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ulen står for døren. Under træet venter den pakke til 
landets iværksættere, som regeringen, Dansk Folke-
parti og De Radikale har strikket sammen. Indpak-
ningen er flot, men med indholdet kan man komme 

i tvivl, om pakken var tiltænkt nogle andre, idet den rummer 
mest til investorerne.
 
Nu skal man aldrig fnyse af gaver. Slet ikke når de er givet 
med kærlighed. Så herfra skal lyde ét velment tak. Umiddel-
bart kommer hovedparten af landets iværksættere næppe til 
at mærke den store forandring i kølvandet på de konkrete 
initiativer i erhvervs- og iværksætterpakken. Men hensig-
ten er god, og signalet ”vi ved, I er derude” et vigtigt skridt i 
erkendelsen af, at iværksættere er motoren i en eksponentielt 
samfundsudvikling til at skabe ny velstand og udvikle vores 
velfærd. Derfor glædeligt og klogt, at erhvervsminister Brian 
Mikkelsen (K) har taget konsekvensen og gjort regeringens 
iværksætterpanel permanent. Det vækker anerkendelse i 
iværksættermiljøet.
 
Men på trods af den nye iværksætterpakke efterlyser fire ud 
af fem iværksættere alligevel større politisk fokus på vilkå-
rene for iværksætteri. Det viser Dansk Iværksætter Forenings 
nye, store iværksætterundersøgelse, som man kan læse meget 
mere om inde i magasinet.

Selv om VLAK-regeringen utvivlsomt har opprioriteret iværk-
sætteri og entreprenørskab, mangler der endnu kvantespring, 
hvis Danmark igen skal være en førende iværksætternation. 
Vilkårene for iværksættere bliver relativt ringere i forhold 
til iværksættere i andre lande. Danmark rutsjer ned af de 
internationale ranglister over iværksætteri og entreprenør-
skab. Senest tog Danmark endnu en placering ned af listen på 
Global Entrepreneurship Index, og bekræfter igen, at Danmark 
de sidste ti år har taget den største målbare nedtur, som 
Global Entrepreneurship Index nogensinde har målt for en 
top 10-nation.
 
En kæmpe udfordring er, at det økonomisk ikke kan betale 
sig at være iværksætter i Danmark. Må jeg minde om, at 40 
procent af alle selvstændige ifølge Danmarks Statistik tjener, 
hvad der svarer til højeste bistandssats. Her er der meget 
tilbage at ønske.

Det er ganske vist stadig meget prestigefyldt at være iværk-
sætter. Befolkningen respekterer og værdsætter iværksættere, 
men lysten til selv at tage springet er langt fra overvældende. 

Trods massiv positiv omtale af iværksætteri, er det stadig kun 
et fåtal af danskerne, der driver egen virksomhed. Lønmodta-
gerkulturen har stadig godt og grundigt fat i danskerne – og 
det forhold ændrer regeringens iværksætterpakke desværre 
ikke på.
 
Udsigten til usikre økonomiske forhold er den største bar-
riere for at tage springet. Gør vi det alligevel, er det først og 
fremmest friheden og uafhængigheden af andre, der trækker. 
For de fleste iværksættere er friheden i arbejdslivet langt 
vigtigere end drømmen om den store exit. Men selv om man 
ikke drømmer om store guldrandede exits, så skal hverdagen 
trods alt også løbe rundt, og der skal være bedre muligheder 
for at tjene penge, vokse og skabe noget uden, at al tiden skal 
gå med administrative byrder, digitalt bøvl, kontroller af alle 
slags og betalinger af skatter og afgifter. Her mangler regerin-
gen for alvor at sætte ind.

En anden kæmpe udfordring er den manglende iværksætter-
kultur. Alt for få tager springet og skaber noget på egen hånd. 
I dag kommer lysten og inspirationen først og fremmest fra 
rollemodeller samt familie og venner. Kun for ganske få pro-
cent har skoleundervisningen leveret den primære motivati-
on. Det må og skal kunne gøres bedre.
 
Iværksætteri burde ganske enkelt være et fag på uddannelses-
institutionerne. Det mener syv ud af ti iværksættere i Dansk 
Iværksætter Forenings iværksætterundersøgelse. Det kræver 
et opgør med systemet, der honorerer den fejlfri præstation 
inden for nøje definerede rammer. Der skal skabes respekt 
for initiativ og ansvar og ikke mindst lavpraktiske egenskaber 
som købmandskab og godt håndværk. Om lærere og undervi-
sere nogensinde kan løfte opgaven, kan være svært at se.
 
Vi ønsker alle iværksættere god jul og et indbringende nytår.

ERHVERVS- OG IVÆRKSÆTTER-
PAKKEN ER EN JULEGAVE MED 
FORKERT MODTAGER

L E D E R

Af Peter Kofler, Formand Dansk Iværksætter Forening
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u, da året går på hæld, er det tid til at gøre 
status over det forgangne år. Se tilbage og 
fremhæve de store sejre, rollemodellerne og 
resultaterne, der er blevet skabt i 2017. Der 

er rigeligt at tage fat på. 

I magasinet denne gang bringer vi de største histori-
er fra året der gik. Vi ser desuden frem mod 2018 og 
runder iværksætteråret ved at præsentere konklusio-
nerne fra Dansk Iværksætter Forenings iværksætterun-
dersøgelse. Det er ikke alt, der er lige positiv læsning. 
Desværre! Danmark rutsjer ned af de internationale 
ranglister over iværksætteri og entreprenørskab. Senest 
har Danmark taget endnu en placering ned af listen på 
Global Entrepreneurship Index, og bekræfter igen, at 
Danmark de sidste ti år har taget den største målbare 
nedtur, som Global Entrepreneurship Index nogensin-
de har målt for en top 10-nation. 

Magasinets profil er i dette nummer André Rogaczew-
ski. CEO fra Netcompany. Han har stået i spidsen for 
Netcompany siden 1999. I dette år har han og Netcom-
pany i den grad gjort sig bemærket. Det er første gang 
i 20 år, at det er lykkedes en nystartet virksomhed i 

IVÆRKSÆTTEREN 
TAGER TEMPERATUREN 
PÅ DANSK IVÆRKSÆTTERI 

N Y  U D G I V E L S E

Af Alex Randrup, Redaktør 

Danmark at nå den magiske grænse af 1000 medar-
bejdere. Vi har mødt André til en snak om, hvordan 
man bygger en stor virksomhed, hvor medarbejderne 
fastholder deres entreprenante medarbejdere. André er 
en drømmer og har bevaret sin ukuelige tro på at opnå 
noget større og mere. 

Du kan desuden forvente at blive klogere på Kick-
starter, der efterhånden har udviklet sig til at være 
en dybt professionaliseret disciplin. Vi har mødt The 
Marketing Guy, der har rejst mere end 10 millioner kr. 
til deres kunder og været involveret i nogle af de mest 
succesfulde kampagner i Norden. Nu er Nick Traulsen 
og Patrick Wolffgang fra The Marketing Guy klar til at 
give sin viden videre og lære dig, hvordan du får succes 
med din Kickstarter-kampagne.

Du får råd til din digital strategi og så serverer vi de 
startups, der løb med alle priserne til IVÆKSTprisen 
2017, rollemodeller og dem du bør holde øje med de 
kommende år. 

God læselyst! 

N
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rtiers forbandelse blev brudt, da it-virksom-
heden Netcompany med iværksætterikonet 
André Rogaczewski i spidsen først på året 
rundede 1000 medarbejdere. Hvad politike-
re, regeringer og erhvervsfolk efterhånden 

troede umuligt, lykkedes for André Rogaczewski & Co. I 
tyve år havde ingen anden nystartet dansk virksomhed 
formået at passere den magiske grænse.

Nu sætter han sin lid til andre iværksættere. Uanset om 
de starter egen forretning eller virker som igangsættere 
i etablerede virksomheder, spiller iværksættere en vigtig 
rolle for Danmarks fremtid, vurderer Netcompanys 
49-årige administrerende direktør og partner. 

”Danmark har i den grad brug for iværksættere. Verden 
ændrer sig hurtigere, end vi tror, og virksomhederne har 
hele tiden behov for at genopfinde sig selv. Her spiller 
iværksættere en vigtig rolle,” siger André Rogaczewski. 

Men der er brug for at gøre op med den traditionelle 
snævre definition af begrebet iværksætteri.  

”At være iværksætter har noget at gøre med, hvordan du 
er som menneske. Det kan udmønte sig i en virksom-
hed, der bliver stor og flot. Men det kan også føre til, at 
du driver din enkeltmandsvirksomhed. Eller at du som 
medarbejder anerkendes for dine ideer og innovative 
kræfter,” siger André Rogaczewski.

Å

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

I VÆ R K S Æ T T E R G E J S T 
G I V E R 
V I R K S O M H E D E R 
N Y T  L I V 

Af Lone Vibe Nielsen
Foto: Jim Julian

ANDRÉ ROGACZEWSKI

CEO, NETCOMPANY
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Iværksættere rykker 

At få gjort iværksætterbegrebet bredere er nødvendigt 
for at få flere til at gå den vej og udleve deres potentia-
le. 

”En iværksætter i dag er meget andet end en entrepre-
nør, der har fået patent på en opfindelse og startet en 
virksomhed. En iværksætter kan være os alle. I bund 
og grund burde vi alle have en lille portion iværksætter 
i maven. Teknologien betyder i dag, at du kan finde 
på noget – og i løbet af uger kan det i princippet være 
ude hos milliarder af kunder. Det giver selv den lille 
iværksætter langt større muligheder for at få succes 
end tidligere, hvor det krævede forbindelser og penge i 
en helt anden grad,” siger André Rogaczewski.

Samtidig efterlyser Netcompany-direktøren større fo-
kus på faglighed. At snakke sig til en iværksættersucces 
er ingen option for manden bag en af dansk erhvervs-
livs største solstrålehistorier, der har forgyldt ham og 
de to medstiftere.

