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1. Design Societys strategiske målbillede  

Rammerne for Design Societys økonomi i perioden 1. januar 2018 til og med 2020 er fastlagt i 

Finansloven. 

Design Society er en erhvervsdrivende fond, hvis overordnede mål er, at bidrager til, at 

værditilvæksten i den private sektor øges. Denne mål- og resultatplan for 2019 beskriver fondens 

strategisk udvalgte bidrag til det overordnede vækstmål.  

 

1.1. Præsentation af Design Society 
Design Society er etableret for at fremme design, mode og relaterede kreative erhverv. Fondens 

formål er at styrke væksten på virksomhedsniveau, markedsføre Danmark internationalt og 

bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer. Design Society varetager fælles administrative 

opgaver for de fire datterselskaber; Dansk Design Center, INDEX:, Global Fashion Agenda og 

Copenhagen Fashion Week. Fondens faglige aktiviteter er summen af aktiviteterne i 

datterselskaberne. Hvert datterselskab har sin egen vision og mission samt egen bestyrelse. De 

fire selskaber gennemfører derfor også aktiviteter, der ikke finansieres direkte via nærværende 

mål- og resultatplan. 

 

1.2. Vision og mission 
Design Societys mission og vision er medtaget nedenfor, da mål- og resultatplanen indgås med 

fonden på vegne af datterselskaberne. 

 

1.2.1. Vision 

 

Erhvervsministeriets vision 
Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed.  

 

Design Societys vision 
En national, samlende og slagkraftig aktør for vækstindsatsen for design og mode 
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1.2.2. Mission 

Erhvervsministeriets mission 
Skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. 

 

Design Societys mission 
Design Society skal fremme design og mode med henblik på at styrke væksten, markedsføre 

Danmark og bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer 

 

 

1.3. Kerneopgaver og strategiske målsætninger 
Både Design Societys kerneopgaver og strategiske målsætninger er fastlagt i Design Societys 

strategi 2016-2020. Nedenfor gengives alene fondens kerneopgaver. 

1.3.1. Kerneopgaver 

Design Society har følgende kerneopgaver: 

 

1. Vækst i virksomheder 

Design Societys har til opgave at samle og koordinere den nationale vækstindsats for design 

og mode, herunder at bidrage til at forenkle og fokusere erhvervsfremmesystemet og skabe 

større kritisk masse og sammenhæng mellem nationale og lokale indsatser for design og 

mode. Herudover bygger Design Society bro mellem designrådgivere og det brede 

erhvervsliv. Indsatserne i Design Societys datterselskaber skal stimulere og kvalificere 

virksomhedernes efterspørgsel efter design, ligesom de danske designkompetencer, talenter 

og ressourcer i form af designere og designrådgivere skal styrkes, så de kan imødekomme 

virksomhedernes efterspørgsel. Desuden er det en opgave for datterselskaberne i bredere 

forstand at medvirke til at opkvalificere vidensniveauet og professionalismen i segmentet af 

små og mellemstore danske design- og modevirksomheder for at gøre dem mere 

konkurrencedygtige. Den opgave løfter datterselskaberne via en bred pallette af konkrete 

indsatser, som omfatter designpriser, forretningsudviklingsforløb, konferencer, seminarer og 

investeringsprogrammer. De konkrete indsatser bygger på indsigt i globale megatrends 

indenfor design, ledelse, innovation, forretningsudvikling, digitalisering, ny teknologi og 

samfundsudfordringer. Viden og ekspertise om designdrevne innovative løsninger og 

talentudvikling udgør det grundlag, hvorpå datterselskaberne skaber slagkraftige og 

effektskabende vækstindsatser. 

 

2. International branding af dansk design og mode 

Design Society arbejder for at fastholde og udvikle Danmarks stærke internationale brand og 

renommé som en innovativ nation med fokus på design, mode og bæredygtighed. Dansk 

design har en lang tradition med en stærk samfundsmæssig forankring, og er kendt og 

respekteret verden over. Den styrkeposition skal datterselskaberne bygge på og 

videreudvikle. De senere år er der opbygget et øget momentum, der åbner mulighed for 

skabelsen af et egentligt dansk superbrand baseret på dansk designs evne til at udvikle 



  

5 af 23 

 

ansvarlige løsninger, bæredygtig innovation samt talenter og produkter i verdensklasse. Det 

er datterselskabernes opgave at udnytte dette momentum og understøtte Danmarks 

position som agendasættende global aktør og rollemodel. Det gør selskaberne fx ved at 

aktivere designløsninger med et dansk design DNA og afholde effektfulde events, der sætter 

benchmark for, hvordan der tales løsninger og innovation i verden.   

 

Gennem mega-events, internationale samarbejder, viden og markedsføring samt etablering 

af en markant og anderledes identitet for mode- og designbranchen, skal Danmark styrkes i 

den globale konkurrence. Dette skal ske funderet på årtiers stærke danske designtradition og 

kvalitet i produkter og designtænkning som værktøj til at skabe innovation, 

forretningsudvikling og samfundsløsninger. Datterselskaberne driver desuden en række 

platforme, som skal forstærke den internationale opmærksomhed (fra bl.a. medier) og 

afsætning samt eksport af dansk design og mode. 

 

3. Vækst via løsning af samfundsudfordringer 

Den dobbelte værdi i vækst og samtidig løsning af samfundsudfordringer er grunden til, at 

Design Society har fastlagt dette som en af sine fire kerneopgaver. Samfundsudfordringer – 

indenfor klima, miljø, social udvikling, uddannelse, sundhed mv. – er komplekse, og deres 

løsning må naturligt inddrage private og offentlige beslutningstagere, civilsamfund, 

universitetsverdenen og borgere. Øget strategisk fokus på CSR kan øge virksomheders vækst 

samt markedsandel, og der er bl.a. derfor god grund til at arbejde for, at væksten også i 

dansk design og mode skal skabes på grundlag af udviklingen af en mere bæredygtig og 

samfundsansvarlig design- og modebranche. I disse komplekse processer tilbyder design 

klare professionelle metoder samt effektive løsninger. Aktiveringen sker via viden- og 

dataindsamling og analyse, netværksopbygning, egen ekspertviden, dedikerede 

programforløb, megaevents, uddannelse, eksperimenter og visuel, designbaseret formidling, 

på globalt best practice-niveau. Datterselskaberne arbejder for at bevise business casen ved 

at anvende design og mode som tilgang til at understøtte vækst i samfundsløsninger og 

virksomheder, der er funderet på respekt for mennesker og planeten. Målet er at 

understøtte en grøn og socialt ansvarlig omstilling af den globale design- og modebranche, 

hvor Danmark går forrest. 

 

4. Organisatorisk effektivitet, transparens og videndeling 

Design Society skal være en åben og transparent organisation med en professionel 

administration, der opnår synlige og målbare effekter. Det gør Design Society bl.a. ved at 

sikre klare og ensartede administrative procedurer og forestå koordinering og indsamling af 

dokumentation for datterselskabernes indsatser og effekterne heraf. 
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1.4. Design Societys budget 
Fondens virke som defineret i nærværende mål- og resultatplan for 2019 er finansieret med i alt 

22,3 mio. kr. 

 

Resultatmålene for 2019 er aftalt i henhold til disse midler. 
 

Kerneopgaver 

MRP-midler, 
Forventet 

ekstern 
Budget 2019 i 

alt, 

mio. kr.  finansiering, mio. kr. 

  mio. kr.   

