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anmark har brug for flere iværksættere og et 
iværksætterfradrag kan være en af vejene til 
at få skruet op for iværksætterblusset i form af 
mere risikovillig kapital. Det er den nuværende 
og tidligere regeringer enige om, men hidtil har 

fradraget ladet vente på sig i årevis. Måske bliver 2017 året, 
hvor det lykkes.
 
Topskatten er dømt ude, men i kulissen arbejder regerin-
gen på at lette skatter og afgifter for 10 milliarder kroner. 
Blandt overvejelserne er igen det såkaldte iværksætterfra-
drag.
 
Tilbage i maj 2014 annoncerede den daværende S-ledede 
regering i sin 2020-plan en ny skatteordning, der skulle 
tilgodese investorer og give dem mulighed for et skat-
tefradrag på helt op til 650.000 for investeringer i små, 
unoterede virksomheder. Fradraget skulle sikre private in-
vestorer bedre muligheder for at investere i iværksættere.
 
Siden er forslaget blevet genfremsat af Løkke-regeringen 
i varierende udgaver. Det er da også ganske glimrende, 
hvis det denne gang rent faktisk lykkes at gennemføre 
forslaget. At skaffe kapital er ubetinget en af de helt store 
hurdler for den enkelte iværksætter.
 
Men reelt set er der tale om et investorfradrag. At det 
betegnes som et iværksætterfradrag er i bedste fald 
misvisende. Nok kan det være en fordel for iværksættere, 
at andre tilskyndes til at investere i deres virksomhed. 
Men først og fremmest er investorfradraget en fordel for 
de private investorer, der ønsker at placere deres penge i 
unoterede aktier. Forslaget er stærkt inspireret af lignende 
ordninger i Sverige og Storbritannien, hvor antallet af 
iværksættere er langt større end i Danmark.
 

Som formand for Dansk Iværksætter Forening er jeg glad 
for den tyngde, som iværksætteri og selvstændighedskul-
tur har fået i regeringsgrundlaget for VLAK-regeringen.
 
Men iværksætterfradraget er kun den ene del af ligningen. 
Regeringen overvejer forhåbentlig også at gennemføre 
tiltag, som kommer den enkelte iværksætter direkte til 
gode? I 2025-planen fra efteråret 2016 foreslog regeringen 
blandt andet en forsøgsordning med tre års skattelem-
pelse for nye iværksætterselskaber. Her er der tale om en 
direkte vej, som er meget mere målrettet selve iværksæt-
teren frem for investoren.
 
Der er brug for andet og mere end politisk tomgang. 
Forslag om investorfradrag og lavere kapitalskatter er vel-
komne, men de kan ikke stå alene. Lad os få handling og 
90 mandater mobiliseret, så vi kan få skabt den nødvendi-
ge vækst og fornyelse af Danmark, som kun iværksætter-
ne kan levere.

Politisk handlingslammelse har allerede kostet danske 
iværksættere dyrt!

D

POLITISK 
HANDLINGSLAMMELSE 
KVÆLER 
IVÆRKSÆTTERI

L E D E R

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening
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fterårets udgave af Iværksætteren er på gaden. Denne gang i en særudgave til dette års 
TechBBQ. Dansk Iværksætter Forening og redaktionen er repræsenteret ved TechBBQ. 
Find endelig vores stand tirsdag eller onsdag i Øksnehallen. 

Det bliver jævnligt diskuteret i medierne, hvad hemmeligheden bag og hvad opskriften 
på den succesfulde iværksætter er. Det kræver ikke meget research, før man støder på en historie 
om, hvordan den ene eller anden iværksætter har fået succes. Om end det altid er fantastisk at 
høre historierne om vindere, så findes der ikke en entydig konklusion på, hvad der betinger en 
iværksætters succes. Dog er det sikkert, at ingen kommer sovende til succes. 

I denne udgave bringer vi historierne om velkendte iværksættere, der kæmper for at holde gang i 
en virksomhed og eller etablere sig på markedet. Det er de iværksættere, som er undervejs. Det er 
dem, der ved, hvad de ønsker med det, de skaber. 

I et dobbeltinterview med Annette Heick og Rasmus Jarlov bliver du klogere på deres motivation 
og passion ved at starte egen virksomhed. På trods af baggrunde som entertainer og politiker. Der 
skal stadig løbes hurtigt og knokles for at få balance i regnskabet. 

Dette magasins profil er Le Gammeltoft. Hun er DJ, radiovært, barejer, journalist og iværksætter. 
I 2008 skabte hun pladeselskabet Sound of Copenhagen, og i 2014 lancerede hun kultursitet Heart-
beats, som siden dengang kun er vokset. Nu er planen, at Heartbeats skal slå igennem, hvor de 
andre medier fejler. 

Du kommer desuden bagom den danske vinapp Vivino og direktør Heini Zachariassen, der har 
taget turen fra at være en lille database til verdens største vin-community. Fra en kælderlejlighed 
i København til startup-mekkaet i San Francisco og først efter flere år efter etablering af virksom-
heden nu er klar til at gå ind i e-commerce. 

I mere end hundrede år har det været diskuteret, om man er født eller opdraget til at være 
iværksætter. Det er som sådan ikke diskussion, vi ønsker at udfolde i denne udgave af magasinet. 
Tværtimod ønsker vi at motivere til mere iværksætteri. Opfordre til vækst og til at gøre sig selv 
bedre ved udgive historierne om at være i gang.

God læselyst! 

E

HVORNÅR ER 
MAN SOM 
IVÆRKSÆTTER 
EN SUCCES?

N Y  U D G I V E L S E

Af Alex Randrup, Redaktør 

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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MAN STARTER FORFRA, 
NÅR MULIGHEDEN ER 
”TOO GOOD TO GO”
METTE LYKKE, CEO, TOO GOOD TO GO

D E N  A K T U E L L E

år man er iværksættertypen, så er man iværksæt-
tertypen, og så er det svært at slippe trangen til 
at skabe noget. Det mener Mette Lykke, som den 
1. juni 2017 fik titlen som CEO i firmaet Too Good 
To Go, der forsøger at bekæmpe madspild. Og det 

er den trang, der har gjort, at hun er startet forfra med skabe 
Too Good To Go (næsten) fra start - men der er alligevel en 
stor kontrast, til dengang hendes første projekt, Endomondo, 
skulle søsættes, fortæller hun.
 
Da Mette Lykke og de to andre stif-
tere af Endomondo, Christian Birk 
og Jakob Jønck, tilbage i 2007 løb 
rundt i Fælledparken i København 
for at komme i kontakt med byens 
løbere, havde de nok ikke regnet 
med, hvad kolde morgener i parken 
ville bringe i fremtiden. Dengang 
handlede det om at få kontakt til 
de få motionister, der havde en 
smartphone, da GPS i telefonen var 
en forudsætning for Endomondos 
fremtid.
 
”Det er lidt sjovt, når man tænker 
tilbage. Vi løb rundt efter de løbere, 
vi kunne se havde smartphones, 
fordi vi ville have dem til at down-
loade vores ”program”, Endomondo. Der var jo ikke noget, der 
hed apps dengang, så vi kaldte det et program,” siger Mette 
Lykke om Endomondos spæde start og griner lidt.
 
På daværende tidspunkt handlede det om at komme ud til 
mulige brugere af app’en, og det blev til mange kolde og tidlige 
timer i de Københavnske gader for Mette Lykke. Det viste sig 
dog, at stifterne havde ramt rigtigt med et produkt, der både 
kom i rette tide til den digitale udvikling og verdens løbe-entu-
siasme. Det hårde arbejde endte med at betale sig, og efter-
hånden som Endomondo voksede, kom stifterne tættere og 

Hun er iværksætter af natur, har skabt en af verdens mest populære sportsapps og nu star-
ter hun forfra som CEO i firmaet Too Good To Go. Magasinets aktuelle hovedrolle er iværk-
sætteren Mette Lykke, der lavede sportsapp’en Endomondo tilbage i 2007, før ”app” overho-
vedet var en del af danskernes ordforråd. Iværksætteren har mødt Mette Lykke, der fortæller 
om at starte forfra som iværksætter, og hvad man kan tage med sig, når man har bygget et 
verdensomspændende firma op fra bunden.

tættere på at fuldføre det formål, de havde med app’en.

”Vi havde en global mission: Det var at motivere folk i hele 
verden til at motionere,” siger Mette Lykke.
 
Fra mere motion til mindre madspild

Endomondo gik på fem år fra at være en lille app, mest kendt 
af danskere, til at være et verdensomspændende firma med 
en app, som løbere fra hele kloden kan downloade. Det betød, 

at firmaet voksede hastigt og blev 
solgt til amerikanske Under Armour 
i 2015, og det var med til at drive 
stifterne til at søge mod nye udfor-
dringer. For Mette Lykke begyndte 
trangen til at være med til at bygge 
noget fra start til slut at røre på sig, 
og hun kunne mærke, at hun ville 
tilbage til det punkt i en virksomheds 
udvikling, hvor det meste er nyt og 
grønt.
 
”Jeg savnede den vækstfase, hvor 
man rykker meget på kort tid, og jeg 
fik virkelig lyst til at prøve det igen. 
I starten havde jeg ingen tanker om, 
hvad det skulle være, for det var 
ikke meningen, at jeg skulle stoppe 

i Endomondo endnu. Jeg var ikke kommet så langt som til at 
tænke, hvad der skulle ske, men da jeg faldt over det her job, 
så sprang jeg på,” siger Mette Lykke.
 
Hun kom oprindeligt ind i Too Good To Go som investor i no-
vember 2016, men hun fortæller, at efterhånden som hun fik 
mere indsigt i firmaet, fandt hun det mere og mere interes-
sant. Da jobtilbuddet bød sig, kunne hun ikke sige nej.

”Jeg syntes, at formålet var fantastisk, og den kommercielle 
del er der også styr på, så det var jeg nødt til. De har en vision, 

N

Jeg savnede den vækstfase, 
hvor man rykker meget på kort 
tid, og jeg fik virkelig lyst til at 
prøve det igen.

