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LEDER

Vil du have
en time
forærende?
GØR DET MULIGT AT BYGGE DRØMME

24 timer er ikke altid nok
– når man er iværksætter.

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening

Til gengæld er det blevet sejt at være
iværksætter. Men på trods af tårnhøj
prestige er Danmark stadig det land i
EU, hvor færrest har reel intention om
at blive iværksætter. Vi er også det land,
som har det laveste antal selvstændige
i forhold til den samlede beskæftigelse.
Og der er heller ikke kommet flere iværksættere de sidste 15 år. Det årlige antal
af nye iværksættere ligger på et lavt og
stabilt niveau.
Iværksætteriet står alt for stille i Danmark, mens vi samtidig fyrer ikke mindre end 4,7 milliarder skattekroner af
årligt på et erhvervsfremmesystem, der
holder 2.000 offentligt ansatte i beskæftigelse. Længe leve lønmodtagerne!

Den faktuelle udvikling i iværksætteriet
står i skarp kontrast til alle historierne
fra politikere, medier og organisationer,
der tegner et lyserødt billede af iværksættertilværelsen. Jeg ved godt, at de
fleste vælger at blive iværksætter af andre grunde end økonomi, men der skal
være mening med galskaben. For Dansk
Iværksætter Forening er der derfor al
mulig grund til at slås politisk for bedre
vilkår.
Vi skal kæmpe for, at det bliver lettere og mere attraktivt at skabe vækst
og beskæftigelse i Danmark. Væk med
benspænd, bøvl og misundelsesskat.
Dagligt tager vi kampen op med endeløse rækker af scient pol’ere i ministerier,
styrelser og ikke mindst på Christiansborg. Det er mennesker med et stort ansvar, men med et mindset uendelig langt
fra iværksætternes dagligdag, værdisæt
og holdning til risiko.

højere. Og vi skal styrke vores økonomiske fundament, så vi har midler til
at sætte flere agendaer over for beslutningstagerne. Derfor lancerer vi nu vores
nye erhvervsklub, hvor ambitionen er at
bringe politikere og etablerede virksomheder tættere på iværksætterne.

Du har bevist, at du har modet og energien. Måske også tiden.
Men er din tid bedst brugt på også at lave løn selv?
Modsat dig, så laver vi ikke andet. Lad os klare alle rutiner med løn,
skat, overenskomster, pension, ATP, feriefonde, statistik og hvad
der ellers følger med, så du kan holde fokus på din forretning.

På folkemødet på Bornholm afbryder vi
skåltalerne og afslører alle de tomme
løfter. Iværksættere har ganske enkelt
ikke fortjent at knokle til bistandssats.
Som Iværksætterrådets formand og højt
profileret iværksætter Tommy Ahlers så
fint har udtrykt det: Vi skal gøre vilkårene bedre for alle dem, der bygger sine
drømme i stedet for at nøjes med kun
at drømme. Det kan jeg fuldt ud tilslutte
mig, så lad os starte der!

Se, hvordan du udnytter din tid bedst. Start her:

GRATIS GUIDE:
Den første medarbejder
Hent den på:

dataløn.dk/iværksætter
10336

k

ontanthjælpsmodtagere lever mere
fyrsteligt end mange iværksættere.
Ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik tjener 40 procent af
alle selvstændige kun, hvad der svarer
til højeste kontanthjælp eller derunder.
Ja, læs det lige en gang til – den er god
nok. Eller rettere, det er deprimerende
nok. Vi taler altså om mennesker, der
tager en høj risiko – ikke blot for sig selv,
men for hele samfundet. De satser det
hele og lever for en økonomi ringere end
kontanthjælpsmodtagerne.

dataløn.dk/iværksætter

Eller ring 72 27 90 14 og få en snak om, hvordan du får styr på
løn og personale uden at bruge så meget tid.

Det er en nødvendig og vedholdende
indsats, der skal til, hvis vi skal lykkes
med at rykke Danmark op i verdenstoppen for iværksætteri. Derfor har vi brug
for et endnu stærkere DIF.
Vi skal have flere medlemmer i foreningen, så vores stemme bliver endnu
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SÅDAN BRUGER DU SNAPCHAT I DIN MARKEDSFØRING

IVÆRKSÆTTERI DER KAN REDDE LIV
Lægen og iværksætteren bag Neurescue, Habib

Selv den mindste virksomhed kan få gavn af annonce-

Frost, er aktuel som aldrig før. Læs hans rejse fra
akutlægebilen til Forbes Top 30.

ring på Snapchat. Head of SEO hos Obsidian Digital Sasa

Kovacevic guider dig i dine annonceringsmuligheder.

FYR OP FOR IVÆRKSÆTTERBLUSSET

DEN FØRSTE MEDARBEJDER ER DEN VIGTIGSTE PARTNER

Er Danmark et iværksætterland? Myterne om succesfulde danske iværksættere stortrives, men

At ansætte sin første medarbejder er noget

reelt har iværksætteriet faktisk stået stille en årrække herhjemme. Læs her hvorfor og hvordan

ganske særligt. Som det første kys. Bliv gearet til

de seneste opgørelser fra Verdensbanken gør Danmark til et middelmådigt opstartsland.

at klare dig i gennem processen.
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KAN DU IKKE SÆLGE DIN IDÉ, HAR DU INGEN IDÉ

Telepristjek.dk har testet forskellige udbydere og erhvervsabonnementer.
Læs og lær hvad du skal være opmærksom på, når du vælger et erhvervs-

Mangler du struktur og er du bange for at sæl-

abonnement.

ge? Få styr på din salgsproces med salgscoach
Reduan Arrahaoui.

TOMMY AHLERS GREB CHANCEN OG BLEV HERRE I EGET LIV

IKEA-HACK SOM FORRETNINGSIDÉ
Virksomheden der står bag fronterne til IKEA-køkkener er vokset ud
over Danmarks grænser. Læs om opstarten “over-there” og hvorfor det

Dette magasins profil er iværksætter og investor Tommy Ahlers. Han færdes på
businesslivets solside. Læs her om hans passion for forandring og hvordan han
stortrives i rollen som rådgiver for regeringen.

at overkomplicere ting ofte dræber selv den bedste iværksætteridé.

FÆLLESSKAB - NØGLEN TIL MERE IVÆRKSÆTTERI

MIN GENIALE IDÉ

Vækstpotentialet bliver langt fra udnyttet tilstrækkeligt. Flere af de
små virksomheder skal vokse. Læs her om formand for Iværksætter-

Stifter af Roccamore, Frederikke Antonie, med en
opsang til iværksættermiljøet om de gode idéer og
det benhårde arbejde, der følger med.

panelet, Tommy Ahlers, budskaber og anbefalinger til Regeringen.

DANSK IVÆRKSÆTTER FORENING PRÆSENTERER ERHVERVSKLUBBEN

STARTUP NEWS

Et nyt tilbud for investorer og beslutningstagere. Erhvervsklubben er et unikt netværk, der
forbinder det etablerede erhvervsliv med iværksættere og politikere. Du kan nu melde dig og få
adgang til et personligt netværk.

Nyheder og indsigter fra det danske
iværksættermiljø serveret
af TechSavvy Media.
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IVÆRKSÆTTEREN
ER TILBAGE!
ringen om, hvordan det bliver lettere og
mere attraktivt at starte virksomhed i
Danmark. Du får historien om den unge
læge Habib Frost, som med Neurescue
har opfundet et computerstyret ballonkateter, der har potentiale til at redde
mennesker fra at dø af hjertestop. Du får
historien om danske Reform, der med
sit Ikea-hack har høstet international
anerkendelse af store amerikanske medier som Dwell, Elle Decor og NY Times.

Af Alex Randrup Thomassen

D

er diskuteres meget i medierne
for tiden, hvad vort land skal leve
af i fremtiden. I foråret har alle
fablet om disruption. Regeringens
Disruptionråd arbejder i øjeblikket på
forslag til, hvordan Danmark bedst
griber mulighederne i den teknologiske
udvikling. Regeringens Iværksætterpanel kaster snart lys over, hvordan
rammevilkårene for både iværksættere
og vækstvirksomheder i Danmark bliver
bedre.
Mens vi venter i spænding på både
Disruptionrådets og Iværksætterpanelets anbefalinger og idéer til, hvordan
Danmark udbygger et arbejdsmarked
med dynamik og bliver et førende
iværksætterland, dykker vi i denne
udgave af Iværksætteren ned i den gode
iværksætteridé.

Vi har fået tudet ørerne fulde af, at vi
lever i en verden, der er så foranderlig,
at det kan være uhyre svært at vide, om
ens iværksætteridé også er den gode
forretningsmulighed. Som udgangspunkt har mantraet været, at hvis der er
et problem, er der sandsynligvis også en
forretningsmulighed. Det kan på sin vis
også være korrekt. Sikkert er det i hvert
fald, hvis der ikke eksisterer et problem,
er der ingen forretningsmulighed. Du
bliver i dette nummer klogere på iværksættere, der har gået hele vejen. Dem,
der har fundet et hul i markedet, identificeret kunder og høstet fortjeneste.

Du bliver klogere på Snapchat og de
annoncemuligheder, mediet tilbyder
iværksættere. Hvem ved? Måske kan du
drage fordel af det, når du vil ramme din
målgruppe.
Desuden præsenterer Dansk Iværksætter Forening Erhvervsklubben. Et
helt nyt forum, hvor alle aktører med
interesse i iværksætteri kan mødes og
drøfte nye muligheder, hvad enten de er
politiske eller kommercielle.

Du møder i denne udgave Iværksætterpanelets formand Tommy Ahlers. En
serieiværksætter, der nu har fået ansvaret for at komme med forslag til Rege-

GOD LÆSELYST!
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IVÆRKSÆTTERI DER
KAN REDDE LIV:
Iværksætter Habib Frost er aktuel som aldrig før. Han er
udråbt til at være blandt de 30 under 30 inden for kategorien “Teknologi” på Forbes samlede liste. Han vandt suverænt IT-iværksætterkonkurrencen Guldæg 2016, og i foråret
hentede han 26 millioner til sin virksomhed, der baner
vejen for en lancering af hans hjertestarter inden for et års
tid. Mød her den unge læge og iværksætter, der står bag
virksomheden Neurescue og opfindelsen af samme navn.
Iværksætteren har haft fornøjelsen af at interviewe Habib
Frost om hans rejse som iværksætter, gode iværksætteridéer og hvorfor det gavner en iværksætter, hvis man
skiller sig ud.

Af Karina Hartmann & Cecilie Fuhlendorff

V

i starter der, hvor idéen til
Neurescue opstod. Habib Frost
har fortalt historien før og
indleder med at sige, at han
egentlig ville ønske, at han kunne
sige, at starten var mere legefuld, da
det ville være lettere at fortælle den
igen. Blandt andet fordi han erkender,
at han nok er mere legende anlagt
end sin omgangskreds, men også
fordi den egentlige idé startede ved et
mere tragisk tilfælde.
- Jeg var på et klinikophold med
akutlægebilen i København, hvor vi to
gange samme dag oplevede ikke at
kunne redde den patient, vi stod med.

Begge patienter havde fået hjertestop:
først en lille pige på blot fire måneder
og senere samme dag en kvinde i
30’erne. Når man er ude med akutlægebilen, er det nu og her, det foregår.
Begge gange var vi hurtigt ude ved
patienten, og vi havde alle de nuværende apparater med til at behandle
patienten. Jeg ved godt, at man ikke
altid kan redde alle, men denne dag,
med den lille pige og den unge kvinde, var det svært ikke at blive berørt
af det. Jeg var helt knust. Jeg vidste
ikke, hvad jeg ville gøre ved det, men
jeg vidste, at jeg gerne ville gøre noget
ved det. Herfra begyndte idé- og tankeprocessen, siger Habib Frost.
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Den nøgne idé er ikke meget værd i sig selv. Der er en
masse involveret i at gøre en idé til et relevant patent
og en funktionel prototype og siden hen et masseproducerbart produkt. Deri ligger det benhårde stykke
arbejde.

dirigerer blodet rundt til de organer,
der har mest brug for det ved et hjertestop. Det kan hjælpe til at få gang i
hjertet igen og mindsker samtidig risikoen for hjerneskader hos patienten.
Selvom han var igennem en masse
idésortering i opfinderprocessen, så
mener Habib Frost, at det er vigtigt
at lade sig selv få en masse dårlige
idéer, inden man rammer hovedet på
sømmet.

