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Verden står over for et hav af udfordringer, og i Danmark vil man gerne være med til at finde 
løsningerne. Både politikere, erhvervsliv og andre stakeholders er enige om, at mange af løs-
ningerne skal komme fra innovation og ny teknologi, hvilket også vil gavne dansk erhvervsliv. 
Det er her, hardware kommer ind i billedet. Hardware-virksomheder er og bliver vigtige for 
Danmarks fremtid, det er nemlig dem, som ofte udvikler produkter eller teknologi, som vil 
forandre og løse verdens samfundsproblemer. Derfor er der brug for, at hardware-iværksættere 
får bedre betingelser for at kunne drive deres virksomhed. 

Det er ikke dårligt at være iværksætter i Danmark, men der er stadig barrierer for hardware- 
virksomheder, som gør det svært at udleve drømmen som hardware-iværksætter.

I 2014 startede DTU Science Park og Industriens Fond Danmarks første og i dag førende 
accelerationsprogram, Danish Tech Challenge (DTC), specifikt målrettet hardware-startups. 
Formålet er at udvikle Danmarks næste industrivirksomheder, som er med til at skabe danske 
arbejdspladser og udvikle nye teknologier, som løser verdens samfundsproblemer og samtidig 
er til gavn for dansk erhvervsliv. I Danish Tech Challenge er der fokus på at nedbryde barriererne 
for hardware-startups, især i forhold til adgang til kapital, kommercialisering af forskning og 
adgang til kompetencer.

Nogle sætter spørgsmålstegn ved effekten af accelerationsprogrammer og den værdi, disse 
reelt bidrager med. Ser man på Danish Tech Challenge, har accelerationsprogrammet på den 
korte bane medført, at de 20 deltagende hardware-startups i 2020 generelt er kommet styrket 
ud på markedet i forhold kapitalrejsning, prototype- og produktudvikling samt forretnings-
udvikling og kommercialisering. 

På den lange bane har Danish Tech Challenge haft en vigtig rolle hos mange af alumne-
virksomhedernes videre udvikling de seneste syv år i forhold til parametre som overlevelse, 
medarbejderudvikling, funding og innovationskraft. 

Det kan være svært at måle effekten af et accelerationsprogram, men baseret på Danish Tech 
Challenge-virksomhedernes udvikling har programmet en overvejende positiv effekt på danske 
hardware-startups og deres rejse mod at blive de næste industrivirksomheder til gavn for 
verdenssamfundet og det danske erhvervsliv. 
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I Danmark findes der en lang række 
accelerationsprogrammer, som har til 
formål at fremme etablering og/eller 
udvikling af nye danske virksomheder. 

I 2014 indgik en af Danmarks største  
fonde, Industriens Fond, et samarbejde  
med Danmarks største deep tech-com-
munity og forskerpark, DTU Science 
Park, om at etablere Danmarks første 
accelerationsprogram for hardware- 
startups. 

DA NISH TECH CHALLENGE : 
DA NMARKS FØRENDE HA RDWA RE -ACC E L E RATO R

HVORFOR HARDWARE? 

I 2005 lærte vi alle ordet ”accelerator” og dets betydning at 
kende, da Y Combinator, et amerikansk accelerationsprogram, 
for første gang så dagens lys. Siden da er et hav af både inter-
nationale og nationale accelerationsprogrammer sat i verden, 
og alene i Danmark er der mere end 20 accelerationsprogram-
mer, fem statslige væksthuse samt diverse kommunale tilbud, 
bootcamps og udviklingsparker for nyetablerede virksomheder. 
Kun ét vækstforløb har direkte fokus på hardware: Danish 
Tech Challenge.

At starte en hardware-virksomhed kan være en kompleks 
størrelse. Modsat software er hardware-virksomheders  
teknologi baseret på et fysisk produkt, der er længere vej 
fra idé til et færdigt produkt, og virksomhederne har ofte 
brug for at rejse kapital over en længere årrække til blandt 
andet produktudvikling, produktion og certificering. 

DTC-deltager 2020 
Vaerks
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Men samtidig er hardware-virksomheder vigtige for dansk erhvervs-
liv og dermed Danmarks fremtid. I disse år er især bæredygtighed 
og FN’s Verdensmål blevet en vigtig dagsorden i det politiske land-
skab, og i Danmark har en ambitiøs klimalov betydet en målsætning, 
der hedder reduktion af CO2-udledning med 70 % inden 2030. Her 
er det ikke nok med digitale løsninger for at nå målet, nøglen til 
succes er i lige så høj grad hardware-virksomheder, som kan udvikle 
produkter, der kan gøre en forskel i samfundet. 

Hardware-virksomheder er ikke kun vigtige i forhold til den grønne 
omstilling. Hardware-virksomheder er nemlig med til at opfinde frem-
tidens løsninger på en lang række områder, der potentielt kan redde 
liv, ændre samfundet eller føre til ny viden til gavn for verdenen. 

HARDWARE KRÆVER OPBAKNING 

Da Industriens Fond og DTU Science Park kiggede rundt i startup-
økosystemet, var konklusionen, at der manglede et accelerations-
program, som udelukkende var målrettet at skabe danske vækst-
virksomheder inden for hardware, som kunne understøtte og hjælpe 
hardware-startups fra den hårde opstart og videre mod skalering, 
og som kunne stille de rette faciliteter, kompetencer, netværk 
og fundingmuligheder til rådighed. Danish Tech Challenge var et 
projekt, som opstod på baggrund af disse observationer mellem 
Industriens Fond og DTU Science Park. 

Industriens Fond medgav bevilliger til at starte et hardware-
accelerationsprogram, og hovedansvaret for programmet 
blev overdraget til DTU Science Park. DTU Science Park blev 
anset som oplagt til facilitere programmet på grund af sin posi-
tion, som Danmarks største forskerpark, specialiseret i at vækste 
og udvikle virksomheder inden for deep tech og hardware, og 
med de rette kompetencer, faciliteter, netværk og services til at 
hjælpe hardware-virksomheder.

I 2014 blev det begyndelsen på Danmarks første hardware-
accelerator – Danish Tech Challenge. 

FREMTIDENS DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER

I syv sæsoner har Danish Tech Challenge hjulpet 140 danske 
hardware-startups gennem den hårde opstart og videre mod 
skalering, og programmet er ikke slut endnu. Indtil videre 
fortsætter Danish Tech Challenge tre år endnu, så et 10-års 
jubilæum kan fejres i 2023/2024. Endemålet med Danish Tech 
Challenge er ikke at skabe ’enhjørninger’ men en bredere pallette 
af små og mellemstore danske hardware-virksomheder, som 
skaber arbejdspladser og vækst, og som giver grobund for gode 
eksportmuligheder for dansk erhvervsliv. 
 

INDUSTRIENS
FOND

Industriens Fond er en privat filantropisk fond, der 
arbejder engageret med projekter og aktiviteter, der 
fremmer dansk konkurrenceevne.  

DTU 
SCIENCE PARK

DTU Science Park er Danmarks førende deep tech- 
community. Vi er stedet, hvor nye standarder sættes, 
og fremtiden skabes. Vi skaber det rum, hvor deep 
tech-idéer udvikles og formes for hurtigere at blive 
til virkelighed og forretning. 

Thomas Hofman-Bang 
CEO, Industriens Fond

Steen Donner 
CEO, DTU Science Park
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DTC I  TAL 
Efter syv sæsoner har DTC skabt nogle mærkbare resultater.

Se syv tal, der repræsenterer et udpluk af syv års acceleration.
 

89 %
 af DTC-virksomhederne
 er stadig aktive

37 %
 har efter DTC deltaget
 i DTU Science Parks
 DeepTech Mentoring-program85 % 

 er i kontakt med andre
 DTC-virksomheder

66 %
 samarbejder 
 med DTU

1000 MEDARBEJDERE 
ARBEJDER I DTC-VIRKSOMHEDER

+

250
produkter er lanceret 

 1,2
ER HENTET I FUNDING

MIA. KRONER
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Slår man ordet ”accelerator” op i Cambridge Dictionary, får man følgende definition:  

HVORDAN MÅLER VI  EFFE K TE N  A F 
E T  ACCELERATIONSPROGRA M? 

“A company or plan that helps 
new companies or organizations 
to grow quickly and become successful.

Hello Tomorrow betegner en accelerator 
som et tidsbegrænset, kohortbaseret 
program, der hjælper early-stage startups 
med at accelerere og udvikle sig hurtigere 
ved at give de deltagende startups ad-
gang til finansiering, viden, netværk og 
fysiske faciliteter. 

Et accelerationsprograms formål er der-
med at accelerere startups i forhold til at 
få deres produkter, services eller løsninger 
ud over rampen og på markedet, så de 
hurtigere oplever udvikling og vækst til 
gavn for samfundet. 

Men hvordan måler vi effekten af et 
accelerationsprogram? 

FORANDRINGSTEORI 

Siden 2005 har hundredvis af accelerationsprogrammer set 
dagens lys. Fra et enkelt accelerationsprogram, som udsprang i 
Silicon Valley, til i dag et væld af accelerationsprogrammer over 
hele verden fra Europa til USA, Sydamerika og Asien. Trods stor 
begejstring og stor enighed om, blandt stakeholders i iværk-
sættermiljøer som investorer, fonde, corporates og startups, at 
accelerationsprogrammer er vigtige vækstforløb, som kan an-
spore til vækst, innovation og øget beskæftigelse, er der i mindre 
grad blevet forsket i teorier og metoder, som måler effekten af 
accelerationsprogrammer og deres påvirkning på iværksætter-
præstationer.   

ET FRAMEWORK, DER TYDELIGGØR EFFEKTEN AF 
ACCELERATIONSPROGRAMMER 

Et velkendt og ofte benyttet framework i forbindelse med større 
projekter eller organisatoriske forandringer er frameworket for- 
andringsteori. Frameworket er et metodisk værktøj, som bygger 
på en forventning om, at der er en kausal sammenhæng mel-
lem de aktiviteter, der udføres i et projekt, og de kortsigtede og 
langsigtede resultater og forandringer, der opstår efterfølgende. 
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Men frameworket kan også benyttes til at måle effekten af et 
accelerationsprogram. Sådan et forandringsteori-framework for 
accelerationsprogrammer har The Global Accelerator Learning 
Initiative (GALI) udviklet. GALI er et samarbejde mellem Emory 
University og The Aspen Network of Development Entrepreneurs 
(ANDE) samt et konsortium af offentlige og private partnere og 
co-creators, som arbejder med at indsamle og analysere data 
i forhold til effekten af accelerationsprogrammer med særligt 
fokus på udviklingslande. 

Med dette framework kortlægges et accelerationsprograms 
aktiviteter samt de efterfølgende alumnesupportydelser, og 
der måles på de resultater og den effekt, programmet har på 
virksomheds- og samfundsniveau. 

Program activities

Pre-program Selection Results

Outcomes for Entrepreneurs

Outcomes for Firms

Outcomes for Society

During the program

1 year post-program

2+ years post-program

5+ years post-program

Results

Accelerators open 
applications 

and select cohort

Programming 
that builds cohort 

network, knowlegde 
and capital

Accelerators 
provide 

alumni support

Forandringsteori-framework for accelerationsprogrammer af GALI:



EVALUERINGSRAPPORT 2021 |  DANISH TECH CHALLENGE

9

FORANDRINGSTEORI FRA ET 
DANISH TECH CHALLENGE-PERSPEKTIV

Danish Tech Challenge har som accelerationsprogram den 
langsigtede samfundsmæssige målsætning at udvikle små og 
mellemstore danske vækstvirksomheder, som skaber arbejdsplad-
ser og vækst, som giver grobund for gode eksportmuligheder for 
dansk erhvervsliv, og som udvikler teknologier og produkter, som 
har social impact og vil forandre verdenen. Denne langsigtede 
målsætning kan kun opnås ved at Danish Tech Challenge, både 
under og efter forløbet, tilbyder værdiskabende aktiviteter, som 
styrker iværksætterne og deres hardware-virksomheder. 
Med de rigtige værdiskabende aktiviteter kan Danish Tech 
Challenge på virksomhedsniveau medvirke til, at de deltagende 

hardware-virksomheder overlever, vækster og får flere ansatte, 
oplever en stigning i investeringer og udvikler nye teknologier. 
Dette vil have en indflydelse på den langsigtede samfunds-
mæssige målsætning om at skabe den næste portefølje af 
danske vækstvirksomheder. I denne rapport vil forandringsteori- 
frameworket fra et Danish Tech Challenge-perspektiv blive 
anvendt for at undersøge effekten af accelerationsprogrammet 
på den kortsigtede og langsigtede bane og for at måle, om 
Danish Tech Challenge virkelig gør en forskel på virksomheds- 
og samfundsniveau. 