1. Vækst i virksomheder 7,2 30,1 37,3 

2. International branding af dansk design og mode 4,8 15,3 20,1 

3. Løsning af samfundsudfordringer 0,5 2,2 2,7 

4. Organisatorisk effektivitet, transparens m.m. 9,8 0,2 10,0 

    I alt 22,3 47,8 70,1 

 

2. Resultatmål for 2019 

2.1. Resultatmål fordelt på kerneopgaver 

Tal i klammer angiver Design Societys budgettering for årets resultatmål i mio. kr.1 Det svarer 
tilsammen til 70 pct. af den samlede bevilling til Design Society. 

 

 

 

1. Vækst i 

virksomheder 

2. Branding af 

design og mode 

3. Løsning af 

samfundsudfordri

nger 

4. Organisatorisk 

effektivitet, 

transparens m.m. 

1. Design Society 

1.1. Sammenhængende national indsats for 

design og mode 
x [1,7]   x 

1.2. Synergier i Design Society    x [4,7] 

2. DDC 

2.1. Uddeling af den danske designpris (Danish 

Design Award) 
x x [0,72] x  

2.2. Sprint:Digital x [2,0*]    

2.3. Aktiv involvering i erhvervsfremmesystemet x [**]   x 

                                                   
1
 Opgørelsen summerer ikke til den samlede bevilling, da mål- og resultatplanen alene oplister strategisk udvalgte aktiviteter 

og således ikke angiver alle Design Societys aktiviteter. 
*Herudover finansieres programmet med 3 mio. kr./årligt via Strategien for Danmarks Digitale Vækst og 5 mio./årligt kr. fra 
Region Syddanmark. 
**Aktiviteten er flydende afhængig af, hvilke projekter der landes i regi af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse eller øvrige 
aktører i erhvervsfremmesystemet og der kan derfor ikke sættes budget på dette. 
***Hertil lægges prispenge på 3,2 mio. 
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2.4. Aktiv involvering i BLOX-fællesskabet x [0,3] x x x 

3. INDEX 

3.1. INDEX: Award x x [2,5***] x  

3.2. Fremme af investeringer og vækst i 

virksomheder med fokus på bæredygtighed  
x [1,1]  x  

3.3 Aktiv involvering i BLOX-fællesskabet x [0,05] x x x 

4. GFA 

4.1. Global Fashion Agenda  x x [0,5]  

4.2. Copenhagen Fashion Summit  x [1,1] x  

4.3. Arrangementer for modevirksomheder 

(Innovation Forum og masterclasses) 
x [0,8]    

4.4 Aktiv involvering i BLOX-fællesskabet x [0,1] x x x 

5. CFW 

5.1. Copenhagen Fashion Week (CFW) x [0,6] x x  

5.2 Aktiv involvering i BLOX-fællesskabet x [0,05] x x x 

 

2.2. Resultatmål fordelt på aktører 

1. Design Society 

 

Vægt 

10 pct. 

 

 

1.1. Sammenhængende national indsats for design og mode  

Design Society arbejder aktivt sammen med andre relevante aktører på tværs af landet for 

at styrke en enstrenget og sammenhængende indsats, der er nemt tilgængelig for 

virksomhederne. Design Society bidrager til realisering af Erhvervsministeriets indsats for 

kreative erhverv med særligt fokus på mode og design, herunder udviklingen og 

formidlingen af en fælles fortælling om det danske kreative DNA, som kan anvendes af 

både virksomheder og offentlige institutioner til international markedsføring og branding, 

jf. anbefaling 15.1 fra Vækstteam for kreative erhverv.  

 

 

Vægt 

5 pct. 

 

 

1.2. Synergi i Design Society 

Datterselskaberne i Design Society udmønter de umiddelbare potentialer for samarbejde 

under synergiområderne, der er peget på, på Design Societys bestyrelsesmøde d. 4. 

december 2018. Herunder udarbejdes der en vision for uddannelse af globale ledere og 

executives i design og bæredygtighed på tværs af datterselskaberne i Design Society. 
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2. DDC 

 

Vægt 

15 pct. 

 

 

2.1. Uddeling af den danske designpris (Danish Design Award) 

Dansk Design Center uddeler Danish Design Award i samarbejde med designernes 

brancheorganisation Design denmark samt forestår nominerings- og juryprocessen og 

afvikling af uddelingsshowet. Der udvikles konkrete aktiviteter, der dels skal bringe endnu 

mere værdi til finalister og vindere, dels skal brande dansk design internationalt via 

fortællingen ”We celebrate the difference design can make” med Danish Design Award 

som redskabet til at styrke brandingen. 

 

 

Vægt 

20 pct. 

 

 

2.2. Digitalisering af SMV’er (Sprint: Digital) 

Dansk Design Center udvikler og afholder i samarbejde med D2i 100 designsprints i 

digitalisering målrettet SMV’er over en treårig periode. Programmet er en del af 

SMV:Digital indsatsen. Programmet lanceres i 2019 og forventer at engagere de første 20 

virksomheder i 2019. 

 

 

Vægt 

5 pct. 

 

 

2.3. Aktiv involvering i erhvervsfremmesystemet 

Dansk Design Center vil søge samarbejde og indgå i projekter med de nye tværkommunale 

Erhvervshuse samt andre relevante erhvervsaktører. Det vil i 2019 bl.a. ske ved, at Dansk 

Design Center stiller sig til rådighed for at gøre design som innovationsværktøj tilgængeligt 

for alle virksomheder, herunder igennem aktørernes egne aktiviteter. Eksempelvis vil 

Dansk Design Center invitere Erhvervshusene til at indgå i samarbejder om Sprint:Digital, 

hvor 100 virksomheder skal igennem et digitaliseringsforløb jf. mål 2.2.  

 

 

Vægt 

5 pct. 

 

 

2.4. Aktiv involvering i BLOX fællesskabet 

Dansk Design Center indgår i BLOXHUB fællesskabet og søger at samarbejde og indgå i 

relevante projekter. I 2019 vil det for Dansk Design Centers vedkommende bl.a. ske via 

projektet Circular Construction Challenge, som udføres i samarbejde med Realdania, samt 

bidrag til opfølgning på vækstteam for kreative erhvervs anbefaling 16.1 om en 

international event for arkitektur og design. 

3. INDEX 

 

Vægt 

12,5 pct. 

 

3.1. INDEX: Award 2019 

Indsatsen har til formål at brande Danmark internationalt, tiltrække udenlandsk talent og 

investeringer til Danmark samt indsamle ny international viden om bæredygtigt design ved 

at afholde INDEX: Award, som er verdens største designpris. Prisen bygger på den danske 

designtradition, og inkluderer fokus på mennesket og uddeles til verdens bedste 

bæredygtige design, der adresserer globale udfordringer. Indsatsen omfatter udarbejdelse 
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af grundlaget for gennemførsel af INDEX: Award 2019 og i relation hertil sikre en øget 

relevans for danske virksomheder.  

 

 

Vægt 

5 pct. 

 

3.2. Fremme af investeringer og vækst i virksomheder med fokus på bæredygtighed 

Indsatsen ligger i forlængelse af MRP 2018. Indsatsen har til formål at omsætte viden 

genereret via INDEX: Award til bæredygtig vækst i virksomheder via kapitaltilgang og 

forretningsudvikling. Indsatsen omfatter to initiativer: (1) INDEX: bidrager med at skabe 

relationer mellem investorer og danske og internationale virksomheder fra Design to 

Improve Life pipelinen til INDEX: Award.  