Virkelystne, unge, populære

Stemmen er indtrængende, latteren rungende og 
håret vildere. Polskfødte André Rogaczewski elsker 
mennesker med drive og ambitioner. Tidligt spotter 
Netcompany unge talenter – ofte længe inden de er 
færdige med uddannelsen. Gennemsnitsalderen i 
it-virksomheden er 29 år – og udsigten over byens tage 

fra hovedkontoret ved Grønningen er lige så impone-
rede som de seneste års vækst i såvel omsætning som 
medarbejdere. 

”Potentialet i dansk erhvervsliv er enormt. Masser af 
danske virksomheder kunne vokse sig meget større, 
hvis de blot får et puf i den rigtige retning. Her er den 
nytænkning og idéudvikling, som iværksættere byder 
ind med, helt afgørende. Ofte går udviklingen i en 
virksomhed i stå, når den har nået en vis størrelse. 
Her kan iværksættere byde ind med input til, hvordan 
virksomheden kan rykke fra for eksempel 50 til 200 
medarbejdere. Eller fra 250 til 500,” siger André Rogac-
zewski.   

Faktisk får han det nærmest fysisk dårligt af stilstand. 
Næste mål for Netcompany er at være med til at digita-
lisere industrier i hele Europa. “Nå 2000 medarbejdere 
- tænk stort”, lyder opfordringen til såvel iværksættere 
som etablerede virksomheder.

Bryd vanens magt

Men desværre holder mange virksomheder sig tilbage. 
Mange danske virksomheder har eksempelvis 50 
medarbejdere og måske haft det i fem, ti, femten år. De 
virksomheder kunne gå hen og blive meget større, hvis 
deres mindset bare ændres en smule.

”Selv synes de, det går meget godt: ‘Vi tjener ti procent, 
har faste kunder, hus, bil, familie og rejser på ferie tre 

P o t e n t i a l e t  i  d a n s k  e r h v e r v s l i v  e r 
e n o r m t .  M a s s e r  a f  d a n s k e  v i r k s o m -

h e d e r  k u n n e  v o k s e  s i g  m e g e t  s t ø r r e , 
h v i s  d e  b l o t  f å r  e t  p u f  i  d e n  r i g t i g e 
r e t n i n g .  H e r  e r  d e n  n y t æ n k n i n g  o g 

i d é u d v i k l i n g ,  s o m  i v æ r k s æ t t e r e  b y d e r 
i n d  m e d ,  h e l t  a f g ø r e n d e .

”
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gange om året. Vi hygger os’. Men i virkeligheden har 
de måske brug for en, der kommer og siger: Nej, I sæl-
ger til ét land. I sælger én linje af produktet. I har ikke 
digitaliseret produktet endnu. I har ikke lavet det om 
til en service endnu. I kunne sælge det her i 25 lande. 
I kunne blive 300 ansatte i Danmark. Eller 500. I skal 
bare gøre sådan her,” siger André Rogaczewski. 

Det gælder med andre ord om at holde iværksætterån-
den i hævd, uanset hvilken størrelse virksomheden 
har. Netcompany har da også genopfundet sig selv 
mindst fire gange, forklarer direktøren, og det er 
nødvendigt for at holde trit med udviklingen. Uanset 
virksomhedens størrelse.  

”Der er mega potentiale til at skabe Danmarks næste 
store virksomhed – og her er brug for iværksætteren. 
Det gælder om at finde gejsten i virksomheden. Det er 
super, super vigtigt. Har man den ikke selv, skal man 
finde én, der kan finde den for én. Som kan spotte 
hvilken retning, udviklingen går, hjælpe virksomheden 
med at bevæge sig den vej og udvikle de nødvendige 
kompetencer. Det er iværksætteri. Big time. Internt i 
en virksomhed. Og det er lige så vigtigt i dag som at gå 
den traditionelle iværksættervej og starte egen virk-
somhed,” siger André Rogaczewski. 

Træt af snak om kreativitet

Få år gammel flyttede hans forældre til Danmark og 
slog sig ned i Aalborgs ”ghetto”, hvor André Rogaczew-
ski voksede op. I folkeskolen blev han drillet for at være 
anderledes. Siden har André Rogaczewski set det som 
et adelsmærke at skille sig ud. For ham handler vejen 
til succes som iværksætter om talent, vilje og selvtillid. 
Og måske vigtigst af alt faglighed, faglighed og faglig-
hed, understreger han.

”Nogle gange ligger ideen lige rundt om hjørnet,” siger 
André Rogaczewski. 

Netop evnen til at se muligheder kombineret med 
stærk faglighed er kernekompetencen for vor tids 
iværksætter - modsat tidligere, hvor den traditionelle 
iværksætter typisk var en Ole Opfinder-type, der havde 
taget patent på en opfindelse og så masseproduceret 
den. Men det handler langt fra om kreativitet alene, 
understreger han.

”Alt for mange i iværksættermiljøet taler om at være 
iværksættere uden reelt at være det. Vi har mange 
wannabe-iværksættere. Jeg er træt af foredrag om kre-
ativitet og iværksætteri. Om at bryde rammer og være 
kontroversiel. Alt for mange taler og taler og stiller 
spørgsmål uden at give svar,” siger André Rogaczewski.

De vil gerne gå på tværs, være modige og kreative. Men 
ofte er det ifølge André Rogaczewski sådan, at den, der 
ikke siger så meget, men sidder tæt på og har en stor 
viden på et område, rent faktisk rummer det, der skal 
til for at få succes.

”Der er masser af skjulte iværksættere derude, som 

bare lige skal have det sidste puf. Det er dem og det 
uforløste potentiale, der interesserer mig,” siger André 
Rogaczewski.

Viden tilsat passion

Umiddelbart findes der ingen enkel opskrift på, hvad 
der skal til for at få flere iværksættere til at tage sprin-
get. Langt hen ad vejen handler det om talent og vilje 
kombineret med troen på, at det kan lade sig gøre. Det 
handler i høj grad om, hvordan vi opdrager vores børn 
tilsagt en stor portion erkendelse af, at faglighed er 
nødvendig, understreger han.

”Faglighed, faglighed, faglighed. Undervurder det nu 
ikke. Gør dig nu dygtig til et eller andet. Go for it. For 
God´s sake. Jeg tror meget lidt på den antagelse, som 
har hersket i Danmark, om at vi ikke behøver være 
dygtige til noget. Fordi vi kan google os til alting, ” siger 
Andrè Rogaczewski.

”Du er faktisk nødt til at have temmelig meget faglig-
hed for at kunne eksekvere inden for noget. Hvis du 
eksempelvis skal have en ny type linse, keyboard eller 
hvad som helst, så nytter det ikke, at du skal slå alt op. 
Tro mig. Du skal have arbejdet med og forstået alt om 
linser. Ellers kommer du ikke på det. De virksomhe-
der, der kommer længst i forhold til iværksætteri, det 
er folk, har den passion og den faglige indsigt,” siger 
André Rogaczewski. 

Forældre - vejen til succes

Men iværksætteri handler også om opdragelse. Det 
gælder om at bakke børnene op og give dem troen på, 
at de er dygtige. Ikke nødvendigvis til alt – men det, de 
rent faktisk viser interesse og talent for, konkluderer 
Andre Rogaczewski. Den opbakning, fik han selv hjem-

S u c c e s  h a n d l e r  o m  t a -
l e n t ,  f a g l i g h e d  o g  v i l j e , 
m e n  d e t  h a n d l e r  o g s å 
o m  s e l v t i l l i d  o g  s e l v -
v æ r d .  D e t  k r æ v e r  g å p å -
m o d  –  o g  d e t  f å r  m a n 
v e d  d e  s m å  s e j r e  g e n -
n e m  l i v e t .

”

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

mefra, og i dag forsøger han at give sine egne børn 
det samme.  For forældrene er ubetinget de vigtigste 
personer til at guide de kommende generationer af 
iværksættere. 

”Mange af mine kammerater fra barndommen har 
som voksne sagt til mig: Bare jeg havde haft nogle 
forældre som dine. Og ja, succes handler om talent, 
faglighed og vilje, men det handler også om selvtillid 
og selvværd. Det kræver gåpåmod – og det får man ved 
de små sejre gennem livet. To iværksættere kan sådan 
set have samme ide og de samme evner. Men hvor den 
ene har opbygget selvtillid, er den anden ikke blevet 
påskønnet og har oplevet nederlag på nederlag. Det gør 
forskellen. Uden den grundlæggende selvtillid er det 
rigtig svært at gå ud og få succes, ”siger Andre Rogac-
zewski. 

Talent forpligter

På samme måde er der ifølge Netcompany-direktøren 
masser af mennesker, som har talent uden at have 
vilje. Den kombination har André Rogaczewski det 
svært med. 

”Hvis man har talent, har man faktisk en forpligtelse 

til at have vilje. Mens talent kommer indefra, er vilje 
noget man skal oppebære. Noget man skal skabe inde i 
sig selv. Der er nogle børn… du kan bare se det på dem, 
allerede når de er fem-seks år, at de har et særligt 
talent. Logiske børn, musiske børn. Du kan se med det 
samme. Der er bare noget, de kan. Der har man som 
menneske i høj grad en forpligtelse til at udnytte sit 
talent,” siger Andre Rogaczewski.

Drengedrømme realiseret 

Som barn var han aldrig i tvivl om, at han ville få en 
beundringsværdig karriere. Som musiker, virksom-
hedsleder eller forfatter. Allerede dengang havde André 
Rogaczewski store ambitioner om at gøre en forskel. 
Han ville gerne ”vinde i livet” og få indflydelse på såvel 
sit eget liv som sin samtid.