”

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff
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Fakta: Too Good To Go
Firmaet blev stiftet i 2015 af en 
gruppe venner

I appen kan bagerier, caféer, 
restauranter og lign. sælge 
overskudsmad til lave priser

Too Good To Go tjener penge 
ved at tage en mindre procent-
del af beløbet

Ud over Danmark har Too Good 
To Go etableret sig i Norge, 
Storbritannien, Frankrig og 
Tyskland

Over 5500 forretninger har 
solgt måltider gennem appen 
på verdensplan

Appen har i landene tilsammen 
over 1,6 mio brugere

Indtil videre er der solgt over 
1,2 mio måltider gennem appen

Fakta: Endomondo
Endomondo blev stiftet i 
november 2007 af Christian 
Birk, Jakob Nordenhof Jønck og 
Mette Lykke

I august 2008 udkom den 
første udgave af appen

Med appen kan man måle sin 
motion med henblik på distan-
ce, tid, hastighed mm. og dele 
det med andre brugere

I februar 2015 blev firmaet 
solgt til amerikanske Under 
Armour

Da Endomondo blev solgt, hav-
de appen knap 20 mio. brugere 
på verdensplan

Kilder: Endomondo, Børsen, Information, Finans

der tiltaler mig. Vi smider en tredjedel af al mad ud, 
hvilket er helt absurd, men sådan behøver det ikke at 
være.  Med den her ide tjener forretningerne samtidig 
penge på den mad, de ville have smidt ud, og forbruger-
ne får et billigere måltid,” siger Mette Lykke.
 
Hun fortæller, at visionen og formålet med den 
virksomhed, hun er i, er vigtig for hende, fordi det er 
drivkraften i arbejdet. Det gjaldt både for Endomondo, 
hvor stifterne ønskede, at flere skulle motionere, og det 
gælder for Too Good To Go, hvor den store vision er, at 
al den mad, der produceres i verden også skal spises.
 
Første gang ruster én til opgaven

Som iværksætter er der flere processer, man lærer 
af, og det er også nogle erfaringer, som Mette Lykke 
kan trække på, når hun skal puste endnu mere liv i 
Too Good To Go. Hun fortæller, at det både gælder den 
mentale læring, som kræver en del, når man starter 
ny virksomhed og de mere praktiske opgaver, som ofte 
tager tid at lære i starten. Derfor mener hun, at det 
er en stor fordel, at hun har haft sin hårde start med 
Endomondo før.
 
“Jeg har lært meget af Endomondo, som jeg kan bruge 
i Too Good To Go. Der ligger en stor mental øvelse i at 
starte en virksomhed: hvordan man bevarer roen, hol-
der is i maven og sover ordentligt om natten. Det har 
jeg som iværksætter været vant til at øve mig i et stykke 
tid. Og så er der jo også de mere operationelle ting, lige 
fra hvordan vi optimerer vores appstore-synlighed, rej-
ser kapital og hvordan man ansætter folk i forskellige 
stillinger,” siger Mette Lykke.
 
Hun fortæller dog også, at hun godt kan mærke forskel 
på at drive en virksomhed, dengang hun var med helt 
fra dag ét til i dag, hvor en del af forarbejdet er gjort.

”Det er klart, at når man starter sit helt eget, så er man 
mere med til at forme det helt fra begyndelsen. Her 
træder jeg jo ind i noget, hvor konceptet er bevist, så der 
er jo en del af rejsen der, som jeg ikke har været med 

Det er klart, at når man starter sit helt eget, så er 
man mere med til at forme det helt fra begyndel-
sen. Her træder jeg jo ind i noget, hvor konceptet 
er bevist.

”

D E N  A K T U E L L E

på,” siger Mette Lykke.
 
Hun tilføjer, at de “gode gamle dage”, 
hvor hun var ude og kæmpe for hver 
eneste bruger af Endomondo, dog var 
knap så gode, og derfor passer det 
hende godt, at det i Too Good To Go nu 
handler om at eskalere og professiona-
lisere virksomheden.
 
Trangen til at være iværksætter

Har man en indre iværksætter, så er 
det svært at glemme den og pakke den 
væk, mener Mette Lykke. Trangen til at 
være med i vækstfasen, skabe noget og 
den til tider skræmmende spænding i 
hverdagen kommer man til at savne, 
hvis man er væk fra det for længe.
 
“Hvis man er en iværksættertype, så 
kan man godt drifte i en periode, men 
det er ikke det, jeg synes er sjovest. Jeg 
har ikke noget imod at gøre det i nogle 
år, og det skal også til, men nu er der 
gået 10 år, siden vi startede Endomon-

do, og jeg havde brug for noget nyt. Jeg 
nyder at være på vækstrejsen nu, hvor 
det kører med 120 km/t, og man ikke 
ved, hvor man ender. Det er jo ikke al-
tid super komfortabelt, men der er en 
masse spænding i hverdagen, og det 
har jeg savnet,” siger Mette Lykke.
 
Som iværksætter har Mette Lykke også 
lært en vigtig lektie, når det kommer 
til at planlægge fremtiden for sig selv 
og firmaet. Det er nemlig helt at lade 
være. Ingen kan vide, hvad der kom-
mer til at ske, når man starter virk-
somhed, og planerne omkring alle ens 
ideer kommer altid til at ændre sig.
 
“Da vi startede Endomondo, så troede 
vi, at det bare ville tage et par år, og 
så skulle vi starte noget nyt sammen. 
Men nu er der jo gået 10 år, og den der 
anden ide, vi lige havde, den er der in-
gen, der kan huske længere. Ting tager 
bare tid, og det tager altså længere tid 
at opbygge noget ordentligt, end man 
lige regner med. Så jeg laver ikke pla-

Der ligger en stor mental øvelse i at starte en virksomhed: hvordan man 
bevarer roen, holder is i maven og sover ordentligt om natten. Det har 
jeg som iværksætter været vant til at øve mig i et stykke tid.

”

ner på den måde. Til gengæld øver jeg 
mig i at sige ja, når der byder sig noget 
spændende,” siger Mette Lykke.
 
Og netop den nye titel som CEO var 
noget, der var for spændende til at sige 
nej til for Mette Lykke, da muligheden, 
som hun selv siger, var “too good to 
go.” Om der i fremtiden kommer flere 
“for gode” muligheder, som hun må 
være med i, kan hun ikke helt sige, 
men svaret på det sidste spørgsmål 
afslører, at den indre iværksætter i 
hende nok aldrig kommer til at sidde 
helt stille.
 
“Vil du fortsætte med at starte projek-
ter i fremtiden?”

“Det er jo altid svært at sige… men ja, 
det er jeg ret sikker på. Om det bliver 
ved med at være i driften eller som 
investor, det ved jeg ikke. Men jeg 
tror aldrig, jeg holder op med at være 
involveret i noget,” siger Mette Lykke 
afslutningsvis.
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or Annette Heick kom ideen om 
at skabe et unikt mad- og gæ-
stehus med hjemlig atmosfære 
i Allinge på Bornholm nærmest 
som en åbenbaring for tre år 

siden, mens tanken om at starte turist-
busselskabet ”Hamlet Tours” langsomt 
spirede frem hos Rasmus Jarlov. Den kon-
servative politiker røg ud af Folketinget 
ved valget i 2011 og skulle ganske enkelt 
have noget andet at lave. 

I dag har ingen af dem fortrudt, at de tog 
springet og blev iværksættere. Tværtimod. 
Efter en årrække med økonomisk lavvan-
de og usikkerhed begynder resultaterne 
nu at vise sig.

”Jeg er så lykkelig for, at jeg ikke blev gen-
valgt i 2011. At starte egen virksomhed og 
se den vokse er en af de største glæder, jeg 
har haft i mit liv,” siger Rasmus Jarlov. 

På samme måde oplever Annette Heick, 
at iværksætteriet giver hende et særligt 
personligt drive. 

”Når jeg vågner om morgenen, har jeg 
bare ekstremt meget energi, fordi jeg er 
på vej mod noget større, jeg selv er med 
til at definere. Og det er ret skønt. Faktisk 
rigtig dejligt. Så kan jeg gå i gang med at 
rense lokummer,” siger Annette Heick. 

Ledig på hotelrundfart 

Begge trives i dag som virksomhedsejere. 
Men det var meget forskellige omstændig-
heder, der førte til oprettelse af henholds-

vis restaurantkoncepthuset Rå i Allinge og 
Hamlet Tours i København, der er målret-
tet velstående amerikanske turister. 

Med valgnederlaget som ubehagelig 
kendsgerning gik Rasmus Jarlov i gang 

med at overveje sin fremtid. Skulle han 
tilbage til Novo Nordisk, gøre som talrige 
tidligere politikere og forsøge sig som 
lobbyist eller noget helt tredje?

”Det bedste, jeg kunne finde på, var at lave 
de her mere personlige sightseeing-tu-
re for mindre turistgrupper. Det er ikke 
sådan specielt genialt. Men det virker fint, 
og jeg synes, at der var et udækket behov 
på det marked,” siger Rasmus Jarlov.

Med hatten i hånden

Første skridt på vejen mod at blive selv-
stændig var et buskørekort, som Rasmus 
Jarlov tog på en køreskole i Brøndby 
sammen med andre ledige. Næste var at 
få kunderne i hus. Med en A4-powerpoint 
i hånden gik han rundt til hotellerne i 
København og præsenterede, hvad Hamlet 
Tours kunne tilbyde.

”Godt gammeldags salgsarbejdet og utro-
ligt nok lykkedes det at få nogle kunder. 
Særligt et hotel, Marriott, syntes godt om 
det. Første år var der underskud, hvilket 
der vist ofte er, når man starter egen 
virksomhed. Det var egentlig først andet 
år, jeg syntes, det blev rigtig spændende. 
Her skulle jeg afgøre med mig selv, om jeg 
turde køre videre. Potentialet var der, men 
min økonomi var virkelig langt nede. Jeg 
måtte låne 20.000 kroner af min mor og 
var ret nervøs,” siger Rasmus Jarlov.

Trods vanskelighederne besluttede han at 
fortsætte. 

”Det er jeg lykkelig for i dag, hvor vi er 
tolv mand, kommet i flere internationale 
guidebøger og kører en masse amerikan-
ske ægtepar rundt i hovedstadsområdet 
og kigger på Kronborg, Frederiksborg Slot, 
Roskilde Domkirke og den type seværdig-
heder,” siger Rasmus Jarlov. 

Åbenbaring før ulykke
 
For Annette Heick og hendes mand Jesper 
Vollmer kom iværksættervisionen mere 

I Danmark har vi det problem, at 
unge mennesker går efter noget 
andet end at blive iværksættere. 
De vil hellere arbejde med kom-
munikation, var min erfaring fra 
Novo Nordisk. Der mangler ganske 
enkelt flere fortællinger om, hvor 
fedt det er at starte egen forret-
ning. - Jarlov

”
F

PASSIONEN OVERVINDER 
BEKYMRINGERNE
Tv-vært og sangerinde Annette Heick og folketingsmedlem Rasmus Jarlov stortrives i showbizz og politik. 
Men de er også drevet af passionen om at skabe noget stort og kæmper i disse år med at få etableret de-
res virksomheder og genopfinde sig selv som iværksættere. Det indbefatter hårdt arbejde, spekulationer 
og søvnløse timer, men også en særlig lykkefølelse.