Øget vidensnetværk 

Virksomhederne oplever 
en stigning i investeringer/
funding modtaget   

Deltagerne føler sig styrket 
som hardware-iværksættere

Virksomhederne får 
forbedrede produkt-
udviklingsfærdigheder 

Virksomhederne får 
forbedrede forretnings-
udviklingsfærdigheder 

Årets batch er inkluderende 
(køn, nationalitet, alder etc.)

Årets batch er ambitiøse 
early-stage hardware-
startups med en prototype

Virksomhederne skaber 
danske arbejdspladser 

Virksomhederne bliver 
fremtidens danske 
vækstvirksomheder 

Virksomhederne overlever    

Virksomhederne oplever 
en yderligere stigning 
i investeringer/funding 
modtaget  

Virksomheder innoverer 
og udvikler nye teknologier 
og produkter      

Virksomhederne får 
flere ansatte 

Programaktiviteter

Før programmet 

Under programmet 

1  - +5 år efter programmet                                                                                                                                       
                         

Resultater for samfund 
og erhvervsliv 

Resultater for DTC-alumnevirksomhederne 

Resultater for DTC-deltagere  

Udvælgelsesresultat 

Resultater 

Accelerationsprogrammet 
åbner for ansøgninger og 
udvælger kohort

Programmet giver adgang 
til viden, netværk, funding 
og faciliteter

Accelerationsprogrammet 
hjælper og 
supporterer 
alumnevirksomhederne 
efter deltagelse

Virksomhederne skaber 
teknologier og produkter 
med social impact inden for 
områder som bæredygtighed, 
medtech, healthtech etc.  

Forandringsteori fra et Danish Tech Challenge-perspektiv:
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Til at understøtte rapporten er der, ligesom de 
tidligere år, blevet foretaget to spørgeunder-
søgelser. En spørgeundersøgelse blandt DTC 
2020-deltagerne som evaluerer den syvende 
sæson, samt en spørgeundersøgelse blandt de 
104 Danish Tech Challenge-alumnevirksomheder, 
som stadig er aktive. 

Spørgeundersøgelserne bygger på en fastlagt 
spørgeramme, som gør det muligt at sammen-
ligne data fra år til år. 

DTC 2020-UNDERSØGELSEN

Spørgeundersøgelsen blandt de 20 DTC 2020-deltagere blev 
udsendt 21. december 2020 med en svarfrist den 5. januar 
2021.  Der blev i løbet af de to uger sendt reminder-mails til 
alle ikke-besvarende respondenter, og efterfølgende blev der 
taget personlig kontakt. Alle 20 deltagere besvarede spørge-
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 100 %. 

DTC-ALUMNEUNDERSØGELSEN 

Ud af de 120 alumnevirksomheder, som har deltaget mellem 
2014-2019, er der 104, som stadig er aktive i dag.  Den årlige 
alumneundersøgelse blev udsendt 14. januar 2021 med en 
svarfrist 22. januar 2021. Der blev i løbet af denne uge ud-
sendt reminder-mails til alle ikke-besvarende respondenter, og 
efterfølgende blev der foretaget telefoniske opkald. Ud af de 
104 alumnevirksomheder besvarede 41 spørgeundersøgelsen, 
hvilket er en svarprocent på 39 %. 

EN SAMLET SVARPROCENT PÅ 49 % 

Det kan konkluderes, at der sammenlagt er 61 ud af 124 

Sidste års 
Evalueringsrapport 2020

S PØRGESKEMAER UNDERS TØTTE R RA P PO RTE N 

virksomheder, som har besvaret spørgeundersøgelserne, 
hvilket giver en samlet svarprocent på 49 %. Trods lavere 
svarprocent end sidste år er det stadig næsten halvdelen af 
alle Danish Tech Challenge-virksomhederne, som har besvaret 
undersøgelserne. Ud fra en observation af datagrundlaget på 
49 % er datagrundlaget vurderet til at være repræsentativt 
for resten af målgruppen. På baggrund af dette er udvalgte 
tal som funding, medarbejderantal og udvikling af produkter 
blevet fremskrevet til en 100 % besvarelse. Enkeltstående tal, 
som giver et forkert helhedsbillede eller springer det repræsen-
tative datagrundlag, er blevet fjernet ved fremskrivningerne. 

TALLENE VISER ET HER-OG-NU BILLEDE

Ligesom de forrige år skal der fremhæves to væsentlige 
faktorer i forbindelse med tallene. For det første viser tallene 
et her-og-nu billede af virksomhederne på det tidspunkt, de 
besvarede undersøgelserne. Der kan ske væsentlige ændrin-
ger på et halvt år, fra spørgeundersøgelserne blev foretaget 
til udgivelsen af denne rapport, hvilket man skal have in mente.  
For det andet skal man være opmærksom på, at der kan være 
en vis usikkerhed i at sammenligne tallene fra år til år, da data- 
grundlaget er baseret på hvilke virksomheder, som svarer i de 
respektive år. 

ÅRSAGER TIL EN LAVERE SVARPROCENT

Årsagerne til en lavere svarprocent skyldes flere faktorer. 
Hovedårsagerne er travlhed eller respondenter, som ikke 
besvarer mails eller opkald. Herudover ønsker nogle virk-
somheder ikke at videregive virksomhedsoplysninger som 
omsætning, funding eller medarbejderantal, og nogle af 
virksomhederne kan ikke længere huske deres deltagelse  
i Danish Tech Challenge. 
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I 2020 kunne Danish Tech Challenge fejre syv års jubilæum, da det syvende batch 
med 20 nye hardware-startups blev budt velkommen til Danish Tech Challenge 2020 
i accelerations- og inkubationshuset Futurebox i DTU Science Park på DTU Campus i 
Lyngby. I forhold til tidligere år blev en intensiv online kampagne iværksat fra ultimo 
januar til maj 2020 til at bistå DTC-teamet i at få en masse relevante leads til rekrut-
teringsprocessen. Over 150 kaffemøder og første samtaler blev holdt med potentielle 
deltagere, og i alt kom der næsten 100 ansøgninger til programmet, hvoraf 44 kom fra 
online kampagnen. 

INGEN SYV ÅRS KRISE 
I  DANISH TECH CHALLENGE … 

Årets batch er inkluderende 
(køn, nationalitet, alder etc.)

Årets batch er ambitiøse 
early-stage hardware-
startups med en prototype 

Før programmet Udvælgelsesresultat 
Accelerationsprogrammet 
åbner for ansøgninger og 
udvælger kohort

Programaktiviteter Resultater 

ET INKLUDERENDE OG MANGFOLDIGT DELTAGERFELT 

Blandt de næsten 100 ansøgere blev de 20 mest ambitiøse early- 
stage hardware-startups udvalgt af en ekstern jury på baggrund af 
parametre som virksomhedernes baggrund, teamet, hardware- 
prototyperne samt virksomhedernes ambitioner. Deltagerfeltet i 
2020 var det absolut stærkeste til dato. Virksomhederne spændte 
bredt fra at være DTU spinouts til at være studenterdrevne startups 
fra DTU til ikke at være spinouts. Der var founders fra 20 til 70 år 
med forskellige baggrunde, og 25 % af deltagervirksomhederne 
havde kvindelige founders. Det var således et bredt og mangfoldigt 
felt, som deltog i Danish Tech Challenge 2020. 

NY HEAD OF ACCELERATION OG PROGRAM MANAGER 
FOR DANISH TECH CHALLENGE 

Seneste sæson bød også på en ny Head of Acceleration og 
Program Manager for Danish Tech Challenge. Begge kom med 
friske øjne og nye perspektiver i forhold til, hvordan Danish Tech 
Challenge-programmet kunne videreudvikles. På baggrund af 
den feedback, de evalueringer og de erfaringer, som var opnået 

gennem de første seks år, var et læringsområde, at programmet 
i højere grad skulle tilpasses den enkelte deltagers behov og 
udfordringer. Derfor blev rækkefølgen på programindholdet for 
den syvende sæson individualiseret i forhold til, hvor den enkel-
te deltager befandt sig i sin startuprejse. Alle deltagere skulle 
igennem det samme indhold og fik stillet de samme krav, men 
kunne i højere grad selv bestemme rækkefølgen på programmet 
i forhold til deres behov, udfordringer og udviklingsniveau. 
Erfaringer fra den syvende sæson tages med til forberedelserne 
af den ottende sæson, som er godt i gang. 

…MEN EN CORONAKRISE GAV BÅDE UDFORDRINGER 
OG NYE INDSIGTER
Den syvende sæson af Danish Tech Challenge bød på både nye 
udfordringer og nye indsigter. Året 2020 stod i coronaens tegn 
– Danmark var i store perioder lukket helt ned, og diverse restrik-
tioner og anbefalinger gjorde det udfordrende at afholde Danish 
Tech Challenge på de samme præmisser som tidligere år.  
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Coronasituationen betød ikke kun en udskydelse af Danish Tech 
Challenge kick-off til september måned men blev startskuddet til 
at re-tænke hele 2020-forløbet. 

Faciliteterne i Futurebox blev gjort coronavenlige med god 
afstand mellem deltagerne, en masse håndsprit og ensrettede 
ind- og udgange. Digitaliseringens værktøjer kom i spil, da alle 
events flyttede online –  både DTC Open House, semifinaler og 
finalen bød på pitches og juryvotering over Zoom. Og den årlige 
udlandstur til et internationalt hardware- og startup-community 
var ikke en mulighed. 

Selv Award Showet – det afsluttende højdepunkt på fire inten-
sive måneder – blev omdannet til en online kampagne, der kørte 
intensivt over en uge med pitches, podcasts og videointerviews 
med de seks finalister samt en finalevideo, hvor H.K.H. Kronprins 
Frederik annoncerede vinderen af Danish Tech Challenge 2020 
og Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kr. 

Coronaen bød på en masse udfordringer for afholdelsen af den 
syvende sæson af Danish Tech Challenge, men gav også en 
masse nye indsigter og ny viden i forhold til hurtig omstilling af 
et accelerationsforløb til en mere digital og online version, hvilket, 
trods forudsætningerne, blev ganske vellykket. Trods en forhåb-
ning om, at verden er mere normaliseret til august måned, så 
tages der højde for alle scenarier i forbindelse med forberedelser-
ne af den ottende sæson, som allerede er i støbeskeen. 

Gruppefoto 
DTC-deltagerne 2020
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Vi har givet ordet til deltagerne, som  
fortæller om de tre største breakthroughs,  
de har oplevet i løbet af den syvende  
sæson af Danish Tech Challenge. 

DA NISH TECH CHALLENGE 
2020:  DELTAGERNES 
TR E  STØRSTE 
BREAKTHROUGHS 

“Functioning prototype 
New investments 
External network
SecondSun, DTC-deltager i 2020

DTC-deltager 2020
SecondSun

“Build a product 
Sold a product
Got funding 
SwimCam, DTC-vinder i 2020

DTC-deltager og vinder af DTC 2020
SwimCam

“We know how to bring our first product 
to the market. 
We know and understand our supply chain 
– in details. 
We have a pretty cool business plan/
reading deck and can answer almost any 
question you might ask. And interest in 
our company, investors/customers, has 
increased by being part of DTC.
Glysious, DTC-finalist i 2020

DTC-finalist i 2020 
Glysious
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DTC-deltager 2019, 
Reshape Biotech

“Getting organi- 
sation in place. 
Apply for 5mill 
soft funding. 
Getting proto-
types ready. 
BrainCapture, DTC-deltager i 2020

DTC-deltager 2020
BrainCapture

DTC-deltager 2020
SYNCSENSE “We found a price, and 

we launched 1.0 and 
made our first, second, 
and third sales, to dif-
ferent beach head mar-
kets therefore starting 
our validation of the 
product-market fit. 
SYNCSENSE, DTC-deltager i 2020
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DA NMARKS FREMTID SKA L  D RIVE S 
A F  HARDWARE-IVÆRKSÆ TTE RE

I 2020 ved Dansk Erhvervs Årsdag slog stats-
minister Mette Frederiksen fast, at det er 
innovative virksomheder og ny teknologi, 
som skal være med til at finde løsningerne 
på den grønne omstilling, så Danmark kan 
nå sit ambitiøse klimamål i 2030.