”Jeg har altid drømt om at blive noget specielt. Jeg 
vil gerne indrømme, at jeg også drømte om at blive 
rig. Hvem drømmer ikke om det, når man er dreng. 
Ellers er der noget galt. Jeg ville gerne have været Paul 
McCartney og skrevet Beatles-sangene sammen med 
John Lennon. Eller omvendt. Jeg ville gerne have været 
Ernest Hemingway og skrevet Hvem ringer klokkerne 
for? Hvem ville ikke det. Jeg havde mange drømme, 
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men kun de færreste af os aner, hvad vi ender med 
at blive. Selv har jeg læst matematik og datalogi, men 
overvejede også at læse litteratur. Samtidig var jeg fri-
tidsmusiker. For mig var det ikke noget let valg,” siger 
André Rogaczewski. 

Introverte nørder

At valget faldt på it-verdenen har han aldrig fortrudt. 
Netcompany-direktøren har altid haft talent for syste-
matik – og for at se, hvad der kommer lige om lidt. I 
dag ser André Rogaczewski sig som brobygger mellem 
højre og venstre hjernehalvdel og fremelsker det bedste 
fra begge verdener. 

”Dengang var it-verden noget helt andet. Folk syntes, 
det var noget mærkeligt noget at vælge. Der var sådan 
en maskinstormertilgang til det i 1970’erne og firserne. 
Det blev betragtet som indadvendt og introvert. For 
langt de fleste var det noget, der foregik inde i en bank 
eller på et militært anlæg. Og dem, der arbejdede med 
det, blev betragtet som mennesker, der intet vidste om 
livet. Teknologien kunne bruges til at flytte penge fra 
en konto til en anden eller sende et missil afsted fra 
en undervandsbåd – men det kunne ikke bruges til 
noget, der havde med livet at gøre. Sådan var holdnin-
gen. Heldigvis har det ændret sig i dag, ” siger André 
Rogaczewski.

Fremtidens helte 

Selv er han ikke bange for at påtage sig sin del af æren 
for, at synet på informationsteknologien i dag er mere 
positivt. Når langt flere mennesker i dag forstår, hvor 
vigtig den er - og hvad den rent faktisk bruges til, skyl-
des det ikke mindst en ny måde at kommunikere på. 

Her går Rogaczewski forrest og tøver ikke med at kalde 
de ansatte i Netcompany for digitale helte. For enhver 
virksomhed er det helt essentielt at finde ind til ker-
neværdierne, formulere dem og stå på mål for dem, 
pointerer Netcompany-direktøren. 

”Vi er med til at designe fremtidens samfund – så skal 
vi også lave løsninger, der gør, at vi har lyst til at bo 
der. Hvis jeg spørger en medarbejder i Netcompany, 
hvad han laver, og svaret er: ‘Jeg sidder og program-
merer’, så siger jeg: ‘Det må du aldrig sige. Du kan sige, 
at du er i gang med at hjælpe en ambulance med at 
finde vej, at du redder menneskeliv, at du hjælper med 
at udbetale børnepenge eller opkræve skat’,” afslutter 
André Rogaczewski. 

Fa g l i g h e d ,  f a g l i g h e d ,  f a g l i g h e d . 
U n d e r v u r d e r  d e t  n u  i k k e .  G ø r  d i g  n u 

d y g t i g  t i l  e t  e l l e r  a n d e t .  G o  f o r  i t .

”
M A G A S I N E T S  P R O F I L

For mange er det en stor drøm at star-
te sin egen webshop, hvor kunder kan 
lægge vejen forbi og købe produkter, som 
enten er ens egne, eller som man gerne 
vil være forhandler af. Det kan dog være 
svært at tage det første skridt til at kom-
me i gang, men DIBS Payment Services 
har her lavet en guide til, hvordan du får 
startet din egen webshop.
 
1. Lav en forretningsplan
Først og fremmest skal du have en forretningsplan, der 
skal danne grundlaget for din nye webshop. Med den får 
du et klar overblik over, hvad du har styr på, og hvad du 
mangler, og her skal du også kunne sætte ord på, hvad 
din ide kan frem for lignende ideer. Du skal definere 
målgruppen for webshoppen og undersøge markedet. 
Hvilket køn, alder, indkomst, livsstil og civilstatus har 
din målgruppe, og hvordan ser markedet ud inden for dit 
område? Her er det også vigtigt at overveje dine konkur-
renter og mulige samarbejdspartnere, så du ved, hvor 
du ligger på markedet. Samarbejdspartnere kan både 
være leverandører, din bank, revisor og så videre. Sidste 
punkt i forretningsplanen er naturligvis budgettet. Lav et 
excel-ark, hvori du skriver forventede omkostninger og 
indtægter for hver måned det kommende år. Hav for øje, 
at du det første år formentlig kommer til at have under-
skud, så lav en plan for, hvordan det skal dækkes.
 
2. Find din selskabsform
Alt efter hvilken virksomhed, du vil starte, skal du 
overveje din selskabsform. Her skal du overveje, hvor 
mange der er involveret i virksomheden, startkapital og 
økonomiske risici.

Den første mulighed er et Iværksætterselskab, som kan 
stiftes for 1 kr. i startkapital. Med denne selskabsform 
skal man opspare 25% af det årlige overskud indtil 
startkapitalen tilsammen med en særlig reserve udgør 
50.000 kr. Enkeltmandsvirksomhed er den anden 
mulighed. Med denne står du alene som ejer og hæfter 
selv for tabet, hvis det skulle gå konkurs. Til gengæld er 
der ikke noget krav til startkapital. Tredje mulighed er 
I/S. Denne form skal du vælge, hvis du starter virksom-
heden op med en anden interessent. Her er I sammen 

S T A R T  D I N  E G E N 
W E B S H O P

om ejerskabet og hæfter fælles for eventuelle tab. Heller 
ikke ved denne form er der krav til startkapital. Fjerde 
mulighed er et ApS. Dette selskab kan både ejes af virk-
somheder og personer, som enten er ene- eller fællesejer. 
Kravet til startkapital er 50.000 kr., og du hæfter ikke 
personligt for eventuelle tab, men blot det beløb, du har 
skudt i virksomheden. Sidste selskabsform er A/S, men 
som privatperson behøver du næppe at overveje denne 
mulighed. Her kræver det startkapital på 500.000 kr., og 
samtidig skal du have en direktion og en bestyrelse.
 
3. Bliv momsregisteret og få et CVR-nummer
Hvis du har planer om at omsætte for mere end 50.000 
kr. om året, så følger en momsregistrering hos Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Når du skal forudse din 
omsætning, skal du regne 12 måneder frem fra den dag, 
du starter din virksomhed. Med en momsregistrering 
betaler dine kunder de 25 pct. ekstra, som momsen 
udgør, og derudover skal du indberette momsen til SKAT. 
En af fordelene ved at være momsregistreret er, at du 
kan få momsen refunderet på de varer, du køber, som er 
nødvendige for din virksomhed. Det samme gælder for 
dine kunder, hvis de er virksomheder. Hvis din målgrup-
pe er virksomheder, bør du blive momsregistreret med 
det samme, da du så kan sælge for over 50.000 kr. om 
året, og virksomhederne kan få refunderet momsen på 
deres køb.
 
4. Få en konto til din virksomhed i en bank
Når du skal starte din virksomhed og webshop, bør du 
oprette en separat bankkonto til virksomheden. Hvis du 
er en enkeltmandsvirksomhed kan du oprette en ekstra 
konto på din privatkonto, som kan bruges til virksom-
heden – dette kan spare dig for nogle gebyrer. Vær dog 
sikker på, at din bank tillader dette. Hvis du ikke kan op-
rette en privatkonto, så skal du oprette en erhvervskonto 
hos en bank. Undersøg flere forskellige bankers tilbud, 
inden du vælger og vær opmærksom på, at nogle banker 
kræver, at du har privatkonto hos dem, hvis du vil have 
en erhvervskonto hos dem.
 
5. Køb dit eget domæne
Når du har styr på din forretningsplanlægning, er det tid 
til at starte din webshop. Her skal du købe et domæne, så 
dine kunder kan finde dig på internettet. For at gøre din 
virksomhed mere synlig og lettere at finde, er det smar-
test at vælge samme domænenavn som din virksomhed 
– et navn der er let at huske, stave og udtale. I Danmark 

G U I D E
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er det DK Hostmaster, der administrerer domæner, som 
slutter på .dk, så gå herind og se, om dit ønskede domæ-
nenavn er ledigt. Herefter bliver du guidet videre til at 
aktivere domænet. I første omgang bør et .dk-domæne 
dække dine behov, men hvis du ønsker .com-versionen, 
kan du købe og dermed reservere den. Men det koster 
selvfølgelig lidt ekstra.
 
6. Vælg den rigtige webshop-platform
Alt efter hvilket behov du har og dine tekniske færdighe-
der, kan du vælge forskellige platforme til din webshop. 
Hvis du har gode tekniske færdigheder, kan du vælge 
at opbygge din platform på en af de gratis open source 
software, der er udviklet til webshops. Her står du selv 
for størstedelen af opbygningen og skal gerne vide noget 
om kodning for at få webshoppen op at køre. Hvis du 
er mere tryk ved en webshop, der næsten allerede er 
færdigoprettet, så kan du betale dig til sådan en hos bl.a. 
Dandomain.dk eller ShopOrama.dk. Her kan du være 
med til at designe din webshop, men slipper for meget af 
det tekniske arbejde.
 