I N T E R V I E W

Af Lone Vibe Nielsen 

Foto: Tom Lindboe

Foto: FT.dk
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eller mindre som et lyn fra en klar himmel. Ideen opstod på Folkemødet 
2014, hvor hun var inviteret til en middag.

”Der fik jeg en eller anden form for tunnelsyn og vidste med ét præcis, hvad 
vi skulle lave. Det var meget mærkeligt. Pludselig var alle visionerne på 
plads, og jeg ringede hjem til Jesper og var fuldstændig overgearet: Jeg ved, 
hvad vi skal. Vi skal købe en grund i Allinge og bygge et hus. Det er under-
ligt, hvordan sådan noget opstår. Men det gjorde det bare. Og nu står vi så 
her tre år efter,” siger Annette Heick. 

Realiseringen af Rå-konceptet med madhuset af samme navn i Allinge 
blev imidlertid noget anderledes, end parret havde forestillet sig. Under en 
familieferie i januar 2015 brækker Jesper Vollmer nakken ved en alvorlig 
badeulykke, og trods ihærdig genoptræning måtte han opgive sit job som 
køkkenchef i kongehuset. 

”Vi ville meget gerne have været ulykken foruden, skal vi ikke bare sige det 
sådan. Det havde været skønt, hvis Jesper kunne have arbejdet ved siden af. 
Pludselig stod vi med en ikke tilstedeværende lønindtægt. Den ekstra sten 
blev lagt i rygsækken, og den havde jeg ikke lige tænkt ind i budgettet. Og så 

slås han stadig med et handicap. Derfor 
har det måske også taget lidt længere 
tid at komme op i omdrejninger. Men 
jeg føler, at vi er godt på vej,” siger 
Annette Heick. 

Flasket op som lønmodtager 

At Rasmus Jarlov skulle blive selvstæn-
dig erhvervsdrivende lå ingenlunde i 
kortene, mens Annette Heick et stykke 
af vejen er fulgt i forældrenes – Hilda 
og Keld Heicks - fodspor. Selvom Hilda 
Heick, som Danmarks første kvindelige 

uddannede af slagsen, faktisk var ansat 
som programmør hos medicinalfir-
maet Lundbeck i 18 år, har duoen i en 
årrække været selvstændige entertai-
nere, og dermed vist en anden karrie-
remulighed end lønmodtagervejen. For 
Annette Heick er det afgørende dog, om 
man har iværksættergenet.

”Man kan ikke lære folk at være iværk-
sættere. Enten har man det i maven, 
eller også har man det ikke. Man skal 
have en enorm risikovillighed, være vir-
kelig passionsdrevet og turde vågne om 

morgenen uden at ane, hvordan man 
får betalt sin husleje eller andet. Det 
kræver is i maven hele vejen igennem. 
Det er megaopslidende. Men når man 
kommer gennem nåleøjet, er det så stor 
en optur, at man tænker: Det kan jeg 
gøre igen,” siger Annette Heick. 

Begge Rasmus Jarlovs forældre var of-
fentligt ansatte, og selv havde han med 
egne ord fulgt standardvejen. Gym-
nasium, millitæret, uddannet cand. 
merc. og ansat i Novo Nordisk. Og ja, så 
politiker.

Men jeg er meget bevidst om, at jeg som 
kvinde og 45-årig lige om lidt skal gennem 
det nåleøje, som måske kun fem kvinder på 
min forældres generation har formået. Der 
er kun efterspørgsel på ganske få. Jeg kan 
gøre alt, men jeg kan ikke vide, om jeg er 
en af den håndfuld fra min generation, som 
klarer det. Derfor er jeg meget bevidst om, 
at der også skal være noget andet i mit liv. 
Jeg nægter at sidde passivt tilbage med en 
passion, der bare gik død. - Heick

”
I N T E R V I E W

”Det var mere oplagt. Jeg har da haft 
den tanke, at det kunne være fedt at 
blive selvstændig erhvervsdrivende. 
Jeg manglede bare den gode ide. Men 
så opstod turistideen, og den voksede i 
mig, og jeg kastede mig ud i det,” siger 
Rasmus Jarlov. 

Forkerte idoler
 
At fremelske en iværksætterkultur er 
muligt, vurderer Rasmus Jarlov på bag-
grund af egne erfaringer. Men de unge 
mangler forbilleder fra den verden.
 
”I Danmark har vi det problem, at unge 
mennesker går efter noget andet end 
at blive iværksættere. De vil hellere 
arbejde med kommunikation, var min 
erfaring fra Novo Nordisk. Der mangler 
ganske enkelt flere fortællinger om, 
hvor fedt det er at starte egen forret-
ning. Flere ville gå iværksættervejen, 
hvis der var nogle flere iværksætterido-
ler som modvægt til den snakkende 
klasses helte Mogens & Kristiansen,” 
siger Rasmus Jarlov. 

Iværksætterspejl efterlyses 

Også Annette Heick efterlyser fortællin-
ger om iværksætterlivet, mens det er 
allermest intenst. 

”Vi hører masser af historier om dem, 
der lige er blevet solgt til en kapitalfond 
og tjent millioner. Eller om dem der er 
gået konkurs. Men vi mangler histori-
erne om dem, der er i gang, så vi kan 
spejle os i dem og deres erfaringer. I vir-
keligheden savner jeg tit sparringspart-
nere. Vi kunne bruge hinanden bedre 
og skabe et iværksættermiljø, hvor man 
kunne tale om de udfordringer, vi står 
med her og nu. Langt hen ad vejen er 
det de samme problemer, vi støder ind 
i,” siger Annette Heick.

Selv har Annette Heick valgt at stå for 
alt det praktiske selv så som løn, bog-
holderi og toiletrens. 

”Jeg laver alt selv. Bilag og alting. Jeg 
har ikke råd til en sekretær. På andre 
tidspunkter som nu i morges klokken 
seks skurer jeg lokummer. Der er nogle, 
der siger: hvorfor har du ikke nogen til 
det? Svaret er enkelt. Fordi det koster 
penge,” siger Annette Heick. 

Under sommerens folkemøde i Allinge 
på Bornholm toppede aktiviteterne i 
restaurant og konferencehuset Rå, der 

i ugens anledning var udvidet med en 
rosébar og et restauranttelt. Antallet af 
ansatte nåede op på 25, og personaleud-
gifterne rundede 250.000 kroner. 

”Der skal altså rimelig mange hovedret-
ter over disken, før der kommer 250.000 
kroner hjem. Så kan man sige: shit. 
Det var en total fiasko. Nej, overhove-
det ikke. Det er første år, og vi er blevet 
mange erfaringer rigere. Nu ved vi, at 
mange ting skal gøres på en helt anden 
måde næste år,” siger Annette Heick. 

Forældreansvar tynger 

At kaste sig ud i iværksætterlivet er sær-
ligt udfordrende, når man som Annette 
Heick og Jesper Vollmer har en familie 
at forsørge. Og de to sønner på 13 og otte 
år har da også mærket, at omstændig-
hederne er nogle andre med iværksæt-
terforældre.

”Det kræver mod at kaste sig ud i et 
iværksættereventyr. Der er nogle ting, 
man sætter på spil. Det har jeg valgt at 
kommunikere klart til mine børn: Der 
er en potentiel risiko for, at ting kan gå 
dårligt. Derfor er vi måske lidt alvorlige 
i øjeblikket eller arbejder ekstra meget. 
Jeg er også nødt til at sige til dem, at der 
er noget, vi ikke har råd til. Og jeg har 
lånt af deres sparepenge. Mange synes, 
det er hårdt. Men det er også fedt, at 
børnene lærer, at det sgu koster blod, 
sved og tårer, hvis man vil forfølge sine 
passioner,” siger Annette Heick.

For arbejdskrævende er det at få en 
virksomhed stablet på benene og kon-
trasten til lønmodtagerlivet iøjnefal-
dende.

”Som iværksættere er vi gode til at bilde 
os ind, at vi kan bestemme over vores 
egen tid. Men efterhånden finder man 
ud af, at det reelt betyder, at man aldrig 
har fri. Samtidig går det op og ned med 
økonomien. Der er forskellige bølger, 
som man skal være klar til at ride med 
på. Det er der mange, der går ned på 
undervejs,” siger Annette Heick.

Rasmus Jarlov havde ikke familie, da 
han besluttede sig for at kaste sig ud i 
sit iværksætterprojekt. 

”Det er langt fra sikkert, at jeg havde 
fået lov eller havde turdet tage skrid-
tet, hvor jeg gik ned på stort set ikke at 
have nogen indkomst, hvis jeg havde 
en familie. Alle i min omgangskreds 

Jeg laver alt selv. Bilag og 
alting. Jeg har ikke råd til en 
sekretær. På andre tidspunkter 
som nu i morges klokken seks 
skurer jeg lokummer. Der er 
nogle, der siger: hvorfor har 
du ikke nogen til det? Svaret er 
enkelt. Fordi det koster penge. 
- Heick

”

syntes, at det var lidt åndssvagt, da jeg 
startede. Men jeg bor billigt til leje ude i 
Københavns Nordvestkvarter, så det var 
medvirkende til, at jeg kunne klare mig 
for rimelig lidt og leve på en sten i en 
periode,” siger Rasmus Jarlov. 

Ingen virksomhed uden penge

Netop en fornuftig økonomi som start-
grundlag er Annette Heicks bedste råd 
til kommende iværksættere: Skaf noget 
startkapital.

”Det er simpelthen vigtigt. Det kan ikke 
siges mange gange nok: Det koster 
penge at tjene penge. Det er der mange, 
som ikke ved. I begyndelsen har man 
underskud på underskud. Derfor er 
man nødt til på en eller anden måde 
at have nogle penge med sig. Hvis man 
ikke har nogen, skal man finde en sle-
eping partner, en eller anden makker, 
som har nogle penge. Ellers kan man 
ikke skabe en ny virksomhed. Det er 
simpelthen ikke muligt,” siger Annette 
Heick.

Selv havde ægteparret gennem årene 
afdraget rigtig meget på deres hus i 
Sverige – og var blevet drillet gevaldigt 
med det. Hvorfor tager I ikke afdragsfri 
lån, blev de ofte spurgt. 

”Jeg er blevet kaldt gammeldags og 
mange andre ting. Men vi har afdraget 
så meget, vi overhovedet kunne. Det 
hjalp os til at starte den her virksom-
hed. Vi skulle bruge et ret stort beløb, 
som vi så kunne låne i huset. Det er det, 
vi lever af. Nu begynder det at klemme, 
men vi kan også mærke, at potentialet 
er der. Kan vi holde snuden over vandet 
endnu et år uden løn, så er den der. 
Det er jeg helt sikker på,” siger Annette 
Heick. 
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Dyrk den gode ide 

For Rasmus Jarlov er det vigtigste – og det svære – at få den 
gode ide. ‘Hvad er det for en forretning, jeg kan lave, som er 
levedygtig. Det skal man tænke længe over’, pointerer han. 