I 2019 skrev nuværende erhvervsminister Simon Kollerup og 
forbundsformand i Dansk Metal Claus Jensen et debatindlæg i 
Jyllands-Posten. Budskabet var klart. Danmark skal leve af kloge 
hoveder og hænder, hvis vi også i fremtiden skal kunne modstå 
den hårde globale konkurrence. Vækst og velstand i Danmark 
afhænger af et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, hvor 
danske virksomheders produkter og services efterspørges fra 
hele verden. Det samme sagde daværende uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers i 2019, da han udtalte, at 
Danmark skal leve af viden, som omsættes til nye virksomheder, 
nye produkter og nye løsninger. 
På Christiansborg er der altså en generel enighed om, at Danmarks 
fremtidige velstand og vækst afhænger af, at flere og flere tager 
springet, virkeliggør de kloge idéer og tanker og starter en virksom-
hed, som kan fremdrive ny innovation og teknologi. Med andre ord: 
Danmark skal være et paradis for iværksætteri. 

FONDE OG BRANCHE- OG ERHVERVSORGANISATIONER 
STEMMER I

Også uden for Borgen tilslutter danske fonde og branche- og 
erhvervsorganisationer sig samme synspunkt. Blandt andet har 
Innovations- og Vækstfonden i 2018 lanceret nye initiativer til 
finansiering af tidlige iværksættervirksomheder, hvilket forenkler 
og effektiviserer erhvervsfremmesystemet. Brancheorganisa-
tionen Dansk Erhverv fremsatte i 2020 fem konkrete bud på, 
hvordan iværksætteri kunne styrkes i Danmark. Og i Danmarks 
største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation Dansk Industri har 
man i 2021 nedsat et Advisory Board med en række investorer, 
iværksættere og eksperter, som skal komme med deres bud på, 
hvordan vi i Danmark gør det lettere at starte en virksomhed, som 
vokser og bliver til en vækstvirksomhed. 

HARDWARE-VIRKSOMHEDER ER VIGTIGE FOR DANMARK 

Når man snakker om iværksætter-succeser i Danmark, nævnes 
ofte virksomheder som blandt andet Sitecore, Tradeshift og Vivino, 
og ofte har de én ting til fælles – de er softwarevirksomheder. 
Inden for hardware vælter navnene ofte ikke frem. Ofte fordi der er 
en længere og mere kompliceret rejse fra idé til produkt, som kan 
tage årevis, hvilket betyder færre investorer, som investerer penge 
i virksomhederne, og færre hardware-virksomheder som bliver de 
næste ’enhjørninger’. Samtidig er der ofte mindre medieomtale af 
hardware-virksomheder, enten på grund af at der er færre, som 
vokser sig store, eller fordi nogle hardware-virksomheder bevidst 
ønsker at holde sig under radaren på grund af konkurrenter. 
Alligevel er hardware-virksomheder vigtige for Danmark og dansk 
erhvervsliv. Hardware-virksomheder udspringer nemlig ofte fra 
eller har samarbejder og tætte relationer til forsknings- og uni-
versitetsmiljøer, som vi er verdenskendt for i Danmark, hvor DTU, 
Danmarks Tekniske Universitet, i 2020 inden for feltet forskning 
rangerer som nummer to i verden. 
Det er nemlig ofte på universiteterne, at nye opfindelser og 
løsninger på verdens udfordringer opstår, hvor studerende eller 
forskere tager springet, bliver iværksættere og starter deres 
egen hardware-virksomhed. 
Hardware-virksomheder gør nemlig en forskel. Hvad end det 
drejer sig om bæredygtighed, medtech, healthtech eller andre 
områder, så er hardware med til at skabe fremtidens løsninger, 
som både redder liv, ændrer verden og giver ny viden, alt sammen 
til gavn for Danmark og dansk erhvervsliv. Danmarks fremtid skal 
altså i høj grad drives af hardware-iværksættere.   

DANMARK ER IKKE ET DÅRLIGT IVÆRKSÆTTERLAND 
– MEN VI KAN GØRE MERE 

Regeringen, politikere, fonde, branche- og erhvervsorganisationer, 
investorer og eksperter er enige om, at iværksætteri er vigtig for 
Danmarks velstand, vækst og fremtid. Generelt er der også enig-
hed om, at Danmark ikke er et dårligt land at være iværksætter i. 
Men der er stadig barrierer, som afholder Danmark fra at være et 
paradis for iværksætteri. 
I Dansk Industri nævnes adgang til kapital og kompetencer samt 
kommercialisering af forskning som værende barrierer, som gør 
iværksættervejen mindre attraktiv. 
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DTU Science Park og Industriens Fond så, at der manglede et vækstforløb i Danmark, 
som kun havde fokus på hardware. Et forløb, som kunne tage hardware-iværksætte-
res idéer og gøre dem til forretning, og som kunne mindske barriererne på iværksæt-
tervejen og frembringe Danmarks næste vækstvirksomheder. 

Dette blev til dannelsen af accelerationsprogrammet Danish Tech Challenge. 
Et accelerationsprogram, som netop stiller skarpt på de tre parametre, som er vigtigst 
for iværksættere i Danmark og i særdeleshed hardware-iværksættere – adgang til 
kapital, kommercialisering af forskning og adgang til kompetencer. 

DA NISH TECH CHALLENGE  2 0 2 0 : 
E N EVALUERING AF DEN SY VE N D E  SÆ SO N  

Øget vidensnetværk 

Virksomhederne oplever 
en stigning i investeringer/
funding modtaget   

Deltagerne føler sig styrket 
som hardware-iværksættere

Virksomhederne får 
forbedrede produkt-
udviklingsfærdigheder 

Virksomhederne får 
forbedrede forretnings-
udviklingsfærdigheder 

Under programmet 

Resultater for DTC-deltagere  

Programmet giver adgang 
til viden, netværk, funding 
og faciliteter

Programaktiviteter Resultater 

Offentlige fonde, som Vækst- og Innovationsfonden, som tilbyder 
tilskud til iværksættere, er særdeles vigtige for hardware-startups. 
Alene i 2019 gav Innovationsfonden over 300 mio. kr. i tilskud 
gennem tiltag som InnoFounder og InnoBooster. Disse tilskuds-
ordninger betegnes som ’soft money’ eller ’gratis kapital’ og er et 
supplement til hardware-virksomheders selvfinansiering, hvor der 
ikke kræves anpart, afkast eller tilbagebetaling, hvilket betyder, 
at hardware-virksomhederne kan bruge al kapital på produkt- og 
forretningsudviklingsdelen uden at skulle bekymre sig om at skabe 
hurtige afkast. 

Men lige så vigtige de offentlige fonde er, lige så vigtige er de 
danske business angels for hardware-startups. Business angels 
har nemlig, modsat banker og venturefonde, ofte risikovilligheden 

ADGANG TIL KAPITAL ER ALFA OG OMEGA

Som startup er adgang til kapital uhyre vigtigt især for hardware- 
startups i de tidlige, risikofyldte faser, hvor virksomhederne har 
brug for at teste iterationer af prototyper og produkter i markedet 
og potentielt opdage, at de bliver nødt til at pivotere forretnings-
modellen. 

BUSINESS ANGELS OG OFFENTLIGE FONDE ER 
KATALYSATORER FOR HARDWARE-STARTUPS

Finansieringsrejsen for hardware-startups starter ofte som en 
kombination af at modtage penge fra offentlige fonde og business 
angels. Disse er ofte katalysatorerne til, at virksomhederne kan 
opnå ”proof of concept” eller endda ”proof of business”, hvilket er 
en nødvendighed for blandt andet at modtage venturefinansiering. 
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til at investere i nystartede hardware-startups, og de har også en 
større pose penge at investere med, end de offentlige fonde kan 
tilbyde, hvilket gør skalerings- og udviklingshorisonterne kortere.
I 2019 var der over 200 virksomheder, som modtog en investe-
ring fra et medlem af Danish Business Angels (DanBAN) for et 
samlet beløb på 256 mio. kr.

DANISH TECH CHALLENGES FORNEMMESTE OPGAVE ER : 
FUNDING, FUNDING, FUNDING!

I Danish Tech Challenge er én af de fornemmeste opgaver at 
hjælpe de deltagende startups med at sikre funding. Mangel på 
kapital kan nemlig være en stor hindring for vækst og udvikling 
hos hardware-startups og kan i værste tilfælde føre til hurtige 
nedlukninger og konkurser. Trods et erhvervsfremmesystem, som 
er blevet enklere og mere effektivt, kan det stadig være komplice-
ret for hardware-startups at finde rundt i fundingjunglen og dens 
mange muligheder og udfordringer. 
Samtidig er det uhyre vigtigt, at de deltagende hardware-startups 
får adgang til et netværk af business angels og investorer, som 
kan investere større beløb, der kan hjælpe virksomhederne i deres 
videre rejse mod skalering og vækst. 

I Danish Tech Challenge supporterer DTC-teamet og hele det sto-
re vidensnetværk og bagland fra Futurebox og DTU Science Park 
hver dag de 20 deltagende startups i at rejse kapital. Futurebox’ 

og DTU Science Parks medarbejdere, DTC-partnere og DTC-eksper-
ter tilbyder rådgivning og sparring om fundingmuligheder, hjælper 
virksomhederne med at ansøge om tilskudsordninger og arbejder 
hver dag på at finde og tiltrække flere relevante business angels 
og investorer til miljøet. 
DTC-partnere som Keystones med 500 investorer i deres netværk 
samt DTU Science Parks egen investordatabase på over 100 
investorer giver de deltagende virksomheder adgang til serie- 
iværksættere, business angels fra DanBAN og andre relevante 
investorer. Derudover sikrer partnerskabet med Jyske Bank, at 
de deltagende virksomheder får slået døren ind til de Private 
Banking-kunder, som har en interesse i at investere deres formuer 
i startups. 

For de 20 hardware-startups, som deltog sidste år, har 90 % 
modtaget funding i 2020, hvilket tilsammen er blevet til ca. 42 
mio. kr., og i gennemsnit 2,3 mio. kr. pr. virksomhed. 

Det beløb er over dobbelt så højt som i 2019, hvor tallet hed 19 
mio. kr., og er det største samlede fundingbeløb, som et Danish 
Tech Challenge-batch har modtaget siden etableringen af Danish 
Tech Challenge. Det højere fundingbeløb kan have forskellige år-
sager. Deltagerfeltet har været det stærkeste og mest ambitiøse 
til dato, hvilket har gjort deltagerne ekstra tiltrækkende over for 
investorer, og en coronakrise kan have betydet, at flere har søgt 
om tilskudsordninger.

Har virksomhederne modtaget funding 
i 2020?

(2)
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Finansieringsrejsen starter for hardware-startups ofte med en 
kombination af tilskudsordninger og angel kapital, og dette er 
også tilfældet for 2020-deltagerne, hvor de to største funding- 
typer modtaget er soft funding (InnoBooster, InnoFounder, 
InnoFounder Experienced og anden type soft funding) og angel 
capital. Disse to fundingtyper udgør tilsammen 75 % af den 
samlede funding modtaget.  Det viser tydeligt, hvor vigtige de 
offentlige fonde og business angels er for danske hardware- 
startups overlevelse i de tidlige udviklingsfaser.

Typer af funding modtaget i 2020 blandt de 20 virksomheder

Fundingbeløb modtaget 
fordelt på de forskellige 
fundingtyper

•    InnoBooster
   4.987.000 mio. kr.

•    Anden type soft funding
   7.786.000 mio. kr.

•    Angel capital
   14.450.000 mio. kr.

•    InnoFounder Experienced
   2.990.000 mio. kr.

•    Venture capital
   8.600.000 mio. kr.

•    InnoFounder
   910.000 kr. 

•    Banker
   1.500.000 mio. kr.

•    Anden type funding
   600.000 kr. 
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Dykkes der yderligere ned i fundingtallene, kan det observeres, 
at i 2020 modtog tre ud af fire af de deltagende virksomheder 
funding under Danish Tech Challenge svarende til ca. 38 mio. 
kr., hvilket i gennemsnit er 2,3 mio. kr. pr. virksomhed. For 60 
% af de 15 virksomheder, som modtog funding under Danish 
Tech Challenge, har Danish Tech Challenge spillet en positiv 
rolle i deres fundraising i form af pitchtræning og hjælp til 
pitchdecks med DTC-teamet, rådgivning om fundingmuligheder 
med Keystones samt workshops om kapitalrejsning med 
DTC-partnere. Efter deltagelsen i Danish Tech Challenge for-
venter tre ud af fire af de deltagende virksomheder at modtage 
funding inden for de første seks måneder af 2021, og for 87 %  
af de 15 virksomheder, som forventer at modtage funding 
inden seks måneder, spiller Danish Tech Challenge en fortsat 
positiv rolle i deres fundraising. 