(2) Udvikling af en digital ressource- og læringsplatform specifikt for danske virksomheder 

og investorer indenfor bæredygtighedsektoren. Platformen indeholder specifik viden om 

og konkrete værktøjer til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne ift. SDG-markedet, 

samt viden om adgang til investeringer.  

 

 

Vægt 

2,5 pct.  

 

3.3 Aktiv involvering i BLOX 

INDEX: indgår i BLOXHUB fællesskabet og søger at samarbejde og indgå i relevante 

projekter. Det vil for INDEX:' vedkommende ske via afsøgning af muligheder for at knytte 

stærkere bånd mellem BLOXHUBS medlemmer og INDEX: Award herunder bidrage til 

opfølgning på vækstteam for kreative erhvervs anbefaling 16.1 om en international event 

for arkitektur og design. INDEX: vil desuden tilbyde informationsarrangementer for 

BLOXHUBS medlemmer om vækstmuligheder for danske virksomheder indenfor 

bæredygtighedsmarkedet. 

 

4. GFA 

 

Vægt 

5 pct. 

 

4.1. Global Fashion Agenda 

Med et mål om at tage globalt lederskab på bæredygtighed og socialt ansvar i 

modebranchen skal Global Fashion Agenda (GFA) igennem adskillige aktiviteter, udgivelser 

og projekter understøtte en grøn og socialt ansvarlig omstilling af den globale 

modebranche. Missionen med GFA er, at Danmark og København går forrest for at 

mobilisere den internationale modebranche til at ændre den måde vi producerer, 

markedsfører og forbruger mode på. GFA bidrager dermed til Design Societys kerneopgaver 

2 og 3 om hhv. international branding af dansk design og mode samt vækst via løsning af 

samfundsudfordringer. 

 

Allerede i dag vokser efterspørgslen på bæredygtig mode. Euromonitor International’s 

undersøgelse fra 2015 viser at 1/4 af alle forbrugere mener, at bæredygtighed er en vigtig 

eller afgørende faktor for deres valg af tøj. Andre undersøgelser viser, at et øget strategisk 

fokus på CSR kan øge virksomheders vækst samt markedsandel, og at virksomheder med 

høj corporate social performance også har den højeste corporate financial performance. 
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Denne udvikling er ved at ændre markedet for modebranchen og efterlader et uudnyttet 

potentiale for vækst. Der er bl.a. derfor god grund til at arbejde for, at væksten også i dansk 

mode skal skabes på grundlag af udviklingen af en mere bæredygtig og samfundsansvarlig 

modebranche. Der er desuden øget politisk interesse på området, især inden for EU, og 

både Kommissionen og Parlamentet kigger for tiden på, hvordan man kan intensivere fokus 

herunder bl.a. gennem både frivillige og obligatoriske tiltag. Det gælder derfor om at være 

på forkant og forberede de danske virksomheder på de markedsvilkår, der er på vej via 

lovgivning, nye forretningsmuligheder etc. 

 

GFA er således sat i verden for at sætte en global dagsorden for modevirksomheders 

arbejde med bæredygtighed og fremme deres evne til at arbejde mere 

forretningsorienteret med miljømæssige- og sociale forhold. Dette inkluderer (1) at udgive 

en årlig industrirapport, der måler “pulsen” af den globale modebranches arbejde med 

bæredygtighed samt dens udfordringer og anbefalinger til, hvordan de kan løses (Pulse of 

the Fashion Industry report) 2) udgivelsen af en årlig bæredygtighedsagenda særligt rettet 

mod CEO’s (CEO Agenda) 3) events/masterclasses med særligt fokus på at udbrede Pulse 

rapportens og CEO Agendaens konklusioner og anbefalinger til danske modevirksomheder 

og den danske presse 4) et treårigt virksomhedsforløb (2020 Commitment) som 12,5% af 

den globale modeindustri (heraf 15 danske modevirksomheder) allerede har skrevet sig op 

til med henblik på at implementere mere cirkulære strategier,  5) øvrige ad hoc 

samarbejdsprojekter med de strategiske partnere og 6) at bidrage til opfølgning på 

vækstteam for kreative erhvervs anbefaling 16.2 om at understøtte eksport af dansk 

bæredygtig mode samt at øge små og mellemstore modevirksomheders viden om deres 

muligheder med bæredygtige og cirkulære forretningsmodeller. Sidstnævnte punkt gøres i 

samarbejde med bl.a. Copenhagen Fashion Week. 

 

GFA arbejder sammen med en række strategiske partnere, nogle af verdens førende 

virksomheder og organisationer, der bidrager med indholdsmæssig vejledning (per 

september 2018 tæller de Kering, H&M, Target, Bestseller, Li & Fung og Sustainable 

Apparel Coalition). 

 

 

Vægt 

7 pct. 

 

4.2. Copenhagen Fashion Summit 

Copenhagen Fashion Summit (CFS) er det årlige flagskibsprojekt under GFA, hvor 

resultaterne af årets mange indsatser og projekter kulminerer, og den globale 

modebranche mødes for at fastsætte og drøfte nye mål og benchmark. CFS anses som 

verdens ledende konference inden for bæredygtig mode, og konference samt relaterede 

events afholdes årligt i København over ca 2-4 dage midt maj hvert år, hvilket for 2019 er 

fastsat til uge 20. Foruden keynote speakers, paneldiskussioner, roundtables og networking 

muligheder, byder konferencen også på platformen Innovation Forum, hvor bæredygtige 

løsninger præsenteres, og effektive forretningsmøder afholdes. 
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Samfundsansvar som vækst og differentieringsstrategi: En af de mest markante tendenser i 

branchen internationalt i disse år, er fokus på udvikling af bæredygtighed og nye løsninger. I 

dag opfattes bæredygtighed, både af modebranchen og eksperter, som et essentielt 

konkurrenceparameter. Ofte har små og mellemstore virksomheder dog ikke den 

nødvendige viden til at starte en implementerings- og forandringsproces. Lige nu kan der 

bygges videre på det momentum, Danmark har vundet gennem flere års arbejde med CFS 

og GFA, der har fået opbakning fra nogle af verdens største og førende virksomheder. CFS er 

blevet det førende globale forum for beslutningstagere fra erhvervslivet, politisk, NGO’er og 

civilsamfundet til at mødes, samarbejde og tage handling på øget behov for bæredygtige 

løsninger i hele modeindustrien. 

 

Rundt om CFS afholdes en række relaterede events og aktiviteter – roundtables for CEO’s, 

møder mellem branche og policy-makers, academia, Youth Fashion Summit, networking 

arrangementer samt yderligere aktiviteter afholdt af samarbejdspartnere. Dermed er 

København blevet et samlende centrum for at diskutere bæredygtighed i den globale 

modebranche. GFA bidrager dermed via CFS til Design Societys kerneopgaver 2 og 3 om 

hhv. international branding af dansk design og mode samt vækst via løsning af 

samfundsudfordringer. 

 

 

Vægt 

2,5 pct. 

 

4.3. Innovation Forum 

GFA’s platform Innovation Forum (IF) skal gøre det mere konkret og praktisk for 

modevirksomhederne i Danmark at komme nærmere tidens absolut største 

forretningstendens: Viden om CSR og bæredygtig, grøn omstilling – fx alt fra ny teknologi til 

minimering af miljøpåvirkning og ressourceforbrug, nye bæredygtige materialer, 

konsulentydelser og nye forretningskoncepter. 