7. Tag imod betaling
Din webshop skal naturligvis kunne tage imod betaling, 
og her er det vigtigt at tænke over, hvilken form for 
betaling din målgruppe benytter sig af. Betalingskort og 
mobilbetaling er nogle af de mest foretrukne i Danmark. 
Faktisk foretrækker hele 74% af danskerne at betale med 
kort i 2017, mens over halvdelen af online køb foregår på 
mobilen, ifølge tal fra rapporten Dansk E-handel 2017. 
Når du har fundet de betalingsløsninger, din webshop 
skal understøtte, skal du finde den udbyder, der kan 
håndtere disse betalingsløsninger. Vær opmærksom på, 
at du skal have et CVR-nummer, før du kan lave en aftale 
med en udbyder. Herefter kan udbyderen hjælpe dig til 
en indløsningsaftale med indløsere, der sørger for, at 
pengene bliver flyttet fra konto til konto. Dette kan du 
læse mere om på www.dibs.dk.  
 

8. Få styr på forsendelse
Det vigtigste inden for forsendelse er hastighed, sikker-
hed og pris. Kunderne skal gerne have deres varer billigt 
og inden for en overskuelig fremtid. Her skal du overveje, 
hvor mange pakker du kommer til at sende i din webs-
hop. Forventer du ikke at sende særlig mange om ugen, 
kan du overveje blot at benytte dig af at sende dem via 
posthuset som almindelig post. Forventer du at skulle 
sende mange pakker om ugen, kan du lave en aftale med 
et fragtfirma som f.eks. Post Nord eller GLS. En tredje 
og ny løsning er pakkelabels.dk. Her kan man selv købe 
og udskrive pakkelabels hjemmefra og derefter aflevere 
dem til et fragtfirma, som Pakkelabels har aftaler med 
for at sikre billig forsendelse til iværksættere og virksom-
heder.
 
9. Overvej lager
Med en webshop følger oftest et lager, hvor du skal opbe-
vare dine varer. Her er flere muligheder. Du kan selvføl-
gelig have et lager derhjemme, som kan fungere, inden 
webshoppen bliver alt for populær. Ellers kan du leje et 
lager – dette kan dog være en dyr løsning for en opstarts-
virksomhed, og man kan risikere lange bindingsperioder 
på lokalerne. En tredje mulighed er Pick & Pack-koncep-
tet. Her overlader du både lager- og forsendelsesopgaven 
til en anden virksomhed, som du sender de ordrer, du 
modtager, videre til. Det sparer dig for en masse arbejde, 
men er selvfølgelig heller ikke en billig løsning.
 
10. Få styr på returvarer og reklamationer
Der findes en masse regler, når det gælder returnering 
af varer og reklamationer. Som webshop-ejer er det 
vigtigt at sætte sig ind i, hvordan reglerne forløber, så du 
kan yde den bedste service over for dine kunder. Et godt 
sted at starte er på Forbrugerombudsmandens ”Websh-
opguide” på forbrugerombudsmanden.dk, hvor du kan 
finde svar på en masse spørgsmål. Hvis du har brug for 
yderligere hjælp, kan du også altid søge rådgivning hos 
en jurist, der dog ikke er gratis.

S P O N S O R E R E T  A F

ALT-I-ÉN 
Én enkel aftale for kort og faktura, der også 
inkluderer indløsning, gør det nemt at komme 
hurtigt i gang.

EASY CHECKOUT  
Lynhurtig betaling i et betalingsvindue der  
indlejres i din webshop, hvor tilbagevendende 
kunder kan betale med blot ét enkelt klik.  
 
 

EASY ADMINISTRATION 
Følg dit salg i real-tid i vores brugervenlige  
admin portal. Alle betalinger i én afstemning 
sparer tid på bogføring.

EASY INTEGRATION
Understøtter de mest populære open source  
platforme som for eksempel Prestashop,  
WooCommerce, Opencart & Magento.

MANGLER DU EN  
BETALINGSLØSNING TIL 
DIN WEBSHOP?  
Har du din egen virksomhed eller arbejder du på at starte en?  
E-handel stiger kontinuerligt og i år så vi en vækst på 19%  
sammenlignet med sidste år. E-købmændene vinder frem, så hvis du vil være 
en del af fremtidens handel, må du sørge for at holde fokus online  
- og ikke mindst have en god betalingsløsning i din webshop. 

Læs mere på www.dibs.dk/easy eller  
ring til os på 70 20 30 77

Henriette Høyer 
Head of Sales 
DIBS 

Vil du gerne øge konverteringen i din webshop?

- Vi hjælper rigtig mange 
iværksættere i gang med 
at opnå en succesfuld web-
shop og går ind for, at det 
skal være nemt at komme 
hurtigt i gang med at starte 
op. Derfor lancerede vi Easy,

som er et nyt kapitel, der 
ændrer rammerne for 
e-handel. Vores ambition 
er, at få markedets bedste 
check-out, der forenkler 
alle betalingstrin for både 
forbrugere og webshops. 

Vi glæder os til at hjælpe 
dig med at komme i gang 
med at modtage online 
betalinger eller øge  
konverteringen i din  
nuværende webshop. 

 
 
Med vores nye betalingsløsning Easy, har vi gjort online betaling enkelt for dig og dine kunder.  
Med Easy får du: 

14 15



C R O W D F U N D I N G 
E N  P R O F E S S I O N A L I S E R E T  D I S C I P L I N

-  L Æ R  A T  K N Æ K K E  K O D E N  M E D  T H E  M A R K E T I N G  G U Y

I N T E R V I E W

Da de startede som praktikanter i en startup-virksomhed, gik det op for dem, hvad Facebook 
kan som annonceplatform. Herefter startede de deres eget bureau, hvor de kom til at stifte be-
kendtskab med funding-platformen Kickstarter. I dag har skaberne bag The Marketing Guy rejst 
mere end 10 millioner kr. til deres kunder og været involveret i nogle af de mest succesfulde 
Kickstartere i Norden. Nu er Nick Traulsen og Patrick Wolffgang fra The Marketing Guy klar til 
at give sin viden videre og lære dig, hvordan du får succes med din Kickstarter-kampagne.

NICK TRAULSEN & PATRICK WOLFFGANG

THE MARKETING GUY

Af Cecilie Fuhlendorff
Foto: Holy Smoke Media
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et kræver mere, end man tror, at lave en 
succesfuld Kickstarter-kampagne - det er 
hovedbudskabet fra de to skabere af The 
Marketing Guy, Nick Traulsen og Patrick 

Wolffgang. De har specialiseret sig i at hjælpe kunder 
med marketing og annoncering, og det hele startede 
for et par år siden, hvor de selv fik stor succes med 
en Kickstarter-kampagne. Tilbage i 2015 blev de, af en 
investor i deres tidligere arbejdsplads, hyret til at lave 
“noget Facebook” for virksomheden Soundboks, og det 
skulle ende med at blive et ret godt vendepunkt for de 
to Marketing Guys. 

“Da vi begyndte at lave Facebook for Soundboks, et år 
før Kickstarteren, begyndte annoncerne at give ‘positiv 
return on investment’ allerede efter to uger, og inden 
for få måneder havde de solgt for over en million kr. og 
fik udsolgt på Roskilde Festival. Her så vi, hvor enorm 
effekt Facebook kan have for et startup. Da vi så, at 
vores strategier kunne bruges i andre brancher, beslut-
tede vi os for at lave et bureau, der specialiserer sig i 
Facebook annoncering,” siger Nick Traulsen. 

Soundboks var på det tidspunkt en ny virksomhed, 
hvor grundlæggerne næsten kun lige var gået ud af 
gymnasiet, havde bygget højtalerne og nu skulle til at 
drive forretning. I to år delte The Marketing Guy kontor 
med Soundboks, og dagen, hvor de skulle lancere deres 
Kickstarter-kampagne, var en af de mere bemærkel-
sesværdige på kontoret. 

“Da vi skulle gå live kl. 06 på lanceringsdagen med 
Kickstarteren for Soundboks gik vi i seng kl. 04 og sov 
på kontoret. Soundboks mødte ind på kontoret kl 05., 

og da vi så vågnede ved 7.30-tiden, skyndte vi os ud i 
kontorrummet for at høre, hvordan det gik. Der var 
helt stille, og jeg havde ikke nået at få kontaktlinser i, 
så jeg kunne slet ikke aflæse folks ansigtsudtryk - der 
var jeg sikker på, vi havde fejlet gevaldigt. Så spurgte 
en på kontoret, om jeg havde set kampagnen og fortal-
te mig så, at vi var i mål og havde indsamlet 700.000 
kr. på tre timer. Det var helt vildt, at en ny virksomhed 
kunne gøre det ‘blot’ med hjælp fra Kickstarter og Face-
book,” siger Nick Traulsen. 

Erfaring med Kickstarter

Siden da har The Marketing Guy været igennem Kick-
starter-møllen et par gange, og de ved nu, hvad der 
skal til for, at man bliver lagt mærke til. De rådgiver 
til dagligt i, hvad man især bør gøre og ikke bør gøre, 
og de fortæller glædeligt deres kunder om de fejl, de 
selv har lavet, så andre ikke begår dem. Selv fortæl-
ler de også, at de er selektive med, hvem de vælger at 
samarbejde med. Det er vigtigt for dem, at de startups, 
de hjælper, har samme drive, som de selv har og har et 
ønske om at rykke lige så hurtigt. 

“Vi tager kun kunder ind, som vi tror på kan lykkes. 
Vores model for bureauet er bygget op sådan, at vi har 
en slags introforløb, hvor vi får lavet nogle grundtests 
på, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre. 
Her er det med startups og iværksættere også vigtigt, 
at vi kan mærke, at det er nogle, der rykker hurtigt på 
tingene, og som har lyst til at lytte til os og bruge det, 
vi ved,” siger Patrick Wolffgang. 

I N T E R V I E W

NICK TRAULSEN & PATRICK WOLFFGANG

THE MARKETING GUY

D
Hvad er det så, de ved?

Selvom Kickstarter kan virke som en ideel og 
nem løsning til hurtigt at rejse kapital til sin 
virksomhed, og så er det lige præcis det, man 
ikke må tænke, mener The Marketing Guy. 
Det kræver meget fokus og lang forberedelse 
inden lanceringsdatoen, og det kræver, at 
man som startup får hjælp fra nogle menne-
sker, der ved noget andet, end en selv. Man 
skal eksempelvis bruge nogen, der ved noget 
om de forskellige kompetencer, Kickstarter 
kræver, så som tekstforfatning, videoer, 
email indsamling osv. 