Han mener ikke, at man som iværksætter er nødt til at opfinde alt fra
bunden, hvis man kigger sig om.
Derfor må man stille sig kritisk over
for alt det, der allerede eksisterer, se
muligheder for at mikse tingene på ny
og ikke lade nogen antagelser forblive
uberørte.
- Man må stille spørgsmål og prøve
ting af for at komme frem til ny viden.
Selvfølgelig kan man ikke have alle
læger til at rende rundt og prøve ting
af. Det er vigtigt, at man har en vished
om, at man får plan A-behandling.
Men når Plan A ikke virker, er det også
vigtigt, at vi samtidig har folk, der
undersøger, om vi kan stå klar med en
Plan B, siger Habib Frost.

Før de gode idéer kommer de
dårlige
Efter den tragiske tur med akutlægebilen begyndte Habib Frost at tænke
over, hvordan man kunne skaffe
mere tid til at redde patienter med
hjertestop. Han kunne se, at løsningen måtte handle om at skaffe mere
tid til lægerne, uden det gik ud over
patienternes helbred. Det handlede
om blodforsyning til hjernen, og de
kritiske minutter som man som læge
har brug for flere af.
- Min første tanke var i retningen af
en hjertelungemaskine, som kun blev
koblet til hovedet. Det var åbenlyst

- Man skal kaste sig over undersøgelsesarbejdet med alle de halvdårlige
idéer, for når du bliver klogere på,
hvorfor en bestemt løsning ikke virker,
bliver du samtidig klogere på, hvorfor
noget andet kunne virke. For hvert nyt
tankeeksperiment slog jeg nye data op
og lavede så meget som muligt på papirstadiet. Der er et udtryk, der lyder:
”Fail fast”. Det betyder, at man skal få
så mange fejltrin som muligt overstået så tidligt i processen som muligt.
De idéer, du sorterer fra på papiret, har
ikke kostet dig så meget, men hjælper
dig hurtigere tæt på de idéer, der faktisk kan gå hen og blive til et realistisk
produkt. Og glem så alt om, at du skal
kunne servere de bedste idéer fine og
færdige på et sølvfad for dine interessenter fra begyndelsen, siger Habib
Frost.

for mig, at dette ikke var svaret, men
det var en tanke til fortsat inspiration. Jeg var også omkring en løsning,
hvor man satte en baderingslignende
ting ind, som omledte blodet således,
at blodtrykket ikke faldt så drastisk i
hjernen som i den nedre del af kroppen. Tanken her går igen i Neurescue,
men jeg kan lige så godt sige det, som
jeg ser det: Man skal finde på rigtig
mange idéer, før man kan komme på
noget godt. For hver idé, jeg kunne afskrive, blev jeg meget klogere på, hvad
der kunne være den rigtige løsning,
siger Habib Frost.

Her taler han af erfaring og indrømmer, at den idéforfængelighed, han
også har oplevet hos sig selv, ikke
holder. Selvom man ønsker, at den idé,
man præsenterer, skal være finpudset
og fremstå perfekt og gennemarbejdet, så er det ikke muligt, mener han.

Idéen, der blev til virkelighed, var et
computerstyret ballonkateter, som
10

I stedet bør man fokusere på at være
eksperimenterende langt hen i udviklingsprocessen og huske ikke at lade
sig slå ud af et nej.
- Du kan ikke vente med at præsentere det, du sidder med, til det er helt
nydeligt og færdigt. Og det er ikke nødvendigvis de første, du præsenterer
din idé for, som er interesseret i den.
Selvom det gør ondt at få en afvisning,
så er tilbageholdenhed og forfængelighed, i forhold til dine egne idéer, din
værste fjende. Det duer ikke at vente
og køre overdreven hygiejnekontrol på
dine tanker. Man bliver nødt til at give
sig selv lov til at være eksperimenterende og legende, siger Habib.

Milepæle i Neurescue
Som førstegangsiværksætter var det
også en stor oplevelse for Habib Frost,
da han ramte de milepæle, der skulle
være med til at få gang i virksomheden og udbrede Neurescue.
- Den første funding var en stor
milepæl. Det var et solidt vindstød
i ryggen til at komme videre. Som
førstegangsiværksætter uden patent
og uden et hold var det også et virkelig
stort skulderklap. Jeg kunne på det
tidspunkt langt fra præsentere en
færdig prototype, men jeg præsenterede, hvor jeg var, og hvad jeg havde.
Jeg indrømmede mine mangler, men
jeg viste, at jeg gerne ville levere det
benhårde stykke arbejde, der kommer,
efter idéen er på plads, siger Habib

Frost.
Derudover nævner han, dengang han
så den første prototype på Neurescue’s kateter i Boston som et stort
øjeblik.
- Det gjorde indtryk. Det var sjovt og
surrealistisk at lave den første test på
en model med gummirør, der simulerede blodkarrene, siger Habib Frost.
I det hele taget har han svært ved at
vælge, hvad der er mest interessant
ved at være iværksætter og være i fuld
gang med et projekt som Neurescue.
Han fremhæver dog, at det at være
læge for mange mennesker på én
gang betyder noget.
- Det gør ikke en mindre læge, at man
ikke direkte har med patienterne at
gøre. Det sjove er at være læge for rigtig mange mennesker på samme tid,
siger Habib Frost.
Som iværksætter er hele processen
med at starte en ny virksomhed dog
ikke altid lutter lagkage. Habib Frost
kommer fra en lægeverden, hvor næsten alt, man laver til hverdag, handler
om at forbedre og redde liv, og derfor
skulle han tænke ud af boksen, da
han skulle træde ind i erhvervsverden
og sælge sin idé til forretningsfolk,
der ofte tænker økonomisk. Så hvad
gør man, når man ikke kun kan sælge
sin idé på, at den kan redde liv, fordi
det argument er en kliché, når man
kommer fra lægeverden?
- Jeg har måttet lære, at når man be11
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Synergien mellem videnskaben og forretningslivet er noget, vi skal have øjnene åbne for, hvis
vi virkelig skal excellere inden for videnskaben. I Danmark ligger vi rigtig langt fremme rent
fagligt og etisk, men vi kunne godt gøre det bedre rent forretningsmæssigt.

skæftiger sig med Life Science-industrien, så er alt, hvad man vil komme
på banen med, noget som vil kunne
gøre noget godt for mennesker. Alle,
der arbejder i denne industri, arbejder for noget godt. Derfor er det ikke
et godt salgsargument i sig selv, at
Neurescue er en opfindelse, der kan
øge sandsynligheden for at redde patienter med hjertestop eller voldsomme blødninger. Jeg har måttet lære
at finde de rigtige argumenter og den
rigtige forretningsmodel, og fortælle at
det både er noget godt for lægevidenskaben, og at det er en bedre forretning end alle de andre, der kommer
fra mit felt. Jeg er vokset meget her,
og jeg har ændret fokus i forhold til
at fortælle om mit projekt. Et unikt
argument med Neurescue i forhold til
de store industrispilleres eksisterende produkter er, at når patienter får
hjertestop og kan bringes til avancerede terapier med Neurescue, som
de ellers ikke ville i dag, er der nu en
lang række andre produkter og senere
behandlinger, der pludseligt bliver
mulige. Disse produkters omsætning
kan nu øges, som led i processen med
at bringe patienterne tilbage til deres
arbejdspladser og familier. Og dette er
i særdeles interessant for de største
industrispillere, siger Habib Frost.

Skil dig ud
Spørger man Habib Frost, hvad det
bedste råd, han kan give videre, er,
siger han uden tøven, at man skal
omgive sig med så mange folk som
muligt, der tænker anderledes end en
selv. Det øger både fagligheden og giver plads til, at man kan udfordre sine
egne og andres idéer, mener han.
- Det er en fælde at omgive sig med
folk, der er som én selv. Du skal om-

give dig med mennesker, der har en
anden faglighed end dig selv, og som
tænker på en anden måde, end du gør,
fordi I får øje på forskellige ting. Det
gælder både på selve idéstadiet, men
også senere i processen, siger Habib
Frost.
Han understreger også, at selvom
ens idé kan være meget teknisk i sin
udførelse, eller den kommer fra et
videnskabstungt sted, så behøver den
ikke at være hverken dyrere eller tage
længere tid at føre ud i livet.

Bland videnskaben og
forretningslivet
Det, at omgive sig med folk der er og
tænker anderledes, er også noget, som
Habib Frost vil opfordre til i Danmark,
når det gælder både videnskabs- og
iværksætterverden.
- Jeg oplever, at når der bliver talt om
at være iværksætter, så har det her i
Danmark fået en klang af, at man er
god til online købmandskab eller er et
par gutter, der sidder i en kælder og
koder. Vi skal lære at byde videnskaben og videnskabsfolkene velkommen
i iværksætterfamilien. Det er nok også
i høj grad sådan, at videnskaberne
ikke er så gode til at gøre opmærksomme på sig selv, men eksempelvis
er vi stærke ingeniørteknisk i Danmark, og vi er rigtig gode til user experience. Det bør også få anerkendelse,
for der foregår meget, der er utrolig
værdifuldt bag kulisserne, fastslår
Habib Frost.
Habib understreger, at vi i Danmark
skal have øjnene op for, hvordan
forretningslivet kan hjælpe videnskabelige felter i fremtiden.

Man bliver nødt til at give sig selv
lov til at være eksperimenterende og legende.

- Du bliver nødt til at have mange
forskellige dygtige mennesker samlet
for at kunne tænke grundlæggende
nytænkende. Både set i forhold til enkelte virksomheder, men også hvis vi
tænker bredere endnu. Derfra hvor jeg
sidder nu, vil jeg påstå, at man godt
kan lære en ingeniør eller en læge at
tænke kommercielt. Synergien mellem
videnskaben og forretningslivet er
noget, vi skal have øjnene åbne for,
hvis vi virkelig skal excellere inden for
lægevidenskaben. I Danmark ligger
vi rigtig langt fremme rent fagligt og
etisk, men vi kunne godt gøre det bedre med at få klinikere til at samarbejde med forretningslivet, siger han.
Vi skal ikke være så bange for at tænke kommercielt herhjemme, forklarer
Habib Frost.
Han mener, at selvom vi er dygtige,
hvad angår behandling og forskning,
så har vi paraderne oppe.
- I Danmark er der præcedens for høj
faglighed og verdens højeste tillidsniveau, hvilket jeg til fulde bifalder,
men det at tænke kommercielt er ikke
nødvendigvis en dårlig eller farlig ting.
Det er de private midler, der gør, at
man kan teste i skala og realisere et
produkt. Og selvom jeg understregede
det med, at man skal forsøge at få så
mange ideer testet på papirstadiet,
da det ikke koster så meget at fejle på
papiret, bliver vi jo nødt til også at teste med fysiske prototyper. Det koster
at fejle, når det er enkeltkomponenter,
der skal udskiftes og testes mange
gange, og dette sker næsten udelukkende med midler fra det private
erhvervsliv, afslutter Habib Frost.
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FYR OP FOR
IVÆRKSÆTTERBLUSSET

ges som et mål for iværksætterilysten
i samfundet.

Gang i stillestående
iværksætteri
Nok er antallet af selskaber, der
CVR-registreres, vokset med omkring 60 procent siden 2001, men
reelt har niveauet for iværksætteri
ikke bevæget sig. Faktisk er kun hver
tredje nyregistrerede CVR-nummer
i dag en iværksættervirksomhed,
mens det var hver anden umiddelbart
efter årtusindskiftet. Med andre ord
fylder iværksættervirksomhederne i
dag mindre i det samlede billede end
dengang.

