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Indledning 
Med udgangspunkt i et tidligere projektprojektet, 
GoGrow, som blev iværksat i kølvandet på Industri-
ens Fonds temaindkaldelse om flere danske iværk-
sættere, havrde DGP-programmetDigital Growth 
Path (DGP) haft til formål at bidrage yderligere til 
Danmarks økonomiske vækst gennem forbedret 
konkurrenceevne og produktivitet drevet af vækst-
start-ups med digitale og emerging tech løsninger. 
Dels ved at øge værdien af start-ups i sig selv, 
skabe nye job, fremme fokus på internationalise-
ring og etablere partnerskaber mellem nystartede 
virksomheder og partnere i den offentlige og pri-
vate sektor. 
 
Det centrale mål for DGP-programmet er: 
 
”At hjælpe med at udvikle internationale iværksæt-
tere, der er i stand til at innovere nye strategier og 
forretningsmodeller, så deres virksomheder kan tri-
ves i den hurtigt skiftende digitale tidsalder” 
 
1) Videreudvikling af det eksisterende erfaringspro-
gram GoGrow til at omfavne nye transformative di-
gitale teknologier, hvor viden om internationale 
tendenser, transformationsvækst og værktøjer og 
metoder til vækstentreprenørskab testes, videreud-
vikles og anvendes i praksis. 
 
2) Udnytte universitetets forskning og akademiske 
ressourcer til at støtte iværksættere og deres virk-
somheder. 
 
3) Videreføre erfaringer og metoder fra DGP pro-
jektet mhp. at udbrede disse bredt, til at udbredes 
vidt i samfundet og integrere dems i undervisnin-
gen på universiteter. 
 
Et Advisory Board blev etableret med tre eksterne 
repræsentanter for henholdsvis Dansk Industri Di-
gital, Alexandra Instituttet, og DanBAN. Advisory 
Boardet støttede med sparring omkring Final Con-
ference og netværk til deres respektive medlemmer 
og målgrupper. Dertil støttede Advisory Boardet i 
form af pre-demo day pitch training samt gennem-
førelsel af vidensdelingsseminarer. 

Aktiviteter og Leverancer 
Fra 2017 – 2019 har der været gennemført 4 acce-
lerator-batches for i alt 29 kvalificerede DGP-start-
ups. Start-ups'ene tilbød bl.a. løsninger ved brug af 
IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), 
VR/AR, Nano, Cyber Security til brug for digitalise-
ring af forretningsgange i produktionsvirksomhe-
der, service-virksomheder og offentlige enheder, 
herunder hospitaler, plejehjem og bymiljø. 
 
Dertil har der været afholdt 3 vidensdelingssemina-
rer med stor indvirkning og bredde i forhold til 
fremtidens forretningsprocesser i det private og of-
fentlige, hvor fokus har været på praktisk anven-
delse/implementering af 3 digitale teknologier IoT 
(Internet of Things), AI (Artificial Intelligence) og 
Cyber Security. 
 
Målgruppen for seminarerne var C-level beslut-
ningstagere fra erhvervsliv og det offentlige, besty-
relsesmedlemmer, investorer, iværksætter-mento-
rer, researchers og studerendende samt iværksæt-
tere. Deltagerantallet lå på 50-80 per seminar. 
 
En online-accelerator er udviklet med indhold dæk-
kende Strategic Business Modelling, Branding, 
Marketing & Sales, Leadership & Management, 
Funding & Legal Aspects, Pitching, samt et ekstra 
fokus på Going International. Online acceleratoren 
er målrettet iværksættere, som kan deltage uaf-
hængig af tid og sted. Se mere på https://go-
grow.dk/ggwww/. 

Effekt 
Generelt set svarede 93 % af foundersiværksæt-
terne, at de havde forbedret deres lederevner. 93 
% fandt også, at de havde tilegnet sig viden og 
kompetencer, de ikke havde fået tidligere via de-
res formelle uddannelser. Blandt de vigtigste lear-
nings var evnen til at pitche deres tekniske løsnin-
ger i kommercielle perspektiver og termer, samt 
forstå hvordan en iværksættervirksomhed kan im-
plementere ”branding” i marketing og rekrutte-
ring. 

Derudover medvirkede modulerne til, at de en-
kelte DGP-iværksættere-teamsfounders fik et 
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fælles sprog og forståelse til at snakke internt om 
virksomheden. 

26 af de 29 DGP-iværksætter-teams start-ups 
modtog mentorship af tilknyttede eksterne men-
torer, og 14 af disse oplevede at de i højere grad 
nåede deres individuelle milestones som resultat 
af mentoring. 

50 % af DGP-iværksætter-teams’ene  start-ups tog 
på et foreign market visit, enten arrangeret af DGP 
teamet eller på egen hånd og fik en bedre forstå-
else af mulighederne for deres løsninger i udlan-
det, samt vejene dertil. 

20 start-ups øgede deres kunde-leads, og 22 
start-ups øgede deres brugere (betalende eller 
ikke-betalende) i løbet af programmet. 

5 DGP-iværksætter-teams start-ups fik særskilt 
præsenteret deres løsninger med IoT og AI på vi-
densdelingsseminarerne. 

2 DGP-iværksætter-teams DGP start-ups fik sær-
skilt præsenteret deres løsninger med IoT- og 
droneteknologi til tracking og vedligehold af ud-
styr for DSV’s topledelse. 

2 DGP-iværksætter-teams DGP start-ups fik sær-
skilt præsenteret deres løsninger for en japansk 
delegation. 

Forankring og Formidling 
DGP lever videre i forskellige former. Dels i form af 
DGP-iværksætter-teamsstart-ups, der anvender 
modulernes ”pensum” i deres fremtidige arbejde, 
dels i form af online acceleratoren, der kommer til 
anvendelse for fremtidige iværksættervirksomhe-
der, og dels i et øget fokus på rekruttering af ”DGP-
type start-ups” i det eksisterende accellerator-pro-
gram GoGrow. 
 
Det har samtidig været tydeligt, at de teknisk avan-
cerede løsninger målrettet industrien og det of-
fentlige er oppe mod nogle andre typer udfordrin-
ger end forbruger-rettede digitale platforme / de-
signer-produkter er. Eksempelvis længere salgs-
cykler, øget eller anden behov for finansiering, 
mere internationale målgrupper og mere 

komplicerede forretningsmodeller. 
 
I forhold til de fremtidige GoGrow accelerator-pro-
grammer resulterer DGP-projektet derfor i en øget 
tilknytning til eksterne corporate partners, investo-
rer, offentlige institutioner, mentorer og interesse-
organisationer, som fortsat kan hjælpe digitale/ og 
emerging tech start-ups frem med løsninger mål-
rettet det private og offentlige erhvervsliv. 
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