”Sådan nogle ideer kommer ved, at man arbejder med det. 
Jeg havde en svag ide om at lave et eller andet inden for tu-
ristbranchen. Noget med noget sightseeing. Så gik jeg i gang 
med at analysere markedet og så på, hvad det er, konkurren-
terne tilbyder. Stillede det skematisk op på alle mulige for-
skellige måder. Langsomt ud af den proces kom ideen med, 
at det var præcis det her, vi skulle lave. At få den stærke ide, 
der fungerer, er nærmest 80 procent af at starte virksomhed,” 
siger Rasmus Jarlov. 

Og så skal det helst være inden for et felt, hvor man selv har 
noget at bidrage med, pointerer han. Selv er Rasmus Jarlov 
meget historieinteresseret og var da også guide på firmaets 
allerførste tur, der blev lidt af en oplevelse for turisterne. Og 
lidt af et mareridt for Rasmus Jarlov.

”Det gik fuldstændig galt. Jeg havde lejet en bus og skulle køre 
gæster til rundvisning på Frederiksborg Slot. Men bussen gik 
i stå, fordi jeg havde hørt radio i en pause, hvilket åbenbart 
var nok til at kvæle batteriet. Så jeg måtte have fat i Dansk 
Autohjælp. Det var helt håbløst,” fortæller Rasmus Jarlov.

Længe leve passionen 

Glæden ved at drive virksomheden i Allinge får dog ikke An-
nette Heick til at droppe scenelivet.

”Jeg holder sindssygt meget af mit job som kunstner. Men 
jeg er meget bevidst om, at jeg som kvinde og 45-årig lige om 
lidt skal gennem det nåleøje, som måske kun fem kvinder på 
min forældres generation har formået. Der er kun efterspørg-
sel på ganske få. Jeg kan gøre alt, men jeg kan ikke vide, om 
jeg er en af den håndfuld fra min generation, som klarer det. 
Derfor er jeg meget bevidst om, at der også skal være noget 
andet i mit liv. Jeg nægter at sidde passivt tilbage med en 
passion, der bare gik død,” siger Annette Heick. 

At være politiker er også et usikkert karrierevalg, pointerer 
Rasmus Jarlov, der deler ønsket om at kunne kombinere de 
to sider af sit arbejdsliv. At være selvstændig erhvervsdriven-
de og opleve regelsættets tynge giver mange input til folke-
tingsarbejdet. Hverken forretningen eller det politiske virke 
vil han undvære. Heller ikke hvis han en dag fik mulighed for 
at udleve enhver politikers hedeste drøm.

”Hvis jeg var minister, ville jeg ikke have råd til bare at lade 
virksomheden sejle. Enten kan man sige, at folk, der har 
en virksomhed ikke må stille op til Folketinget, eller også 
er man nødt til at acceptere, at de skal have begge dele til 
at fungere. For nylig havde jeg orlov fra Folketinget for at 
koncentrere mig om virksomheden, fordi min daglige leder 
havde sagt op. Jeg var nødt til at agere, hvis jeg ikke skulle stå 
med et underskud på to millioner kroner ved årets udgang, ” 
siger Rasmus Jarlov.

I N T E R V I E W

Rå, Allinge, Bornholm

BETALING dIrEkTE vEd BordET
oGså mEd moBILEN
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.
 
Kontakt os på tlf. 44 50 16 52 for at få markedets bedste betalingsterminaler.

Ann. Visitor 220x280 feb17.indd   1 30/01/2017   14.37
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G U I D E

INSTAGRAM FOR 
VIRKSOMHEDER

nstagram er, som det hurtigst voksende sociale medie, nu oppe på 
ca. 700 mio. brugere på verdensplan. I Danmark har 24% af befolk-
ningen en bruger på Instagram, og mediet bliver ofte brugt som 
inspirationskilde til indkøb, rejser og meget mere. Derfor er det også 
naturligt, at man som iværksætter stiller sig selv spørgsmålet: Skal 

min virksomhed være repræsenteret på Instagram?

Der er ikke et enslydende svar på det spørgsmål. Til gengæld er der en række 
overvejelser, du skal gøre dig, inden du tager beslutningen. Den bedste måde 
at vurdere, om en profil på Instagram er relevant for din virksomhed, er 
ved at lægge en strategi. Her må du overveje både din nuværende situation, 
benchmarking, målgruppen, strategi for profilen og implementering. 

I

Er I allerede tilstede på andre sociale 
medieplatforme, og hvad er jeres strategi 
dér

Hvad er formålet med at være tilstede 
på Instagram

Hvad er jeres generelle mål, strategier og 
værdier for virksomheden

NUVÆRENDE SITUATION

Set-up, stil og sprogbrug – sæt jer ind i 
brugen af hashtags #

Virkemidler; konkurrencer, billeder, 
videoer el.lign.

Aktivitetsniveau og ansvarlige

Skal profilen være en salgskanal, bruges 
til branding, til at skabe en stærk social 
profil el. lign.

STRATEGI FOR PROFIL

Hvem er jeres konkurrenter 

Hvordan agerer de på Instagram/sociale 
medier generelt

Hvem er deres følgere og hvordan 
interagerer de med profilen

Kan I tilføre noget som ikke allerede er 
dækket af konkurrenter

BENCHMARKING

Hent Instagram-app og opret din profil

Vælg et sigende brugernavn, med en klar 
sammenhæng til dit firmanavn

Profilen skal selvfølgelig være offentlig 
tilgængelig og ikke privat

Link til din hjemmeside/webshop i bio

Kæd din konto sammen med din virk-
somhedsprofil på Facebook

IMPLEMENTERING

Hvem ønsker I at nå ud til på Instagram

Hvad får målgruppen ud af at følge jeres 
profil – tænkt på deres behov frem for 
jeres

Hvorfor skal de følge jeres profil fremfor 
en konkurrents

MÅLGRUPPE

S P O N S O R E R E T  I N D H O L D

Af Simone Sørensen, KompetenceKanalen
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Mange veje til SoMe-succes

Vi lever i en tid, hvor folk hver dag bliver bombarderet med 
budskaber og indtryk, så succes på de sociale medier handler 
derfor i høj grad om at tilføre værdi til brugernes feed. ’What’s 
in it for me’-generationen følger oftest profiler, som tilfører 
noget brugbart til deres hverdag, som kan være både indblik i de 
nyeste tendenser, rabatter, gode råd, inspiration, humoristiske 
indslag mv.

Som eksempler på virksomheder, der har formået at skabe 
værdi og derfor har stor succes, kan nævnes Red Bull Danmark, 
Envii_dk og Salesforce. De har alle vidt forskellige produkter og 
virkemidler, og de benytter Instagram til alt fra direkte salgska-
nal, til at skabe awareness og til employer branding. 
Som et led i den digitale strategi har disse virksomheder altså 
været inde og vurdere, hvorvidt de skal anvende profilen som 
salgskanal, til branding og omtale eller til at skabe en stærk 
social profil, der kan opnå høj status inden for sit felt. 

G U I D E

Vælg din retning

Når man er B2C-virksomhed, bruges 
Instagram ofte som en ekstra salgs-
kanal, og udover annoncerings-mu-
lighederne byder platformen på en del 
andre gode virkemidler. Blandt disse er 
f.eks. story-funktionen, hvor man har 
mulighed for at promovere nye kollek-
tioner eller booste udsalg via billeder 
og videoer, som forsvinder igen efter 24 
timer. Derudover kan du lede brugerne 
direkte fra et story-billede og ind på 
f.eks. virksomhedens webshop med 
et enkelt swipe. Instagram har også 
åbnet op for album-funktionen, som 
gør det muligt at poste op til 10 billeder 
eller videoer i samme opslag og derved 
undgå at spamme sine følgere med 
f.eks. nye produkter.

Ønsker du at anvende Instagram til 
andet end som salgskanal, kan oven-

stående funktioner også være yderst 
brugbare. Du kan bruge story-funkti-
onen som en slags ’behind the scenes’ 
og give dine følgere et billede af hver-
dagen i din virksomhed. Du kan poste 
albums fra arrangementer eller sjove 
dage på kontoret, og du kan skabe en 
platform, som bliver en del af dine føl-
geres daglige digitale rutine. Kort sagt 
er Instagram for alle, og nøgleordene 
bag succes er strategi og relevans.

Annoncering via Instagram

Som nævnt er det også muligt at 
annoncere på Instagram. Platformen 
er ejet af Facebook, og annonceringen 
styres derfor gennem Power Editor, 
hvorfor det er vigtigt at kæde din 
Instagram-profil sammen med din 
virksomhedsprofil på Facebook. Der 
er følgende annonceringsmuligheder 
tilgængelige på Instagram:

Billedannonce: et enkelt billede med 
tilhørende tekst.

Videoannonce: en video med tilhø-
rende tekst.

Roterende annoncer: et album med 
flere billeder og tilhørende tekst.

Annoncer i story: bliver vist mellem 
stories fra brugerens netværk.

Til slut vil jeg råde dig til at vurdere, 
om du ’bare’ ønsker dig mange følge-
re, eller om du ønsker dig relevante 
følgere. Via meget få steps og uende-
lige gode råd online kan du hurtigt 
opbygge en stor gruppe af følgere, 
men disse vil ikke nødvendigvis skabe 
værdi eller interagere med din profil. 

Om KompetenceKanalen A/S:
 
Søgemaskineoptimering | Google AdWords | Facebook annoncering | Konverteringsoptimering | Display 
annoncering | Google Shopping | Instagram annoncering | YouTube annoncering | App Store Optimering 
(ASO) Fra hovedkvarteret i hjertet af Aarhus har KompetenceKanalen A/S siden 2008 hjulpet danske 
virksomheder, store som små, med optimering af deres hjemmesider og digitale markedsføring. Vi 
lægger en strategi tilpasset hver enkelt kunde ved hjælp af grundige analyser og vores indgående mar-
kedskendskab. Vi måler effekten og værdien af hvert enkelt tiltag, så hver eneste markedsføringskrone 
udnyttes optimalt.