 

GFA’s Pulse of the Fashion Industry rapport fra 2017 viste, at SMVer, som udgør 50% af 

markedet, er den gruppe virksomheder, der har de største udfordringer ift. at omstille sig 

til verdens nye kravsæt. Hovedparten af danske modevirksomheder er SMVer, hvilket er 

bevæggrunden for, at GFA sætter fokus på at levere hands-on-løsninger og 

forretningsmuligheder, der kan hjælpe denne gruppe virksomheder videre. Således flyttes 

fokus fra tale om bæredygtighed til at lave en egentlig og konkret handel med IF, der er en 

mødeplatform i forbindelse med CFS, som skal identificere og kuratere de absolut mest 

interessante løsningsleverandører til modebranchen indenfor bæredygtighed. 

Omdrejningspunktet for IF er forretningsmøder og handler, ledsaget af et investment-spor 

til nye innovative ideer og løsninger samt workshops og seminarer for inspiration og ny 

viden. 

 

GFA bidrager dermed via IF til Design Societys kerneopgave 1 om vækst i virksomheder. 
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Vægt 

0,5 pct.  

4.4 Aktiv involvering i BLOX 

GFA indgår i BLOXHUB fællesskabet og søger at samarbejde med og indgå i relevante 

projekter, når/hvis der er relevante synergier ift. GFA’s eksisterende projekter. I 2019 vild 

det for GFA’s vedkommende bl.a. ske via afholdelsen af et bæredygtighedsseminar for 

pressen i samarbejde med CFW under modeugen i august 2019. Derudover vil GFA åbne 

Innovation Forum op en dag tidlig kun for danske modevirksomheder i samarbejde med 

brancheorganisationerne WEAR og DM&T, sidstnævnte er også BLOXHUB medlem. 

 

GFA bidrager dermed via BLOX til Design Societys kerneopgave 2 om international branding 

af dansk design og mode. 

 

5. CFW 

 

Vægt 

4,75 pct. 

 

5.1. Copenhagen Fashion Week 

Copenhagen Fashion Week er Nordens største modeuge og dermed det primære 

udstillingsvindue og den primære afsætningskanal for nordisk mode med modemesser, 

modeshows, showrooms og events to gange om året i januar/februar og august. 

Modeugerne i København er den ubetinget vigtigste salgs- og markedsføringskanal for 

modevirksomheder i Danmark og resten af Norden. I branchen er der en klar overvægt af 

SMV’er og modeugen eksisterer for især at styrke dette segment. Her kan virksomhederne 

præsentere sig på hjemmebane for udenlandske indkøbere og presse samt sælge og 

markedsføre deres produkter. De to messer er afsætningsplatforme og modeugen er 

udstillingsvinduet, der fremmer de danske SMV’ers muligheder for øget omsætning, eksport 

og vækst. 

Copenhagen Fashion Week sikrer professionel afvikling af B2B-aktiviteter for professionelle 

deltagende i modeugerne og varetager generel udvikling, fundraising, planlægning og 

markedsføring af modeugerne. Copenhagen Fashion Week efterstræber at bibeholde 

positionen som Nordens største modeuge, som markedsførings- såvel som salgsplatform i 

en fortsat styrkelse af vækst for danske modevirksomheder. For at sikre den position 

fokuserer Copenhagen Fashion Week fremadrettet på 1. en optimering af kerneydelserne; 

service og kommunikation for at sikre den fortsatte professionelle afvikling af modeugerne, 

2. Copenhagen Fashion Week oplever i disse år en overvældende interesse fra udenlandske 

indkøbere og medier for deltagelse i den danske modeuge. Den efterspørgsel vil 

Copenhagen Fashion Week sigte mod i højere grad at efterkomme med styrkelse af 

hospitality-programmet for internationale gæster i en sikring og udvidelse af brandingen af - 

og dermed vækstpotentialet for - de danske modevirksomheder, 3. Copenhagen Fashion 

Week sigter fortsat mod at være blandt de eftertragtede internationale modeuger at 

besøge. For at bibeholde attraktionen skærpes profilen som den bæredygtige modeuge. 

Copenhagen Fashion Week ønsker at styrke den bæredygtige profil og skabe tiltag, der 

fremmer bæredygtighed i modebranchen og konkret i de danske modevirksomheder.  
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Copenhagen Fashion Week bidrager som markedsføringsplatform således til Design Societys 

kerneopgave 1 om vækst i virksomheder samt kerneopgave 2 om international branding af 

dansk design og mode ved at fastholde og udvikle Danmarks stærke internationale brand og 

renomé som en innovativ nation med fokus på design, mode og bæredygtighed. 

Copenhagen Fashion Week bidrager til opfølgning på vækstteam for kreative erhvervs 

anbefaling 16.2 om i højere grad at understøtte eksport af dansk bæredygtig mode i 

samarbejde med blandt andre GFA. 

 

Vægt 

0,25 

pct.  

 

5.2 Aktiv involvering i BLOX fællesskabet 

Copenhagen Fashion Week indgår i BLOXHUB fællesskabet og søger at samarbejde og indgå 

i relevante projekter. Det betyder for Copenhagen Fashion Week’s vedkommende at indgå i 

synergisamarbejder og sparringsprocesser på tværs af DS-organisationer for at optimere og 

bruge de enkelte aktørers erfaring indenfor eventafvikling, produktionsprocesser, 

kommunikations- og pressenetværk såfremt det er muligt. I 2019 vil det blandt andet ske 

via ønsket om afholdelse af et bæredygtighedsseminar under modeugen i august 2019. 
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3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger 

I løsningen af Design Societys kerneopgaver betjener datterselskaberne sig af forskellige aktivitetstyper, der kan grupperes som nedenfor, Design 

Societys effektmålingsstrategi. 

 

A. Awards og megaevents B. Forretningsudviklingsforløb  C. Kortere kurser og formidling D. Netværk og matchmaking 

E. Adgang til kapital F. Uddannelse G. Infrastruktur og rådgivning H. Analyse, kortlægning og måling 

 

Som led i arbejdet med effektmåling udarbejder Design Societys datterselskaber effektkæder for sine resultatmålsaktiviteter i mål- og resultatplanen. 

Disse er vedlagt som hhv. bilag A, B, C og D for Dansk Design Center, INDEX:, GFA og CFW. 

 

1. Design Society 

Mål Kriterier for delvist opfyldt Kriterier for helt opfyldt Effekter kort sigt Effekter lang sigt Målemetode 

1.1. Sammenhængende 
national indsat for design og 
mode 
 
Type X 
Vægt  10 pct. 
MRP-midler 1,7 mio. kr. 
 

Design Society bistår løbende 
Erhvervsministeriet med data og faglig 
sparring om udvikling af mode og 
design i Danmark. 

Design Society bistår løbende 
Erhvervsministeriet med data og faglig 
sparring om udvikling af mode og 
design i Danmark. 
 
Design Society bidrager til udvikling og 
formidling af fælles fortælling om det 
danske kreative DNA for så vidt angår 
det, der omhandler mode og design.  

Angives ikke da der er tale 
om analyser og data grundet 
del af kerneopgaven 
organisatorisk effektivitet 
m.m. 

Angives ikke da der er tale 
om analyser og data grundet 
del af kerneopgaven 
organisatorisk effektivitet 
m.m. 

- 

1.2. Synergier i Design Society 
 
Type  
Vægt  5 pct. 
MRP-midler 4,7 mio. kr. 

De umiddelbare potentialer for 
samarbejde under synergiområderne 
er udmøntet. 
 
 
 

De umiddelbare potentialer for 
samarbejde under synergiområderne 
er udmøntet. 
 
Der er udarbejdet en vision for et 
uddannelsesinitiativ for globale ledere 
og executives. 