Af Lone Vibe Nielsen

D

anmark skal være et af verdens
bedste lande at starte og drive
virksomhed i. Sådan lyder visionen fra erhvervsminister Brian
Mikkelsen (K), der for nylig nedsatte et
Iværksætterpanel, som skal komme
med gode ideer til at fremme iværksætteriet og få flere virksomheder til at
vokse sig store.
Det er tiltrængt med input, som kan
rykke Danmark, der har lidt mere end
200.000 selvstændige, frem på listen
over iværksætter- og virksomheds
venlige lande. Myterne om succesfulde

danske iværksættere stortrives, men
reelt har iværksætteriet stået stille en
årrække.
Faktisk er Danmark et middelmådigt
opstartsland – i den seneste opgørelse
fra Verdensbankens Doing Business
kommer vi ind på en beskeden 24.
plads målt på rammevilkår. To ud af
fem selvstændige tjener mindre end
den bedst betalte gruppe af kontanthjælpsmodtagere, og vi er det land i EU
med færrest selvstændige blandt de
beskæftigede.

Kun knap otte procent af danskere i beskæftigelse er selvstændige
erhvervsdrivende mod omkring
14 procent i de 28 EU-lande som
gennemsnit. Kommer vi blot op på
EU-gennemsnittet som Holland og
Irland, ville der være 165.000 flere
selvstændige erhvervsdrivende herhjemme.

Det pibler frem med nye virksomheder, men der bliver alligevel ikke
nævneværdigt flere, der springer ud
som iværksættere. Det skyldes, at to
ud af tre nye CVR-numre i virkeligheden dækker over aktivitetstomme eller
genstartede selskaber, hobbyvirksomheder eller eksisterende virksomheder i ny selskabsform.

Samme triste kendsgerning åbenbares, hvis vi ser på de omkring 60.000
årlige CVR-registreringer, der ofte bru-

Den virkelighed harmonerer umiddelbart dårligt med Brian Mikkelsens
14

ønske om et samfund præget af
stærkt entreprenørskab, hvor iværksættere har de bedste muligheder for
at bidrage til vækst og jobskabelse –
og hvor der løbende etableres mange
nye virksomheder.
- Det er også uhyre vigtigt at få flere
virksomheder til at vokse, så de kan
bidrage til at sikre et dynamisk erhvervsliv og styrke væksten. Iværksætternes muligheder for at vokse
afhænger i høj grad af de vækstbetingelser, vi stiller til rådighed. Derfor
skal vi have mere fokus på, hvordan
vi gør rammevilkårene bedre. Det er
på den baggrund, jeg i dag på regeringens vegne nedsætter et iværksætterpanel, sagde erhvervsministeren, da
han i april satte navne på de 15 mænd
og kvinder, der skal rådgive regeringen på iværksætterifronten.

Svensk iværksættermagnet
Regeringens ønske om at styrke
iværksætteri og iværksætterkulturen
blev formuleret i regeringsgrundlaget
for VLAK-trekløveret med direkte henvisning til Sverige. At der henvises til
broderlandet som nordisk foregangs-

land inden for iværksætteri er ingenlunde tilfældigt. Siden finanskrisen
har især hovedstaden Stockholm lagt
kontorer til internationale succeshistorier som Spofity og Izettle. Samtidig
fremhæver flere internationale venturekapitalfonde og business angels
Sverige som nordens mest attraktive
land at investere i.

Flexicurity også for
iværksættere
Ganske vist har Danmark også de
seneste år haft iværksættersucceser
som Endomondo, Unity Technologies og Sitecore, men siden 1996 er
der kun etableret en enkelt dansk
virksomhed, der har mere end 1000
ansatte. Samtidig viste en rapport fra
World Economic Forum, at Danmark
indtager pladsen som nummer 72, når
det gælder iværksætteres adgang til
risikovillig kapital. Til sammenligning
ligger Finland, Norge og Sverige højere
i undersøgelsen som henholdsvis
nummer seks, ti og 15.
Det har fået blandt andre Nina Smith,
der er professor ved Økonomisk Institut på Aarhus Universitet, til at efterly15
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se nytænkning og mere risikovillighed.
Det er ingen naturlov, at vi er så dårlige
til vækst, mener hun. Blandt andet er
dagpengesystemet for selvstændige og
iværksættere helt utidssvarende påpegede Nina Smidt i en kronik i Berlingske
Tidende tilbage i sommeren 2016 under
overskriften ”Derfor har vi brug for flere
reformer”:
- Vi har vænnet os til at have et forsikringssystem for lønmodtagere, men der
er også brug for et flexicurity-system
for selvstændige og iværksættere, hvis
vi skal have mere risikovillighed, flere
opstartsvirksomheder og mere vækst,
konstaterede hun.

Erfaring lønner sig
Faktisk er iværksættervirksomheder
de mest produktive, påviste Rockwool
Fondens Forskningsenhed for et par år
siden. Samtidig er de i højere grad end
etablerede virksomheder i stand til at
skabe mere og ny beskæftigelse – især
til ufaglærte og faglærte. Og det bedste
afsæt for at klare sig godt som iværksættere er at starte en ny virksomhed
inden for en branche, man i forvejen er
ansat i, lød konklusionen.
- I tidligere studier har man fundet, at
job hos iværksættere måske ikke var af
så høj kvalitet. Vi viser noget andet. Vi
dokumenterer, hvor vigtig en rolle de
som samlet gruppe spiller for økonomien. De har højere produktivitet,
hvilket kan indikere, at de er vigtige
for innovation og udvikling, pointerede
Anders Sørensen, der er professor ved
Økonomisk Institut på Copenhagen
Business School, som har været med til
at udarbejde undersøgelsen.

Arbejdspladser over hele
landet

Iværksætteri på
skoleskemaet

Netop iværksætternes evne til at skabe
job er en vigtig og overset pointe, mener
næstformand i Dansk Iværksætter
Forening, Karsten Mølgaard Jensen. Han
er samtidig administrerende direktør i
a-kassen Ase, der har ca. 150.000 medlemmer, hvoraf omkring halvdelen er
selvstændige erhvervsdrivende.

Danmark har brug for den iderigdom,
konkurrence og virketrang, iværksætterne repræsenterer. Typisk vægter
de friheden højest, og generelt set er
selvstændige mere glade, end før de
tog springet. Det til trods for at langt
fra alle får økonomisk succes, viser
undersøgelser. Men for mange tøver,
og iværksætterkulturen har svære kår
i en tid, hvor lønmodtagertilgangen til
livet dominerer såvel opdragelse som
uddannelse, mener han.

- Ni ud af ti virksomheder har under
ti ansatte, og iværksættere skaber
arbejdspladser over hele landet. Men
desværre er iværksætteriet gået i stå, og
Danmark er det land i EU med færrest
selvstændige blandt de beskæftigede.
Ganske vist drømmer hver tredje ung
om at blive iværksætter, men for få tager
springet, og med alderen aftager lysten,
siger Karsten Mølgaard Jensen.

- Som iværksætter tager du en risiko.
Man satser måske hele opsparingen
og sætter familiens økonomi under
pres. Den opfindsomhed, handlekraft
og vedholdenhed kan ikke fremelskes
og anderkendes nok. Derfor skal vi som
forældre stimulere børnenes nysgerrighed, lysten til at forfølge et mål og
evnen til at rejse sig igen efter et nederlag. Samtidig skal vores børn introduceres til iværksætteri allerede tidligt
i folkeskolen, og entreprenørskab skal
udvikles gennem hele uddannelsessystemet fra institutioner og grundskole
til de videregående uddannelser, siger
Karsten Mølgaard Jensen til Iværksætteren.

Største barriere for at forlade lønmodtagerjobbet er udsigten til mere usikker
økonomi. Det påpeger såvel lønmodtagere som selvstændige uanset alder og
køn.
- Et fair, gennemskueligt og fremtidssikret dagpengesystem, hvor selvstændige
har samme adgang til dagpenge som
lønmodtagere, er helt afgørende, hvis
iværksætteriet skal ud af det nuværende dødvande, siger Karsten Mølgaard
Jensen.

”

Vi har vænnet os til at have et forsikringssystem for lønmodtagere, men der er også brug
for et flexicurity-system for selvstændige og
iværksættere, hvis vi skal have mere risikovillighed, flere opstartsvirksomheder og mere
vækst,” Nina Smith, professor ved Økonomisk
Institut på Aarhus Universitet

Frihed og vovemod
Iværksætteren fascinerer os med sin
handlekraft og nyskabelse. Historier om
iværksættere, der på ingen tid forvandler den gode ide til en millionforretning
og sælger virksomheden til store internationale koncerner, er i høj kurs. Mindre hører vi om hverdagsiværksætteren,
der måske vælger en mindre lukrativ
vej, men omvendt trives med at udvikle
forretningen stille og roligt.
- Iværksætteri skal være en disciplin
for alle danskere med ideer og vovemod. Hvis Danmark for alvor skal blive
en iværksætterturbo, skal vi i stort og
småt påskønne folk, der tager initiativ.
National iværksættersucces kræver, at
lysten til innovation og entreprenørskab
gennemsyrer hele samfundet – uanset
om målet er vækst eller blot ønsket om
en friere tilværelse, hvor den enkelte selv
har større råderum, siger Karsten Mølgaard
Jensen.

Nye venner på venstrefløjen
Forhåbentlig er der grund til optimisme.
Iværksættere fremstår i stigende grad
som dagligdagens helte, og selv den

”

yderste venstrefløj har tilsyneladende
gjort op med den klassiske forestilling
om alle arbejdsgivere som onde kapitalister. Således erklærede Enhedslistens
erhvervsordfører, Pelle Dragsted, den 1.
april sin opbakning til de små selvstændige i en kronik i Politiken:
- Vi taler stolpe op og ned om serie-iværksætteren, unicorns og adgang
til venturekapital, om potentialerne for
automatisering i de store produktionsvirksomheder eller om finanssektorens
rammevilkår. Men meget sjældent om
vilkårene for skobutikken på gågaden i
Holstebro, kaffebaren på Istedgade eller
den lille tømrermester i Frederiksværk.
Og det gælder hele det politiske spektrum, skrev han.
Det kan godt være, at de fleste små selvstændige aldrig bliver store vækstvirksomheder, der eksporterer for millioner
til udlandet. Og det kan godt være, at
de aldrig ansætter flere end sig selv og
måske en håndfuld mere, understregede Pelle Dragsted.
- Men tilsammen udgør de en afgørende del af økonomien og sikrer mad på
bordet til tusindvis af danskere samtidig med, at de løser vigtige opgaver i
samfundet, skrev Pelle Dragsted.

”

Iværksætternes muligheder for
at vokse afhænger i høj grad af
de vækstbetingelser, vi stiller til
rådighed. Derfor skal vi have mere
fokus på, hvordan vi gør rammevilkårene bedre.

Iværksætteri skal være en disciplin for alle danskere
med ideer og vovemod. Hvis Danmark for alvor skal
blive en iværksætterturbo, skal vi i stort og småt påskønne folk, der tager initiativ.
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MOBILTELEFONI
BEDSTE OG BILLIGSTE
ERHVERVSABONNEMENT FOR
IVÆRKSÆTTERE
Følgende tekst er udarbejdet af Telepristjek.dk og er ikke
nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.

Iværksættere kan spare
kassen på erhvervstelefoni
Er du iværksætter eller en mindre virksomhed
med behov for kontakt med den store omverden, behøver du hverken at låne penge i banken
eller bønfalde investormarkedet for at finansiere
virksomhedens mobiltelefoni.
- Momsregistrerede iværksættere behøver ikke
betale mere end 64 kroner om måneden for at
dække deres behov for mobiltelefoni, siger Nicolas Fredriksen, Stifter af TelePrisTjek.dk
Derimod bør iværksætterne have tungen lige i
munden og balancere snorlige mellem teleselskabernes mange tilbud. Du kan nemlig hurtigt
træde forkert og ende med et forlokkende mobilabonnement, der ender med at koste virksomheden flere bondegårde på grund af dårlig
dækning og høje priser.
Vi guider her til, hvordan iværksættere vælger
bedste og billigste mobilabonnement til deres
virksomhed.

Tip #1) Vælg et mobilselskab, der har
dækning hvor du bor
Teleselskabets dækning og netværk betyder alt.
Uden mobildækning og adgang til internettet
er prisen på mobilabonnementet fuldstændig
ligegyldig. Iværksættere og virksomheder har
det til fælles, at de ikke gider gå ned på udstyret
og risikere at miste en eneste kunde pga. dårlig
mobildækning.
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”

Momsregistrerede iværksættere behøver ikke betale mere
end 64 kroner om måneden for
at dække deres behov for mobiltelefoni.