S P O N S O R E R E T  I N D H O L D
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LE GAMMELTOFT GJORDE DET, 
HENDES HJERTE BANKER FOR, 
TIL EN VIRKSOMHED

HEARTBEATS

M A G A S I N E T S  P R O F I L

Skaberen bag Heartbeats, Le Gammel-
toft, behøver næppe den store introduk-
tion, men for en god orden skyld kan vi 
fortælle, at hun både er DJ, radiovært, 
barejer, journalist og iværksætter. I 
2008 skabte hun pladeselskabet Sound 
of Copenhagen, og i 2014 lancerede 
hun kultursitet Heartbeats, som siden 
dengang kun er vokset. I februar i år 
startede Heartbeats samarbejdet med 
investoren Niels Zibrandtsen, og nu er 
planen, at Heartbeats skal slå igennem, 
hvor de andre medier fejler. Magasinets 
profil, Le Gammeltoft, fortæller her om 
iværksætteri i mediebranchen, rollen 
som chef og hvordan, hun mener, man 
bør optimere forholdene for iværksæt-
tere i Danmark. 

a vi træder ind ad døren til Heartbeats bliver vi 
mødt af et åbent kontor, og straks spotter man 
en reol, hvor der ligger en t-shirt med navnet 
“Kjeld” på. Kjeld Tolstrup er kendt som én af de 
førende DJ’s i landet og som et vellidt fyrtårn i 

dansk klubkultur. Det var Kjeld, som Le Gammeltoft i sin 
tid startede Sound of Copenhagen sammen med, og selvom 
han ikke er her længere, så er han alligevel med der, hvor 
Le Gammeltofts nye iværksætter-idé er blevet til virkelig-
hed. 

Le byder os velkommen på sit kontor bag store glasru-
der, hvor der på den ene væg hænger et stort billede af 
rock-stjernen og forfatteren Nick Cave, og på den modsat-
te væg hænger et white board med redaktionens navne, 
opgaver og statusoverblik. Bag skrivebordet står et par af 
Le’s sko og ved siden af dem et par små lyserøde sneakers. 
Le Gammeltofts datter har tilbragt en del tid på kontoret, 
når Le skulle arbejde, og derfor står der også stadig en hvid 
barnestol bag døren. Vi sætter os ned i sofaen for at snakke 
om dengang, Le valgte at køre karriere-showet selv.

“Sound of Copenhagen startede jeg med Kjeld Tolstrup, fordi 
vi kunne som DJ’s se, at der var rigtig meget musik derude, 
som ikke blev udgivet. Elektronisk musik blev totalt overset 
i Danmark, og vi ville starte noget, hvor vi kunne sætte 

fokus på nogle upcoming talenter og måske give mulighed 
for, at de etablerede navne, der ikke lige blev samlet op af 
P3, kunne få udgivet deres musik,” siger Le Gammeltoft. 

Pladeselskabet voksede og blev en succes, men ved siden af 
havde hun stadig andre jobs, som blandt andet radiovært 
hos DR. Hun kunne mærke, at hun ville noget med kultur 
og musik, men radiovært i et stort mediehus var ikke læn-
gere drømmen. Det skulle være anderledes, og der skulle 
ske noget nyt. Det var på én måde interessen for radio og 
musik og samtidig en modstand mod det, der allerede eksi-
sterede, der drev hende til at starte Heartbeats.

“Grunden til jeg startede Heartbeats i starten var radioen, 
fordi jeg var så meget inde i musik, men det skulle være 
radio på en ny måde. Lige meget hvad, så vælger jeg altid at 
starte et projekt inden for et område, hvor jeg ser, at der er 
en mangel på noget, eller hvis jeg synes, at dem, der gør det 
i forvejen, ikke gør det godt nok. Det er lidt farligt at melde 
ud, men sådan er det jo. Jeg synes ikke, at de store gamle 
mediehuse gør det godt nok. Og hvis de ikke gør det godt 
nok, så må jeg lave noget, som jeg synes peger den retning, 
det bør gå,” siger hun. 

Heartbeats blev lanceret i 2014 og fungerer i dag som et 
kultursite med flowradio, podcasts, videoer og tekster om 
blandt andet mode, musik, miljø, iværksættere, kvindelige 
ledere og forskellige profiler. Det var dog ikke helt nemt at 
finde nogen, der turde investere i et nyt medie i en tid, hvor 
mediernes udvikling og digitalisering er noget usikker.

“Det er ikke nogen nem branche, for der er ingen, der 
forstår medieverden og tør røre den, og det forstår jeg godt. 
Jeg fandt min investor ved et rent lykketræf; jeg sad på 
min gamle bar med min storebrors ven, som er økonom. 
Jeg fortalte ham, at jeg var ved at være der med Heartbeats, 
hvor der skulle nogle penge ind, og så foreslog han et firma, 
der parrer investorer med virksomheder, og der fik jeg kon-
takt til Niels Zibrandtsen. Niels og jeg brugte et halvt år på 

Skattesystemet er i mange henseender dræbende for 
ens motivation og gør det ikke særlig attraktivt at starte 
virksomhed herhjemme. Vores velfærdssystem har sejret 
sig selv ihjel, og det kommer ikke til at bestå, som det er, 
hvis vi vil være det iværksætterland, vi gerne vil være. Det 
lægger op til, at folk siger, at det simpelthen ikke er det 
værd.

”D
Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff

22 23



at snakke os ind på hinanden, men da vi 
så endelig tog arbejdshandskerne på, så 
gik det bare derudad,” siger Le og fortæl-
ler, at samarbejdet med Niels Zibrandt-
sen startede den 1. februar 2017.

Niels Zibrandtsen er selv iværksætter 
og direktør for familieorganisationen 
Zibra, hvis bestyrelse også er knyttet til 
Heartbeats. Udover bestyrelsen får Le 
Gammeltoft hjælp fra sit advisory board, 
der blandt andre består af Bertel Haarder, 
Signe Lindkvist og Morten Viktor, der er 
kommerciel direktør i Coop. 

“Heartbeats er der, når de andre drejer 
nøglen om” 

Et af formålene med Heartbeats var for 
Le Gammeltoft at lave et medie, der tager 
ansvar for sit indhold, sikrer kvaliteten 
af indholdet og at lave et kultursite, der 
henvender sig til det moderne menneske. 
Hun mener, at mange medier er langt 
bagud, når de kun fokuserer på ét medie 
som enten TV, radio eller tekst.

“Heartbeats er vigtigt, fordi det moder-
ne menneske er nysgerrigt på mange 
punkter, så vi skal give dem forskellige 
ting. Og så synes jeg, vi mangler dannelse 
i medierne. Vi vil gerne tage ansvar for 
vores indhold på Heartbeats og være med 

til at tale til det moderne menneske, som 
ikke kun læser tekster, høre radio eller 
ser video. Derudover skal vi ikke bare 
skrive noget, fordi vi skal – det skal være 
kvalitet,” siger Le. 

Heartbeats har produceret indhold til 
sitet i to år, og nu er planen, at sitet skal 
vokse. Strategien er markedsføring, at få 
sat nogle mål og at gøre radiodelen end-
nu større, og så ser Le Gammeltoft gerne, 
at mediet kan være et af de første til at 
drage fordel af det nye medieforlig, som 
hun håber ændrer mediestøtten i 2018. 
Lige nu får Heartbeats ikke mediestøtte, 
netop på grund af valget med at blande 
tekst, lyd og billede. I stedet tjener de 
hovedsageligt penge på content, for som 
Le Gammeltoft siger:

“Content is king - det bliver det vigtig-
ste i fremtiden. Hos Heartbeats laver vi 
indhold, og så er vores kommercielle 
partnerskaber med til at putte penge i 
kassen, og de brander sig op ad vores 
content. Vi sidder og gør os klar til, at 
medieforliget kommer i 2018, hvor me-
diestøtten forhåbentlig bliver skrevet om, 
og annoncerne dør.”

Og Le ved godt, hvad Heartbeats’ rolle 
bliver i fremtiden. 

Jeg har ammet mig igennem 
700 møder, og det havde altså 
været lettere med noget flek-
sibilitet, så man kan få barnet 
passet et par timer, ind imellem 
man arbejder, men det er ikke 
muligt med barselsreglerne, 
som de er nu.

”

M A G A S I N E T S  P R O F I L

“Vi adskiller os, fordi vi er en lille enhed, 
der kan bevæge sig hurtigt i forhold til de 
store mediehuse. Så kan det da godt være, 
at der er mange, der siger ’Hvorfor skulle 
vi nu have et medie mere?’, men det skulle 
vi, fordi der er en masse medier, der får 
gevaldige problemer de næste fem år, og 
så sidder vi klar – derfor,” siger Le med 
sikkerhed i stemmen.

Le Gammeltoft stoler i det hele taget meget 
på sin mavefornemmelse, og selvom det 
er nyt for hende at skulle være selvstæn-
dig på den måde, hun er i Heartbeats, så 
fortæller hun, at hun altid går efter sin 
intuition. Spørger man hende, om hun 
nogensinde er bange for, at det fejler, så 
falder svaret prompte.

“Ja, men det gør det ikke. Jeg er intuitiv, og 
jeg går meget efter min mavefornemmel-
se, og det er min styrke. De perioder, hvor 
det er gået værst for min virksomhed, er 
der, hvor jeg ikke har haft hul igennem til 
min mavefornemmelse,” siger hun. 

Hun lægger dog heller ikke skjul på, at hun 
har lært meget om sig selv ved at starte 
Heartbeats, og hun har lært meget om det 
at være chef. Da hun var 23 år, syntes hun 
selv, at de fleste chefer var nogle idioter og 
vidste godt, at hun ikke var nem at arbejde 
sammen med. Hun mener ikke, man bli-
ver en god chef, bare fordi man har været 
det samme sted i lang tid - i stedet bør 
man hele tiden arbejde på at forbedre sig 
selv og sin virksomhed. 

“Hos Heartbeats er der nogle helt andre 
behov og krav til mig som iværksætter og 
chef, end der har været nogen andre ste-
der. Fra kun at være mig og én praktikant 
er vi nu 20 ansatte, og det er også noget, 

man må vokse med og prøve at udfordre 
sig selv på. Jeg må se på, hvor jeg er en 
dårlig chef, og hvor mine svagheder ligger. 
Jeg er ikke detaljeorienteret for eksem-
pel - jeg er ligeglad med detaljer, og jeg er 
utålmodig, men det handler om at have 
en villighed til at være åben for kritik og 
styrke hinanden som hold,” siger Le. 

Det er farligt at tro, at man ved det hele 
selv, fordi man er leder, mener hun. Som 
en kreativ person har Le selv mange ting, 
hun gerne vil have søsat, og idéerne, hun 
får om morgenen, er gerne sat i værks, 
når hun forlader kontoret om eftermidda-
gen. Netop derfor er hun også glad for at 
have en bestyrelse i Zibra og et hold på He-
artbeats, der er anderledes end hende selv. 
De kan fortælle hende, når der er brug 
for lidt mere forberedelse, eller at man er 
nødt til at kunne vise, at man økonomisk 
kan bakke en idé op, før den bliver ført 
ud i virkeligheden, fortæller hun med et 
indforstået smil.