Angives ikke da der er tale 
om en del af kerneopgaven 
organisatorisk effektivitet 
m.m. 

Angives ikke da der er tale 
om en del af kerneopgaven 
organisatorisk effektivitet 
m.m. 

- 
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2. DCC 
2.1. Uddeling af den danske 
designpris (Danish Design 
Award) 
 
 
Type A og B 
Vægt 15 pct. 
MRP-midler 0,72 mio. kr. 
 

Dansk Design Center har sammen med 
Design denmark uddelt Danish Design 
Award.  
 
Der er indgået min. 100 nomineringer 
med repræsentation fra tre regioner. 
 
Markedsføringen af designprisen 
resulterer i, at Danish Design Award 
nævnes i min. 200 artikler i trykte og 
online medier i Danmark i hele 
kampagneperioden (1. okt. 2018 til 1. 
okt. 2019).  
 
Dansk Design Center har etableret et 
samarbejde med én international 
aktør mhp. at udbrede kendskabet til 
danske designløsninger.  
 
Der er udviklet en 
kommunikationspakke, der kan 
understøtte vindere og nomineredes 
udnyttelse af prisen til branding, salg 
og eksport.  
 

Dansk Design Center har sammen med 
Design denmark uddelt Danish Design 
Award.  
 
Der er indgået min. 150 nomineringer 
med repræsentation fra alle regioner. 
 
Markedsføringen af designprisen 
resulterer i, at Danish Design Award 
nævnes i min. 240 artikler i trykte og 
online medier i Danmark i hele 
kampagneperioden (1. okt. 2018 til 1. 
okt. 2019).  
 
Dansk Design Center har etableret tre 
samarbejder med internationale 
aktører mhp. at udbrede kendskabet 
til danske designløsninger.  
 
Der er udviklet en 
kommunikationspakke, der kan 
understøtte vindere og nomineredes 
udnyttelse af prisen til branding, salg 
og eksport.  
 
Der er taget stilling til, hvordan Danish 
Design Award samtænkes med INDEX: 
award. 

Reklamekroneværdi på 2,5 
mio. kr. 
 
70 pct. af vindere og 
finalister angiver at deres 
medvirken i designprisen har 
styrket deres 
differentiering/brand i 
markedet på 1-3 års sigt. 
 

Andelen af danske 
virksomheder, der anvender 
design systematisk, stiger fra 
54 pct. i 2018 til 65 pct. i 
2022.  
 

Reklamekroneværdi, 
effektmålingssurvey, 
cases samt DDCs og DIs 
måling af designs 
værdiskabelse i dansk 
erhvervsliv 2020 
(Exploring Design 
Impact). 
 
Værditilvækst beregnes 
vha. survey, hvor 
virksomhederne 
angiver deres 
omsætning og 
meromsætning, som 
kan tilskrives forløbet. 
Derfra beregnes 
værditilvæksten via 
Danmarks Statistik. 
 

2.2. Sprint: Digital 
 
Type B, C, D, E & G 
Vægt 20 pct. 
MRP-midler 2 mio. kr. 
 

8 designere/designbureauer er 
rekrutteret som designfacilitatorer via 
open call. 
 
Der er afholdt en 1-dags workshop for 
designfacilitatorer i træning af et 
fælles sprint-format for programmet. 
 

11 designere/designbureauer er 
rekrutteret som designfacilitatorer via 
open call. 
 
Der er afholdt en 1-dags workshop for 
designfacilitatorer i træning af et 
fælles sprint-format for programmet. 
 

70 pct. af virksomhederne 
har  
-fået tilførsel af ny viden og 
inspiration 
- fået erfaring med at 
arbejde strategisk med 
design 
- fået øget indsigt i 

Den samlede 3-årige indsats 
bidrager til Design 
Societys samlede effektmål- 
sætning med min. 50 mio. kr. 
i privat værditilvækst. 
 
Andelen af danske 
virksomheder, der anvender 

Effektmålingssurvey,  
cases og DDC og DI’s 
måling af designs 
værdiskabelse i dansk 
erhvervsliv 
(Exploring Design Im- 
pact). 
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100 deltagere (SMV’er, 
erhvervsfremmeorganisationer og 
digitaliseringseksperter mv.) har 
deltaget i kick-off konference. 
 
15 SMVer har deltaget i sprintforløb. 
 
80 SMV’er har samlet set deltaget i 2 
digitaliseringsevents. 
 
Der er indledt samarbejde med 3 
erhvervsorganisationer til udbredelse 
af Sprint:Digital. 

150 deltagere (SMV’er, 
erhvervsfremmeorganisationer og 
digitaliseringseksperter mv.) har 
deltaget i kick-off konference. 
 
20 SMV’er har deltaget i sprintforløb. 
 
100 SMV’er har samlet set deltaget i 2 
digitaliseringsevents. 
 
Der er indledt samarbejde med 5 
erhvervsorganisationer til udbredelse 
af Sprint:Digital. 

digitalisering af deres 
virksomhed 
 
25 pct. af virksomhederne 
har: 
-udviklet business case til 
øget digitalisering af deres 
virksomhed 
- er i gang med 
implementering af nye 
digitale produkter /services/ 
tiltag. 

design systematisk, stiger fra 
54 pct. i 2018 til 65 pct. i 
2022. 

Værditilvækst beregnes 
vha. survey, hvor virk- 
somhederne angiver 
deres omsætning og 
mer-omsætning, som 
kan tilskrives forløbet. 
Derfra beregnes 
værditilvæksten via 
Danmarks Statistik. 
 

2.3. Aktiv involvering i 
erhvervsfremmesystemet 
 
Type  
Vægt 5 pct. 
MRP-midler 0 mio. kr. 

DDC har skabt samarbejder med 2 
Erhvervshuse eller andre relevante 
erhvervsaktører. 

DDC har skabt samarbejder med 4 
Erhvervshuse eller andre relevante 
erhvervsaktører og samarbejdet om et 
projekt.   

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne ikke alle er 
defineret.  

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne ikke alle er 
defineret.  

Målemetode afhænger 
af projekternes 
karakter.  

2.4 Aktiv involvering i BLOX-
fællesskabet  
 
Type  
Vægt 5 pct.  
MRP-midler 0,3 mio. kr. 
 

DDC har været involveret i ét projekt 
med andre aktører i BLOXHUB.   
 
 

DDC har været involveret i tre 
projekter med andre aktører i 
BLOXHUB.  
 
DDC har indgået i udviklingsarbejdet 
omkring en international event for 
arkitektur og design, herunder en 
koordineret eventstruktur på 
området. 

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne ikke alle er 
defineret.  

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne ikke alle er 
defineret.  

Målemetode afhænger 
af projekternes 
karakter.  

3. INDEX 
3.1. INDEX: Award 2019 
 
Type A, D 
Vægt 12,5 pct. 
MRP-midler 2,5 mio. kr. 
 

INDEX: Award 2019 er afholdt, og der 
indgår min. 700 nomineringer fra 40 
lande. 
Min. 300 gæster fra min. 18 lande og 

samtlige danske regioner deltager i 

prisuddelingen og relaterede events. 

 

INDEX: Award 2019 er afholdt, og der 
indgår min. 1.400 nomineringer fra 80 
lande. 
Min. 600 gæster fra min. 36 lande og 
samtlige danske regioner deltager i 
prisuddelingen og relaterede events. 
  

Direkte turismeøkonomisk 
effekt 2 mio. kr.  
 