”

Bedste erhvervsabonnement på
hvert netværk

Der er kun én måde at finde ud af, hvilket
netværk (TDC, Telia, Telenor og Teleselskabet 3) der har bedst dækning for dig og
din virksomhed: Spørg ganske enkelt dine
naboer, hvilket netværk de benytter, og om
de er tilfredse med mobildækningen og
adgangen til internettet.

Der er fire netværk i Danmark (TDC, Telenor,
Telia og 3), og de dækker, uanset hvad
de selv påstår, meget forskelligt. Telia og
Telenor samarbejder om driften og deler
noget af den samlede netværkskapacitet
mellem sig. Alligevel opleves der ofte stor
forskel i mobildækningen, om mobilabonnementet er på et Telia- eller Telenor-baseret netværk.

Sammenlignet med privatmarkedet har
konkurrencen på erhvervstelefoni gennem
alle årene været fredfyldt og forskånet for
intense priskrige, og derfor ser vi i dag
også store prisforskelle på erhvervstelefoni.
Som hovedregel bør du glemme de store
og traditionelle udbydere som TDC, Telia
og Teleselskabet 3, når du skal finde det
bedste og billigste mobilabonnement til
din virksomhed. Ved disse selskaber er
prisen for et relevant mobilabonnement i
gennemsnit 130 procent dyrere end prisen
ved mobilselskaber, der tilbyder samme
mobildækning.

Tip #2) Iværksættere bør vælge
et mobilabonnement med meget
taletid
Taletid har guld i mund, og mængden af
taletid er af stor betydning for virksomhedens salg og kontakt med sin omverden,
og derfor bør iværksætterne også fokusere
på mobilabonnementer med meget taletid
og i mindre grad på mængden af data, der
inkluderes i mobilabonnementet.

NETVÆRK
Baseres på Teleselskabet 3s netværk.

Spørg ganske enkelt dine
naboer, hvilket netværk de
benytter, og om de er tilfredse med mobildækningen og
adgangen til internettet.

Sådan finder du det bedste
netværk, hvor du bor

Det bedste erhvervsabonnement til iværksættere

Oister
PRISER
20 timers Tale, 2 GB Data + Fri SMS/mms til 64,- /md.
KOMMENTARER
Med et erhvervsabonnement ved Oister får man adgang til Oister+, som er deres fordelsprogram. Hertil rabatter på et begrænset udvalg af telefoner.

Telmore
NETVÆRK
Baseres på TDCs netværk.
PRISER
FRI Tale, 10 GB Data + Fri SMS/MMS til 111,- /md.
KOMMENTARER
Det er en godt skjult hemmelighed, men hos Telmore finder du billig erhvervstelefoni og relativt store rabatter på et bredt udvalg af telefoner.

Spørg dine naboer, hvilket netværk de
benytter, og om de er tilfredse med mobildækningen og adgangen til internettet.
Lyt til deres erfaringer og vælg det billigste
erhvervsabonnement på ét af følgende
netværk.

Telenor

Billigste erhvervsabonnement på
de fire netværk

NETVÆRK
Telenor inkl. Telias netværk.

De billigste erhvervsabonnementer på
hvert af de fire netværk og som egner sig
bedst til iværksættere og mindre virksomheder er:

PRISER
FRI Tale, 2 GB Data + Fri SMS/MMS til 159,- /md.
KOMMENTARER
Med Telenor Business+ 2 GB får man også fri tale og SMS i Norden, og 1000 GB lagerplads i
Skyen gennem OneDrive. Hertil kommer rabatter på telefoner.

Callme

”

NETVÆRK
Telia inkl. Telenors netværk.

Taletid har guld i mund, og mængden af taletid er af stor betydning for virksomhedens salg og
kontakt med sin omverden.

PRISER
FRI Tale, 20 GB Data + Fri SMS/MMS til 96,- /md.
KOMMENTARER
Ved Callme kan du få erhvervstelefoni fra ca. 96 kroner pr. måned. Hertil kommer rabatter på
telefoner.

Internettet bør man i videst muligt omfang
kun tilgå via WI-FI hjemme på kontoret,
eller til nød mens man er på farten og
kun har behov for at tjekke mails og finde
vej. Hvis du er iværksætter, selvstændig
eller en mindre virksomhed, er der typisk
store penge at spare på internetopkoblingen ved, at benytte en trådløs router og
kombinere billigste internetudbyder med
billigste udbyder af mobiltelefoni. Pakkeløsninger er nemlig ofte uforholdsmæssigt
dyre.

Samtlige abonnementer forudsætter, at virksomheden er momsregistreret med et aktivt CVR-nummer. En iværksætter bør vælge
den abonnementløsning, der passer bedst til virksomhedens behov for taletid. Behov for traditionelt internet bør som hovedregel
dækkes ind af særskilt bredbåndsabonnement. NB! Fremstillingen af de fire billigste på hvert af de fire netværk inkluderer ikke
priser på roaming. Såfremt virksomheden opholder sig meget i udlandet, kan det billigste abonnement være et andet end et de
fire præsenterede.
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Greb chancen
og blev herre i
eget liv
Af Lone Vibe Nielsen

U

middelbart ligner han prototypen
på en 41-årig mand fra Østerbro. Afslappet velklædt, fraskilt, far til to og
jurist fra København Universitet år
2000. Men Tommy Ahlers er langt fra nogen
standardmodel.
Blandt håbefulde idémagere er han en af
iværksættermiljøets helte. Et stærkt mix
af intellekt, opportunisme og optimisme.
Energisk og utålmodig. Konstant på udkig
efter næste projekt. Drevet af en stålfast
vilje til at få tingene til at ske tilsat en vis
portion usikkerhed. Sådan har det været siden skoletiden, hvor det kneb med at sidde
stille i timerne.
Selv har den tidligere Mckinsey-konsulent
realiseret iværksætterdrømmen. På få år fik
han banket tech-selskaber, ZYB og Podio, op
og solgt dem til henholdsvis britiske Vodafone og amerikanske Citrix til en samlet
pris på over en halv milliard. Nu hjælper
han andre med at realisere deres lyse idéer
og er nok mest kendt fra iværksætterprogrammet ”Løvens Hule” på DR1.
Senest er Tommy Ahlers blevet formand for
regeringens Iværksætterpanel og fået plads
som rådgiver i statsminister Lars Løkke
Rasmussens 32 mand store Disruptionråd.
Som ung drømte han om at blive politiker.
I dag er iværksætterikonet Tommy Ahlers
en nøglefigur, når essentielle spørgsmål for

Danmarks fremtid skal besvares, så som:
- Hvordan får vi flere iværksættere og bedre
vækst i virksomhederne, og hvordan tager
vi hånd om fremtidens arbejdsmarked og
griber mulighederne i den teknologiske
udvikling?

Passion for forandring
Som serieiværksætter og investor færdes
Tommy Ahlers på businesslivets solside. Umiddelbart langt fra opvæksten i en
indremissionsk landbofamilie i Sønderjylland - og så alligevel ikke. De grundlæggende værdier fra barndommen fylder stadig,
og inspirationen til at blive iværksætter
stod faderen, der var landmand, for.
- Som iværksætter tager du livet i egen
hånd. Det handler ikke kun om at starte
en virksomhed og få et regnskab til at gå
op. Det handler om at bygge og udleve sine
egne drømme frem for andres. Iværksættere og selvstændige har samme passion
om at ville definere og bestemme over
egen tilværelse, og min fars anskuelse af
livet har helt klart smittet af på mig, siger
Tommy Ahlers.
Foran det store Villa Villekulla-lignende
hjem i Rosenvængetskvarter på Østerbro
står det foretrukne daglige transportmiddel,
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”

Hvis man lavede en analyse over,
hvad der kendetegner en iværksætter, så bonner jeg nok ud på en
del af parametrene

En teknologisk pioner
At ens forældre er selvstændige eller iværksættere er en af de helt afgørende faktorer for,
om man bliver iværksætter, vurderer Tommy
Ahlers, der som 11-årig begyndte at gå til
hånde på den nærliggende gård. Her mugede
han ud i stalden og hentede græs til køerne til
en timeløn på tyve kroner. Det skete hver dag
hele sommerferien. Og pengene blev sparet
op.
- Min mor passede hjemmet, og min far drev
et – i dagens målestok – ganske lille landbrug
med 1000 fedesvin. Men dengang i 60-erne
og 70-erne var det faktisk stort, og han var
foregangsmand med nyt fuldautomatiseret
foderanlæg. Siden blev han forsikringsassurandør og konsulent inden for foderstof,
inden han som over 60-årig blev selvstændig
murer. Det er han stadig som 78-årig. Så den
der indstilling med at være selvstændig, og at
kunne og ville selv, har jeg med hjemmefra,
siger Tommy Ahlers.

en sort herrecykel, parkeret. I garagen holder
to biler, der mest er beregnet til længere ture
og dårligt vejr.
- København er det mest fantastiske sted i
verden. På de her dage med 18 grader og lidt
sol elsker jeg at tage min cykel og køre afsted.
Den frihed, det giver frem for at holde i endeløse køer, er uvurderlig, siger Tommy Ahlers.
Og frihed er guld, for rejser og heftig mødeaktivitet fylder kalenderen ud for Tommy Ahlers.
17 virksomheder, der er på vej frem, nyder pt.
godt af Tommy Ahlers råd og investeringer. Det
gælder alt fra is til et dansk e-sportshold.

Sammenhold og fremdrift

Gode idéer og rigtige løsninger er kernen i
iværksætteri, men det handler også om karisma og gejst. Om at skabe et team omkring sig
med de rette kompetencer. Og Tommy Ahlers
karakteriseres netop ved evnen til at tænke
nyt og få andre til at gøre det samme. Det er
da også mennesker og arbejdet med dem, der
fascinerer ham mest.

Økonomisk gevinst som entydigt mål er dog
sjældent den bedste vej ind på iværksætteri-scenen. Det gælder om at se problemer og
have lyst til at løse dem, pointerer Tommy
Ahlers.
- For mig handler iværksætteri om at have en
mission. Drivkraften er at gøre en forskel. Ikke
at tjene penge, men at ændre noget. Kæmpe
for at gøre tingene bedre eller anderledes. Man
kan ikke forandre verden, men måske et hjørne af den. Finder man så et problem at løse i
et milliardmarked, kan det være, at man selv
bliver milliardær eller millionær, siger Tommy
Ahlers.

- Jeg er ikke en lonely rider og trives bedst i
samspil med andre. Jeg tænker, når jeg taler
og interagerer med andre. Der kan jeg godt
føle, at det jeg laver lige nu, nogle gange er lidt
for ensomt. Den der følelse af at være en del
af et dagligt sammentømret team kan jeg godt
savne, siger Tommy Ahlers.

24

Engagement, nøjsomhed og evnen til at tage
beslutninger i eget liv er en vigtig generationsarv. Derfor er Tommy Ahlers meget bevidst
om, at hans børn fastholder glæden ved de
små ting i hverdagen og ikke drukner i materiel overflod.
- For mig er det vigtigt, at mine børn kan
glæde sig over, hvis de får et stykke slik eller
en hoppebold til en tier. Og når de bliver store
nok, skal de også have et fritidsjob, siger han.

Uro og tro som drivkraft
Barndomshjemmet i Agerskov nordvest for
Aabenraa var varmt og trygt. Tommy Ahlers og
tvillingesøsteren var efternølere i en søskendeflok på fem, og mens forældrene var i kirke,
gik de i søndagsskole ved siden af. Han husker de kristne familielejre og ungdomsskole.
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perioder op på 80 til 100 timer.
- Jeg fortryder ikke, at jeg arbejdede de timer.
Det var nødvendigt på det tidspunkt. Men jeg
er ikke stolt af det, og jeg er også glad for, at
jeg ikke gør det i dag. Heldigvis havde jeg en
fantastisk kone, som sørgede for, at det hele
fungerede, og at børnene fik det nærvær,
som er så supervigtigt for alle børn, siger
Tommy Ahlers.
Efter salget af Podio i 2012 er arbejdsmængden faldet gradvist, og skilsmissen for
halvandet år siden ændrede prioriteringerne.
Heldigvis er forholdet til ekskonen, der bor
300 meter nede af vejen, forbilledligt.