“Mange får dollartegn i øjnene, når de hører 
overskrifterne om Kickstarter-kampagner, 
der er en succes, og så tror man bare, at man 
kan lave et projekt, som så founder sig selv, 
men sådan fungerer det desværre ikke. Hvis 
du virkelig skal nå langt, så kræver det en del 
arbejde, og hvis du ikke har penge, så kræver 
det også, at du allierer dig med nogle dygtige 
mennesker,” siger Patrick Wolffgang.

Ifølge The Marketing Guy er Facebook rigtig 
god at benytte til leadindsamling, inden 
man går i gang med sin kampagne. Med en 
lead-indsamling kan man indsamle e-mails 
fra folk gennem Facebook via et lead-post 
eller et link til en landingpage, hvor folk kan 
skrive sig op. Problemet ved Kickstarter er 
nemlig, at mange er utrygge ved siden, fordi 
man køber et produkt, der ikke findes endnu 
fra en virksomhed, man ikke kender, via en 
hjemmeside der ikke ligner en normal webs-
hop. Men med en Facebook lead-indsamling 
er det nemmere at “sælge” produktet, ind-
samle folks mails, gøre folk mere trygge ved 
Kickstarter og på den måde have en masse 
mails klar til den dag, ens Kickstarter-kam-
pagne skal lanceres, og man skal bruge 
crowdfundingen.

“Facebooks lead ads er et eminent værktøj til 
at samle mails i månederne op til lancerin-
gen af Kickstarteren. I den periode får man 
skabt hype om produktet og lært folk om 
Kickstarter som platform, så man allerede 
har en stor gruppe interesserede, der er klar 
til at købe på lanceringsdagen. Annoncering, 
der sender nye folk direkte til Kickstar-
ter-siden efter lanceringen, kan være rigtig 
svært at få gode resultater på,” siger Patrick 
Wolffgang. 

Start i god tid: At planlægge en kampagne tager altid længere tid, end 
man regner med, og alt skal gerne være klar til den dag, du lancerer 
din Kickstarter-kampagne. Få i god tid styr på kampagnen og på alt 
det i din virksomhed, som kunderne kommer til at møde via din 
Kickstarter. 

Saml e-mails ind op til lanceringen: Sørg for at have indsamlet en 
masse e-mails, så du allerede har potentielle købere klar på lan-
ceringsdagen. På den måde har du langt større chance for at nå 
kampagnens mål på den første dag, hvilket kan åbne mange døre for 
resten af kampagnens forløb.

Tro ikke, at du kan alt selv: Det er essentielt, at du allierer dig med 
folk. Snak med eksperter inden for de forskellige discipliner, der er på 
Kickstarter og få dem til at hjælpe dig. Derudover skal du snakke med 
nogen, der har gjort det før. Lær af andres fejl i stedet for at begå dem 
selv og bliv inspireret af deres succes. 

Pas på med PR: Der er en del medier, der ikke vil skrive om Kick-
starter-kampagner længere, fordi der tidligere er blevet skrevet om 
kampagner, der ikke holdt, hvad de lovede eller aldrig blev til noget, 
hvilket dermed gik ud over mediernes troværdighed. Sørg derfor for at 
have en performance aftale, hvis du bruger et PR-bureau. Undtagelsen 
kan dog være med niche-produkter i niche-medier, som ikke før har 
skrevet om Kickstarter. Her kan PR være rigtig værdifuldt.

Tro ikke, at Kickstarter gør arbejdet i sig selv: Lad være med at tro, 
at en Kickstarter-kampagne bare er en formel, som automatisk gør 
dit produkt til en succes. Selvom det ikke er rocket science at lave en 
Kickstarter-kampagne, så kræver det lang tid og en masse arbejde at 
lave en god en. 

Søg efter kvalitet frem for kvantitet i leads: Lad være med at gå efter 
de billigste leads i månederne op til lanceringen. Send det i stedet 
gennem nogle e-mail flows for at se, om brugerne har en købsinten-
tion og er interesserede. Det kan godt være, de 13-årige er de billigste 
leads, du får, men hvis de ikke har pengene til at købe dit produkt, så 
er du nødt til at rykke længere op i alder, så du får dem, der har råd 
til at købe det. 

D O ’ S :

D O N ’ T S :

“ D o ’ s ”  o g  “ D o n ’ t s ”  t i l  d i g ,  d e r  v i l 
s t a r t e  d i n  e g e n  K i c k s t a r t e r - k a m p a g -
n e :
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D A N M A R K  S K A L 
F O R T S A T  K R I D T E 
D E  D I G I T A L E 
D A N S E S K O
Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne mangler digitale 
kompetencer og bruger ikke digitale løsninger i tilstrækkelig grad. Den manglende digitalise-
ring af danske virksomheder kan koste Danmark dyrt i vækst og arbejdspladser.

I N D S I G T

anmarks konkurrenceevne afhænger af 
vores evne til at omfavne digitale løsninger. 
Du og jeg shopper, søger og prissammenlig-
ner på internettet som aldrig før. Internet-

handlen slår rekord gang på gang, men oftest sendes 
pengene ud af landet. Hvis danske
 virksomheder skal byde udenlandske spillere op til 
dans, kræver det adgang til digitale kompetencer og en 
klar digital prioritering. Det er to nøgleord, der define-
rede 2017 i Succes Online. 

Succes Online er et partnerdrevet initiativ med det 
smukke formål at styrke digitaliseringsparatheden 
blandt virksomheder og personer i Danmark. Succes 
Online er et initiativ af Google i samarbejde med bl.a. 
Erhvervsstyrelsen, Ase, Dansk Erhverv, PwC, IVÆKST 
mfl. Helt grundlæggende er formålet at oplyse og un-
dervise os danskere i digitalisering og dermed få skabt 
flere digitale væksthistorier på internettets dansegulv. 

Markant milepæl er allerede nået

I 2017 kunne Succes Online fejre 30.000 trænede perso-
ner siden 2012. En milepæl tilvejebragt af samarbejder 
med mere end 70 af landets kommuner og regionale 
væksthuse. Årets måske største kulmination skete i 
samarbejde med Væksthus Midtjylland, da Aarhus blev 
omdannet til et digitalt epicenter i maj. 700 virksom-
heder med appetit på digitalisering deltog på Succes 
Online Summit i smilets by. Virksomhederne blev 
akkompagneret af et bredt udsnit af de bedste eksperter 
fra Succes Online, Aarhus’ borgmester Jacob Bunds-
gaard (S), Google og Hesehus. 

Prioriteringer er afgørende 

I et forsøg på at hjælpe lokale små og mellemstore 
virksomheder med at prioritere hvor og hvordan de 
griber deres digitalisering an, udrullede Succes Online 
i 2017 et gennemtestet forløb, der baserer sig på en 
komplet tjekliste bestående af 40 spørgsmål. Tjeklisten 
kommer 360 grader rundt om virksomhedernes online 
tilstedeværelse og brug af webanalyse. Virksomhederne 
får prioriteterne på plads, og ved hvor de skal sætte ind 
og med hvilke ressourcer. Succes Online kalder det selv 
handlingsorienteret, og det er med god grund. 

“Ud fra de mange emner og spørgsmål, der var på li-
sten, kunne man gennemføre en slags screening af ens 
virksomheds udfordringer på nettet“
Tatiana Lindersgaard, marketingansvarlig, Slagelse 
Erhvervscenter

100% gør noget anderledes

Digital håndgribelighed og tilgængelighed er afgørende 
parametre for Succes Onlines træninger. Feedback fra 
virksomhederne viser imidlertid også, at alle trænede 
- dvs. 100% - vil foretage en ændring i deres forretning 
efter endt forløb. Ændringen kan selvsagt være stor 
eller lille, men én ting er sikkert, programmet inspi-
rerer og motiverer folk til at kaste sig ud i internettets 
muligheder. 

Virksomheder råber højt efter digitale kompetencer
Flere og flere virksomheder hungrer efter digitale 
kompetencer, men de har udfordringer med at finde 
kandidater med det rette digitale kompetencesæt. Ifølge 

Af Jonas Madsen & Maria Guy Jensen

D
SUCCES ONLINE SUMMIT AARHUS

en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen vil der i 2030 
mangle 19.000 specialister inden for det digitale områ-
de, og manglen vil medføre tab af vækst og arbejdsplad-
ser i Danmark.

Hvis danske virksomheder vil udnytte digitaliseringens 
potentiale og overleve i en stadig stigende international 
konkurrence, skal de have adgang til digitale kompe-
tencer. Ikke bare hvilke som helst digitale kompeten-
cer, men personer der er i stand til at forstå og udnytte 
digitalisering som en central drivkraft i en virksom-
heds strategi.

Styrkelse af fremtidens arbejdsstyrke 

Kompetencemanglen spås ikke til at blive løst de 
kommende år, og derfor er Succes Online gået sammen 
med en række af landets førende uddannelsesinsti-
tutioner om at tilbyde gratis undervisning i digital 
markedsføring. 2800 studerende fra Aarhus Universitet, 
Roskilde Universitet, Copenhagen Business Academy 
m.fl. har fået værktøjskassen fyldt op med digitale 
markedsføringsredskaber gennem frivillig deltagelse i 
Succes Onlines tretimers workshops.

Mange studerende er digitalt indfødte og dermed super-
brugere af teknologi og digitale platforme, men flertal-
let af de studerende mangler digitale færdigheder, som 
kan skabe vækst og drive morgendagens virksomheder. 
Succes Online forsøger at opgradere superbrugere til at 

være mere end superbrugere af digitale platforme ved 
at give dem indsigt i, hvordan man benytter disse i en 
forretningsmæssig sammenhæng.