Der er min. 1,5 mio. brugere 
på INDEX:’ website og 
medie- og 
informationsplatforme i 

Andelen af danske 
virksomheder, der anvender 
design systematisk, stiger fra 
58 pct. i 2016 til 60 pct. i 
2020. 
 
Danske nomineringer til 

Turismeeffektmåling, 
reklamekroneværdimål
ing, survey, samt DDC 
og DI’s måling af 
designs værdiskabelse i 
dansk erhvervsliv 
(Design Impact). 
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INDEX: Award 2019 nævnes i min. 250 

artikler i trykte og online medier i 

Danmark og udlandet. 

 

Min.  50.000 ser videoer om INDEX: 

Award, INDEX: Award Finalister og 

Vindere. 

 
Der udvikles koncept for 
kommunikations- og 
marketingsinitiativer, der skal styrke 
danske virksomheders viden om 
INDEX: Award og de globale 
bæredygtighedsmarkeder (UN SDG). 
 
Såfremt INDEX: bestyrelse godkender 
forretningsplan for skalering af INDEX: 
Award Global (MRP2017) udvikles 
koncept for parter-screening og 
involvering.  

INDEX: Award 2017 nævnes i min. 500 
artikler i trykte og online medier og på 
sociale medieplatforme i Danmark og 
udlandet. 
 
Min.  100.000 ser videoer om INDEX: 

Award, INDEX: Award Finalister og 

vindere. 

 
Der igangsættes kommunikations- og 
marketingsinitiativer, der skal styrke 
danske virksomheders viden om 
INDEX: Award og de globale 
bæredygtighedsmarkeder (UN SDG). 
 
Såfremt INDEX: bestyrelse godkender 
forretningsplan for skalering af INDEX: 
Award Global (MRP2017) udvikles 
implementeringsmodeller sammen 
med min. 2 potentielle partnere.  
 
Der er taget stilling til, hvordan INDEX: 
award samtænkes med Danish Design 
Award.  

2019. 
 
Som indirekte effekter 
repræsenterer 
markedsføringen af 
bæredygtigt design 25 mio. 
kr. i 2019.  
 
75 pct. af Finalister til og 
Vindere af INDEX: Award 
angiver, at deltagelsen 
positivt har påvirket deres 
synlighed, skabt relevante 
netværk, øget 
opmærksomhed om 
bæredygtighed samt 
forbedret deres 
kapitaladgang. 
 
Danske virksomheders viden 
om INDEX: Award og de 
bæredygtighedsmarkeder 
(UN SDG) stiger med min. 
30% ift. 2017. 

INDEX: Award stiger i 2021 
med 15%. 
 
Andelen af danske 
virksomheder, der har 
integreret SDG’er i deres 
strategi- og 
forretningsplaner stiger med 
10 % i 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2. Fremme af investeringer 
og vækst i virksomheder med 
fokus på bæredygtighed 
 
Type C/D/E/F/G 
Vægt 5 pct. 
MRP-midler 1,1, mio. kr. 
 

Der etableres i 2019 en 
Venturekapitalfond 2 med en 
kapitalbeholdning på min. 1,5 mio. 
euro. Kapital til fonden rejses fra 
danske og internationale eksterne 
investorer, der herefter etablerer et 
Anpartsselskab og et 
Kommanditselskab, der investerer i 
virksomheder udvalgt fra INDEX: 
Award pipeline. INDEX: modtager et 
management fee for at stille pipeline 
til rådighed for investorer, der ønsker 
at investere i virksomheder med fokus 

Der etableres i 2019 en 
Venturekapitalfond 2 med en 
kapitalbeholdning på min. 1,5 mio. 
euro. Kapital til fonden rejses fra 
danske og internationale eksterne 
investorer, der herefter etablerer et 
Anpartsselskab og et 
Kommanditselskab, der investerer i 
virksomheder udvalgt fra INDEX: 
Award pipeline. INDEX: modtager et 
management fee for at stille pipeline 
til rådighed for investorer, der ønsker 
at investere i virksomheder med fokus 

Som direkte effekt af 
igangsættelse af Fond 2 
investeres der i 2019, 2020 
og 2021 tilsammen 3 mio. 
euro i INDEX:’ netværk og 
pipelinen til INDEX: Award.  
Min. 75% af brugerne 
tilkendegiver, at de igennem 
ressourceplatformen har 
fået specifik viden om og 
konkrete værktøjer, der kan 
styrke deres 
konkurrenceevne ift. SDG-

De virksomheder der har 
opnået investering gennem 
Fond 2 har som direkte 
effekt i 2023 haft en 
gennemsnitlig årlig vækst i 
omsætning eller 
beskæftigelse på min. 10 pct. 
Min. 20 % af brugerne af 
ressourceplatformen har 
som direkte effekt i 2023 
omsat den tilegnede viden til 
SDG-markedsrettede 
produkter og har i 2025 haft 

Opgørelse af 
investeringer i 
involverede 
virksomheder. 
Survey og interviews 
med interessenter.  
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på bæredygtighed. Der anvendes ikke 
MRP-midler til drift af fonden.  
 
På baggrund af INDEX:’ erfaringer fra 
impact investment sektoren 
udarbejder INDEX: et koncept for 
open source informations- og 
rådgivningsmaterialer om 
investeringsmuligheder særligt rettet 
mod danske virksomheder, med fokus 
på bæredygtighed. Formålet er bredt 
at øge danske virksomheder 
muligheder for investeringer og til at 
match-make investorer med danske 
virksomheder og herigennem 
understøtte bæredygtig vækst i 
virksomhederne.  
  
I forlængelse af arbejdet med 
skalering af Design Orbit og Tool Box 
udvikles der et udvidet koncept for en 
digital ressource- og læringsplatform 
specifikt for danske virksomheder og 
investorer indenfor 
bæredygtighedssektoren.   
INDEX: tester og implementerer open 
source informations- og 
rådgivningsmaterialer om 
investeringsmuligheder særligt rettet 
mod danske virksomheder, med fokus 
på bæredygtighed.  
 
Min. 75% af brugerne tilkendegiver, at 
de igennem ressourceplatformen har 
fået specifik viden om og konkrete 
værktøjer, der kan styrke deres 
konkurrenceevne ift. SDG-markedet, 
og adgang til investeringer. 

på bæredygtighed. Der anvendes ikke 
MRP-midler til drift af fonden.  
 
På baggrund af INDEX:’ erfaringer fra 
impact investment sektoren 
udarbejder INDEX: et koncept for 
open source informations- og 
rådgivningsmaterialer om 
investeringsmuligheder særligt rettet 
mod danske virksomheder, med fokus 
på bæredygtighed. Formålet er bredt 
at øge danske virksomheder 
muligheder for investeringer og til at 
match-make investorer med danske 
virksomheder og herigennem 
understøtte bæredygtig vækst i 
virksomhederne.  
  
I forlængelse af arbejdet med 
skalering af Design Orbit og Tool Box 
udvikles der et udvidet koncept for en 
digital ressource- og læringsplatform 
specifikt for danske virksomheder og 
investorer indenfor 
bæredygtighedssektoren. 
INDEX: udarbejder et koncept for 
open source informations- og 
rådgivningsmaterialer om 
investeringsmuligheder særligt rettet 
mod danske virksomheder, med fokus 
på bæredygtighed. 

markedet, og adgang til 
investeringer.  

en gennemsnitlig årlig vækst 
i omsætning eller 
beskæftigelse på min. 10%  
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3.3 Aktiv involvering i BLOX-
fællesskabet  
 
Type B, D, G og H 
Vægt 2,5 pct.  
MRP-midler 0,05 mio. kr. 
 