Madpakker før telefonmøder
Halvdelen af tiden bor sønnen på ni og datteren på seks hos Tommy Ahlers. I de dage
er hverdagen fyldt med de daglige rutiner.
Børnene skal i skole, madlavning og lektier.
Fokus er på dem, og Tommy Ahlers gør et
ihærdigt forsøg på at undgå mobiltelefon
og andre devices, når han er sammen med
børnene.

- Vi var lidt udenfor. Der var ikke andre i klassen end min tvillingesøster og jeg, der på den
måde var aktive i kirken. Så jeg blev nok mere
end andre trænet i at gå mod strømmen. Jeg er
typen, der lavede lidt for meget ballade i skolen
og blev sendt uden for døren, men samtidig
havde styr på det faglige, siger Tommy Ahlers.
Særligt eftersidningerne smertede, men
engagementet var intakt. Tommy Ahlers var
elevrådsformand, og drivet i ungdomsårene
blev brugt på ungdomspolitik. Han startede et
politisk magasin, blev lokalformand for KU i
Aabenraa og stillede som 22-årig op til Folketinget.
- Hvis man lavede en analyse over, hvad der
kendetegner iværksættere, så bonner jeg nok
ud på en del af parametrene. Jeg har haft svært
ved at sidde stille i timerne, tilbragt en del tid
uden for døren, været elevrådsformand, været
politisk aktivt. Jeg har haft det der drive - ønsket om og troen på, at man kan ændre nogle
ting, siger Tommy Ahlers.

- Det er nemt at komme til at tage telefonen,
hvis den ringer. Jeg prøver at lade være,
men det er lidt af en kamp, og jeg er ingen
supermand. Men det er et tab ikke at have
sine børn hver dag, så jeg værner om den tid,
vi har sammen. Jeg siger nej til mange ting,
som for eksempel telefonmøder mellem kl.
16 og 20, når jeg har børnene. Det er su-

efterskole Sommersted startede Tommy Ahlers
en lille effektiv forretning med salg af store
partier Raider, slik og sodavand, som han købte
syd for grænsen, når han var hjemme på weekendbesøg i Sønderjylland.

per-privilegeret at være i den situation, jeg
er nu. At jeg har muligheden for at vælge og
arbejde mindre, siger Tommy Ahlers.
Samtidig er det vigtigt at huske, at der er forskellige faser af ens liv, pointerer han. Derfor
gælder det om at give den gas, såvel uddannelses- som arbejdsmæssigt i de unge år.
- Når man har børn, har man også truffet et
valg. Så skal man bruge tid på dem. Og det er
ikke kun i weekenden. Man kan ikke parkere
sit privatliv mandag morgen og få det retur
fredag eftermiddag. Du skal måske ikke ned
på 37 timer, men man kan bare ikke arbejde
80-100 timer. Man skal huske, hvor vigtig
man er for børnene, og hvor vigtige de er for
én, siger Tommy Ahlers.

Iværksættere in spe
Børnenes mor, Tommy Ahlers eks-kone, har
bygget modevirksomheden Becksöndergaard, der i 2013 blev delvist opkøbt af den
svenske kapitalfond Valedo. Så lysten til at

”

For mig er det vigtigt at være
dygtig og blive anerkendt for det
af mennesker, jeg selv synes er
megadygtige

Næste stop var en læreplads i Q8s hovedkontor
i Sorgenfri nord for København. Månedslønnen
blev suppleret med et ekstra job som tankpasser, inden chefen på et tidspunkt inspirerede
Tommy Ahlers til at tage en videregående
uddannelse. Valget faldt på jura.
Som nyuddannet jurist med topkarakterer fik
Tommy Ahlers job i det internationale konsulentfirma McKinsey. Lidt tilfældigt, lige som
uddannelsesvalget, og efter nogle år som lønmodtager sagde Tommy Ahlers sit vellønnede
job op for at blive iværksætter som 28-årig.
- Jeg ville skabe noget. Ikke bare være en del af
en maskine, har han siden forklaret om baggrunden for at tage det spring, som så mange
ønsker, og for få gennemfører.

Skabervilje på rette spor

Nødvendigt arbejde

Som 18-årig vinkede Tommy Ahlers permanent
farvel til Sønderjylland. Med sig havde han en
eksamen fra Aabenraa Handelsskole og de
første iværksættererfaringer. På den kristne

De første iværksætterår var sjove, men hårde.
Også for familielivet. Første barn blev født for
tidligt, og Tommy Ahlers var i fuld gang med sit
første virksomhedssalg. Arbejdsugen nåede i
26
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BETALING dIrEkTE vEd BordET
oGså mEd moBILEN

Drivkraften er at gøre en forskel. Ikke at tjene penge, men at ændre noget

drive egen virksomhed, prøve idéer af og satse
stort har børnene bogstavelig talt fået ind med
modermælken som alternativ til den lønmodtagerkultur, de fleste børn i dag møder såvel
hjemme som i uddannelsessystemet.
- Man kan ikke tvinge folk til at blive iværksættere. Det skal komme fra dem selv. Men man
kan animere dem ved at sige: Du kan ændre
noget. Hvis mine børn kommer med en eller
anden holdning til noget, der skal ændres, så
prøver jeg at italesætte, at så må de jo selv gøre
noget ved det. Ikke bare acceptere tingene,
men prøve at ændre det selv. Sige fra. Sige
imod. Diskutere. Den livsanskuelse kendetegner mange iværksættere, siger Tommy Ahlers.

rer han.

Mod på nye udfordringer

Ikke færdig som iværksætter

Samtidig har Tommy Ahlers erkendt, at usikkerheden følger ham, og behovet for anerkendelse er en del af hans drive. Med tryk på
anerkendt.

Lige nu stortrives han i rollen som rådgiver for
regeringen, investor og sparringspartner for
nye spændende projekter. Men han er langt
fra færdig som iværksætter. Næste iværksætterprojekt er i idéfasen og ser dagens lys på et
tidspunkt, når Tommy Ahlers er klar.

- I anerkendelse ligger noget ægte. Jeg vil hellere være anerkendt end kendt, pointerer han.
Selv beskriver Tommy Ahlers sig som en ”insecure overachiever ”. Den lidt usikre stræbertype, der gerne vil være bedre til alt. Rigtig
mange, der er dygtige, døjer med det paradoks.
Også iværksættere. Egentlig ved de godt, at de
er dygtige, men de tror ikke rigtig på det, forkla-

Gæsterne i din restaurant bruger sikkert allerede deres mobiler flittigt, når de besøger jer. Der skal
tagges venner, der skal tages billeder af den gode mad og de lækre omgivelser. Og med vores smarte
betalingsterminaler kan du nu også tage imod betaling hurtigt og enkelt med MobilePay direkte ved
bordet. Terminalerne kan selvfølgelig også tage imod alle korttyper bl.a. Dankort, Visa og Mastercard
både traditionelt og kontaktløst.

- For sådan nogle som os er det meget afgørende hele tiden at få bekræftelse på, at du er god,
fordi du hele tiden har tvivlen. Engang troede
jeg, at det nok ville gå over på et tidspunkt. Den
drøm har jeg ikke længere. Jeg tror stadig, at de
ringer fra jura og siger, at det her 13-tal, jeg fik
i sin tid, var en fejl. Eller at Vodafone vil have
pengene igen. For mig er det vigtigt at være
dygtig og blive anerkendt for det af mennesker,
jeg selv synes er megadygtige. Det må ikke
kamme over, men samtidig ser jeg det som en
sund ydmyghed i forhold til aldrig at tro, at jeg
ikke kan blive bedre, siger Tommy Ahlers.

Kontakt os på tlf. 44 50 16 52 for at få markedets bedste betalingsterminaler.

- Jeg sidder og kigger på nogle konkrete ting,
og noget af det går jeg nok aktivt ind i. Men ikke
sådan fuld operativt endnu. Jeg kommer tilbage som rigtig iværksætter igen, men hvornår
det bliver, kan jeg ikke svare på nu. For det er
fandeme også sjovt, det jeg laver lige nu, siger
Tommy Ahlers.

Ann. Visitor 220x280 feb17.indd 1
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Fællesskab
- nøglen til mere
iværksætteri
Af Lone Vibe Nielsen

L

ige som andelsbevægelsen i forrige århundrede drev udviklingen frem, kan iværksætteri blive
en fantastisk motor til fremgang
og vækst.

pensionsordninger, der i dag hovedsageligt går til udenlandske aktier. I
Danmark har vi tradition for at dele.
Andelsbevægelsen er det bedste
eksempel – og jeg ser tydelige tråde
herfra frem til iværksætteri i dag,
siger Tommy Ahlers.

Det er budskabet fra iværksætter og
investor Tommy Ahlers, formand for
Iværksætterpanelet, som skal rådgive
regeringen om, hvad der skal til for
at få flere virksomheder til at vokse
sig store.

Mere vokseværk
Ni ud af ti virksomheder i Danmark
har under ti ansatte, men desværre
bliver vækstpotentialet her langt fra
udnyttet tilstrækkeligt.

- Helt overordnet skal iværksætteri
fylde mere, og hele befolkningen skal
involveres på den ene eller anden
måde. Tænk hvis det blev lige så
almindeligt at investere i iværksættervirksomheder som i mursten og

- I Danmark har vi en masse små
virksomheder. De er meget vigtige,
men jeg gad godt se flere af dem

vokse. Lad os være mere ambitiøse.
Evner forpligter, og mange af dem,
der har evnen til at starte deres egen
virksomhed, har også evnen til at
gøre den endnu større, hvis de tør.
Det er ikke evnerne, men snarere
modet der mangler, siger Tommy
Ahlers.

Indblanding nej tak
For langt de fleste iværksættere
handler det sjældent om, at personen skal blive utrolig rig på en eller
anden idé, understreger iværksætterikonet.

- Tværtimod deler alle de virksomheder, som jeg har startet, investerer i
eller hører om, med medarbejderne.
På den måde er vi nærmest tilbage
til OD eller ØD (overskudsdeling eller
økonomisk demokrati red.), siger Tommy Ahlers.
Umiddelbart er Iværksætterpanelet
med formandens ord en ”sjov størrelse”. Man beder en flok iværksættere
om at fortælle, hvad staten kan gøre:
- Umiddelbart ville jeg svare – og har
hidtil svaret: Ingenting, siger Tommy
Ahlers og fortsætter:
- Just stay the fuck out and let us do
our job. Vi er iværksættere og typen,
der går op imod store potentielle
konkurrenter. Det er det mindset,
mange iværksættere har. Men vi er jo
også en del af samfundet og dermed
også underlagt regler, som bare gør
det sværere at være iværksætter, siger
Tommy Ahlers.

Tryghed og rollemodeller
Derfor giver det god mening at få sat
luppen på, hvordan vi får flere iværksættere, og hvordan vi får iværksættervirksomhederne til at vokse. For
grundlæggende findes der to forskellige typer iværksættere, vurderer han.
- Nogle bliver iværksættere, uanset
hvor høj skatten er, eller hvor svært
det er at stifte virksomheden. Uanset
hvor stor risikoen for at fejle er, så gør
de det. Sådan er nok det klassiske billede af iværksættere. Men hvis vi kun
satser på dem, så får vi ikke flyttet
samfundet det sted hen, vi gerne vil
og får den innovation, nyskabelse og
arbejdspladser, som vi har brug for.
Der er masser i den kategori, som jeg
nok selv hører med i. Det er folk, som
skal inspireres, se nogle rollemodeller,
høre om det i skolen, lære lidt om det
og føle sig mere trygge, før de springer
ud i det. Og de kan være lige så dygtige iværksættere, siger Tommy Ahlers.
Uanset om man er den ene eller anden type, er det hårdt og arbejdskrævende at være iværksætter, understreger han.
- Når du bygger en virksomhed, er det
mega-intenst. Så er det nødvendigt at
lægge en masse arbejdstimer. Det er
også krævende at ville ændre noget
i en eksisterende organisation eller i
politik. For mig at se er det et produkt
af at ville noget, siger Tommy Ahlers.
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Nordic Startup Awards har slået egen rekord og
fik i år dobbelt så mange indstillinger som sidste
år - hele 1400 håbefulde startups, hvoraf de 542
kommer fra Danmark. Nu er arbejdet begyndt for
ambassadørerne, som skal udvælge fem startups
i hver kategori, som går videre til næste runde.

