges på at skabe en succesfuld forret-
ning som er overlevelsesdygtige blandt konkurrenter, tidens 
udvikling og forbrugernes skiftende ønsker og behov. 
Derfor er det vigtigt at kunne højne ens innovationsevne som 
virksomhed og som medarbejdere gennem innovationsmiljøer og 
-netværk som DTCs community. Det beviser, at agglomerations-
effekten lever i bedste velgående. 
Netop derfor er det også et ønske fra DTU Science Parks side 
at oprette et officielt DTC-alumnenetværk, hvor DTU Science 
Park som facilitator hjælper tidligere DTC-deltagere med at 
skabe stærke relationer og netværk til andre deltagere, så det 
nuværende community blandt de tidligere deltagere kan blive 
styrket og højnet endnu mere og samtidig bliver et mere struktu-
reret netværk, som kan bidrage til at udvikle, vækste og skalere 
DTC-alumnevirksomhederne. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Community blandt 81 % DTC-alumnevirksomheder i fortsat kontakt (≈)

SOCIALT SAMVÆR SAMARBEJDER VIDENDELING ANDET

FORDELING AF
KONTAKTFORMER

DTC-ALUMNEVIRKSOMHEDER

Community blandt 81 % af DTC-alumnevirksomheder 
i  forsat kontakt
 

“It is a tough business, so it 
is good to have someone to 
share your experiences with
SpectroInlets, DTC-deltager i 2016 om hvordan de kommunikerer 
med andre DTC-startups
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MED MARIE LOM M ER  BAGG ER,  CEO  & FO UNDER I  MEASURELET

Measurelet er en hardware og medtech startup, som deltog i DTC i 2018. 
Virksomheden har udviklet et teknologisk toilet til sundhedssektoren.  
Formålet er at det skal veje og måle mængden af urin og afføring og der- 
efter sende data direkte til patienters journaler. Toilettet skal gøre livet  
for patienterne og arbejdet for personalet lettere og mere værdigt. 

H vo rdan har I  som virksomhed g jort  brug af  DTCs community?
Jeg har gjort brug af DTCs community både personligt og professionelt. Personligt har 
jeg fået nogle rigtig gode venner blandt de andre deltagere, som jeg er meget glad for 
og som modsat mine andre venner har indblik i, hvordan det er at arbejde i en hardware 
startup, med de udfordringer og glæder det bringer med sig. Professionelt bruger jeg 
netværket til at sparre med i særligt vanskelige situationer fx ved ansættelse og af-
skedigelse af personale, ved nedture, ved tvivl og når værdier bliver udfordret. En vigtig 
del er selvfølgelig også erfaringsudveksling, gode råd og vejledning.    

Kan d u give et  eksempel  på en konkret case,  hvor du g jort  brug af  
DTC s co mmunity? 
Da vi efterhånden havde brug for et bogholder- lager- og produktions-it-system anede 
jeg ikke, hvornår timingen var rigtig, hvilke specifikationer det skulle have, og hvad der 
var godt. Derfor spurgte jeg mig for i huset og fandt sådan nogenlunde ud af, hvad jeg 
skulle se efter. Det sparede mig utrolig meget tid, og jeg blev meget mere sikker på at 
timingen for en implementering var korrekt. Især Morten fra BIIR og David fra MiWire 
hjalp mig godt på vej. 

H v i lken  værdi  t i lfører  DTCs community jeres virksomhed? 
Den vigtigste værdi, vil jeg mene, er den sociale gevinst. At bevæge sig rundt blandt 
flinke, dygtige og innovative mennesker er en kæmpe fordel for Measurelet. Det er rart at 
være i Futurebox, der er altid folk, man kan spørge, og man får altid hjælp. Det sparer tid 
og giver muligheder for endnu mere relevant netværk. Det hele gør det lettere at være en 
startup, som er en lang og mental hård rejse.  

Q&A
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I Danmark skal vi leve af innovation og udvikling af nye idéer, som gerne skulle blive til virksom-
heder og profitable forretninger. Her spiller danske hardware startups en stor rolle, da de skal 
være de globale frontrunners, som skal løse morgendagens udfordringer i verden og hermed for-
håbentligt blive fremtidens industrivirksomheder, som kan gavne det danske velfærdssamfund. 

I 2014 valgte Industriens Fond i samarbejde med DTU Science Park at starte Danmarks  
første og eneste accelerator for hardware startups. Formålet er at accelerere, videreudvikle og 
supportere startups i at blive fremtidens industrivirksomheder. Et skarpt fokus på især at bistå 
virksomhederne i at rejse kapital, videreudvikle på produkt- og forretningsudviklingen samt at 
etablere stærke netværk har medført, at DTC er blevet et værdifuldt og vellykket accelera-
torprogram i det danske startupmiljø, som efter seks sæsoner har accelereret 120 startups, 
hvoraf 91 % stadig er aktive i dag. 

Det er startups, som alle bidrager til skabe innovative og nye produkter til det danske og inter-
nationale marked og dermed er med til at skabe arbejdspladser i Danmark og gavne det danske 
erhvervsliv. 

Men det er også startups med lange seje vækstrejser, hvor udviklings- og skaleringshorison-
terne er lange, og hvor et manglede modigere fundingsystem forlænger de lange vækstrejser 
– og hvor vi stadig venter på den første hardware unicorn blandt DTC-virksomhederne.

I år går DTC ind i sin syvende sæson og 20 nye startups skal igennem det fire måneders 
intensive forløb. Med DTC har ønsket været at hjælpe danske hardware startups i at blive virk-
somheder, som kan gavne det danske erhvervsliv – og det er lykkedes! Nu mangler vi bare, at 
resten af økosystemet også bistår i deres videre udvikling, så den næste store danske industri-
virksomhed bliver en DTC’er.
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