Danish Tech Challenge brandet står stærkt i det danske startup- 
og fundingmiljø, og det at have deltaget i accelerationspro-
grammet er en blåstempling overfor investorer og fonde, som 
gør det nemmere at tiltrække investeringer. Derudover gør en 
del af virksomhederne efter deres deltagelse fortsat brug af det 
netværk, de har fået blandt DTC-partnere, de andre deltagere 
og communitiet i DTU Science Park. Nogle af virksomhederne 
flytter efter deltagelse ind i Futurebox eller DTU Science Park og 
benytter de services og den ekspertise, der tilbydes i communi-
tiet. Andre deltager i de pitch- og investorevents, som afholdes 
i DTU Science Park, mens andre fortsat har kontakt til DTC-part-
nere, investorer og eksperter via deres deltagelse  
i Danish Tech Challenge. 

“Just by telling that we have been selected to DTC. 
After that when we got into the semifinals and 
finals. Also we have had counselling on writing 
applications.
SwimCam, DTC-vinder i 2020, om hvordan DTC har spillet en rolle i deres fundraising

Har virksomhederne modtaget funding 
under deltagelsen i DTC 

fra kick-off til januar 2021? 

Har DTC spillet en rolle 
i virksomhedernes fundraising?
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Overordnet har de deltagende hardware-startups været enormt 
dygtige til at få rejst den nødvendige kapital til deres forretning, 
og både Danish Tech Challenge-brandet og baglandet har, ved 
at give den rette støtte og hjælp, haft en overvejende positiv 
indflydelse på de deltagende startups fundraising både under 
og efter forløbet. 

Det, at hele 90 % har modtaget funding i 2020, at 75 % mod-
tog funding i løbet af deltagelsen i Danish Tech Challenge, og 
at 75 % forventer at modtage funding i løbet af de første seks 
måneder af 2021, viser, at Danish Tech Challenge-startups udvik-
ler produkter og løsninger, som er tiltrækkende og interessante 
for investorer, forstår at begå sig i den danske fundingjungle og 
har fået de fornødne værktøjer fra Danish Tech Challenge til at 
fortsætte deres finansieringsrejse. 

“We probably would not have 
been at this stage of exter-
nal funding from Keystones 
if not being in DTC
Flowplan, DTC-finalist i 2020, om hvordan DTC har spillet en rolle 
i deres fundraising “People believe more in the 

founders when they have 
been part of DTC
Vaerks, DTC-deltager i 2020, om hvordan DTC har spillet en rolle 
i deres fundraising  

Forventer virksomhederne at modtage 
funding inden for de næste 6 mdr.?

Er virksomhederne i dialog 
med fonde/investorer?

Har DTC en indflydelse på den funding, 
virksomhederne forventer at modtage 

inden for 6 mdr.?

(5)
(2)

(15)
(13)
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PRODUKT- OG FORRETNINGSUDVIKLING 
GÅR HÅND I HÅND 

CB Insights, en global organisation som leverer research og 
rapporter om den globale markedsudvikling, lige fra den teknolo-
giske udvikling til vækst på samfundsplan, publicerede i 2017 en 
rapport med ni grunde til, at hardware-startups mislykkes.
På førstepladsen ligger ’manglende markedsbehov’ som værende 
den væsentligste faktor til, at flere hardware-startups må dreje 
nøglen om.  
Hardware-iværksættere er ofte rigtig dygtige til at udtænke og 
skabe nye innovative prototyper og produkter, og de har ofte 
også rigtig godt styr på produktudviklingsdelen, da de enten 
kommer fra forsknings- og universitetsmiljøet eller har tekniske 
uddannelser eller baggrunde, som gør dem erfarne i at arbejde 
og udvikle på tekniske produkter. Det betyder ofte, at hardware- 
iværksættere arbejder på at forfine og udvikle et færdigt pro-
dukt, som de tænker, markedet har behov for, i stedet for at gå 
ud og teste deres prototype af på markedet.
Det er vigtigt, at produkt- og forretningsudvikling går hånd i 
hånd for ellers kan en hardware-startup have brugt rigtig man-
ge penge, ressourcer og timer på en prototype eller et produkt, 
som i sidste ende ingen interesse har eller intet behov opfylder 
hos potentielle kunder. 

DANISH TECH CHALLENGE SPARKER HARDWARE- 

IVÆRKSÆTTEREN UD AF KOMFORTZONEN 

I Danish Tech Challenge er der stor fokus på, at de deltagende 
hardware-startups, i løbet af de fire måneder, som programmet 
varer, både skal forbedre deres produkt- og forretningsudvik-
lingsfærdigheder. 
I forhold til produktudviklingsdelen deltager hardware-virksom-
hederne i workshops, får feedback og coaching fra produkt-
udviklingseksperter på deres prototyper og produkter og har 
adgang til et veludstyret prototypeværksted, hvor der er det 
rette udstyr og værktøj til at arbejde på nye prototyper eller 
produktiterationer. 

Når det kommer til forretningsudviklingsdelen skal virksomheder-
ne væk fra værkstedet og ud af komfortzonen. Som professor, 
iværksætter og økonom Carl Shramm skrev i en artikel i Harvard 
Business Review, så opstod hverken Apple eller Tesla på grund  
af en færdig forretningsplan, men ud fra learning by doing. 
Det er også denne tilgang, som arbejdes udfra i Danish Tech 
Challenge, hvor hardware-virksomhederne med hjælp og støtte 
fra DTC-baglandet får ’sparket’ til at opsøge potentielle kunder 
og får testet prototyper og produkter af, inden de er færdig- 
udviklede. Og har de ikke opsøgt potentielle kunder inden 
for de fire måneder i Danish Tech Challenge, kommer de ikke 
videre til semifinalen. Derudover gennem 1:1 sessions med 
DTC-teamet og forretningsudviklingseksperter får virksomhederne 
evalueret og vurderet deres forretningsmodel fra A til B i forhold 
til alle aspekter - lige fra produktion til distribution og salg. Med 
hudløs ærlig feedback fra DTC-baglandet går de deltagende 
hardware-virksomheder ofte igennem en længere erkendelses-
proces i løbet af de fire måneder, hvor de får øjnene op for, at 
forretningsmodellen ofte har brug for at blive vendt 180 grader. 
Og efter de fire måneders deltagelse står de med en valideret 
forretningsplan, de kan tage med videre på deres startuprejse.

For de deltagende hardware-startups i 2020 har hele 95 %, 
svarende til 19 ud af de 20 startups, tilsammen udviklet 70 nye 
prototyper eller iterationer af prototyper i løbet af sidste år. Det 
svarer til, at hver virksomhed i gennemsnit har udviklet tre til 
fire prototyper. Og for 30 %, svarende til seks startups, er der 
blevet udviklet og lanceret ni nye produkter i 2020. Årsagen til, 
at færre har udviklet nye produkter i 2020 er, at de deltagende 
hardware-startups er på så tidligt et virksomhedsstadie, at de 
ofte stadig er i gang med at udvikle på deres prototype(r), når 
de bliver en del af Danish Tech Challenge. 

Har virksomhederne udviklet 
nye prototyper i 2020? 

Har virksomhederne udviklet 
nye produkter i 2020?

(14)

(6)
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50 %, dvs. 10 af de deltagende hardware-startups, har i 2020 
haft en omsætning udelukkende baseret på salg fra enten 
deres prototyper eller produkter svarende til næsten 4,5 mio. kr. 
samlet set, hvor et par af deltagerne allerede har en omsætning 
på 1 mio. kr. eller derover. 

Derudover erklærer 80 %, dvs. 16 ud af de 20 deltagende hardware- 
startups, at Danish Tech Challenge har hjulpet dem med at få 
valideret forretnings- og produktudviklingsplaner. Det kan dermed 
konkluderes, at størstedelen af de deltagende hardware-startups 
har fået forbedrede produkt- og forretningsudviklingsfærdigheder, 
gennem deres deltagelse i Danish Tech Challenge. 

Efter at have deltaget i DTC har min virksomhed fået valideret 
forretnings- og produktudviklingsplaner

“Setting up supply chains and road-
maps, helping to assess the hardware 
development process as well as pushing 
us to get the product produced and sold 
to assess if supply chains etc. have to 
made differently.
SYNCSENSE, DTC-deltager i 2020, om hvordan DTC har spillet 
en rolle i forhold til deres produktudvikling.

 

“The complete value-chain 
around our product has 
been optimized.
SecondSun, DTC-deltager i 2020, om hvordan DTC har spillet 
en rolle i forhold til deres produktudvikling.

“DTC has pushed us to get in control 
of all the processes of developing 
and delivering products from birth to 
death of a product. That is both on 
the supplier side, production side, de-
livery side and support side. So overall 
a professionalization of our business.
SwimCam, DTC-vinder i 2020, om hvordan DTC har spillet 
en rolle i forhold til deres produktudvikling.

  
 

(3)

(5)

(2)

(8)

(2)
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HARDWARE-STARTUPS HAR BRUG FOR NETVÆRK 
FOR AT TRIVES 

Det skal blive lettere at være iværksætter i Danmark, så vi kan 
sikre, at vi får flere nye og levedygtige virksomheder til gavn for 
samfundet og erhvervslivet. I Dansk Industri er der fokus på at 
skabe opmærksomhed om, at der stadig er bump på iværksæt-
tervejen, som gør det sværere at være iværksætter i Danmark. 
En af disse udfordringer er adgang til de rette kompetencer 
– lige fra at finde kvalificeret arbejdskraft til at få opbygget 
det rette netværk til investorer, eksperter, mentorer og andre 
relevante stakeholders. 

At starte sin egen hardware-startup kan nemlig være en ud-
fordrende og til tider ensom og isolerende oplevelse, hvor man 
som iværksætter kan føle sig alene, når både forventede og 
uforventede udfordringer opstår hen ad vejen. Ofte er det ikke 
det at få en god idé, som er svær – det er alt det, som kommer 
bagefter. Udfordringerne kan være mange, og kan spænde lige 
fra svære juridiske og revisionstekniske overvejelser, til kapital- 
og støtteansøgninger, og til hvordan man får lavet sin egen 
hjemmeside. 

Det er her, et accelerationsprogram kommer til sin ret. Når man 
bliver en del af en accelerator, er man som iværksætter omgivet 
af andre iværksættere, der befinder sig på den samme startup-
rejse med de samme udfordringer, som man kan sparre og dele 
erfaringer med. Samtidig bliver man en del af et større netværk 
med eksperter, investorer, mentorer og andre stakeholders, som 
udelukkende har fokus på at give de rette værktøjer og redskaber 
til, at ens hardware-startup kan vækste og udvikle sig. At have et 
vidensnetværk omkring sig som iværksætter er nemlig en af de 
vigtigste faktorer for, at man kan videreudvikle og vækste sin 
hardware-startup. 

DEN DAGLIGE LIVLINE I DANISH TECH CHALLENGE 

I Danish Tech Challenge er der i løbet af de fire måneders accele-
ration over 100 mennesker, som tilbyder deres kompetencer og 
ekspertise til at støtte op om de deltagende hardware-startups. 

DTC-TEAMET OG BAGLANDET FRA FUTUREBOX 
OG DTU SCIENCE PARK 

DTC-teamet i samarbejde med medarbejdere fra Futurebox og 
DTU Science Park tilbyder sparring og ugentlige 1:1-sessioner 
med hver deltagende hardware-startup sammen med faglige og 
tekniske eksperter i alt fra produkt- og forretningsudvikling til 
kommercialisering og salg. Derudover sørger DTU Science Parks 
kommunikationsafdeling for, at årets deltagere bliver markeds-
ført overfor DTU Science Parks community og andre relevante 
stakeholders på diverse kanaler i form af artikler, cases, events 
og posts på sociale medier. 