TechSavvy præsenterer

Startup News
Nyheder og indsigter fra det danske
iværksættermiljø

Fintechstartuppet Hufsy har landet sin
første bankpartner, tyske solarisBank startet af den tyske startupfabrik FinLeap, som
arbejder med netop fintech.
Green Tech Challenge har i år udvidet til at lave
deres acceleratorprogrammer i udlandet, hvoraf
de første er afholdt i Berlin og Lissabon. Siden
første program i København 2015 har 70 procent
af de deltagende virksomheder rejst kapital. I
gennemsnit har de rejst en halv million euro, og
de beskæftiger 67 procent flere.

Af Simone Okkels,
TechSavvy

Dansk eSport buldrer derudad med hold
som Astralis, North og Heroic. eSport spås
til at blive en billion dollar industry. Med en
global vækst i omsætningen på 19 procent
ramte det verdensomspændende marked
892 millioner dollars i 2016, antallet af seere
vokser og ligeså præmiesummerne.

Appen tiimo, som hjælper børn med eksempelvis
ADHD, autisme eller hjerneskade med at holde
styr på hverdagen, vandt Borgerprisen ved årets
CareWare og blev nomineret til Iværksætterprisen til CareWare-Next, som skal findes den 7. juni.

Edtech-startuppet Peergrade er blevet
optaget i Y Combinator.

Nordisk Film er gået dybere ind i underholdningsbranchen med
Nordisk Film Games og inkubatorprogrammet Nordic VR Startups,
som skal styrke nordiske spil-, VR,- og AR-startups i den globale
konkurrence.

Lunar Way, en af Danmarks fintech-kometer kunne opjustere deres seed runde fra december med
35 millioner kroner. Det betyder, at den samlede
runde nu lyder på 65 millioner kroner, og samtidig
fik startuppet nye business angels ind og rokerede i bestyrelsen.

Danske Ida Tin med appen Clue, som hjælper kvinder med at holde styr på og forstå
deres cyklus, har i alt rejst 220 millioner
kroner siden starten for fire år siden. Det
fortalte hun om, da hun besøgte Internet
Week Denmark i foråret.

De lavede en nøgleboks, som skulle gøre
alt fra nøgleudveksling til medicinafhentning nemmere. Og nu har Inexso fået deres
anden investering fra Borean Innovation på
den idé, 2,4 millioner kroner. Samtidig kunne
de annoncere et samarbejde med Airbnb.
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SÅDAN BRUGER DU
SNAPCHAT-ANNONCERING
I DIN MARKEDSFØRING
Af Sasa Kovacevic
Head of SEO, Obsidian Digtal

s

napchat har åbnet op for annoncer i
deres Discover- og MyStory-sektion
samt videoannoncer, hvor du kan
få vist ekstra informationer, hvis
brugerne swiper opad på videoannoncen. Samtidig har du i din markedsføring
mulighed for at tilføje brandede billedfiltre
og lokale filtre med relation til dit firma. Det
kan give dig nye muligheder for at nå især
den yngre målgruppe.
I denne artikel vil jeg komme nærmere
ind på de annonceringsmuligheder, som
Snapchat tilbyder. I starten oplevede vi
med Facebook, at man som virksomhed
kunne hente billige leads og kunder hjem
på grund af den lavere konkurrence. Det
samme vil vi opleve med annoncering på
Snapchat, så det er med at udnytte muligheden fra start, hvis sociale medier er
relevante for målgruppen.
28 procent af danskerne har en Snapchat-konto. Dermed er Snapchat måske
ikke nær så udbredt som Facebook og de
andre sociale medier herhjemme, men
deres primære målgruppe er interessant:
Unge mennesker, der oftest er bosat i de
større danske byer som f.eks. København
og Aarhus. Det er et særdeles købedygtigt
publikum – især inden for livsstilsprodukter, mode og lignende.
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Et anderledes
annoncemedie
Ligesom Snapchat fungerer noget anderledes end andre sociale medier, har
platformen også nogle lidt anderledes annoncemuligheder. Snapchat har fokuseret
på at integrere annoncerne, så de forstyrrer så lidt som muligt og giver brugerne
nye muligheder.

Sponserede geofiltre

Du kan dog også bruge traditionelle bannerannoncer i Snapchats Discover-sektion. Den vises i toppen af brugernes feed
sammen med indhold fra andre content-leverandører. Disse annoncer falder
dog nemt ind i det øvrige indhold, hvorfor
muligheden for banner- og videoannoncer
i Mystory-sektionen er væsentlig mere
interessant. Denne sektion gennemser
brugerne oftest hver eneste gang, de logger ind på Snapchat – hvilket typisk sker
mange gange hver dag.

En anden mulighed for at annoncere
på Snapchat er ved at oprette et såkaldt
sponseret geofilter. Det er især interessant, hvis du driver en lokalt funderet
virksomhed, f.eks. en cafe, en restaurant
eller en forlystelse.
Her vil besøgende have mulighed for at
tagge deres billeder, så det fremstår som
om, de anbefaler din virksomhed til andre
Snapchat-brugere. Er forretningen, restauranten eller forlystelsen ny, kan brugerne
samtidig bruge jeres geofilter til at prale
med, at de har været på besøg før nogen af
vennerne.

Her har du også mulighed for at købe
særlige videoannoncer med swipe-up
funktion. De kan vise yderligere informationer om f.eks. et produkt og linke til en
webshop. Men informationerne vises kun,
hvis brugerne swiper opad på videoen.
Derfor er det en god ide at afslutte videoen
med et call-to-action, der italesætter denne mulighed for brugeren.

Nye annoncemuligheder på vej
Som du kan se, er der allerede mange
spændende annonceringsmuligheder på
Snapchat, der udnytter Snapchats funktioner og gør det muligt for jer at interagere
med brugerne.

“Sponsored lenses” – sponserede billedfiltre
Lenses er de billedfiltre, Snapchat tilbyder
brugerne til “efterbehandling” af deres
billeder. De kan bruges til alt lige fra at
understrege brugerens humør til at give
brugeren en sjov hat, klovnenæse eller
store øjne. Mulighederne er mange, og
ved at udvikle et populært billedfilter, som
mange brugere vil være interesserede i at
anvende, kan du få stor udbredelse af dit
brand eller budskab.

Udviklingen stopper dog ikke her. Snapchat arbejder på en ny annoncemulighed,
hvor der bruges billedgenkendelse til at
bestemme, hvilke brugere der ser din
annonce eller får tilbudt dit billedfilter.
Derved kan din annonce vises i de situationer, hvor den vil virke mest relevant.
Har du de rigtige produkter til målgruppen, giver Snapchat dig mange spændende muligheder for at markedsføre jer over
for et særdeles interessant publikum – og
rejsen er først lige begyndt.

Med billedfiltrene kan du blandt andet
sætte dit brandlogo ind på brugernes billeder eller tilføje forskellige sjove effekter
til billedet, som på en eller anden måde
har relevans til dine produkter.

”

Mulighederne er mange, og ved at
udvikle et populært billedfilter, som
mange brugere vil være interesserede i at anvende, kan du få stor udbredelse af dit brand eller budskab.

”

”

I starten oplevede vi
med Facebook, at man
som virksomhed kunne
hente billige leads og
kunder hjem på grund
af den lavere konkurrence. Det samme vil vi
opleve med annoncering på Snapchat.

Sasa Kovacevic
Head of SEO, Obsidian Digtal
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Snapchat arbejder på
en ny annoncemulighed, hvor der bruges
billedgenkendelse til at
bestemme, hvilke brugere der ser din annonce eller får tilbudt dit
billedfilter
37
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a
DEN FØRSTE
MEDARBEJDER ER
DEN VIGTIGSTE
PARTNER

t ansætte sin første medarbejder
er noget ganske særligt. Lidt som
det første kys eller spæde ungdomsforelskelse. Famlende, men
også spændende og berigende, så næste gang føles på langt sikrere grund.

på udførelsesniveau? Det kan være
opgaver såsom at opstille månedsbalance, registrere en ordre eller
gennemføre et salgsbesøg. Endelig
er det afgørende, hvilke holdninger
medarbejdere har – og ikke mindst
hvilken adfærd/holdning du som arbejdsgiver ønsker at se? Eksempelvis at tage pænt imod kunder, være
positiv, rydde op efter sig, behandle
tingene som sine egne og i øvrigt
gøre arbejdet færdigt.

Ligesom i kærlighedsforhold gør erfaring gavn, hvis du som leder er åben
over for at se på, hvilke fejl du selv
begår. På samme vis letter grundigt forarbejde processen. Tænk grundigt over,
hvad det er, du vil fokusere på, som kan
styrke din virksomhed og gå målrettet
efter det. Forventningerne til den første
medarbejder – og for den sags skyld
også de kommende – kan opdeles i
kategorierne viden, færdigheder og
holdning/adfærd.

Af Niels Agerup
Direktør, CCO, Ase

Alle tre spørgsmål kan langt hen ad
vejen afdækkes gennem samtaler
med kandidaten, men det kræver,
at du er præcis i formuleringen af
dine krav. Alternativt kan samtalerne
suppleres med en personprofil. Men
testen må aldrig blive det endelige resultat. Den skal kun be- eller
afkræfte den fornemmelse eller
opfattelse, du har fået via ansættelsessamtaler.

Med andre ord: Hvad skal den første
medarbejder vide noget om – herunder
teorien bag? Det kan være økonomi,
branche, salg, logistik mm. Og hvad
skal vedkommende kunne præstere
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Processen med at finde en medarbejder kan du selv stå for, eller du
kan vælge at lade et rekrutteringsfirma gøre arbejdet. Begge scenarier
indbefatter fordele og ulemper. At rekruttere selv kan være tidskrævende,
og som ”nybegynder” kan det være
en stor opgave. Her vil du kunne få
hjælp og inspiration til udarbejdelse
af stillingsbeskrivelser, interview
og ansættelseskonkrakt, hvis du er
med i en forening for arbejdsgivere.
Foretrækker du at lade et rekrutteringsfirma ordne det praktiske, bør
du sikre dig garanti for, at de finder
en ny kandidat, hvis den første ikke
præsterer tilfredsstillende.
Når den nye medarbejder er fundet,
kontrakten underskrevet og alt klar
til første arbejdsdag, kalder virkeligheden. Nu starter ledelsesopgaven
for alvor.

”

Tænk grundigt over hvad det
er, du vil fokusere på, som
kan styrke din virksomhed og
gå målrettet efter det.
Forventningerne til den første medarbejder kan opdeles
i kategorierne viden, færdigheder og holdning/adfærd.
At rekruttere selv kan være
tidskrævende, og som ”nybegynder” kan det være en stor
opgave. Her vil du kunne få
hjælp og inspiration til udarbejdelse af stillingsbeskrivelser, interview og ansættelseskonkrakt, hvis du er med i
en forening for arbejdsgivere.
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”

KAN DU IKKE SÆLGE
DIN IDÉ, HAR DU
INGEN IDÉ

Vær stolt af din virksomhed og fortæl om
den med overbevisning og selvtillid

”

”

Hvis du er iværksætter,
er du også sælger

Reflektér over, hvordan du kan
overføre din naturlige stil til dit
professionelle salgsarbejde

Af Reduan Arrahaoui
Founder RED Consulting

M

in hypotese er, at alle iværksættere kan lære at
sælge. De skal bare viske tavlen ren, finde viljen
og strukturere salgsarbejdet. Som salgscoach
har jeg mødt mange passionerede iværksættere
på min vej, og med undtagelse af nogle få baserer alle
deres forretninger på gode idéer. Hvorfor er det så, at
mange af dem ikke oplever succes?
Kort sagt er det, fordi de mangler struktur og er bange
for salg. Ja, du læste rigtigt. Bange! De bliver ængstelige ved tanken om at skulle sælge. De finder det grænseoverskridende og sidder fast i overspringshandlinger for at undgå salgsarbejdet. Hvorfor? Det handler
om negative associationer. De har talt med den ivrige
telefonsælger eller mødt den nærgående gadesælger
og har fået et dårligt indtryk af salgsaktiviteten. Din
negative perception spænder ben for din idé, og den
forhindrer både dig og din virksomhed i at trives og
vokse. Jeg har oplevet frustrationerne på meget tæt
hold og kan med garanti sige, at idéen er værdiløs
uden en solid salgsindsats.