Motivationen for at være iværksætter er 
ikke selvsagt

Da Heartbeats blev til, var det med et 
ønske om at gøre noget bedre, og Le Gam-
meltoft fortæller, at hendes motivation 
for at være iværksætter var drevet af en 
oprørskhed. Men selvom man brænder 
for noget, så er iværksætteri forbundet 
med en usikkerhed, og man skal ikke 
være iværksætter, hvis det ikke er fordi, 
man ikke kan lade være. Ellers bliver det 
for hårdt med det danske skattesystem, 
mener hun.

“Det store problem for mange iværksætte-
re og andre, der arbejder hårdt, er, at det 
er ikke særlig fedt, når man skal give det 
hele væk i skat. Skattesystemet er i mange 

henseender dræbende for ens motivation 
og gør det ikke særlig attraktivt at starte 
virksomhed herhjemme. Vores velfærds-
system har sejret sig selv ihjel, og det 
kommer ikke til at bestå, som det er, hvis 
vi vil være det iværksætterland, vi gerne 
vil være. Det lægger i nogle tilfælde op til, 
at folk siger, at det simpelthen ikke er det 
værd,” siger Le Gammeltoft. 

På Heartbeats.dk har hun også skrevet 
et indlæg til erhvervs- og vækstminister 
Brian Mikkelsen om hendes syn på, hvor-
dan det er at være kvindelig iværksætter 
med børn, og hun efterlyser noget mere 
fleksibilitet i forhold til at kunne få lov til 
at drive sin virksomhed samtidig med, at 
man har små børn. 

“Jeg har ammet mig igennem 700 møder, 
og det havde altså været lettere med noget 
fleksibilitet, så man kan få barnet passet 
et par timer, ind imellem man arbejder, 
men det er ikke muligt med barselsregler-
ne, som de er nu,” siger Le. 

Om et par måneder har hun tænkt sig at 
tage debatten op med Brian Mikkelsen 
igen for at få ændret reglerne, så der i 
fremtiden kan komme flere kvindelige 
iværksættere i Danmark. 

Le fortæller dog også, at fordi hun brænder 
for det, hun laver, så kan hun ikke komme 
på noget bedre arbejde i verden, end det 
hun selv har skabt. Hver gang hun tænker 
på en fastansættelse, får hun en kvalmen-
de fornemmelse, og det “at gå på arbejde” 
på Heartbeats er i virkeligheden mere 
en del af at være hende frem for arbejde, 
forklarer hun. 

”Det, at elske sit arbejde og ikke at se det 
som et arbejde, er ekstremt privilegeret, 
men sådan er jeg nødt til at have det med 
mit arbejde. Det er en del af mig at kom-
me herned til mit kontor, til mennesker, 
som jeg har ansat og arbejde på min idé. 
Mit hjerte banker så meget for det,” siger 
Le og leder tankerne hen på virksomhe-
dens navn. 

Hun slutter med at fortælle, at hun regner 
med, Heartbeats’ endelige redaktionshold 
er på plads den 1. september, hvorefter det 
handler om at få eskaleret sitets brand i 
hele Danmark. Hun peger på billedet af 
Nick Cave.

“Når min mentor hænger på væggen, kan 
det ikke gå helt galt, kan det vel?”, siger 
hun. 
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NYT FRA STARTUP MILJØET
NYHEDER OG INDSIGTER FRA DET DANSKE 
IVÆRKSÆTTERMILJØ

Den aarhusianske rigmand Anders Holch Povlsen, som ejer Bestseller og har større aktieposter i virk-
somheder som Zalando, Asos og Whiteaway, har købt sig ind i studiebogsplatformen Lix, erfarer Media-
watch. Anders Holch Povlsen er ifølge Forbes Danmarks næstrigeste efter Lego-ejer Kjeld Kristiansen. 
Anders Holch Povlsen har ifølge det centrale virksomhedsregister,  CVR, købt mellem 25-32,2 pct. af 
aktierne. I ejerkredsen er også medstifter Kasper Enggaard Krog, som ejer 5-10 pct. og mediekoncernen 
North Media, som ejer mellem 10-15 pct.

En ny dagpengereform kom i forsommeren på plads. Med den vil alle arbejdsindkomster kunne lægges sam-
men, hvor det førhen var vanskeligt for selvstændige, iværksættere og freelancere at opnå samme dækning 

som lønmodtagere, hvis de mistede deres job. Den skal også gøre det lettere for selvstændige at dokumentere 
ophør af virksomhed, ligesom det bliver muligt at starte virksomhed på dagpenge og fortsætte hobbyvirksom-

hed i perioden.

N Y T

TechSavvy præsenterer

Af Simone Okkels

Med deres læskedrikke - med eller uden alkohol - baseret på kas-
serede kaffeblade vandt AM Breweries den danske finale af Creati-

ve Business Cup og kvalificerede sig til den globale konkurrence. 

Copenhagen Fintech satte sit navn fast i Østen med sin første internationale samarbejdsaftale med en af verdens 
førende fintechhubs og Asiens største; Singapore FinTech Association. Aftalen fulgtes op med en aftale mellem de to 
landes tilsynsmyndigheder.

De første sommermåneder bød på flere investeringer: Software-startuppet Sleeknote hentede 7,5 millioner 
kroner, freelanceplatformen Worksome lukkede en investering på 3,5 millioner kroner, Digital Revisor fik også 3,5 
millioner kroner, GoMore fik fem millioner euro ind fra franske Macif, den danske eSports-organisation RFRSH 
Entertainment hentede 7,2 millioner euro fra Tommy Ahlers, David Helgason og Creandum, Fooducer fik knap tre 
millioner til sin B2B-fødevareplatform, it-startuppet Valuer.ai fik en millioninvestering fra Morten Lund og Michael 
Moesgaard Andersen, og Investeringsarmen i tyske Metros digitale forretningsenhed indgik et partnerskab med 
Planday. Derudover investerede to erfarne Hungry.dk-investorer i leasingplatformen Findleasing.nu.

Fintechstartuppet Hufsy har landet sin første bankpartner, tyske 
solarisBank startet af den tyske startupfabrik FinLeap, som arbej-

der med netop fintech.

Den danske SaaS-startup Opbeat blev stiftet i en kælder i 2012. 
Denne sommer blev virksomheden købt af amerikanske Elastic, og 

de 15 medarbejdere er allerede rykket over i det nye team.

Eventstartuppet Conferize gik på børsen. Med 1200 investorer i ryggen blev startuppet 
noteret på Nasdaq First North København, men for startuppet handlede noteringen 
ikke kun om penge, det handlede også om at demonstrere muligheden for dansk 
crowdfunding af vækst- og iværksættervirksomheder.

Det gik nok ikke nogens næse forbi, men det fortjener en omtale; Unity Techno-
logies hentede i slutningen af maj 400 millioner dollars. Pengene kom fra private 
equity-firmaet Silver Lake, hvilket værdisatte softwarevirksomheden til 2,6 milliar-
der dollars svarende til mere end 17 milliarder kroner.

Om Tech Savvy 
Du skal læse med på TechSavvy.media hvis du er interesseret i dansk tech-iværksætteri. Vi omfavner hele star-
tupmiljøet fra stifter til CEO, fra enmandsforetagende til vækstvirksomhed og fra bootstrapping til unicorn. Du 
kan pitche historier til os på editorial@techsavvy.media.
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IVÆKSTPRISEN FEJRER 10 ÅRS 
JUBILÆUM

Til november går det for tiende år i træk løs, når IVÆKSTprisen 2017 skydes i gang. 
Igennem de sidste ti år har iværksættere og små virksomheder været med til at 
hædre deres rollemodeller ved at kåre de bedste iværksættere og virksomheder in-
den for deres kategorier. Kategorierne har nogle år været forskellige, men fælles for 
dem er, at vinderne bag er nogle stærke iværksætterprofiler, og nu er det snart tid til 
at kåre årets syv vindere.

N Y T

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff

et vrimler med iværksætterpri-
ser. Der er lokale priser, nationale 
priser, nordiske priser, europæiske 
priser, brancherettede priser og 
Danmark har brug for dem alle 

sammen. Ordet ’iværksætter’ er populært som 
aldrig før. Det er automatisk forbundet med 
ambitioner og heroisk mod. Men vi skal huske 
én ting, forklarer Louise M.Ø. Nielsen, der er 
projektchef hos IVÆKSTprisen:
 
”Vi skal ikke hylde iværksætteriet for iværk-
sætteriets skyld. Når vi hylder iværksættere, 
så skal det være, fordi vi tror på, at netop de 
menneskers ideer og ambitioner har de bedste 
forudsætninger for at blive samfundsbærende 
virksomheder - den type virksomheder, der 
skaber jobs i vores lille land,” siger hun til 
Iværksætteren.
 
Hun mener, at i det her virvar af priser ligger 
IVÆKSTprisens berettigelse i, at de hvert år har 
hyldet purunge virksomheder, der senere har 
udviklet sig til at blive vækstvirksomheder. Her 
nævner hun bl.a. virksomheder som MyC4, 
Miinto, Queue-it, Ditlevsdal Bison Farm, Men-
torDanmark og SoundBoks. 

En hyldest til løsningerne

I år er IVÆKSTprisens tema udvalgt i forlæn-
gelse af temaet for Global Entrepreneurship 
Week 2017.  Temaet i år er derfor samarbejdet 
mellem de små og de store virksomheder. Flere 
store virksomheder vælger at samarbejde med 
mindre iværksættervirksomheder og omvendt 
og det kan skabe store fordele og gavne virk-
somhederne på flere fronter. I en verden, der 
konstant har travlt med at blive opdateret på 
det nyeste nye, er det vigtigt for virksomheder 
af alle størrelser at være på forkant. Til det kan 
de små og store spillere drage store fordele af 
hinanden og flere vælger også i samarbejde 
at skabe co-working spaces, incubators og 
innovation labs, hvor de kan dele og udnytte 

hinandens viden. 

”De store virksomheder kan især hjælpe små virk-
somheder ved at indgå i bestyrelser, bidrage til at 
professionalisere forretningsudviklingen og hjælpe 
dem med at få hul igennem til internationale 
markeder. Omvendt kan de små virksomheder 
hjælpe de store, hvis førerpositionen skal holdes 
intakt, med at agere agilt i et omskifteligt marked, 
der konstant kræver innovation,” siger Louise M.Ø. 
Nielsen.