DTC-PARTNERE 

Der foregår et større planlægnings- og koordineringsarbejde op 
til hver Danish Tech Challenge-sæson, hvor der skal opsøges og 
laves aftaler med diverse eksterne virksomheder og organisati-
oner inden for forskellige brancher og områder, som bliver vær-
difulde DTC-partnere i accelerationsprogrammet. I 2020 var der 
otte DTC-partnere tilknyttet Danish Tech Challenge, som alle 
forstår sig på hardware-startups, og som tilbyder deres kompe-
tencer lige fra rådgivning om juridiske spørgsmål og patenter til 
software og hjælp til kapitaltilførsel. 

DTC-partnere
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MENTORORDNING 

Hver deltagende hardware-startup får tildelt sit helt eget 
mentorteam bestående af tre mentorer fra DTU Science Parks 
DeepTech Mentoring-program, som er udviklet i et partnerskab 
med Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
Hver mentor er udvalgt specifikt til hver enkelt startup ud fra 
dennes udfordringer og behov. 
Mentorerne tilbyder deres tid gratis og giver råd, refleksioner 
og frembringer nye idéer som en genvej til ny viden og inspiration 
for de deltagende hardware-startups. 

INVESTORNETVÆRK 

Med Keystones som DTC-partner med 500 tilknyttede investorer, 
ildsjæle og erhvervsledere, med DTU Science Parks egen investor- 
database på over 100 investorer samt et partnerskab med Jyske 
Bank, som giver adgang til deres Private Banking-kunder, giver 
Danish Tech Challenge de deltagende hardware-startups adgang 
til et bredt investornetværk. Gennem afholdelse af forskellige 
events; Åbent Hus, Awardshow, pitch- og investorevents i løbet 

af de fire måneder er der rig mulighed for, at de deltagende 
hardware-startups kan netværke og pitche deres virksomhed og 
produkter over for mulige investorer. 

DTU 
Gennem DTU Science Parks community får de deltagende 
hardware-startups også adgang til Danmarks Tekniske Univer-
sitet (DTU) med mulighed for at indgå i projekter og samarbej-
der med forskere, tiltrække arbejdskraft fra studentermiljøet 
eller gøre brug af faciliteterne på DTU Campus fx i iværksæt-
termiljøet Skylab. 

Mentormøde i Futurebox,
DTU Science Park
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SÆSONEN 2020  

For sæsonen 2020 kan det konkluderes, at alle DTC-partnere  
og eksperter er blevet anvendt af de deltagende hardware- 
startups. Langt størstedelen af DTC-partnerne har været 
værdifulde og relevante for de deltagende startups, hvilket 
også illustreres ved, at de er blevet benyttet af 60-90 % af de 
deltagende startups.  
Enkelte DTC-partnere er ikke blevet anvendt eller er ikke blevet 
fundet relevante i samme omfang, som de andre partnere. Efter 
afslutningen på den syvende sæson bliver hver DTC-partner 
evalueret, og der bliver efterfølgende taget stilling til, om partner-
skabet skal fortsætte, eller om der skal findes nye partnere, som 
kan levere andre og mere værdiskabende kompetencer til Danish 
Tech Challenge. 

I forhold til hele det omfattende netværk, som tilbydes de del-
tagende hardware-startups gennem Danish Tech Challenge, 

kan det konstateres, at netværket har en positiv indvirkning 
på virksomhederne og iværksætterne. Således nævner hele 
95 %, at Danish Tech Challenge har bidraget til udviklingen 
af deres netværk. 90 % har fået branding og markedsføring 
gennem deres deltagelse i Danish Tech Challenge, og for 90 % 
har Danish Tech Challenge bidraget til en positiv udvikling af 
deres virksomhed. 

Virksomhedernes brug af følgende DTC-partnere og/eller eksperter 

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

Mentorer fra DTU Science Parks DeepTech Mentoring

The Problem (Anders, DTC)

Organisation and Ownership (Keystones/Jan Rosenbom)

Financing Strategy (Keystones/Jan Rosenbom)

Market and Customers (Thomas, DTC)

Accounting (KPMG)

Supply Chain (Morten Mogensen)

Product Development (Morten Mogensen)

Business Model and Financials (Martin, DTC)

Sales and Marketing (Leon Birdi)

Legal (Lassen Ricard)

IP (AWA)

Product Development (PLM Group/Solid Works)

Forskere og studerende fra DTU 

Product Development (Analog Devices)

Product Development (Epico, software)

I meget høj grad I høj grad I meget lille grad Slet ikkeI moderat grad I lille grad

I hvor høj grad har DTC-virksomhederne gjort brug af følgende partnere/eksperter? 

“Thank you all 
for spending time 
on building our company!
UDU, DTC-deltager i 2020
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95 % mener, at 
Danish Tech Challenge har 
bidraget til udviklingen 
af deres netværk

DTC har bidraget til udviklingen 
af mit netværk

Min virksomhed har fået 
branding/markedsføring ved at deltage i DTC

90 % har fået 
branding/markedsføring
gennem deres deltagelse i 
Danish Tech Challenge 

DTC har bidraget til udviklingen 
af min virksomhed

90 % mener, at 
Danish Tech Challenge har 
bidraget positivt til udviklingen 
af deres virksomhed 

(7)

(3)

(1)

(9)

(5)

(5)

(1)
(1)

(8)

(7)

(3)

(2)

(8)
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MED AWA DEN M AR K 

AWA Denmark er en førende IP-rådgivningsvirksomhed med kontorer i både 
Europa og i Asien, der hjælper kunder med at gøre ideer og innovationer til 
god forretning.

Hvorfor valgte AWA at blive partner i Danish Tech Challenge?

AWA Denmark arbejder med at beskytte innovative virksomheders viden.  
Deltagerne i Danish Tech Challenge bygger alle sammen deres virksomhed på høj-
teknologiske produkter, som det tager lang tid og stor viden at udvikle. For den type 
virksomheder er det ofte afgørende i forhold til at lykkes, at man har styr på sin IP,  
så man kan tiltrække mulige investorer, holde konkurrenterne fra livet osv. Vi vil gerne 
være med til at hjælpe disse virksomheder til at komme godt fra start ved at hjælpe 
dem i gang med at udarbejde en IP-strategi, som er rigtig i forhold til deres produkt  
og forretningsstrategi.

Hvad får I ud af at være partner i Danish Tech Challenge? 

Vi møder mange interessante teknologier, som ofte bygger på den nyeste viden  
og forskning. Det er super spændende at arbejde med. Desuden er det et sted,  
hvor vi virkelig kan få lov til at tænke IP-strategien ind i forhold til virksomhedernes 
forretningsstrategi og på den måde være medvirkende til at bygge en værdi op i  
virksomheden. Derudover bliver vi via Danish Tech Challenge en del af et startup- 
netværk, som hører til blandt de bedste i landet.

Hvad har I som partner i DTC lært i forhold til at rådgive early-stage hardware-startups 
om IP-strategier og patentmuligheder? 

Vi har lært, at IP ofte er et underprioriteret område hos den enkelte startup, og derfor 
er det vigtigt, at vi giver den rigtige rådgivning allerede tidligt i processen. Vi har også 
erfaret, at viden om IP og de muligheder, der ligger i en god IP-beskyttelse, ikke er sær-
lig stor, og at vi derfor bør give ikke bare rådgivning til den enkelte men også en grundig 
introduktion til emnet som helhed

Q&A
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MED KEYS TON ES  

Keystones er Danmarks største netværk for investering af kapital og kom-
petencer i startups. Keystones består af 500 investorer, erhvervsledere og 
kommercielle ildsjæle, som brænder for iværksætteri og vækst – fra startup 
til børsnotering. 

Hvorfor valgte Keystones at blive partner i Danish Tech Challenge?

Helt fra det spæde idégrundlag kunne vi se, at DTC kunne tilføre et unikt og tiltrængt 
nyt community til det danske startup-økosystem. Før DTC var investorlandskabets  
fokus primært på softwarebaserede startups, og der var hårdt brug for at få bygget  
et stærkt community af passionerede hardware-ildsjæle. Det gælder hele vejen rundt 
fra mekanik og elektronik, forståelse for fysiske supply chains, hardware-baserede 
forretningsmodeller, distributører, kunder osv. Vi ville gerne bidrage til at etablere et 
stærkere deal flow af attraktive hardware-cases og en større base af hardware- 
interesserede investorer helt fra early-stage co-founders via business angels og til  
fonde. DTC er lykkedes med at bygge dette community ud over alle forventninger,  
og det er en stor glæde for os at få lov at være en del af det.

Hvad får Keystones ud af at være partner i Danish Tech Challenge? 

I Keystones arbejder vi med at bygge bro mellem tech-startups og investorer. I den 
sfære passer DTC perfekt ind, så vi får stor værdi af at være en del af DTC-økosystemet. 
Vi får kontinuerligt spændende nye virksomheder på radaren, og vi deltager i en lang 
række investormøder og events. Det afspejler sig i særdeles håndgribelige resultater, 
da vores medlemmer gennem årene har investeret kapital i en lang række DTC-virk-
somheder og også indgår i mange af DTC-alumnernes advisory boards og bestyrelser.

Kan du give et eksempel på en konkret case, hvor Keystones har gjort brug af Danish 
Tech Challenges community? 

Uha, efter 7 års involvering er der jo utroligt mange fremragende case eksempler på 
styrken i dette community. På det personlige plan er jeg i en af de første DTC-cases endt 
med at blive investor i virksomheden, deltage i advisory boardet - og både CEO, advokat, 
revisor, advisory board deltagere og andre interessenter rundt om virksomheden er 
faciliteret via DTCs community.

Q&A
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ET DANISH TECH CHALLENGE-COMMUNITY 
TRODS CORONA 

Værdien af et accelerationsprogram handler ikke kun om det 
professionelle og faglige netværk, som tilbydes gennem 
forløbet. Det handler i lige så høj grad om det sociale samvær, 
der opstår blandt deltagerne, hvor man kan dele udfordringer 
og succeser i løbet af de fire intensive måneder sammen med 
andre, som er i samme båd. 
Hvert år gøres der mange tiltag fra DTC-teamets side for at skabe 
en community-følelse blandt de deltagende hardware-startups. 
Men corona-pandemien gjorde det ekstra udfordrende i 2020, da 
restriktioner og anbefalinger gjorde det svært at afholde sociale 
arrangementer eller at mødes på tværs af virksomhederne i 
dagligdagen i Futurebox. Alligevel er der gjort forskellige tiltag 
ved blandt andet at bruge de digitale værktøjer, som Zoom og 
Teams, til at afholde forskellige online komsammener. Derudover 
blev alle workshops og 1:1-sessioner fortsat afholdt fysisk, da 
det blev konkluderet, at det gav det største udbytte for de del-
tagende hardware-startups. Derfor trods udfordringer på grund 
af corona-pandemien er det positivt, at 60 % af de deltagende 
hardware-startups i meget høj grad eller i høj grad har følt sig 
som en del af et DTC-community sammen med de 19 andre 
virksomheder. 

DANISH TECH CHALLENGE 2020: 
OVERORDNET EN VELLYKKET SYVENDE SÆSON 

Hardware-startups er vigtige for Danmark. Det er dem, der skal 
opfinde løsningerne på verdens udfordringer, og det er dem, der 
skal være fremtidens danske industrivirksomheder, der skaber jobs, 
velstand og vækst i samfundet til gavn for erhvervslivet. Alligevel 
er der stadig barrierer, som gør det sværere at vælge iværksæt-
tervejen inden for hardware. Det gælder især adgang til kapital og 
netværk samt kommercialisering af hardware-produkter. 
I Danish Tech Challenge er disse tre barrierer de allervigtigste 
fokusområder, som der arbejdes på at nedbryde hver dag fra 
DTC-teamet og hele baglandet ved at supportere, understøtte 
og accelerere de deltagende startups til fortsat udvikling og 
vækst. Og det kan konkluderes, at accelerationsprorgrammet 
har haft en positiv effekt på de deltagende hardware-startups, 
hvilket også tydeliggøres i den overordnede evaluering af den 
syvende Danish Tech Challenge-sæson. 
Således vil 100 % for tredje år i træk anbefale Danish Tech Chal-
lenge til andre hardware-startups, hvoraf 75 % vil anbefale Danish 
Tech Challenge i meget høj eller høj grad. 85 % synes, programmet 
har været rigtig godt eller godt, og 85 % mener, at deres færdig-
heder som hardware-iværksættere er blevet styrket gennem deres 
deltagelse i Danish Tech Challenge. 
Der kan stadig gøres mere for at lette iværksætterrejsen for hard-
ware-startups i Danmark, men i accelerationsprogrammet Danish 
Tech Challenge har man nu i syv år arbejdet for at lette barrierer-
ne på iværksættervejen for 140 danske hardware-startups. 