De studerende har fået hands on-erfaring inden for 
de områder, som virksomheder har svært ud at finde 
medarbejdere til, fx søgemaskineoptimering, webana-
lyse og annoncering på sociale medier.

“Succes Online har givet humaniorastuderende fra 
Københavns Universitet nogle digitale værktøjer, som 
de 100% kan bruge i deres fremtidige job i landets små 
og mellemstore virksomheder, NGO’er og kulturinsti-
tutioner” - Michala Brechling, daglig leder af KU PLUS’ 
innovationshub

De studerende har også fået muligheden for at få en 
certificering af Google og IAB Europe på deres kom-
petencer ved at gennemføre Succes Onlines digitale 
værksted, som er en gratis læringsplatform om digital 
markedsføring. Certificeringen er en god tilføjelse til 
deres CV, for den viser, at de har vigtige færdigheder 
inden for digital markedsføring, og at de er motiverede 
for at lære.

I 2018 vil Succes Online fortsat tilbyde gratis undervis-
ning til studerende og virksomheder i hele landet. Læs 
mere om Succes Online på dinvirksomhedonline.dk.
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ÅRETS 
IVÆRKSÆTTERFEST 
FOR OG AF 
IVÆRKSÆTTERE

å en mandag i november blev Årets 
IVÆKSTprisuddeling afholdt. I år var det 
10 års jubilæum, og det blev en fest for 
vindere og nominerede. Den 13. novem-

ber bød på gode historier, networking og selvfølgelig 
prisoverrækkelser. Årets særpris var udvalgt i forlæn-
gelse af temaet for årets Global Entrepreneur Week, 
som blev skudt i gang samme dag, og var derfor 
en pris, der hyldede årets Startup/Corporate Collab. 
Udover Særprisen var kategorierne: Årets Væksteven-
tyrer, Årets Mønsterbryder, Årets Idealist, Årets Unge 
Håb og Årets Vovehals.

I alt 36 kandidater var nominerede i de seks forskelli-
ge kategorier. Kandidaterne repræsenterede forskel-
lige aldersgrupper, hvor den yngste iværksætter blot 
var 11 år gammel og den ældste 54 år. Iværksætternes 
virksomheder var inden for 15 forskellige brancher, 
og især servicebranchen var velrepræsenteret med 
hele otte virksomheder i kandidatfeltet. Størstedelen 
af de nominerede, helt præcist 58%, havde en lang 
videregående uddannelse bag sig, mens 20% slet 
ingen videregående uddannelse havde. Kandidaternes 
fødebyer er fordelt jævnt over hele landet, mens deres 
nuværende bopæl for 69% ligger på Sjælland, 24% i 
Jylland, 6% på Fyn og 1% i udlandet. 

Ud af de mange dygtige kandidater blev der fundet 
seks vindere. Kategorierne indebar både iværksæt-
tere, der fokuserede på bæredygtighed, nogle der 
havde vovet sig ud på dybt vand og lykkes med det, 
nogle der havde været stærke mønsterbrydere, unge 
iværksættere med store forhåbninger for fremtiden 
og de iværksættere, der på kort tid har fået stor succes 
med deres virksomhed. Du kan læse meget mere om 
vinderne inden for de forskellige kategorier på de 
næste sider.

Udover at vinderne skulle findes blandt landets dyg-
tigste iværksættere, så skulle der også kåres en vinder 

af årets Jurypris. Denne pris gives til en iværksætter 
eller ejerleder, der har formået at vise vejen for nye 
iværksættere, og som viser, hvordan man kan bryde 
mønstre og sætte nye normer. Vinderen af IVÆKSTpri-
sens Jurypris blev André Rogaczewski med sin virk-
somhed Netcompany. Han vandt blandt andet pga. 
sin succes med Netcompany, der i dag beskæftiger 
over 1000 medarbejdere. Virksomheden er bygget op 
omkring et mindset, der har hængt ved, siden de star-
tede ud som iværksættere, og til prisoverrækkelsen 
blev Netcompany bl.a. kaldt en supertanker, der også 
kan sejle som en speedbåd. Som person er André en, 
der er optaget af at dyrke sin faglighed og vil gerne 
opnå det højeste niveau inden for sit felt. Han mener, 
talent forpligter til vilje, og det er også en af grundene 
til, han er kommet så langt med sin virksomhed og i 
år vandt Juryprisen. 

“Tusinde tak, jeg er meget beæret. Jeg ville lyve, hvis 
jeg sagde, vi ikke har vundet priser før, men denne 
pris betyder ekstra meget, fordi den kommer fra 
iværksættermiljøet. Det vigtigste for iværksættere er 
at arbejde sammen med andre mennesker. Og selvom 
I er iværksættere, så er I også forretningsfolk, der 
skal gøre det godt for jer selv, for andre og for verden 
omkring jer. Endnu engang tak,” var ordene fra André 
Rogaczewski, da han modtog prisen. 

I løbet af dagen deltog flere hundrede inspirerende 
personer fra iværksættermiljøet, og da dagen også 
var starten på Global Entrepreneur Week, var det en 
stor festdag for alle, der var med. Cocktails blev langet 
over disken til lyden af DJ-musik, der blev lavet en 
masse interviews med de forskellige iværksættere, 
og mest af alt blev der snakket. De yngste iværksæt-
tere fik small talket med Tommy Ahlers, og der blev 
networket på kryds og tværs af brancher, aldre og 
iværksættere. 

Læs om alle IVÆKSTprisvinderne og deres spirende 
virksomheder på de næste sider.

N Y T

Af Cecilie Fuhlendorff
Foto: Kristian Ridder Nielsen
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ÅRETS IDEALIST 2017: 

HANNAH MICHAUD, 
THE APPLE GIRL

Konventionel læder er en af industriens helt store miljø- og klimaskurke. Løsningen har Hannah Michaud. Hun har udviklet et helt 
nyt lædermateriale af plantebaserede bionedbrydelige plantefibre. Hannahs læder er nemlig produceret af æblerester. Æblelæderet 
er 100% nedbrydeligt, kan forarbejdes til at være både blødt og stift og kan dermed også anvendes, hvor man normalt bruger pla-
stik. Det bæredygtige materiale bliver produceret af æblepulp, der ellers ville være endt som skrald. Æbleresterne, som hun bruger, 
bliver leveret af Meyers, som årligt smider 600 tons ud. Hannah Michaud er et stærkt inspirerende eksempel på, hvad mennesker 
kan skabe ud fra idealisme og handlekraft. Med sit engagement i virksomheden The Apple Girl er Hannah med til at gøre en milli-
ardindustri bæredygtig uden at gå på kompromis.

N Y T

ÅRETS VOVEHALS 2017:  

BO STEN HANSEN OG JACOB 
KOCEMBA, 
COPENHAGEN SPARKLING TEA 
COMPANY

At vove sig ud på et allerede mættet marked med så høje indgangsbarrierer og hård konkurrence kræver en klippefast tro på 
sig selv, sin idé og ikke mindst et skudsikkert mod. Erhvervsmand, Bo Sten Hansen, og den prisvindende sommelier, Jacob 
Kochemba, valgte i 2017 at stifte virksomheden Copenhagen Sparkling Tea Company. Den innovative duo har skabt en ny 
kategori af unikke gourmetdrikkevarer, som kommer i varianter med og uden alkohol. Deres boblende dråber er lavet på 
økologiske råvarer - rig på vitaminer og antioxidanter. Trods store etablerede spillere i branchen har Copenhagen Sparkling 
Tea Company allerede fået deres mousserende te inden for hos michelin-restauranter, luksushoteller og vinbutikker i Dan-
mark, Sverige, Norge og senest i Tyskland.
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ÅRETS STARTUP/CORPORATE COLLAB 2017: 

KARIM BEN M’BAREK, JANNICK 
CHRISTENSEN, MAX BØRGLUM 
STRIPP OG TORBEN GELINECK, 
WASHA/BERENDSEN

En af de iværksættere i det danske iværksættermiljø, som særligt har formået at skabe et navn i løbet af få år, er 26-årige adm. 
direktør i Washa, Karim Ben M’Barek. Efter at have følt et behov på egen krop, opsnappede Karim hurtigt trenden omkring con-
venience og hjemmelevering af forskellige services. Dette blev begyndelsen på online vaskeriet Washa, der afhenter og leverer 
vasketøj til døren, som Karim stiftede i fællesskab med de to barndomsvenner Jannick Christensen og Max Børglum Stripp. Siden 
begyndelsen har drengene indgået et større samarbejde med tekstil-giganten Berendsen, som over to omgange har investeret 
et millionbeløb i virksomheden. Den stærke opbakning fra Berendsen, som bl.a. tillader Washa at benytte Berendsens mange 
vaskerier, har givet Washa mulighed for at udvikle forretningen i en mere digital retning. Ydermere har samarbejdet ført til en 
eksponentiel vækst på knap 40 ansatte, 40.000 aktive kunder og den månedlige omsætning er steget fra 75.000 DKK til 1,2 mio 
DKK.