Der er ingen vej udenom det
Hvis du er iværksætter, er du også sælger. Væn dig til
tanken!
Salg er ikke en transaktion, men skal nærmere ses
som mange floder, der løber ned i samme hav. Salg er
en nuanceret størrelse, der styrker forskellige dele af
din forretning. Uanset om du søger omtale, investorer,

kunder, ansatte eller partnere, skal du kunne sælge
din idé. Din evne til at formidle, hvad din virksomhed
kan, og hvilken værdi den skaber, er lige så essentiel,
som værktøj er for en håndværker. Det handler om
at igangsætte og styre mange opsøgende aktiviteter
på én gang. Dine salgsaktiviteter flyder ned i samme
store hav, som repræsenterer din virksomheds resultater. Vi tolker succes forskelligt, men i sidste ende
handler det om resultater. Det er resultaterne, der
giver din virksomhed liv og muligheder, og resultater
er lig med kunder i butikken. Din virksomhed kan ikke
fodre sig selv.

rende år og bryd det derefter ned i måneder. Husk at
tage højde for sløve måneder. Nu ved du, hvor meget
du skal sælge per måned for at komme i mål sidst på
året. Regn ud, hvor mange nye kunder der skal til for
at nå det enkelte månedsmål og stil det hele op i et
regneark. Nu har du et salgsbudget og kan begynde at
vurdere, hvor mange emner du skal bearbejde for at
nå det enkelte månedsmål. Med andre ord: din hitrate.
Hvor mange emner skal der til for at få én kunde?
Start med en lav hitrate på 20 pct. og lav en liste over
relevante emner, der skal bearbejdes i den enkelte
måned. Hvis du for eksempel skal have to nye kunder
i januar, skal du altså i kontakt med ti relevante emner. Nu har du den grundlæggende struktur på plads
og kan se, hvilken salgsindsats det vil kræve af dig at
nå dit mål. Afsæt tid til det og eksekvér.

Du sælger i forvejen
Visk tavlen ren og se salg som en integreret del af
det at drive forretning. Vær stolt af din virksomhed og
fortæl om den med overbevisning og selvtillid. Undgå
at se salg som en akavet dragt, du skal tage på. Brug i
stedet dig selv, vær dig selv og find din egen måde at
sælge på. Du gør det i forvejen i sociale sammenhænge, når du med begejstring fortæller om en rejse, en
fest eller dine børns bedrifter. Reflektér over, hvordan
du kan overføre din naturlige stil til dit professionelle
salgsarbejde. Du kan sagtens lære at sælge. Du gør det
faktisk i forvejen.

Pluk de lavt hængende frugter
Den korteste vej til nye kunder er dit netværk. Du gør
klogt i at dyrke dit netværk intelligent og systematisk. Kend din målgruppe og undersøg, hvem der i dit
netværk kan sætte dig i kontakt med målgruppen.
Kontakt relevante personer i dit netværk og fortæl
dem om din forretning og om, hvordan de kan hjælpe
dig. Det kan være en onkel, der er ansat i en relevant
virksomhed eller en tidligere kollega, der er selvstændig.

Uden en plan vil du fare vild

Allier dig med win-win-partnere
En anden strategi er at dyrke partnere. Partnere er
andre selvstændige, der ikke er konkurrenter, og som
har samme målgruppe som dig. Her er tale om en
win-win-situation, hvor du anbefaler dem, og de anbefaler dig. Jeg samarbejder eksempelvis med revisorer,
som sender kunder i min retning, og jeg anbefaler
retur kunder, som har brug for revision. Den type
partnerskaber koster ikke noget og kan være meget
værdifulde. Tænk over, hvilke typer partnere du kunne
samarbejde med.
Salg er en mental proces, der kræver åbenhed og
selvtillid. Jeg har set mange iværksættere gå fra at
frygte salgsdisciplinen til at tage den helt ind og høste
frugterne af den. De ender ofte med at synes, at det er
sjovt at sælge. Er du klar til den rejse?

Reduan Arrahaoui
Founder RED Consulting

Start med at sætte et omsætningsmål for indevæ40
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Med inspiration fra populære møbelbrands og et lille møbelsnedkeri fik de to barndomsbekendte Jeppe Christensen og Michael
Andersen idéen til deres virksomhed Reform. En virksomhed, der
kort fortalt, laver fronter til IKEA-køkkener. Bedre kendt som en
form for IKEA-hacking. Nu er Reform vokset ud over Danmarks
grænser. Med stor opmærksomhed fra velkendte designmagasiner har de med succes åbnet showroom i New York. Senere
på året åbner showroom i Berlin og nyt designsamarbejde med
skandinaviske designere lanceres.
Af Karina Hartmann og Cecilie Fuhlendorff

V

i skal skrue tiden et par år tilbage for
at havne der, hvor en simpel hjemmeside, der blev lavet på en weekend, skulle vise sig at være starten
på virksomheden Reform. De to venner,
Jeppe Christensen og Michael Andersen, er
grundlæggerne af virksomheden, der tager
udgangspunkt i et IKEA-hack. Virksomheden
sælger fronter, der passer til IKEAs standardkøkkener for at give nyt liv til det gamle køkken. For en god ordens skyld indleder vi med
at slå fast, at der ikke er tale om et officielt
samarbejde mellem Reform og IKEA, men
Jeppe Christensen og Michael Andersen har
fået tommel op på konceptet fra det svenske
bolighus.
- IKEA har skiftet fuldstændig holdning til
den slags tiltag de seneste år. Langt hen ad
vejen opfordrer de til disse hacks. De laver
ikke en masse eksklusive designs, men de
er gode til funktionelle løsninger, eksempelvis hvad angår deres køkkenmoduler. Og de
er selvfølgelig fortalere for, at der kommer
løsninger på markedet, der øger IKEAs salg,
forklarer Jeppe Christensen.
I og med private allerede har opdaget trenden inden for opgradering af IKEA-løsninger,
var de to iværksættere også klar over, at de
måtte differentiere sig på markedet.
- Vi hentede inspiration fra de nyere danske
møbelbrands, der har klaret sig rigtig godt. Vi
så på, hvordan de er lykkedes med at hente
designere og arkitekter ind og lave nogle
lækre og eksklusive produkter, hvorfor vi be-

IKEA-HACK SOM

sluttede os for på lignende vis at samarbejde
med samme faggruppe. Vi ville spørge de
arkitekter og designere, vi så som de fedeste,
hvordan de synes, man laver et fedt køkken,
siger Michael Andersen.
Dette endte med at blive en afgørende blåstempling af, at Michael og Jeppe havde fat i
noget rigtigt. De satte navne på de tre designere i Danmark, de syntes var de bedste at
få med på vognen, kontaktede dem og efter
et møde med hver af dem var de alle tre med
på idéen.
- Det var sådan en stor sejr, at de alle tre
syntes, det var en fed idé og var med på den
fra starten af. Også fordi vi har været meget
klar på, at vi ville have fokus på vores brand.
Man løber ikke bare derhen, hvor der er hurtige penge. Det har vi været meget bevidste
om, siger Michael Andersen.
Alligevel var der ikke en go to market-plan.
Det var mere et spørgsmål om at prøve det
af, og se om der var respons. De opfatter det
selv lidt som en evolutionsprocess, der har
udviklet sig undervejs, og der var ting, de
hurtigt måtte indse skulle gentænkes.
- Til at starte med tænkte vi meget i en
onlinebaseret virksomhed, men det har
vi fundet ud af, at teknologien ikke er til…
Endnu. Når folk køber køkkener, handler
det ikke kun om selve køkkenet, for folk vil
også gerne have en service. Vi vidste ikke
nok om købsoplevelsen, da vi startede ud.
Vi så helt konkret på, at køkkenløsninger
er meget standardiserede og sagtens kan

”

FORRETNINGSIDÉ

Vi hentede inspiration fra de nyere danske møbelbrands, der har klaret
sig rigtig godt. Vi så på, hvordan de er lykkedes med at hente designere og arkitekter ind og lave nogle lækre og eksklusive produkter.
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løses og bestilles over nettet. Men alligevel
er der altid noget i hvert et køkken, der ikke
bare klikkes ned i en online kurv, siger Jeppe
Christensen.

Fra København til New York
Et aspekt, der ikke skulle gentænkes, men
som er altafgørende, er samarbejdet mellem
Jeppe Christensen og Michael Andersen.
De giver selv udtryk for, at de ikke i tidligere
firmaer har oplevet så godt samarbejde, som
de to har nu. De er forskellige og komplimenterer hinanden godt.
Alligevel oplever de nu en periode, hvor de
ikke kan være så tætte på hinanden, som
de hidtil har været. Jeppe har nemlig taget
turen over Atlanten for at få Reform etableret
på det amerikanske marked. De to har dog
gjort en del forarbejde i USA. Hele idéen om
USA er ikke taget ud af den blå luft, for der
er allerede brugt et års tid på at rykke ind på
det amerikanske marked.
I starten af maj åbnede Reform et nyt showroom i New York. Det danske band Gents blev
fløjet ind til åbningsfest og menuen stod
på smørrebrød fra Meyers. En opskrift på
succes. Det har også vist sig, at Newyorkerne
i særdeleshed har taget godt imod Reforms
Ikea-hacking. Der har siden åbningen været
besøgende hver dag og Reform kan også
prale af, at udenlandske og anerkendte medier som Dwell, Elle Decor og NY Times har
fået øjnene op for de moderne og tidsløse
designs.
- Lige nu rykker det. Der er mange nye tiltag
for Reform. Vi holder fokus og arbejder stadig
med vores startup-mindset. Vi holder lige
nu fokus på at få startet godt op i USA. Vi vil
fordoble omsætningen fra 2016. Det kræver
hårdt arbejde og nye tiltag. udtaler Jeppe.
Den målsætningen synes slet ikke urealistisk. For Reform har sat turboen til. Allerede
i denne sommer slår de dørene op for et helt
nyt showroom i Berlin og senere København.

”

Vi har faktisk en lidt absurd forventning om, at alt er nemt. ‘Det
kan jo sagtens lade sig gøre. Selvfølgelig kan jeg lave en investeringsaftale. Selvfølgelig kan man
rulle ud i USA.’

R E FORM

”

Man skal turde skrotte sin idé og
sit projekt, hvis man kan mærke,
at det ikke spiller.

Samtidig lancerer Reform tre nye designs
med førende skandinaviske designere.

Kast dig ud i idéen
Selvom det at være iværksætter på flere
måder kræver en del investeringer, så er
det ikke noget, Michael Andersen og Jeppe
Christensen går og tænker meget over på
forhånd.