Virksomhedernes vurdering af at føle sig som en del af et DTC-community 
sammen med de 19 andre virksomheder 

 

60 %
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85 % synes, Danish Tech Challenge-programmet 
har været rigtig godt eller godt 

85 % mener, at deres færdig-
heder som hardware- 
iværksættere er styrket 
gennem deres deltagelse 
i Danish Tech Challenge 

85 %

100 % vil anbefale 
andre hardware-startups at deltage 

i Danish Tech Challenge 

Jeg mener, at mine færdigheder 
som hardware-iværksætter er blevet
 styrket gennem min deltagelse i DTC

(4)

(3)

(1)
(2)

(10)

(20)
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“You get a common identity 
with the other participants 
and a common goal
UDU, DTC-deltager i 2020, om at føle sig som en del af et DTC-community 

75 % vil i meget høj grad eller i høj grad 
anbefale Danish Tech Challenge til andre hardware-startups 

75 %
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Den positive effekt af et accelerationsprogram kræver mere end kortsigtede akti-
viteter under selve forløbet. Det kræver I lige så høj grad, at en accelerator sikrer, 
at deltagerne efter et accelerationsforløb står med viden og værktøjer samt har 
opbygget et fagligt og socialt netværk, som de kan støtte sig op af på deres videre 
rejse. Den viden, de værktøjer og det netværk skal gerne bidrage til, at virksom-
hederne overlever, vækster og får flere ansatte, oplever en yderligere stigning i 
investeringer og udvikler nye produkter og teknologier til samfundsmæssig gavn 
for Danmark. Netop disse parametre; overlevelse, medarbejderudvikling, funding 
og innovationskraften blandt Danish Tech Challenge-alumnevirksomhederne samt 
Danish Tech Challenge-forløbets indflydelse de sidste syv år er vigtige målestokke 
for at kunne vurdere effekten af Danish Tech Challenge-accelerationsprogrammet.

DA NISH TECH CHALLENGE  2 0 14-2 0 2 1: 
A LUMNEVIRKSOMHEDER N E S  UDVIK L IN G O G VÆ KS T 
D E  SIDSTE SYV ÅR  

Virksomhederne skaber 
danske arbejdspladser 

Virksomhederne bliver 
fremtidens danske 
vækstvirksomheder 

Virksomhederne overlever    

Virksomhederne oplever 
en yderligere stigning 
i investeringer/funding 
modtaget  

Virksomheder innoverer 
og udvikler nye teknologier 
og produkter      

Virksomhederne får 
flere ansatte 

1  - +5 år efter programmet                                                                                                                                       
                         

Resultater for samfund 
og erhvervsliv 

Resultater for DTC-alumnevirksomhederne 

Accelerationsprogrammet 
hjælper og 
supporterer 
alumnevirksomhederne 
efter deltagelse

Virksomhederne skaber 
teknologier og produkter 
med social impact inden for 
områder som bæredygtighed, 
medtech, healthtech etc.  

Programaktiviteter Resultater 



EVALUERINGSRAPPORT 2021 |  DANISH TECH CHALLENGE

33

OVERLEVELSESRATEN HOS DANSKE VIRKSOMHEDER 
OG STARTUPS  

Et af de vigtigste parametre for, at Danish Tech Challenge- 
alumnevirksomhederne kan blive succesfulde danske vækst-
virksomheder, som skaber vækst, arbejdspladser og teknologier, 
som gør en forskel for samfundet, er, at de efter accelerations-
programmet overlever og fortsætter med at være aktive på 
markedet. 

Center for Vækstanalyse, som er en del af Erhvervshus Sjælland, 
udarbejder årligt rapporten Iværksætterbarometeret, som giver 
et indblik i erhvervs- og vækstudviklingen i Danmark. I 2017 blev 
overlevelsesraten for danske virksomheder i private byerhverv 
inden for forskellige sektorer og brancher undersøgt nærmere, 
og her kunne det konkluderes, at overlevelsesraten, blandt 
danske virksomheder og startups, falder fra år til år, hvor virk-
somheder på fire år har en overlevelsesrate på ca. 60 %, mens 
virksomheder på fem år har en overlevelsesrate på 56 %. 

PICKING THE WINNERS? 

Siden 2014 har 140 hardware-startups deltaget i Danish Tech 
Challenge, hvoraf 124 stadig er aktive den dag i dag. Det giver 
en overlevelsesrate blandt alumnevirksomhederne på 89 %, 
som i gennemsnit er fire et halvt år gamle. Dette er en yderst 
høj overlevelsesrate blandt Danish Tech Challenge-alumnevirk-
somhederne i forhold til den generelle overlevelsesrate blandt 
danske startups og virksomheder. 
Men er den høje overlevelsesrate blandt alumnevirksomheder-
ne tilfældig, eller er Danish Tech Challenge i stand til at vælge 
fremtidens vindervirksomheder? 

Hvert år er der omkring 100 hardware-startups, som ansøger om 
at deltage i Danish Tech Challenge. Af dem har 80 % årligt, fra 
2014 til 2020, fået afslag på deres ansøgning. Undersøges over-
levelsesraten blandt de hardware-startups, som ikke kom med i 
Danish Tech Challenge, er ca. 61 % stadig aktive den dag i dag. 
Danish Tech Challenge-alumnevirksomhederne har dermed 
ikke blot en højere overlevelsesrate end andre danske startups 
generelt, men har også en højere overlevelsesrate end andre 
danske hardware-startups, som ikke har været en del af Danish 
Tech Challenge. 

Den højere overlevelsesrate kan både skyldes en struktureret 
og systematiseret screenings- og rekrutteringsproces, hvor det 
er de 20 mest ambitiøse og lovende hardware-startups, som 
bliver udtaget til forløbet. Men den høje overlevelsesrate kan 
også bevidne om, at Danish Tech Challenge-forløbet har en 
positiv effekt på de deltagende hardware-startups i forhold til, 
at den viden, de værktøjer, det netværk og det accelerations-
boost, som de får under forløbet, styrker dem i forhold til andre 
hardware-startups, når de skal ud på egne ben i markedet. 

Den højere overlevelsesrate blandt Danish Tech Challenge- 
alumnevirksomhederne er dermed ikke blot tilfældig, men skyl-
des, at accelerationsprogrammet både er i stand til at udvælge 
og udvikle overlevelsesdygtige virksomheder til gavn for sam-
fundet og erhvervslivet. 

DTC-startups som stadig er aktive
DTC-startups som stadig er aktive

89 %

11 %
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HARDWARE-STARTUPS HAR LÆNGERE VEJ 
FRA IDÉ TIL FORRETNING 

Det er ikke raketvidenskab, at omsætning er vital for enhver 
virksomheds overlevelses- og vækstmuligheder.
Ikke mindst for hardware-startups, hvor en omsætning, typisk 
i kombination med fundingbeløb eller lån, bliver skudt ind i virk-
somheden til videre forretnings- og produktudvikling. 
En udfordring for hardware-startups, i modsætning til IT- og 
software, er dog ofte den lange og kringlede vej, fra en idé 
opstår, til en virksomhed med en omsætning står på egne ben. 
Denne proces kan tage årevis, nogle gange årtier, og kan både 
udgøre en risiko for hardware-virksomhedernes overlevelse, 
men gør også skalerings- og udviklingshorisonterne længere. 

Dette tydeliggøres også, når vi ser på omsætningsudviklingen 
for Danish Tech Challenge-alumnevirksomhederne med mini-
mum fire leveår. I de første leveår har alumnevirksomhederne 
ofte ingen eller en meget lille omsætning, hvilket blandt andet 
skyldes den længere rejse fra idé til prototype til produkt og til 
sidst salg og dermed omsætning. Først omkring år fire begynder 
ca. halvdelen af alumnevirksomhederne at opleve en decideret 
positiv omsætningsudvikling. 

1  Denne graf illustrerer de 32 alumnevirksomheder, som har minimum fire leveår, og som
 har besvaret alumneundersøgelsen. Der er udvalgt alumnevirksomheder med minimum   
 fire leveår for at give et retvisende billede af deres omsætningsudvikling. 

Fordeling i omsætning i forhold til etableringsår1
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POSITIV FREMDRIFT I MEDARBEJDERUDVIKLINGEN 
BLANDT HARDWARE-STARTUPS 

Den langsommere omsætningsudvikling betyder længere 
vækst- og skaleringshorisonter, hvilket influerer på alumnevirk-
somhedernes muligheder for at ansætte arbejdskraft og skabe 
flere danske jobs. 
Således har alumnevirksomhederne skabt lidt over 1.000 dan-
ske arbejdspladser til dato fordelt på fuldtids- og deltidsansatte, 
studentermedhjælpere og praktikanter. 
Det svarer til, at alumnevirksomhederne med en gennemsnits- 
alder på fire et halvt år3  i gennemsnit har 8-9 medarbejdere ansat, 
hvor alumnevirksomheden med flest ansatte har 38 medarbejdere4 . 
Til trods for at der er et stykke vej til den næste store danske 
industrivirksomhed a la Universal Robots, så er der en fremgang 
i skabelsen af danske jobs år for år blandt alumnevirksomhederne. 
Dette kan også ses på medarbejderudviklingen i 2020, hvor 
alumnevirksomhederne, trods en coronakrise, har formået at 
skabe over 200 nye danske jobs siden 2019. Der er således en 
positiv fremdrift i medarbejderudviklingen blandt alumnevirk-
somhederne trods de længere skalerings- og væksthorisonter. 

DANISH TECH CHALLENGE-NETVÆRKET HAR 
INDFLYDELSE PÅ MEDARBEJDERUDVIKLINGEN 

Jobs i hardware-startups kræver ofte særlige kompetencer, 
uddannelser eller erfaringer og her har Danish Tech Challenge- 
netværket samt miljøet i og omkring DTU Science Park og DTU 
for over en tredjedel5 af alumnevirksomhederne haft en positiv 
indflydelse på deres medarbejderudvikling i forhold til, at de har 
kunne rekruttere de rigtige medarbejderprofiler til deres virk-
somheder. Både Danish Tech Challenge-netværket men også 
Danish Tech Challenge-brandet og den branding og markeds-
føring, alumnevirksomhederne har fået gennem Danish Tech 
Challenge, har bidraget til nemmere rekruttering. 

2  Medarbejdertallene er fremskrevet til en 100 % besvarelse. 
3  Gennemsnitsalderen på DTC-virksomhederne er baseret på de 49 %, som besvarede  
 de to spørgeundersøgelser.
4  Dette tal er fundet blandt de 49 %, som besvarede de to spørgeundersøgelser.
5  Dette tal er baseret på de 39 %, som besvarede alumneundesøgelsen.  

Antal medarbejdere i DTC-startups 
– fordelt på stillingstyper 

Praktikanter

Studentermedhjælpere

Deltidsansatte 

Fuldtidsansatte573

1.049 222

93

161

Antal medarbejdere i DTC-startups2

– fordelt på stillingstyper

“DTC has helped us spread the word about what 
a good team will look like now, in a year and be-
yond. Among other things, it has helped us look 
at a development of our commercial part of the 
team. Therefore, in 2020 we chose to enter into 
an agreement with a number of commercial in-
vestors who would go through blood and sweat 
to increase the company’s approach to sales 
and marketing.
Åbn (tidl. Sund Forluft), DTC-deltager i 2019, om hvordan DTC 
har spillet en rolle i forhold til deres medarbejderudvikling og 
rekruttering

“Easier to attract people 
being part of DTC/startup 
environment.
Aim Robotics, DTC-deltager i 2019, om hvordan DTC har 
spillet en rolle i forhold til deres medarbejderudvikling og 
rekruttering 

“First “regular” employee 
(apart from founders) was 
identified through DTC 
network.
Fluidan, DTC-finalist i 2015, om hvordan DTC har spillet en 
rolle i forhold til deres medarbejderudvikling og rekruttering
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FUNDING ER ALTAFGØRENDE FOR HARDWARE-STARTUPS 
VIDERE UDVIKLING 

Da rejsen fra idé til forretning og dermed omsætning ofte er 
betydelig længere for hardware-startups, er funding altafgø- 
rende, ikke blot for helt nystartede hardware-startups, men 
også for de mere etablerede hardware-startups med flere års 
erfaring. Da det for nogle hardware-startups kan tage årtier at 
udvikle et færdigt hardware-produkt ofte på grund af pro-
duktets kompleksitet eller tunge teknologi, er det uhyre vigtigt, 
at virksomhederne kan rejse den nødvendige kapital til hurtigere 
at kunne videreudvikle og færdiggøre deres hardware-produkter, 
så de kan komme i gang med salget og dermed få stablet en 
omsætning og en forretning på benene. 