N Y T

ÅRETS MØNSTERBRYDER 2017: 

ANDERS HOUMANN, 
NOHRLUND COCKTAILS 

Det kræver en stærk vilje og en unægtelig iværksætterdrøm at kaste sig ud på dybt vand, når man netop har afsluttet sine 
studier på Copenhagen Business School og taget hul på en lovende karriere. Anders er ordblind, og han sled sig igennem sine 
finansielle studier. Efter fem år stod han med eksamensbeviset – en billet til et liv med minimal risiko og udsigt til en karriere 
inden for investment banking. Anders skiftede dog sin lønseddel og liv i indre København ud med en tilværelse i et industri-
køkken i Horsens. Her tilbragte han, sammen med co-founder Søren Aamand, alle døgnets vågne timer med at eksperimen-
tere med opskrifter og røre i store gryder for at forfølge deres drøm om at lave verdens bedste pre-mixed cocktail. Nohrlund 
har eksisteret i 3 år, og de er netop flyttet ud af kælderlokalet på Østerbro for at slå dørene op til Nordens første cocktailfabrik. 
Nohrlund producerer i dag globalt prisbelønnede økologiske cocktails og har etableret et univers af cocktailoplevelser i verdens-
klasse. Teamet tæller i dag 6 medarbejdere og 1500 kvm produktionslokale, der kan levere 1700 cocktails i timen, og lige nu er de 
ved at gøre klar til eksport.
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Carl Kronika var kun 14 år, da han besluttede sig for at tage springet og starte sin egen virksomhed. Det viste sig at være en god 
idé. I dag er han 17 år og er partner med Andreas Staurby Olesen og Julius Gabel Nørgaard, som han deler kontor med i Odense. 
Sammen driver de virksomheden Copus, som arbejder med PR og digital kommunikation. En innovativ virksomhed, som konkur-
rerer med de største og mest garvede bureauer i Norden. På få år har de stablet en værdifuld virksomhed på benene og arbejder 
nu sammen med store klienter. En af Copus’ helt store kunder er blandt andet Carlsberg Group, som Copus har hjulpet med deres 
mediestrategi i forbindelse med Carlsbergs 170 års jubilæumsfejring. Copus arbejder primært sammen med startups i vækst, 
heriblandt Soundboks og Tonsser. Trods travlhed i firmaet passer Carl dog stadig lektierne fra Det Blå Gymnasium, hvor han bliver 
student til sommer. Andreas studerer datalogi i Odense, og Julius studerer International Business på CBS i København.

ÅRETS UNGE HÅB 2017: 

CARL KRONIKA, ANDREAS S.  OLE-
SEN OG JULIUS GABEL NØRGAARD, 
COPUS

N Y T

ÅRETS VÆKSTEVENTYRER 2017: 

THOMAS PEDERSEN, 
WINEFAMLY

I en konventionel branche præget af stor konkurrence og mange interessenter kræver det stort mod at lancere en helt ny 
forretningsmodel. Ikke desto mindre er det, hvad Thomas Pedersen har gjort med Winefamly, som er en vinklub, hvor du 
bestiller vin og specialiteter til kostpris. Vinen flyder fra vinbonden og direkte til kundens glas uden om grossisten og butikken. 
Winefamly blev lanceret i december 2016 og har i dag, 10 måneder senere, flere end 7000 medlemmer og håndterer allerede nu 
flere end 4000 bestillinger fra medlemmerne hver måned. Winefamly gør op med denne traditionelle handelskæde og er en 
imponerende eksekvering af en god idé.
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ÅRETS JURYPRIS 2017: 

ANDRÉ ROGACZEWSKI, 
NETCOMPANY

Talent forpligter til vilje – det er en af de læresætninger, som årets vinder af Juryprisen bekender sig til. I det hele taget er André 
Rogaczewski optaget af at dyrke faglighed til det højeste niveau. Med dette fokus og udgangspunkt har aftenens prisvinder sam-
men med sine partnere i Netcompany siden 1999 skabt en succesfuld og stærkt voksende virksomhed. En virksomhed, der ifølge 
prisvinderen, har mange ”iværksættere” og entreprenante medarbejdere ansat, som dagligt tester teknologiens muligheder for 
at opnå endnu bedre resultater for kunderne. Det er en virksomhed, der beskæftiger på den anden side af den magiske grænse af 
1000 medarbejdere. Juryprisen gik til André Rogaczewski, især fordi virksomheden er bygget op med et mindset og en tilgang til 
arbejdet, der har bevaret iværksætterånden og den ukuelige tro på, at man kan opnå noget stort, så længe man arbejder hårdt og 
udnytter sin faglighed. 

N Y T

NÅR FAMILIEN 
OGSÅ ER EN 
PRIORITET

elvom det er ved at løsne lidt op, så 
er kvinder og iværksætteri stadig et 
kontroversielt emne herhjemme. Der 
har dog været nogle specifikke tiltag 

som på Iværk&Vækst-messen sidste måned, hvor 
der var fokus på kvindelige iværksættere med en 
Women’s Lounge, og vi har markeret den 19. no-
vember, som de sidste par år har været Women’s 
Entrepreneurship Day i over 144 lande. Regeringen 
taler også om fradrag til hushjælp, så kvinderne 
kan få mere indflydelse og stige i graderne uden 
at dø i dobbeltarbejdet med familie og karriere, 
for ja det er stadig kvinderne, der tager slæbet på 
hjemmefronten. 

Paradokserne eksisterer stadig

Jeg har lige udgivet den første danske bog om at få 
succes som mor og selvstændig. I USA er der over 
3 millioner mødre med egen virksomhed, men 
herhjemme er begrebet “mompreneur” endnu et 
ukendt ord for de fleste. Statistikker fra Erhvervs-
styrelsen viser, at virksomheder klarer sig lige 
godt, uanset om de er startet af småbørnsmødre 

S

CHRISTINE GOUCHAULT, 

MENTOR & MASTERCOACH

Af Christine Gouchault, 
Mentor & Mastercoach

K O M M E N TA R
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eller enlige mænd - og at virksomheder med kvinder i ledelsen 
klarer sig bedre end dem, hvor der kun er mænd. Alligevel er 
der tre gange så mange mænd som kvinder, der starter egen 
virksomhed.

På et foredrag med Lars Tvede fra CEPOS den 4. maj i år blev det 
klart, at vi i Danmark helst vil satse på vækstvirksomheder til 
trods for, at de kun har 25 pct. chance for overlevelse kontra 75 
pct. for livsstilsvirksomhederne. Statistikkerne viser beklage-
ligt, at mænd vækster mere end kvinder, så kvinderne er dømt 
helt ude. Det er ikke nok at skabe en arbejdsplads for sig selv 
og eventuelt have et par ansatte samt bidrage med moms og 
skatter. Det er snarere et problem, fordi man ikke kan have nok 
medarbejdere i praktik, løntilskud og hvad der nu ellers er af 
ordninger fra det offentliges side.

Jeg mener simpelthen, at det er ironisk, at skulle man foreslå 
at lave arrangementer med fokus på balance mellem arbejde 
og familie, så skal man sige forældre og ikke mor - for ellers 
diskriminerer man. Til trods for at der er biologiske forskelle 
på de to køn, vi ikke kan ændre, så må vi endelig ikke udelukke 
mændene ved bare at lave et enkelt tiltag for kvinder? 

Og selv når nogen er så modige at gøre det, så er det med for-
behold som: “Det er som at stikke hovedet ind i en hvepserede, 
når man fremhæver kvindelige iværksættere” (Iværk&Vækst 
om at Women Entrepreneurs var et af de fire temaer på mes-
sen). Der skulle samtidig være mandlige talere til Women’s 
Entrepreneurship Day for diversitetens skyld, for ingen gider jo 
kun at høre kvinder tale, eller hvad? Det er ærgerligt, for der er 
massere af tiltag for mænd af mænd, så de kommer næppe til 
at mangle noget lige foreløbigt, og der er heller ingen udsigter 
til, at tiltagene vil forsvinde.

De typiske stereotyper hersker stadig 

I pressen og i selve iværksættermiljøet florerer historier om, 
hvor hårdt arbejde det kræver at lykkes med sin virksomhed, 
og de “rigtige” iværksættere er dem, der arbejder 90 timer om 
ugen fra et kælderlokale. Iværksættermiljøet er beskrevet som 
“en macho-kultur med en alt-eller-intet mentalitet”.

Fremtrædende iværksættere fortæller, at man skal prioritere 
sin virksomhed over alt - inklusiv sig selv. Visse gør da også 
opmærksom på, at de har ignoreret stresssymptomer. Flere 
indrømmer klart, at det er kærester og børn, som betaler prisen 
for succes. Mange af ytringerne kommer fra mænd som har 
skabt nogle flotte virksomheder, og vi kan lære meget af dem 
om at drive forretning, men de kan være svære at spejle sig i 
og bruge som rollemodeller, hvis man er kvinde og har eller 
gerne vil have børn. Der er brug for et mere nuanceret billede 
af iværksætterstjernerne og forskellige typer rollemodeller, så 
flere kvinder tør tage springet.

Undersøgelser bekræfter, at der er brug for kvindelige rollemo-
deller for, at vi kan få flere kvindelige iværksættere. Mirjam 
van Praag, der er professor i Entrepreneurship på CBS, har 
gennemført flere videnskabelige undersøgelser, der viser, at der 
er 60 pct. større sandsynlighed for, at ens døtre bliver selvstæn-
dige, hvis man som mor er det. Samtidig er der større sand-
synlighed for, at de kvindelige medarbejdere i en virksomhed 

K O M M E N TA R

bliver selvstændige, hvis virksomheden har en kvindelig ejer. 
Det er værd at tænke over. 

Der findes gode rollemodeller

Man kan godt lykkes som mor og selvstændig - tag for eksem-
pel Christina Hembo, Susanne Hessellund, Andrea Elisabeth 
Rudolph, Le Gammeltoft, Louise Ferslev og Birgit Aaby.

Familieliv er ikke uforeneligt med at have egen virksomhed. 
Selvom man arbejder meget, har man også friheden og fleksibi-
liteten til at strukturere sin egen hverdag, så den hænger sam-
men på en måde, den ikke kan, når man er ansat. Det er bare 
ikke de historier, vi hører flest af i medierne, eller der tales om 
til iværksætterkonferencerne, for man vil jo nødig fremstå som 
den useriøse iværksætter, der bruger for meget tid på sine børn.