Michael Andersen (venstre)
Jeppe Christensen (højre)

- Vi har faktisk en lidt absurd forventning
om, at alt er nemt. Det kan jo sagtens lade
sig gøre. Selvfølgelig kan jeg lave en investeringsaftale. Selvfølgelig kan man rulle
ud i USA. Man indser så hen ad vejen, at
de færreste ting er så ligetil, men denne
forventning og mentale indstilling har været
med til at drive os. Det har været afgørende
for, at vi har kastet os ud i det og også er
lykkedes med det. Og så er det helt sindssygt, så meget man lærer af det, siger Jeppe
Christensen.
De er begge enige om, at det egentlig ikke har
været svært på noget tidspunkt, selvom det
har været og er hårdt arbejde. Men de to ting
er langtfra det samme, forklarer de.
- Man skal passe på med at overkomplicere
ting. Der er ingen, der har sagt, at det bliver
nemt, men vi synes klart, at man bare skal
prøve at hoppe ud i det, og så finder man ret
hurtigt ud af, om det giver mening. Hvis det
ikke spiller, og du ikke arbejder godt sammen
med den eller dem, du er startet ud med, så
stop projektet. Man skal turde skrotte sin idé
og sit projekt, hvis man kan mærke, at det
ikke spiller, siger Michael Andersen.
Han slutter af med en opfordring til alle dem
med en iværksætter i maven:
- Det er ikke svært. Det handler om at gøre
det. Det er nok vigtigere, hvordan man går til
sin idé, frem for selve idéen. Man skal bare
prøve sin idé af. Det er ikke verdens undergang, hvis du ikke ved alt om moms fra
starten af. Hvis du er nogenlunde fornuftig,
så løser du det, når du står i det.
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GENIALE
IDÉ

Frederikke Antonie

”

Af Frederikke Antonie
Creative Director, Roccamore

J

eg har startet en virksomhed,
Roccamore, og været så heldig
at blive interviewet en del
gange om mit iværksætteri. Her
bliver jeg ofte spurgt om, hvordan
jeg fik idéen til mine behagelige
høje hæle, men sjældent er jeg
blevet spurgt om, hvordan jeg har
fået Roccamore op at stå - hvordan
jeg egentlig har realiseret min idé
og opbygget en virksomhed. Jeg
spurgte engang en journalist, om
ikke vi skulle tale lidt om det med
at eksekvere, om hvorfor det var så
svært, og hvorfor mange aldrig rigtig
kom dertil, men det afviste hun.
Hun ville hellere bruge taletiden på
det unikke og ikke det trivielle, som
hun sagde.
Men hvad er egentlig unikt ved en
idé? Det er jo bare noget, nogen
har tænkt. En tanke, der er blevet
formuleret helt klart. Det gør den
jo ikke nødvendigvis genial. Heller
ikke i Beta version. Tænker man lidt
over, hvem der er de mest suc-

cesfulde startups i dag, så er det
jo pudsigt, at rigtig mange af dem
egentlig bare er bedre versioner
af allerede eksisterende produkter eller services. Dropbox, AirBnB,
GoMore, Endomondo, AirHelp, Etsy,
WhatsApp og Cloakroom, for bare at
nævne et par stykker, byggede alle
deres virksomheder på løsninger,
der fandtes i forvejen. De skabte
”bare” et produkt, der gjorde det
bedre, tænkte nyt og vandt dermed
markedet.
Praktisk talt betyder det vel egentlig, at idéen ingen værdi har uden
ordentlig eksekvering, og så må det
vel være eksekveringen, der potentielt kan være genial og ikke idéen.
Hvorfor taler vi så så meget om de
geniale idéer?
Hvert år hylder vi iværksætteri til
store awardshows, der fokuserer på
modige, unge mennesker, der nok
har en god idé, men i alt for mange tilfælde endnu ikke har noget

færdigt produkt, og i min bog derfor
endnu ikke er en succes. Kigger
man bag linjerne på nogle af de prestigefyldte priser, så opdager man,
at mange af de nominerede iværksættere rent faktisk kommer fra de
samme acceleratorprogrammer.
Man kan undre sig over, om det er
grunden til, at netop de er blevet
valgt, mens langt dygtigere startup-virksomheder er blevet oversete, fordi de indirekte promoverer
en accelerator, der tjener penge på
at hjælpe unge, uerfarne mennesker med at bygge deres idé om til
en virksomhed. Det er sjældent, vi
taler om det, men der er jo en hel
industri bygget op omkring iværksættere. Der er et hav af virksomheder, der tjener penge på at tilbyde
værktøjer, platforme, templates og
guides til de stakkels iværksættere,
der aldrig løber hurtigt nok og altid
er på udkig efter en mere effektiv
måde at løse udfordringerne på. For
ikke at tale om de store corporate
kanoner, der har behov for at virke

”

Jeg synes, det er vigtigt, at vi begynder at snakke om, hvem
der styrer den her business, og hvem der bestemmer, hvordan vores iværksætterverden skal se ud.
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Giv mere taletid til de tunge spillere på startup-markedet,
og dem der har bevist, hvad de kan og lad os lære af deres
erfaringer.

mere menneskelige og autentiske
på omverdenen og i sidste ende deres kunder. De sponsorerer hellere
end gerne events og konkurrencer,
opretter fonde, udvikler specielle
startup-pakker, der binder dig i
åndssvagt lang tid, eller inviterer
iværksættere til at tale til fredagsbaren. Iværksætteri står øverst på den
nye CSR-strategi for virksomheder
og ikke mindst individer. Der findes
snart ikke en forretningsmand på
50+ med respekt for sig selv, der
ikke sidder i mindst et par advisory boards eller har investeret i en
startup eller to. Det handler om at
give tilbage… Siger de. Man kunne
også sige, at det er det ultimative
tegn på overlegenhed, og et tegn på
at man har været dygtig nok i livet
til at gøre sig nyttig for en opstartsvirksomhed. Men, bottom line, hvor
meget får iværksætteren egentlig ud
af det sammenlignet med virksomheder, investorer og alle de andre
interessenter?
Nu maler jeg lidt fanden på væggen
her, det er jeg godt klar over, men
det kan være nødvendigt at provokere lidt for at blive hørt. Jeg synes,
det er vigtigt, at vi begynder at
snakke om, hvem der styrer den her
business, og hvem der bestemmer,

hvordan vores iværksætterverden
skal se ud. At vi kommer lidt ned fra
vores høje hest, piller glamouren ud
af iværksætteri og begynder at sætte
ærligt iværksætteri på dagsordenen.
Lad os endelig blive ved med at
tale om de geniale idéer, for det er
jo for pokker dem, der inspirerer
og motiverer. Men lad os samtidig
tale endnu mere om eksekvering,
hvor hårdt det er, og om hvordan
alle bumpene på vejen kun gør dig
dygtigere. Giv mere taletid til de
tunge spillere på startup-markedet,
dem der har bevist, hvad de kan og
lad os lære af deres erfaringer. Og
giv dem for guds skyld plads til at
tale om alle fiaskoerne, for det er jo
dem, vi lærer af. Men ikke som en
del af en ”puha-hvor-var-det-hårdtmen-vi-klarede-den”-strategi for at
promovere en succesfuld virksomhed. Nej, det skal være råt og ærligt.
Det skal være ægte. Først her kan
vi begynde at tage os selv og vores
branche seriøst og skabe noget helt
unik.

At være selvstændig betyder
ikke, at man kun er sig selv

Alle kan få en god idé, men det kræver benhårdt arbejde, gå-på-mod
og stor personlig styrke at lykkedes
som iværksætter. Det er vigtigt, at vi
husker det.

Bliv en del af et forretningsfællesskab
Over 50 pct. af alle nye virksomheder overlever ikke deres første fem leveår. Samtidig
viser undersøgelser, at virksomheder, der indgår i netværk, overlever langt bedre, end
dem der ikke gør. Vi har været her siden 1985 og kender faldgruberne. Alle de fordele,
vi bidrager med, har ét fokus: at du som iværksætter er blandt de 50 pct., der lykkedes.
Meld dig ind og få konkret viden og værktøjer til at sikre en bedre fremtid for dig og
din virksomhed.

”

Praktisk talt betyder det vel egentlig, at idéen ingen værdi
har uden ordentlig eksekvering, og så må det vel være eksekveringen, der potentielt kan være genial og ikke idéen.

Bliv medlem på d-i-f.dk
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Danmarks skønneste
arbejdsplads?

Dansk iværksætter forening
præsenterer Erhvervsklubben

Vil du være med i et dynamisk iværksættermiljø, hvor
vi inspirerer og støtter hinanden i et fagligt og socialt
fællesskab? Og vil du arbejde i Danmarks måske
skønneste arbejdsplads? Så kom til Svendborg...

Dansk Iværksætter Forening etablerer ny erhvervsklub for investorer og beslutningstagere samt ansvarlige for strategi og forretningsudvikling. Et unikt netværk,
der forbinder det etablerede erhvervsliv med både iværksættere og politikere.
Mange spændende arrangementer og aktiviteter er i støbeskeen, så meld dig ind
nu og få adgang til et helt særligt og personligt netværk.
Af Alex Randrup Thomassen

Interessen for iværksætteri har sjældent været større
i Danmark. Det gælder både den politiske og mediemæssige bevågenhed. Iværksætteri er igen kommet på
den politiske dagsorden for fuld styrke og investorerne
– både danske og udenlandske – finder danske iværksættere mere og mere interessante. Det har skabt et
behov for et forum, hvor alle disse aktører kan mødes
og drøfte nye muligheder, hvad enten de er politiske
eller kommercielle.
Derfor etablerer Dansk Iværksætter Forening nu en ny
erhvervsklub for beslutningstagere, investorer samt
ansvarlige for strategi og forretningsudvikling.
- Ideen bag det nye netværk er, at iværksætterforeningen gerne vil bidrage til en udvikling, der sikrer
forbindelsen mellem iværksætterne, erhvervslivet og
politikerne. Kontakten og kendskabet til hinanden i
disse i grupper skal styrkes, så forståelsen for hinandens vilkår og behov styrkes. Vi ønsker med initiativet
at styrke dialogen mellem iværksætternes vigtigste
politiske interessenter, fortæller Peter Kofler, der er ny
formand for Dansk Iværksætter Forening.
Fremtidens iværksætterpolitik står helt centralt. Det
er blevet et vigtigt element i regeringsgrundlaget og
det nye Iværksætterråd har fået mange fremtrædende iværksættere med på holdet, der kommer med
gode ideer og forslag til politikerne. Det er tiltrængt!
For iværksætteriet kunne godt have bedre vilkår. På
Verdensbankens rangliste over start-up vilkår, som
publiceres i den årlige Doing Business, ligger Danmark
placeret på en middelmådig 24. plads. Og hvad angår
adgang til kapital er Danmark helt nede på en 32.
plads.
- Vi vil i Erhvervsklubben drøfte med alle hjørner af
iværksætterpolitikken med centrale beslutningstagere.

Vi kan ikke være tilfredse med, at iværksætteriet ikke
vokser. Vi er det land i Europa, hvor færrest i beskæftigelse lever af at drive egen virksomhed. Det skal vi
ganske enkelt gøre bedre, siger Peter Kofler.

Mange aktiviteter
Udover netværksmøderne med politisk indhold vil
Erhvervsklubbens deltagere også blive tilbudt en unik
adgang til at indgå i et mentornetværk, hvor man
kommer helt tæt på udviklingen i de deltagende iværksættervirksomheder.
Som medlem får man også adgang til en attraktiv
database med søgemuligheder på danske iværksættervirksomheder, der kan involveres som inspirationskilder og investeringsmuligheder.
Derudover vil medlemmerne modtage Iværksættermagasinet flere gange om året. Magasinet anses for at
være Danmarks eneste uafhængige medieplatform for
iværksætteri og start up-miljøet.

Personligt medlemskab
Et medlemskab af Erhvervsklubben er personligt og
kan ikke deles mellem flere i samme organisation,
men der kan sagtens være flere medlemmer fra samme virksomhed eller forening. Det koster årligt kun
4.990 kroner. For det beløb får man udover aktiviteterne og adgangen til netværket også mulighed for ved
hvert eneste møde at prøve resultaterne af de mange
kreative og mangfoldige ressourcer, der findes i Dansk
Iværksætter Forenings medlemskreds inden for det
kulinariske og kulturelle virkefelt.

Læs mere om os på: www.fremtidsfabrikken.com

Bliv en del af Erhvervsklubben på: d-i-f.dk/Erhvervsklubben
50

51

Gratis hotline
for iværksættere

Ase Iværksætterhotline

7013 0313
alle hverdage kl. 8.00 - 20.00

Overvejer du at starte for dig selv og har en masse spørgsmål?
Så giv Ase Iværksætterhotline et kald og få hjælp til at komme
videre med det samme.
Du kan få svar på fx:
•

Hvordan registrerer jeg en startup virksomhed?

•

Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

•

Hvem kan hjælpe mig med min forretningsplan?

•

Hvilke udgifter skal min timepris dække?

•

Hvilke forsikringer er need to have – og nice to have?

Ase Iværksætterhotline: 7013 0313 • ivhotline@ase.dk
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