DER KOMMER FLERE PENGE TIL DANISH TECH CHALLENGE- 
VIRKSOMHEDERNE OG HARDWAREMILJØET ÅR FOR ÅR

Da funding er så altafgørende for hardware-startups, er det 
en positiv udvikling, at Danish Tech Challenge-alumnevirksom-
hederne og hardwaremiljøet oplever en stigning in antallet af 
investeringer modtaget år for år. 
På tre år har alumnevirksomhederne næsten oplevet en 100 % 
stigning i antal investeringer fra ca. 650 mio. kr. i 2019 til 2021, 

hvor alumnevirksomhederne sammenlagt har modtaget 1,2 mia. 
kr.7 Og blandt alumnevirksomhederne er der flere, blandt andet 
MedTrace Pharma A/S, Cortrium og MEQU, som viser spænden-
de takter for fremtiden i forhold til deres udvikling, hvilket også 
ses på de betydelige fundingbeløb, som disse alumnevirksom-
heder har modtaget. 
Samtidig er der også sket en udvikling i fordelingen mellem soft 
og hard funding, hvor over 50 % af investeringerne modtaget i 
2021 kommer fra hard funding – det vil sige enten fra venture-
fonde, banker eller business angels. 
Hard funding er en nødvendighed for hardware-startups, for det er 
den kapital, som kan booste de ofte omkostningstunge virksom- 
heder og forkorte deres lange vækst- og skaleringshorisonter. 
Det skyldes, at venturefonde og business angels ofte investerer 
langt højere beløb i hardware-startups end de offentlige fonde, 
hvilket betyder, at hardware-startups skal bruge færre ressourcer 
på fundraising og kan fokusere mere på produkt- og forretningsud-
viklingsdelen. Dermed er det særdeleshed positivt, at flere og flere 
penge til alumnevirksomhederne kommer fra hard funding. 

DTC-startups som har modtaget funding samt fundingtyper (DKK) 

DKK 1,2 MIA

Donationer = 0,1 %

Banker = 1,5 %

Familie og venner = 1,9 % 

Venture capital = 10 % Anden type funding = 14 %

Soft funding = 31,5 % 

Angel capital = 41 %

DTC-startups som har modtaget funding samt fundingtyper (DKK)6

6  Fundingtallene er fremskrevet til en 100 % besvarelse.  
7  Disse fundingtal skal ses i lyset af, at der er tilkommer nye alumneårgange år for år,  
 som tilføjer flere fundingbeløb.
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VENTUREFONDE SKAL VÆRE MERE RISIKOVILLIGE 
OVER FOR HARDWARE 

Trods flere penge til hardwaremiljøet og Danish Tech Challenge- 
alumnevirksomhederne er der brug for større risikovillighed fra 
venturefondene. Venture kapital er karakteriseret som kapital, der 
investeres i nystartede virksomheder, hvor fællesnævneren er høj 
risiko, stort vækstpotentiale og hurtige afkast. Da hardware- 
startups ofte har længere vækst- og skaleringsrejser og dermed 
også længere vej til de hurtige og høje afkast, fravælges investe-
ringer i hardware-startups oftest til fordel for IT- og software- 
branchen. Dette tydeliggøres i en årlig rapport foretaget af 
Vækstfonden, hvor der gøres status på venturemarkedet i 
Danmark. Her kunne Vækstfonden i 2019 berette, at 50 % af 
alle ventureinvesteringer gik til IT-virksomheder, mens IT og life 
science tilsammen udgjorde 80 % af investeringerne. 
Den manglende risikovillighed fra venturefondene ses også på 
fordelingen af de investeringer som Danish Tech Challenge-alumne- 
virksomhederne har modtaget, hvor kun 10 % af investeringerne 
kommer fra venturefonde – det svarer til ca. 120 mio. kr. givet i 
venture kapital i løbet af syv år. Det er til trods for, at der år for år 
ses en stigning i antallet af investeringer fra de danske venture-
fonde. Alene i 2020 tiltrak danske virksomheder venture kapital 
på højde med rekordåret 2019, til trods for en corona-pandemi, 
hvor der blev investeret næsten 4 mia. kr. 
Hvis Danish Tech Challenge-alumnevirksomhederne skal blive de 
næste store danske industrivirksomheder til gavn for erhvervs-
livet og samfundet, bliver venturefondene nødt til at være mere 
risikovillige med deres kapital overfor hardwaremiljøet. 

NY HARDWARE-FOND ER FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN

De første skridt på vejen til mere risikovillighed fra venturefond- 
ene har set dagens lys med den nye deeptech impact-fond af 
PreSeed Ventures målrettet hardware-tunge virksomheder. Målet 
er indtil videre at rejse ca. 450 mio. kr., og ATP og Vækstfonden 
er allerede med som hovedinvestorer. Fonden vil tilbyde risikovillig 
kapital til danske hardware-startups i pre-seed fasen, som skal 
understøtte virksomhederne gennem den ofte svære skalerings-
fase og medvirke til at skabe nye teknologier og arbejdspladser 
i Danmark. Med denne fond er de første skridt taget på vejen til, 
at pensionskasser og andre investorer får øjnene op for, at ved at 
investere i hardware kan der både opnås fornuftige afkast, og der 
bidrages til at skabe større diversitet på startup-området.
 

DANISH TECH CHALLENGE SKABER OPMÆRKSOMHED OM 
FUNDING-UDFORDRINGER FOR HARDWARE-STARTUPS

I Danish Tech Challenge er der stor fokus på, at skabe større 
opmærksomhed om hardwaremiljøet og i særdeleshed de 
udfordringer, som hardware-startups kan stå over for i forhold 
til at rejse kapital. Under selve accelerationsforløbet bliver der 
arbejdet på at hjælpe deltagerne med alt lige fra pitch decks og 
pitchtræning overfor investorer til at skabe relation mellem del-
tagerne og Danish Tech Challenges forskellige investornetværk. 
Det netværk og de redskaber, deltagerne får under forløbet, 
tages med videre, når alumnevirksomhederne står på egne ben. 
Derudover står Danish Tech Challenge-brandet også stærkt i 
det danske startup- og fundingmiljø, og det at have deltaget i 
Danish Tech Challenge nævnes ofte af alumnevirksomhederne 
som værende en blåstempling overfor fonde og investorer. Sam-
tidig arbejder Danish Tech Challenge hver dag på at skabe større 
opmærksomhed om hardware-startups funding-udfordringer 
både overfor communitiet og eksternt i startup- og fundingmiljø-
et via forskellige initiativer som kommunikations- og marketing-
kampagner, pressearbejde og events samt ved at skabe relationer 
og netværk til vigtige stakeholders i startup- og fundingmiljøet. 

“Pitch training, pitch decks, 
business plans, meetings 
and events held in Future-
box, Award show etc. have 
all contributed to our overall 
preparation and readiness 
when meeting with investors 
and applying for funding
MiWire, DTC-vinder i 2018, om hvordan DTC har spillet 
en rolle i deres fundraising

“1) Assistance on developing 
an overall funding strategy 
2) pitchdeck
3) pitch training pitches were 
enablers for more funding.
Dacoma, DTC-deltager i 2019, om hvordan DTC har spillet en 
rolle i deres fundraising 

“The reputation that 
DTC provides.
Spaceinvader, DTC-deltager i 2015, om hvordan DTC har spillet  
en rolle i deres fundraising 



EVALUERINGSRAPPORT 2021 |  DANISH TECH CHALLENGE

38

 ”Du skal ikke være her for en hurtig gevinst,” sådan 
starter Jan Dall Christensen samtalen, da vi satte ham 
stævne i Futurebox for at høre om hans erfaringer med 
at investere i startups, hans passion for teknologi og 
hans fascination af industrielle iværksættere:
 ”Du skal være en smule masochist for at investere i 
hardware og deep tech: Det tager lang tid, og det er  
meget dyrt.”
 ”Før jeg deltog i mit første pitchevent i Futurebox med 
Jyske Bank, havde jeg deltaget i en del lignende arrange-
menter, men der mødte jeg altid kun apps og software.  
Jeg er selv svagstrøms- og dataingeniør, så jeg kan godt 
lide, når man kan røre ved et produkt. Jeg elsker at skabe 
noget teknologi, man faktisk kan røre ved.”
Som en del af Jyske Banks partneraftale med Futurebox  
inviterer banken sine velhaverkunder til eksklusive pitch- 
events med udvalgte startups, som er en del af inkuba- 
tions- eller accelerationsprogrammerne i Futurebox,  
herunder Danish Tech Challenge. 

KUNSTEN AT SPOTTE EN STARTUP
Jan Dall Christensen har siden sit første pitchevent i  
Futurebox for et par år tilbage investeret i tre startups,  

som har deltaget i Danish Tech Challenge: Levitate, GoDogo 
og cphnano. Levitate deltog i den seneste udgave af DTC, 
og GoDogo og cphnano holder stadig til i DTU Science Park, 
som Futurebox er en del af. 

Hvad kigger du efter, når du skal investere 
i en startup?
 ”Udstråling. Først og fremmest er jeg på jagt efter pas-
sion. Hvis jeg kan mærke, at personen, der pitcher, virkelig 
tror på det selv, og samtidig er vildt begejstret for det, så 
er jeg halvvejs solgt. Dernæst kigger jeg på teamet. Der 
vil jeg gerne se en balanceret pulje af kompetencer, og så 
er det ellers op til ideen at tage mig det sidste stykke vej 
derfra:”

Hvad med purpose? 
 ”Jeg ser også meget gerne, at de arbejder for en god 
sag, der kan gøre verden til et bedre sted. Men det er ikke 
diskvalificerende, hvis de ikke gør. Det kan lige så godt 
være, at jeg kan se en synergi mellem, hvad de laver, og 
hvad jeg har selv har arbejdet med eller investeret. GoDo-
gos produkt er fx baseret på AI, og det har jeg arbejdet 
med i flere forskellige sammenhænge tidligere.”

DU SKAL VÆRE EN SMULE 
MASOCHIST FOR AT 
INVESTERE I HARDWARE 
OG DEEP TECH
INTERESSEN FOR HARDWARE OG DEEP TECH STIGER – IKKE MINDST HOS 
INVESTORER – MEN DET KRÆVER TÅLMODIGHED OG PASSION AT ENGAGERE 
SIG I STARTUPS, DER GERNE VIL SKABE ET STYKKE TEKNOLOGI, MAN FAKTISK 
KAN RØRE VED. JAN DALL CHRISTENSEN HAR INVESTERET I TRE DTC-STARTUPS, 
MEN HAN ERKENDER, AT DET NOK IKKE ER FOR ALLE. 

INVESTORARTIKEL 
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For Jan Dall Christensen er der flere måder at investere i 
startups. I GoDogo og cphnano har han primært investeret 
kapital, men i Levitate sidder han også i bestyrelsen og 
investerer således også viden og kompetencer.

NAVIGATION I STARTUPJUNGLEN
Ligesom at startups bruger meget tid på at skaffe 
funding, kan det også være svært som investor at finde 
startups at investere i. Her kan Danish Tech Challenge og 
Futurebox hjælpe med at navigere i startupjunglen. 
 ”Det er fantastisk at have miljøer som Danish Tech Chal-
lenge og Futurebox, der screener og filtrerer startups, så 
det bliver lettere for os investorer at identificere de gode 

investeringer. Vi ved, at alle startups herfra er blevet gået 
efter i sømmene, så der er et vist bundniveau,” siger Jan 
Dall Christensen. 

Hvordan mærker man det som investor?
 ”Det er tydeligt, at de er mere modne, og har bedre styr 
på selve forretningen. Og så er de typisk længere i pro-
cessen, de er mere selvsikre i deres pitch, og de udstråler 
generelt en anden ro og troværdighed.”
 ”Jeg håber, at vi kan få endnu flere miljøer som Danish 
Tech Challenge og Futurebox, for jeg oplever, at der er 
stor appetit for at investere i iværksættere i mit netværk.”