Årets Særpris går derfor også til en duo, der har 
valgt at arbejde sammen, fordi de har set, at de 
kan lære noget af hinanden. Denne duo har vist, 
at samarbejde betaler sig og at fremtiden inden 
for iværksætteri også handler om at kunne lære af 
dem, der både er anderledes, men som også kan 
være konkurrenter til en selv. 

Udover Årets Særpris bliver der til IVÆKSTprisen 
2017 også uddelt priser for Årets Væksteventyrer, 
Årets Idealisten, Årets Unge Håb, Årets Vovehals, 
Årets Jobskaber og sidst, men ikke mindst, Årets 
Jurypris, der kåres af IVÆKSTprisens jury. 

Hylder ikke længere kvinderne
 
Kendere af IVÆKSTprisen vil bemærke, at der i 
år er sløjfet en bestemt kategori fra feltet. Netop 
en kategori, der særligt de seneste år, har skabt 
heftig debat. Det er Årets Kvindelige Iværksætter. 
En kategori der har været taget med tidligere i 
et håb om at være med til at bidrage til at ændre 
den desværre ujævne fordeling, der er mellem 
mandlige og kvindelige iværksættere. Kategoriens 
formål var netop at fremhæve og hylde kvindelige 
rollemodeller og mønsterbrydere, der arbejder i en 
mandsdomineret branche.
 
Mod alle forhåbninger er det ikke en fremgang, 
man kan spore i antallet af kvindelige virksom-
hedsstiftere, men rettere det modsatte. I 2016 var 
andelen af kvindelige iværksættere for andet år i 
træk under 30 procent. I mellemtiden er det blevet 

D
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tydeligt for teamet på IVÆKSTprisen, at størstedelen af 
de nominerede til Årets Kvindelige Iværksætter modtog 
hyldesten ambivalent. Ønsket er at blive hyldet som 
fremadstormende iværksætter og ikke fordi man er 
kvinde.
 
“Det er en speciel følelse, når man med ærefrygt tager 
kontakt til dem, vi ser som pionerer inden for deres felt, 
for at give dem verdens bedste nyhed, naturligvis, om en 
nominering til IVÆKSTprisen. Hvilket antiklimaks når 
vedkommende siger, at hun lige skal tænke over det,” 

Alle tidligere vindere af IVÆKSTprisen:
 
Christina Design London, Regnskabsskolen, Freetrailer, Sentiv, MyC4, LigaBold.com, Den Gamle Skole, BlogBusiness, 
Erhvervslokaler.dk, Undarbejde.dk, Soldrys, Nordic Comfort, Chanti, e-tasker.dk, The Organic Company, Lirumlarumleg, 
Miinto, Danefæ, CLC Bio, Firtal Brands, Luna Hvid, NewQReation, GynZone, Innovation Lab, ClickATaxi, Bloggers Delight, 
EarlyBird, Ecouture by Lund, BilligeGolfbolde.dk, Queue-it, Asger Aamund, Billetto, Zerved, Ditlevsdal Bison Farm, Nødde-
bazaren, BUCKY’o’ZUN, Anders Holch Povlsen, MentorDanmark, Nordic Race, PriceRunner, GoBoat, DropBucket, DeluxLife, 
Fradrag.nu, Claus Meyer, GoMore, Zetland, eGastro, Postevand, SoundBoks, Finderskeepers, Lix.Tech, Intelligent Marking, 
Peter Aalbæk Jensen, Too Good To Go, Tradono, Helgstrand Dressage, Superb, Blue Energy, GoodiePack, Trollbeads

siger Louise M. Ø. Nielsen. 
 
“Vi er overbeviste om, at en kønsmarkør som Årets Kvin-
delige Iværksætter ikke skaber mere ulighed. Til gengæld 
er IVÆKSTprisen er en publikumspris, og vi ønsker at 
hylde rollemodellerne på deres præmisser. Derfor har vi 
erstattet vores kønsmarkør-kategori. Det betyder ikke, at 
vi ikke kommer til at fremhæve de kvindelige rollemo-
deller - tværtimod,” tilføjer Louise M. Ø. Nielsen 
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Har du styr på  
feriepengene?
DataLøn overfører automatisk  
de rigtige feriepenge, så du  
slipper for sure medarbejdere

Løn er mere end penge på kontoen. Dine medarbejdere skal også  
have pension, feriepenge, fritvalgsopsparinger og meget mere.  

– Gider du bruge tid på alt det?
Det gør vi! 

Modsat dig, så laver vi ikke andet. Så 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.

Med DataLøn sparer du tid og undgår fejl, når du laver løn:

• Automatisk overførsel af skat, ATP, feriepenge osv.
• Nemt at lave løn – også til mange forskellige medarbejdere
• Automatisk løn til medarbejdere med fast løn hver måned
• Nem indsamling af tid, kørsel og udlæg via app
• Fri support via telefon, chat, video og vejledninger

Start nu på  
bluegarden.dk/food

Eller ring 72 27 90 14  
og få en snak om, hvordan  

du får styr på lønnen  
og alt det andet.

bluegarden.dk/food30 31



BAGOM VIVINO:

FRA LILLE 
DATABASE
TIL VERDENS 
STØRSTE
VIN-COMMUNITY

Vi kender nok alle det vanskelige dilemma: 
Udvælgelsen af den perfekte flaske vin, der passer 

til aftenens menu. Siden 2010 har appen Vivino løst 
det velkendte dilemma. En forretning der hurtigt 

viste sig at tage fart og føre Vivino helt ind i det 
varme selskab tæt på Silicon Valley. Vivino er en 
datadrevet forretning og er i dag verdens største 
vin-community. Iværksætteren har mødt stifter 

Heini Zachariassen til en snak om at følge den 
sjove iværksætteride, amerikanske drømme og 

dansk iværksætterkultur.

B A G O M :  V I V I N O

Af Cecilie Lundskov Fuhlendorff

or godt syv år siden trængte kedsomheden sig på 
hos de to Vivino-stiftere Theis Søndergaard og Heini 
Zachariassen. De arbejdede sammen inden for securi-
ty, men de begyndte at mærke en trang til at lave 
noget, som de fandt mere interessant. Med iværk-

sætterdrømme og efter at have researchet på nogle forskellige 
ting kom de på en ide, som skulle løse et problem, de netop 
selv havde haft; tvivlen om, hvilken vin mon passer bedst til 
den fisk og den steg, man har købt til aftenens menu.

“Vi følte begge, at selvom, og måske fordi, vi ikke er vinnørder, 
så var der et klart behov. Vi så væggen med alle vinene i su-
permarkedet, og vi tænkte, at vi ville lave en database, hvor vi 
kunne samle informationer om alle de her vine,” siger Heini 
Zachariassen, der i dag er adm. direktør for Vivino.

I starten var databasen blot en hjemmeside, men et hul i 
markedet viste sig, og det betød, at Vivino kunne komme på 
banen med noget nyt, som ramte timingen helt perfekt. Mo-
bile applikationer var blevet allemandseje med smartphonens 
udbredelse, og derfor kunne Vivino-appen hurtigt indtage en 
dominerende plads på markedet for vindrikkere.

“Det mest undervurderede inden for iværksætteri er timingen. 
Det er ikke fordi, vi var klogere, men vi ramte timingen lige i 
røven med app-bølgen, hvilket er så ufattelig vigtigt. Kommer 
du for tidligt, har du ingen brugere, kommer du for sent, så 
kommer det aldrig til at ske,” siger Heini Zachariassen. 

Selvom apps er populære og altid er ved hånden, fordi telefo-
nen næsten er indbygget i lommen hos de fleste danskere, så 
mente de to stiftere alligevel, at det var vigtigt, at appen kunne 
noget, der gav brugeren lyst til at tage telefonen op ad lom-
men. Det skal helst gøre livet lettere for os brugere, før vi gider 
besvære os med at åbne appen, forklarer Heini Zachariassen.

“Det handler om at løse et problem og se brugeren som et 
egoistisk individ, der gerne vil have noget ud af appen. De skal 
føle, at de er villige til at tage telefonen med appen op ad lom-
men og bruge den, og det kræver, at appen hjælper brugeren 
med noget,” siger han.

Lige nu har Vivino 24 mio. brugere på verdensplan. Heini 
Zachariassen beskriver den gennemsnitlige Vivino-bruger som 
den almene vindrikker, der har lyst til at lære mere om den 
vin, de er ved at købe eller får serveret. Der er dog også få vi-
neksperter, der tager del i Vivinos community, men virksom-
hedens første prioritet har hele tiden været den almindelige 
bruger, der muligvis føler sig lidt fortabt i supermarkedernes 
store vinafdelinger. 

“Vi ville bygge noget til almindelige vindrikkere og ikke foku-
sere på eksperterne, og derfor tror jeg også, vi fik succes. Vi 
byggede til den store gruppe brugere og gjorde det nemt hur-
tigt at tjekke vinen og rate den til andre brugere,” siger Heini 
Zachariassen. 

Han fortæller, at brugerne især er interesseret i vinens pris, 
andre brugeres reviews og hvilken rating de andre brugere 
har givet vinen. Der er i alt omkring 10 mio. vine i appen fra 
200.000 forskellige producenter fra hele verden.

F Fra kælderlejlighed til forventeligt guldæg i San Francisco

Når man vil skabe en database, der har til formål at genken-
de alverdens vine, så er der en del data, der skal på plads, 
inden databasen bliver brugbar. I Vivinos spæde start måtte 
Heini Zachariassen derfor selv ud og tage billeder af tusinder 
forskellige vine hos vinhandlere for derefter at sende dem 
til Indien. Her blev hver enkelt vin undersøgt manuelt med 
henblik på, hvilken vin det var, og hvilket label den havde. 
Derefter stod et schweizisk firma for image recognition-delen, 
og på den måde voksede informationerne i databasen. 

Det store forarbejde blev hele tiden gjort med øje for, at virk-
somheden skulle vokse sig større, og Heini Zachariassen er-
kender, at når man laver noget, der har til formål at henvende 
sig til mange brugere, så har man på et eller andet tidspunkt 
brug for hjælp udefra. 

”Der kan være et stykke vej fra at se et problem og starte en 
virksomhed, der skal løse det til rent faktisk at tjene penge på 
det. Når man laver noget til consumers, får man brug for fun-
ding, og vi har haft nogle gode investorer om bord,” siger han. 

I 2016 fik Vivino blandt andet en kapitaltilførsel fra belgiske 
Christophe Navarres private investeringsselskab, SCP Neptune 
International. Heini Zachariassen mener da også, at det kan 
mærkes mentalt, når store investorer skyder penge i virksom-
heden.