INDEX' har testet et markedsførings-/ 
investeringsprojekt med relevante 
partnere i BLOX. 
 

INDEX: har indgået i 1 
markedsføring/investeringsprojekter 
med relevante partnere i BLOX.   
 
INDEX har indgået i udviklingsarbejdet 
omkring en international event for 
arkitektur og design, herunder en 
koordineret eventstruktur på 
området. 

 - - 

4. GFA 
4.1. Global Fashion Agenda  
 
Type A 
Vægt 5 pct.  
MRP-midler 0,5 mio. kr. 

GFA udvikler og publicerer 1 Pulse 
rapport i april 2019, i samarbejde med 
seks strategiske partnere fra Europa, 
USA, Asien (3000 downloads af Pulse 
rapporten) 
 
1-2 masterclasses i udvalgte byer 
verden over (herunder 1 i Danmark) 
 
 

GFA udvikler og publicerer 1 Pulse 
rapport i april 2019 samt 1 CEO 
Agenda i januar 2019, i samarbejde 
med seks eller flere strategiske 
partnere (6000 downloads af Pulse 
rapporten og 2000 downloads af CEO 
Agenda) 
 
1 rapport om fremdriften i 2020 
Circular Fashion System Commitment 
 
2-4 masterclasses i udvalgte byer 
verden over (herunder 2 i Danmark) 
 
GFA indgår i opfølgningen på 
anbefaling 16.1,fra vækstteam for 
kreative erhverv, om at understøtte 
eksport af dansk bæredygtig mode. 

GFA repræsenterer en 
direkte effekt i form af 
reklamekroneværdi på 20 
mio. kr. i global 
medieomtale af bl.a. Pulse 
of the Fashion Industry, CEO 
Agenda og 2020 
Commitment  
 
50 pct. af respondenterne 
angiver hhv., at deres 
deltagelse i 2020 
Commitment understøtter 
deres arbejde med 
bæredygtig omstilling i 
modebranchen, og at de 
gennem bæredygtig 
omstilling forventer at 
forbedre deres 
konkurrencekraft, og at de 
via GFA får bedre adgang til 
relevant viden 
 
Downloadsene indikerer 
antallet af læsere af Pulse 
rapporten og CEO 
Agendaen, hvilket er direkte 

Globalt set er modebranchen 
ikke bare en af verdens 
største industrier, den er 
også en af verdens mest 
ressourcekrævende 
industrier. Modebranchens 
grønne omstilling er derfor 
essentiel og kan 
fremskyndes gennem 
satsning på videntilførelse, 
nye løsninger og cirkulære 
forretningsmodeller 
 
GFA har potentiale til at tage 
globalt lederskab på denne 
omstilling 
 
Modevirksomheder 
implementerer 
bæredygtighed og branchens 
“pulse score” er steget til 90 
i 2030 (i 2018 var den steget 
til 38 fra 32 året forinden)  
 

Reklamekroneværdi og 
“pulse score” 
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videnstilførsel til branchen. 

4.2. Copenhagen Fashion 
Summit 
 
Type A 
Vægt 7 pct. 
MRP-midler 1,1 mio. kr. 

GFA gennemfører Copenhagen 
Fashion Summit (CFS) i maj 2019 samt 
øvrige events, herunder Youth Fashion 
Summit, min 2 CEO roundtables og 
andre netværks- og 
vidensarrangementer (møder for og 
med højtstående branchedirektører, 
politikere, embedsmænd) 
 
Mængden af international omtale 
stiger med 15 pct. i forhold til CFS 
2018 
 
Der deltager 800 personer fra 35 
forskellige lande. Andelen af 
deltagende virksomhedsledere (c-
suite) stiger med 3 pct. i forhold til CFS 
2018 
 
 
 
 

GFA gennemfører Copenhagen 
Fashion Summit (CFS) i maj 2019 samt 
øvrige events, herunder Youth Fashion 
Summit samt min 4 CEO roundtables 
og andre netværks- og 
vidensarrangementer (møder for og 
med højtstående branchedirektører, 
politikere, embedsmænd) 
 
Mængden af international omtale 
stiger med 30 pct. i forhold til CFS 
2018 
 
Der deltager 1000 personer fra 40 
forskellige lande. Andelen af 
deltagende virksomhedsledere (c-
suite) stiger med 5 pct. i forhold til CFS 
2018  
 

CFS repræsenterer en 
direkte effekt i form af 
reklamekroneværdi på 50,5 
mio. kr. fordelt med 50 mio. 
kr. i global omtale og 0,5 
mio. kr. i national omtale  
 
CFS realiserer en direkte 
turismeøkonomisk effekt på 
7 mio. kr. 
 
75 pct. af respondenterne 
angiver hhv., at deres 
deltagelse i CFS understøtter 
deres arbejde med 
bæredygtig omstilling i 
modebranchen, og at de via 
CFS får bedre adgang til 
relevante partnere eller 
kontakter 
 
Indsatsen bidrager direkte 
med min. 4 mio. kr. i privat 
værditilvækst som følge af 
turismeøkonomiske effekter. 

Indsatsen bidrager til 
branding af Danmark – og 
København – som 
kompetencecenter for grøn 
innovation og 
bæredygtighed. Desuden 
styrkes danske 
modevirksomheders 
konkurrenceevne, da 
bæredygtighed antages som 
et stigende 
konkurrenceparameter og 
indsatsen er med til at 
fastholde Danmarks position 
som ledende destination for 
bæredygtige løsninger 
indenfor modebranchen  
 

Turismeøkonomiske 
effekter, VisitDenmarks 
prognosemodel (ift. 
værditilvækst) 
reklamekroneværdi og 
survey  

4.3. Innovation Forum 
 
Type C/D 
Vægt 2,5 pct. 
MRP-midler 0,8 mio. kr. 
  

GFA udvikler og gennemfører 
Innovation Forum i forbindelse med 
CFS med fokus på virksomhedsrettede 
arrangementer og præsenterer 40 
udstillere af løsninger til 
modebranchens grønne omstilling.  
Totalt set deltager min. 100 
virksomheder heraf 30 danske 
virksomheder 

GFA udvikler og gennemfører 
Innovation Forum i forbindelse med 
CFS med fokus på virksomhedsrettede 
arrangementer og præsenterer 50 
udstillere af løsninger til 
modebranchens grønne omstilling 
 
Totalt set deltager min. 200 
virksomheder heraf 50 danske 
virksomheder 
 

40 pct. af respondenterne 
der deltager ved Innovation 
Forum forventer, at deres 
deltagelse genererer nye 
forretningsrelationer 
 
75 pct. af respondenterne 
der deltager ved Innovation 
Forum forventer, at få ny 
viden omkring bæredygtige 
løsninger 

Indsatsen kaster indirekte 
effekter af sig, der ikke kan 
værdisættes eller måles 
 
De faciliterede 
forretningsmøder kan bl.a. 
være medvirkende til øget 
omsætning samt etablering 
af nye og fordelagtige 
partnerskaber. 
Bæredygtighed og 

Survey  



  

21 af 23 

 

GFA afsøger løbende mulighederne for 
at få flere danske udstillere 
repræsenteret. 
 

 ansvarlighed er et stigende 
udviklings- og 
afsætningsparameter, 
hvorfor dansk mode har en 
gylden mulighed for at 
honorere den stigende 
efterspørgsel samt vinde nye 
markedsandele og en global 
førerposition 

4.4 Aktiv involvering i BLOX  
 
Type B, D, G og H 
Vægt 0, 5 pct. 
MRP-midler 0,1 mio. kr. 