Investor
Jan Dall Christensen

•  JAN DALL CHRISTENSEN, 59 ÅR

•  BOR I NORDSJÆLLAND

•  DATAINGENIØR OG HD 
 INDENFOR INFORMATIK OG ØKONOMISTYRING

 •  HAR ARBEJDET MED UDVIKLING, AUTOMATION 
 OG PRODUKTION I HELE KARRIEREN

•  ARBEJDET SOM TEKNISK- OG ADMINISTRERENDE  
 DIREKTØR I MANGE ÅR

•  HAR SIDDET I FORSKELLIGE BESTYRELSER SIDEN 1994

•  FØRSTE INVESTERING I 1994 
 OG MED EFTERFØLGENDE EXIT I 2007

•  HOVEDAKTIONÆR I JLIVISON A/S SIDEN 2016

•  AKTIVE INVESTERINGER I FIRE STARTUPS BL.A.  
 GODOGO, LEVITATE TECHNOLOGY OG CPHNANO
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INNOVATIONS- OG VIDENSMILJØER FREMMER 
INNOVATIONSKRAFTEN HOS HARDWARE-STARTUPS 

Innovations- og vidensmiljøer i alle aspekter på både nationalt 
og internationalt plan bliver etableret og dyrket som aldrig før. 
Fra et startup-perspektiv har de alle som oftest samme formål; 
at højne startup-virksomheders innovationskraft for at de 
hurtigere kan udvikle nye teknologier og produkter til gavn for 
samfundet og erhvervslivet. Kritikere mener, at innovations- og 
vidensmiljøer kan blive kuvøser, som holder hånden under virk-
somheder, der på sigt ikke vil overleve, og at man til en vis grad 
fokuserer for meget på kvantitet frem for kvalitet. Modargu-
mentet er dog, at Danmark ville have et endnu større problem, 
hvis iværksættere, og i særdeleshed hardware-iværksættere, 
ingen steder havde at gå hen med deres viden og teknologi, 
som ville betyde enten en endnu længere skalerings- og mod-
ningsproces, eller at iværksætternes viden aldrig blev omsat til 
en virksomhed. 

ALUMNEVIRKSOMHEDER HAR FORTSAT STÆRK 
TILKNYTNING TIL INNOVATIONS- OG VIDENSMILJØET
I OG OMKRING DANISH TECH CHALLENGE, DTU OG
DTU SCIENCE PARK

I Danish Tech Challenge arbejdes der mere langsigtet på, at de 
deltagende hardware-startups efter forløbet, så vidt muligt, 
fortsat har en relation til Danish Tech Challenge og innovations- 

og vidensmiljøet i og omkring DTU Science Park og DTU. 
Næsten 25 % af alumnevirksomhederne er blevet boende i DTU 
Science Park eller Futurebox efter deres deltagelse i Danish Tech 
Challenge, og det er i særdeleshed disse virksomheder, som gør 
brug af DTU Science Parks innovations- og vidensmiljø i forhold 
til de services, det netværk og de kompetencer, der tilbydes dem, 
for at de kan videreudvikle deres produkter og teknologier. 
For de alumnevirksomheder som ikke fortsætter med at være 
en del af DTU Science Park, har det netværk, de har ombygget, 
gennem Danish Tech Challenge, betydet, at nogle stadig har en 
forbindelse til miljøet og gør brug af de relationer, de har skabt. 
Derudover er etableringen af et mere struktureret alumnenet-
værk i støbeskeen.

Således har 66 % af alumnevirksomhederne et samarbejde med 
DTU enten i form af at indgå i forskningsprojekter og samarbej-
der, brugen af studerende som arbejdskraft eller benyttelse af 
faciliteterne på DTU. 
59 % af alumnevirksomhederne har fortsat et samarbejde med 
DTC-partnere oftest i form af at modtage rådgivning, coaching 
eller sparring om forskellige aspekter af deres forretning. Og 37 
% har indgået i DTU Science Parks DeepTech Mentoring-program 
og har benyttet muligheden for at få stillet et mentorteam til 
rådighed, som har vejledt og rådgivet alumnevirksomhederne i 
deres videre forløb. 

DTC-virksomhedernes kontakt siden forløbet – og hvilken 

Fortsat i kontakt med tidligere DTC-deltagere

Samarbejde med DTU 

Samarbejde med DTC-partnere

Mentorer fra DeepTech Mentoring af DTU Science Park

85 %

66 %

34 %

15 %

59 %
41 %

37%
63 %

DTC-virksomhedernes kontakt siden forløbet - og hvilken
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NETVÆRK BLANDT LIGESINDEDE ER VIGTIGT
FOR IVÆRKSÆTTERE 

I rapporten ’Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder’ 
fra 2009, som er udarbejdet for Rockwool Fonden, nævnes 
det sociale netværk som værende en yderst vigtig faktor for 
iværksætteres succes. I rapporten nævnes blandt andet, at 
iværksættere påvirkes til yderligere iværksætteri og innovation, 
når de er blandt andre iværksættere. Dette bakkes op af Kraka 
og Deloittes Small Great Nation analyse, som kalder dette for 
”agglomerationseffekten”. 
I ’Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder’ undersøges 
også, forskellen på succesfulde iværksættere målt på overle-
velse sammenlignet med mindre succesfulde iværksættere. 
Resultatet er, at mere succesfulde iværksættere har hyppigere 
kontakt og søger mere støtte i deres netværk end de mindre 
succesfulde.  Iværksættere udnytter det sociale netværk til at 
opnå succes ved blandt andet at sparre om idéer, få adgang til 
ny viden eller nye muligheder eller bruge netværket til at rekrut-
tere nye medarbejdere. 

NETVÆRK BLANDT ALUMNEVIRKSOMHEDER 
LEVER I BEDSTE VELGÅENDE 

Blandt alumnevirksomheder i Danish Tech Challenge er der i 
løbet af årene opstået et værdifuldt community, hvor man fort-
sætter med at indgå i et netværk med hinanden efter deltagel-
sen i Danish Tech Challenge. 
Således er 85 %8 fortsat i kontakt med hinanden. Hovedparten 
mødes for at videndele og sparre med andre ligesindede, som 
har indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en hardware-startup. 
Derudover mødes over halvdelen for det sociale samvær base-
ret på de venskaber og bekendtskaber, som er opbygget under 
accelerationsprogrammet, og 23 % samarbejder med hinanden 
om forskellige projekter. 
Om alumnevirksomhederne, som fortsat er i kontakt med andre 
tidligere deltagere, er mere succesfulde er svært at måle, men 
en ting er sikkert: det sociale netværk har stor værdi blandt 
alumnevirksomhederne, da det giver ny inspiration, viden og høj-
ner innovationskraften hos den enkelte virksomhed. Og måske 
den høje overlevelsesrate på 89 % blandt alumnevirksomheder-
ne også til dels kan tilskrives det tætte, sociale netværk blandt 
de tidligere deltagere.

8  Dette tal er baseret på besvarelserne fra alumnespørgeundersøgelsen. 

Community blandt 85 % af 
DTC-alumnevirksomheder 
som fortsat er i kontaktCommunity blandt 85 % af DTC-alumnevirksomheder som fortsat er i kontakt

DTC-alumnevirksomheder

Typer af kontaktformer

Videndeling Socialt samvær Samarbejder
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“Good friends and profes-
sional network
Measurelet, DTC-deltager 2018, om hvad de har fået ud af 
det sociale netværk blandt DTC-alumnevirksomhederne 

“Tips and tricks how to do 
things efficiently.”
WelcomeBob, DTC-deltager I 2018, om hvad de har fået ud 
af det sociale netværk blandt DTC-alumnevirksomhederne 



EVALUERINGSRAPPORT 2021 |  DANISH TECH CHALLENGE

42

Virksomhederne skaber 
danske arbejdspladser 

Virksomhederne bliver 
fremtidens danske 
vækstvirksomheder 

Virksomhederne overlever    

Virksomhederne oplever 
en yderligere stigning 
i investeringer/funding 
modtaget  

Virksomheder innoverer 
og udvikler nye teknologier 
og produkter      

Virksomhederne får 
flere ansatte 

1  - +5 år efter programmet                                                                                                                                       
                         

Resultater for samfund 
og erhvervsliv 

Resultater for DTC-alumnevirksomhederne 

Accelerationsprogrammet 
hjælper og 
supporterer 
alumnevirksomhederne 
efter deltagelse

Virksomhederne skaber 
teknologier og produkter 
med social impact inden for 
områder som bæredygtighed, 
medtech, healthtech etc.  

Programaktiviteter Resultater 

DANISH TECH CHALLENGE HAR EN POSITIV EFFEKT PÅ 
ALUMNEVIRKSOMHEDERNES UDVIKLING OG VÆKST

Et accelerationsprograms formål er at booste startups, så de 
hurtigere får produkter eller services ud på markedet og får 
gang i salget, så de oplever vækst og udvikling, hvilket er til 
gavn for samfundet. I Danish Tech Challenge er det langsigtede 
mål at skabe de næste danske industrivirksomheder, der skaber 
jobs og udvikler teknologier, der har potentiale til at løse reelle 
samfundsproblemer. Det kan være svært at måle effekten af et 
accelerationsprogram, men baseret på Danish Tech Challenge- 
alumnevirksomhedernes udvikling de sidste syv år i forhold til 
parametre som overlevelse, medarbejderudvikling, funding og 
innovationskraft, kan der argumenteres for, at Danish Tech Chal-
lenge-forløbet har haft en positiv effekt på de hardware-startups, 
som har deltaget. 

Denne positive effekt begynder at manifestere sig i alumne- 
virksomheder, som vækster, skaber flere og flere danske 
arbejdspladser, og som skaber nye teknologier, der løser reelle 
samfundsproblemer, og som gør en forskel i verdenen. Det gælder 
virksomheder som Walk With Path, som ønsker at gøre dagligdagen 
for Parkinson’s patienter lettere, SolarSack som har gjort bære-
dygtighed til sin kerneforretning, og hvis formål er at sikre, at alle 
har adgang til rent drikkevand, eller MedTrace Pharma A/S, som 
arbejder for mere præcis og effektiv diagnosticering af hjerte- 
patienter. Eller nogle af de 121 andre alumnevirksomheder, som 
hver dag arbejder for at være til gavn for det danske samfund. 
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I Danmark er der enighed om både blandt politikere, fonde og branche- og erhvervsorgani-
sationer, at Danmark i fremtiden blandt andet skal leve af iværksætteri. Verden står over for 
flere større problemer, og svarene skal komme fra ny teknologi og innovation. Her kommer 
hardware-virksomheder ind i billedet, da det er virksomheder, som ofte udspringer fra forsk-
nings- og universitetsmiljøer, og som udvikler teknologi inden for områder som blandt andet 
bæredygtighed, medtech eller healthtech. Hardware-virksomheder er nemlig med til at opfinde 
fremtidens løsninger på verdens samfundsproblemer alt sammen til gavn for Danmark og dansk 
erhvervsliv. Generelt er der også stor enighed om, at Danmark ikke er et dårligt iværksætter-
land, men der er stadig barrierer, som afholder flere fra at tage springet og blive selvstændige. 

Siden 2014 har DTU Science Park i samarbejde med Industriens Fond samarbejdet om at udvikle 
et accelerationsprogram, Danish Tech Challenge, specifikt for hardware-startups, hvor formålet 
er at udvikle de næste danske vækstvirksomheder, som skaber arbejdspladser og vækst, og som 
udvikler teknologier og produkter, som gør en forskel og vil forandre verdenen. Dette arbejder 
Danish Tech Challenge for ved at nedbryde barrierer for hardware-startups i forhold til adgang 
til kapital, kommercialisering af forskning og adgang til kompetencer. Og dette har i høj grad haft 
den positive effekt, at størstedelen af de deltagende hardware-startups oplever, at de overlever, 
vækster og skaber flere jobs, får flere investeringer og dermed udvikler nye produkter til gavn for 
det danske samfund og erhvervsliv.

Der kan stadig gøres mere for at skabe bedre vilkår for hardware-virksomheder i Danmark. 
I Danish Tech Challenge er der fokus på at videreudvikle programmet og sikre flere værdiskabende 
aktiviteter for de deltagende startups. Og resten af økosystemet er også ved at få øjnene op  
for hardware-virksomheders vigtighed for Danmark.  Og i år går Danish Tech Challenge ind 
i sin ottende sæson, hvor 20 nye hardware-startups begynder deres rejse henimod at blive den 
næste store danske industrivirksomhed. 
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