“Det er ligesom at have fået 12 én gang i skolen, og så er man 
nødt til at blive ved med det. Der kommer flere forventninger, 
når andre investerer i det, men det giver også en følelse af, at 
nu skal der bare leveres. Det betyder også, at virksomheden 
nu har rejst sig fra at holde til i en lille kælder til at være en 
virksomhed på 100 personer med 25 ansatte i San Francisco, 
50 i Danmark og resten er spredt ud over verden,” siger han. 

Selvom Vivinos funktion i lang tid har været review-app mel-
lem brugerne, så kan man nu også købe vin gennem appen, 
og netop salg af vin er også, hvad Heini Zachariassen satser på 
i fremtiden.

Det mest undervurderede inden for iværk-
sætteri er timingen. Det er ikke fordi, vi var 
klogere, men vi ramte timingen lige i røven 
med app-bølgen, hvilket er så ufattelig 
vigtigt.

”
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“Vi har hele tiden vidst, at det skulle handle om 
e-commerce, men der gik lang tid, før vi nåede 
dertil. Handel med vin skal være vores levebrød 
i fremtiden. Spørgsmålet er bare lidt, hvordan 
man gør det. Vi har kørt meget på deals gen-
nem appen, men den anden store del af vores 
forretning er en markedsplads, hvor man kan 
finde alle vine,” siger Heini Zachariassen. 

Det, at appen blot er startet som en database, 
har dog store fordele, mener Heini Zachari-
assen. Rent datamæssigt sammenligner han 
Vivino med Facebook, hvor appen har informa-
tioner om både vin og brugere, og derfor bliver 
det nemmere for Vivino at finde de rette vine til 
brugerne, og brugerne får nemmere ved købe 
vin, der passer til anledningen. 

“Vi tror, vi kan blive rigtig stærke, fordi vi har 
den her data. Som bruger finder du ud af, at 
man kan få flere informationer ved at købe 
over nettet, fordi der er så meget data og mange 
ratings, og udvalget er større. Samtidig kender 
vi dig som vindrikker og kan hurtigt anbefale 
noget, så det ser vi som bedre end at stå i en 
lille butik og købe vin,” siger han. 

Amerikanske drømme vs. dansk iværksætter-
kultur

Oprindeligt havde de to stiftere af Vivino hele 
tiden USA’s marked i tankerne, og derfor er det 
heller ikke en tilfældighed, at virksomheden 
nu satser på at blive større ‘over there’. Heini 
Zachariassen bor selv i San Francisco, hvorfra 
han kører store dele af Vivino-virksomheden. 
Her ligger Vivino i smørhullet af verdens største 
virksomheder og kan let samarbejde med både 
Google, Amazon og Apple. Han fortæller dog 
også, at det til tider både er dyrere og mere be-
sværligt at drive virksomheden i USA, og derfor 
er der ting, der stadig gøres fra Danmark.

“Al produktdesign og kodning foregår i Dan-
mark. Det er billigere, og folk er lige så dygtige 
her. Omkostningsmæssigt giver det meget 
bedre mening at gøre de ting i Danmark. Sam-
tidig er det også nemmere i et vist omfang at 
tiltrække folk fra hele verden her,” siger Heini 
Zachariassen. 

Selvom der er en del, der kender Vivino her-
hjemme, så fastholder virksomheden stadig 
synet af sig selv som en startup både i Danmark 
og USA, men Heini Zachariassen påpeger dog, at 
de altså er en startup i kraftig vækst, og ambiti-
onerne ikke er små.

”Vores vision er, at hver gang nogen vil købe en 
vin, så tænker de på Vivino. Vi ved ikke, hvor-
dan platformene bliver i fremtiden, men vi vil 

Det er ligesom at have 
fået 12 én gang i skolen, 
og så er man nødt til 
at blive ved med det. 
Der kommer flere 
forventninger, når andre 
investerer i det, men det 
giver også en følelse 
af, at nu skal der bare 
leveres.

”
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være de første, man tænker på,” siger Heini Zachariassen. 

Og skal vi runde debatten om iværksætteri i USA og Dan-
mark, så ved Heini Zachariassen godt, hvilket land han 
ville foretrække at starte virksomhed i igen. 

“Jeg mener, at Danmark er i verdenseliten inden for 
iværksætteri. Det er nemmere end i USA, og sikkerhedsnet-
tet, hvis det skulle gå galt, er langt bedre i Danmark. Hvis 
det går galt for din virksomhed i USA, kan det betyde, at dit 
barn ikke kan komme i skole,” siger han. 

Netop derfor savner han også en større risikovillighed 
herhjemme. Han mener, at hele kulturen omkring iværk-
sætteri i Danmark skal ændres, så flere vælger iværksæt-
tervejen og f.eks. tør løbe den risiko at vente med at sælge 
firmaet, til det har vokset sig stort. Og forståelsen for 

Vores vision er, at hver gang nogen vil købe en vin, så tænker de på Vivino. Vi ved ikke, hvordan 
platformene bliver i fremtiden, men vi vil være de første, man tænker på.
”

iværksætteri starter tidligt, forklarer han.

“Det plagede mig lidt, da jeg var til min datters graduation, 
at rektor sagde ’Nu skal I ud og have nogle jobs’. Sådan 
behøver det ikke at være – nogen skal også ud og skabe 
nogle jobs. Der er en kultur for, at man regner med bare 
at få et job et sted, og det vil jeg godt ændre lidt på,” siger 
Heini Zachariassen. 

Han afslutter med at opfordre flere herhjemme til at drop-
pe ide-brainstorming og i stedet begynde at eksekvere på 
de ideer, man allerede har.

”Jeg kan ikke lide at snakke om ideer. Det handler mere 
om at tage de rigtige ideer og eksekvere på dem, og det er 
det, som man skal turde gøre,” siger Heini Zachariassen. 
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GOD LEDELSE 
KRÆVER 
SELVERKENDELSE

”Den bedste chef har evnen til at vælge 
de gode medarbejdere og selvbeherskel-
se nok til at undlade at forstyrre dem i 
arbejdet.” 

ogenlunde sådan formulerede den amerikanske 
præsident Theodore Roosevelt sit syn på ledelse – og 
her knap 100 år efter hans død giver det stadig god 
mening. At være en god leder kræver mod, mandshjer-
te og en stor portion selvindsigt. Det kan læres i livets 

skole. På den hårde måde. Sådan har omkring hver anden leder 
lært disciplinen at lede andre. Med større eller mindre held. Kun 
hver anden leder har lært faget ledelse. Resten har været henvist 
til at prøve sig frem eller kopiere andre med større eller mindre 
held. Særligt mange iværksættere er på jomfruelig jord, når det 
gælder disciplinen at have ansatte.

Her kan egne erfaringer være værdifulde. På vores vej har vi alle 
mødt ledere, hvis beslutninger eller kompetencer, vi har betvivlet. 
Måske har vi endda rystet på hovedet og tænkt, ” sådan ville jeg 
aldrig gøre” og gjort os tanker om, hvordan vi vil agere, hvis og når 
vi engang selv bliver ledere. De oplevelser og overvejelser er brug-
bare for iværksættere at genkalde sig, før den første medarbejder 
ansættes.

N

Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

K O M M E N TA R

En verden til forskel

Vær nærværende. Start dagen positivt. Sig 
godmorgen. Det lyder måske banalt, men 
at være åben og imødekommende er afgø-
rende, uanset om du leder få eller mange. 
Giv dig god tid til at tale med medarbej-
derne, involver dem i beslutninger og lyt 
efter, når de fortæller noget. 

På den negative liste kan være ledere, der 
holder alle informationer for sig selv, giver 
ordrer uden begrundelse, spiller medar-
bejderne ud mod hinanden, ser stort på 
aftaler og tid og sted og i det hele taget 
agerer ud fra devisen ”jeg alene vide.” 

For to ud af fem danske virksomheder er 
ledelse af andre uaktuelt. Knap 125.000 
virksomheder er enmandsvirksomheder – 
og her er opgaven veldefineret. Det gælder 
først og fremmest om at lede sig selv. For 

iværksættere kan det være en vanskelig 
opgave. Det er for intet at regne med den 
opgave, der ligger i at ansætte sin første 
medarbejder og dermed blive ikke bare sin 
egen, men også andres chef. 

Umiddelbart gør fire ud af fem enmands-
virksomheder sig ingen overvejelser om 
at ansætte. De har typisk kun arbejde nok 
til sig selv eller er så glade for friheden, at 
tanken om at ansætte den første med-
arbejder fortoner sig. Forståeligt nok. Èt 
er at lede sig selv. Det er grundvilkåret, 
når man starter egen virksomhed. Noget 
andet er at lede andre – og opnå resultater 
sammen med og gennem andre. 

Krævende disciplin

At være leder kræver, at du træder i ka-
rakter. Uanset antallet af medarbejdere 
er ledelse en social aktivitet, der har med 

mennesker at gøre. Nu er det ikke alene 
dine produkter eller din faglige viden, der 
efterspørges. At få en organisation – et 
fællesskab – til at skabe noget sammen 
stiller nye krav. Åbner nye døre. Som leder 
skal du være nysgerrig og udforskende, se 
frem og samtidig kunne stå fast og tage 
ubehagelige beslutninger.

At lede andre kræver mod og vilje og 
måske vigtigst evnen til at skabe en 
fælles retning og få det bedste frem i dine 
medarbejdere. Uden at blande dig unødigt. 
Når du ansætter din første medarbejder, 
starter en spændende rejse.

Jo bedre, du er forberedt, jo større er sand-
synligheden for succes. Også når du som 
iværksætter ansætter den første medar-
bejder. 
 

Positivliste over oplevelser med en leder som: Negativliste over oplevelser med en leder som:

åben og imødekommende

giver sig god tid til at tale med medarbej-
derne

involverer medarbejderne i beslutningerne

fortæller hvordan det går med virksom-
heden

lytter når medarbejderne fortæller noget

har holdt alle informationer for sig selv

har givet ordrer uden at begrunde, hvorfor 
det skal være sådan

har været ”jeg alene vide”
har spillet medarbejderne ud mod hinan-
den

ikke respekterer aftaler om tid og sted
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DANSK IVÆRKSÆTTER FORENING 
PRÆSENTERER ERHVERVSKLUBBEN
Husk at Dansk Iværksætter Forening har etableret en ny erhvervsklub for investorer og be-
slutningstagere 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 sær-
ligt og personligt netværk.

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 in-
teressante. 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 er-
hvervsklub 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 mel-
lem 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 Iværksæt-
terråd 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 iværk-
sætterpolitikken 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 Erhvervs-
klubbens 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 investeringsmu-
ligheder.

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 mu-
lighed 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 kulinari-
ske og kulturelle virkefelt.

Af Alex Randrup, Dansk Iværksætter Forening

N Y T

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

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.

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

Bliv medlem på d-i-f.dk
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