GFA har været involveret i 1 relevant 
projekt med andre aktører i BLOXHUB. 

GFA har været involveret i 2 relevante 
projekter med andre aktører i 
BLOXHUB 

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne endnu ikke er 
defineret. 

Der kan ikke opsættes mål, 
da projekterne endnu ikke er 
defineret. 

Målemetode afhænger 
af projekternes  
karakter. 

5. CFW 

5.1 Copenhagen Fashion 
Week (CFW)  
 
Type: A 
Vægt: 4,75 pct. 
MRP-midler: 0,6 mio. kr.  

CFW fremlagde i foråret 2017 en 
strategi for, hvordan kommende 
modeuger skal udformes og 
eksekveres, hvilken rolle CFW-
kontoret skal bidrage med samt 
hvordan denne skal finansieres 
langsigtet. Målet er at nå en 
finansieringsmodel, der rummer lige 
dele offentlige og private bidrag. 
Strategien opdateres i foråret 2019. 
 
CFW gennemfører Copenhagen 
Fashion Week (CFW) i januar 2019 og 
august 2019 samt afholder møder for 
og med højtstående 
brancheinteressenter i arbejdet med 
at fremme samarbejdet i den danske 
modebranche på tværs af 
organisationer.  
 
Antallet af internationale pressefolk 

CFW fremlægger i Q1 2019 en plan 
for, hvorledes kommende modeuger i 
2019 skal udformes og eksekveres, 
samt hvilken rolle CFW-kontoret skal 
bidrage med, og hvordan denne rolle 
skal finansieres langsigtet. Målet er at 
nå en finansieringsmodel, der rummer 
lige dele offentlige og private bidrag. 
 
CFW tilstræber at fundraise 6 mio. kr. 
til CFW i januar 2019 og august 2019 
gennem salg, sponsorater og 
offentlige tilskud. 
 
CFW indgår i opfølgningen på 
anbefaling 16.1, fra vækstteam for 
kreative erhverv, om at understøtte 
eksport af dansk bæredygtig mode. 

Reklameværdien som 
Copenhagen Fashion Week i 
2015-2017 har genereret på 
online medier var i Danmark 
15,4 millioner DKK og globalt 
set 196,7 millioner DKK. 
 
Reklameværdien som 
Copenhagen Fashion Week i 
2015-2017 har genereret på 
sociale medier var i Danmark 
1,04 millioner DKK og globalt 
set 73,6 millioner DKK. 
 
Hver modeuge skaber en 
turismeomsætning på min. 
66 mio. kr. 
 
Indsatsen bidrager hver 
modeuge (to gange årligt) 
med min. 38 mio. kr. i privat 

Modeugen er den primære 
afsætningskanal for eksport 
af dansk mode. 
Eksporttallenes udvikling år 
for år kan med fordel 
medregnes, men det 
vurderes for usikkert at 
opstille mål ex ante. I 2016 
var branchens samlede 
omsætning på 44,4 mia. 
DKK, i 2017 45 mia. DKK. Den 
samlede eksport af 
beklædning udgjorde i 2016 
27,4 mia. DKK, i 2017 28,7 
mia. DKK. Ifølge tal fra 
McKinsey tegner det globale 
tøjsalg i 2018 til at blive 3-4% 
højere end i 2017. 
 

Turismeøkonomiske 
effekter, VisitDenmarks 
prognosemodel (ift 
værditilvækst),  
reklamekroneværdi og 
survey. Evt. eksporttal 
for modebranchen.  
Værditilvæksten 
beregnes på baggrund 
af  
VisitDenmarks 
prognosemodel. 
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tilstræbes en stigning med 5 pct. i 
forhold til CFW februar 2018 og august 
2018. 
 
CFW fundraiser 6 mio. kr. til CFW i 
januar 2019 og august 2019 gennem 
salg, sponsorater og offentlige tilskud. 

værditilvækst som følge af 
direkte afledte 
turismeøkonomiske effekter 
i Danmark. 

5.2 Indflytning og aktiv 
involvering i BLOX  
 
Type B, D, G og H 
Vægt 0,25 pct. 
MRP-midler 0,05 mio. kr. 
 
 

CFW flytter 1. november 2018 til 
BLOXHUB FMG. Indflytningen er i 2019 
gennemført. 
 
CFW indgår i BLOXHUB fællesskabet og 
søger at samarbejde og indgå i 
relevante projekter. Det betyder for 
CFW’s vedkommende at indgå i 
synergisamarbejder og 
sparringsprocesser på tværs af DS-
organisationer for at optimere og 
bruge de enkelte aktørers erfaring 
indenfor eventafvikling, 
produktionsprocesser, 
kommunikations- og pressenetværk. 

Indflytningen er gennemført, og CFW 
har været involveret i 1 projekt med 
andre aktører i BLOXHUB.  
 
CFW indgår i BLOXHUB fællesskabet 
og søger at samarbejde og indgå i 
relevante projekter. Det betyder for 
CFW’s vedkommende at indgå i 
synergisamarbejder og 
sparringsprocesser på tværs af DS-
organisationer for at optimere og 
bruge de enkelte aktørers erfaring 
indenfor eventafvikling, 
produktionsprocesser, 
kommunikations- og pressenetværk. 

- - - 
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4. Formalia og påtegning 

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Design Society og Erhvervsministeriets 

departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2019 og gælder for hele 

2019. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige 

bevillinger afhænger af årets finanslov. 

 

2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, 

som Design Society ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatmål 

ikke kan nås. 

 

3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke beføjelser og ansvar. 

Design Society har stadig det sædvanlige ansvar efter gældende lovgivning og 

hjemmelskrav, hvor budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, 

medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Design Society har 

ansvaret for at sikre, at de aktiviteter og initiativer, som fonden og dets datterselskaber 

opstarter, iagttager reglerne om statsstøtte. Såfremt Design Society er i tvivl om, hvorvidt 

en specifik aktivitet vil være i strid med statsstøttereglerne, kan Design Society anmode 

Erhvervsministeriet om bistand til vurdere dette.  

 

4. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for 

mål- og resultatstyring i staten. 

 

5. Endvidere henvises til de tilsagnsvilkår, der aftales mellem Design Society og 

Erhvervsministeriet. Tilsagnsvilkårene angiver de nærmere betingelser for udbetaling af 

tilskuddet og dets anvendelse samt krav til regnskabsaflæggelse og revision. 

 

6. Status på mål- og resultatplanen rapporteres en gang årligt til Erhvervsministeriet og skal 

anvise, hvilke eventuelle korrigerende handlinger Design Society vil iværksætte for at 

opfylde målene. Ud over den årlige egentlige rapportering, giver Design Society også hvert 

år en midtvejsstatus på opfyldelse af MRP’en. Både den årlige afrapportering og 

midtvejsstatus sker i samme format for alle datterselskaberne, og hvert datterselskab har 

ansvar for at overholde deadlines og formater.  

 

7. Design Societys direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og 

resultatplanen samt eventuel genforhandling. 

 

8. Design Societys bestyrelse har ansvaret for at sikre, at datterselskaberne til enhver tid 

har den fornødne likviditet til rettidigt at kunne gennemføre alle resultatmål i nærværende 

mål- og resultatplan. 

 

København den 25. februar 2019 

 

 

_____________________________ 

Departementschef Michael Dithmer 

 

København den                         2019 

 

 

_____________________________ 

Bestyrelsesformand Michael K. Rasmussen 
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