Jeg er selv mor til fire og arbejder i min virksomhed, Mors Bu-
siness, for at flere kvinder skal lykkes med deres virksomhed, 
uden det skal gå ud over deres familier. Gennem det netværk 
jeg har startet med snart 400 medlemmer, kan jeg se behovet 
for også at kunne sparre med ligesindede - og at man sagtens 
kan være en dygtig forretningskvinde, selvom man også vil 
være sammen med sine børn. 

Ud fra de interviews jeg har lavet med succesfulde mødre de 
sidste tre år, er det tydeligt, at en af nøglerne til at lykkes er at 
være god til at prioritere og uddelegere. Man kan nemt have 
travlt uden at komme nogen vegne. Kunsten er at lægge sin 
energi der, hvor det skaber fremdrift i virksomheden.

Jeg er taknemmelig for den spalteplads, jeg har fået her i 
Iværksætteren og håber, at der vil komme flere nuancerede hi-
storier, så vi kan inspirere endnu flere til at turde udleve deres 
drømme som selvstændige og gøre en forskel.

7 råd til mere tid og balance i hverdagen

1. Prioriter. Du er nødt til at prioritere og vælge fra, hvis du vil have tid til din 
familie og virksomhed uden at brænde ud. Når du bruger din tid på det, der 
er allervigtigst for dig, vil du sjældent savne det, du har givet afkald på.

2. Udnyt fleksibiliteten og at du selv bestemmer. Det kan godt være, du ar-
bejder mere, men du kan lægge dit arbejde på andre tidspunkter, så du kan 
være sammen med dine børn, når de er hjemme. 

3. Sæt forventningerne ned til at lave hjemmebag, stryge vasketøj eller del-
tage i alle aktiviteter i institutioner og skole. Nyd hellere at være sammen 
med din familie, når du ikke arbejder.

4. Sæt tingene i perspektiv. Du behøver ikke at nå alt hver dag eller uge. 
Fordel for eksempel venindebesøg over længere tid og fokusér på kvaliteten 
frem for kvantiteten.

5. Få din mand, partner, familie eller rengøringsdame til at hjælpe med de 
huslige pligter.

6. Brug din tid på det, du er bedst til i din virksomhed og få hjælp til resten. 
Du behøver ikke at ansætte. Netværk, studiemedhjælpere, freelancere, virtu-
elle assistenter og samarbejdspartnere kan løfte mange opgaver for dig.

7. Husk at lade op. Du skal fyldes op for at kunne blive ved med at give til 
din virksomhed, og dem du holder af. En træt og udbrændt mor er ikke til 
gavn for nogen. Pauser og selvforkælelse er et must.

D e r  e r  b r u g  f o r  e t  m e r e 

n u a n c e r e t  b i l l e d e  a f 

i v æ r k s æ t t e r s t j e r n e r -

n e  o g  f o r s k e l l i g e  t y p e r 

r o l l e m o d e l l e r ,  s å  f l e r e 

k v i n d e r  t ø r  t a g e  s p r i n -

g e t .

”
CHRISTINE GOUCHAULT, 

MENTOR & MASTERCOACH
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ådan lyder opråbet fra Jesper Eiby Christoffersen, Go-
ogle Denmark, marketingsansvarlig for SMV-er i Nord-
europa, Ivækst-partner og primus motor i initiativet 
Succes Online, der giver mindre virksomheder Digitale 

kompetencer til at agere i fremtiden.

Mange helt store virksomheder som Danske Bank, Berendtsen og 
medicinalvirksomheden Leo Pharma har allerede inviteret iværk-
sættere og små virksomheder indenfor, og endnu flere – også 
mellemstore virksomheder - kan styrke deres forretning, hvis de 
åbner for et samarbejde, pointerer han.

”Hvad der tager 100 år for en stor virksomhed, kan de små få til 
at ske i morgen. Iværksættere ser ikke barrierer på samme måde, 
som store virksomheder gør. De har en helt anden måde at angri-
be problemstillinger på. Det handler det om at investere i fremti-
den. Ofte er iværksættere bedre til at bygge mod den. Måske fordi 
de ikke har noget eksisterende, de kan tabe. De er nødt til at finde 
et hul i markedet eller noget, der bliver et hul i markedet. Det kan 
store virksomheder i høj grad lære af. Der er ingen grund til at 
tøve. Tværtimod,” siger Jesper Eiby Christoffersen.

Dyrt at sove i timen

Gevinsten ved at samarbejde overstiger langt ulemperne, vurderer 
han. Nogen gange er det de store, der vinder stort ved at få det 
energiboost, iværksættere kan tilføre virksomheden. Andre gange 
er det de små, der lige har manglet support, stabsfunktioner og 
en god kantine og alle de andre ting, som en stor virksomhed kan 
bidrage med. Og selvom det umiddelbart går godt for den enkelte 
virksomhed, ændres virkeligheden hurtigere end nogensinde før. 
Det kræver årvågenhed ikke at blive løbet over ende, pointerer 
Google-direktøren.

I går er længe siden

At bevare iværksættergejsten er derfor helt essentielt, hvis 
virksomheden skal klare sig i det fremtidige kapløb, hvor kon-

Gør som Pippi Langstrømpe - tro på dig selv. Bryd vanetænkningen og 
lær af iværksættere. Uanset forretningens størrelse er innovation og ide-
udvikling et must, og her kan iværksættere og etablerede virksomheder 
få uendelig meget gavn af hinanden.

ASTRID LINDGREN 
VISER IVÆRKSÆT-
TERVEJEN

Af Lone Vibe Nielsen 

I N D S I G T

S

kurrence ofte kommer fra en helt uventet kant. Således ejer 
hotelbranchens største konkurrent Airbnb ikke en eneste seng. 
Største trussel mod Mærsk er 3D-printeren, og Kodaks største 
udfordring var ikke, at en anden producent fremstillede bedre 
kameraer. Tværtimod. I stedet blev kameraer indbygget i andet 
produkt: mobiltelefoner. Så det gælder om at være beredt og 
turde bryde vanetænkningen.

”Du er nødt til at obstruere den måde, du tænker på og udfor-
dre din egen virksomhed. Første og største barriere er at bryde 
mantraet ”sådan har vi altid gjort”. Glem det. Hvis I gjorde 
tingene på en måde i går, er det ikke smart at gøre præcis det 
samme i morgen, når vi nu ved, at verden forandrer sig hvert 
eneste sekund. Jeg kender mange mellemstore virksomheder, 
hvor ledelsen mangler evne til at se perspektiverne og instink-
tivt siger nej til en idé, hvis de ikke umiddelbart forstår den. 
For at bryde den inerti skal du have
en entreprenør med, som kan udfordre tænkningen. Det er her, 
hvor de små kan gøre en forskel for de store,” siger Jesper Eiby 
Christoffersen.

Ideer drukner uden fokus

Men ingenting kommer af sig selv. Heller ikke innovation. 
Virksomhederne skal være meget bevidste om, hvordan ideud-
viklingen fremmes – og prioritere det i hverdagen på en måde, 
så ideer også reelt har udsigt til at blive realiseret.

”I mange af de her mellemstore virksomheder hænger der en 
forslagskasse henne ved kantinen, men ellers er der ingen klar 
proces for, hvordan ideudviklingen styrkes. Ris og ros - begge 
dele er vildt vigtigt. Hvis alt går op i drift, så kommer du bare 
ikke videre. Du er nødt til at allokere tid til det, om det så bare 
er et kvarter om dagen eller to timer om ugen. I Google har vi 
for eksempel en 80/20-regel, så der er tid til innovation,” siger 
Jesper Eiby Christoffersen.

Selv om Google i dag har over 70.000 ansatte over hele verden, 
ser virksomheden stadig sig selv som en iværksættervirksom-
hed.

”Vi har også været små engang. Og det er den mentalitet, 
som vi bare ikke vil give køb på. Selv om vi er kæmpe, kæmpe 
store, så ser vi os som den største startup i verden og arbejder 
målrettet på i hvert fald at forblive lille og fleksibel af sind. Det 
bliver vi punket med hver uge af vores CEO,” siger Jesper Eiby 
Christoffersen.

De langsomme dør

Hos Google manifesterer iværksættermindsettet sig blandt 
andet i mantraet ”better fast than slow” – og en
anerkendelse af, at det er bedre at fejle end intet at foretage 
sig. Hellere prøve nye ideer af end teste sig ihjel.

”Vi får måske 100 ideer. 80 af dem får vi smidt væk i en geval-
dig fart. Så får vi kvalificeret de tyve af dem og sendt i marke-
det. Så er der måske fem, som virker godt – og én, der bliver 
superduper. På et tidspunkt forsøgte vi at få Post Danmark 
med i Succes Online-samarbejdet ud fra devisen om, at når 
retail-leddet bliver digitalt, så ville der blive masser af varer 
at bringe ud. Men ligesom hos mange andre virksomheder, 
var beslutningsprocessen her for langtrukken. Og efter min 
mening med for få ideer og for lang en beslutningsproces med 
for mange udvalg, inden nye initiativer kunne føres ud i livet,” 

siger Jesper Eiby Christoffersen.

Tøv eller vind

En af pointerne er at tænke ekstremt og ikke lade sig stoppe 
af, at det umiddelbart virker umuligt. ”10X-tænkning” og ”turn 
can´t into can if ”, som Jesper Eiby Christoffersen udtrykker 
det.

”Hvis du har en bil og skal forbedre dens økonomi og øge dens 
motoreffekt med ti procent, kan du skrue op og ned og putte 
nogle nye ting ind i motoren. Men hvis den skal køre ti gange 
så hurtigt, skal du tænke radikalt anderledes og bygge en ny 
motor. Og hvorfor kun markedsføre sit produkt i Danmark, 
hvis det kan sælges i hele verden? Man skal turde. Men, dem 
der vinder, er dem, der kan finde ud af at sige: Jeg har ingen 
penge, men jeg gør det alligevel. Eller som Pippi Langstrømpe: 
Det har jeg ikke prøvet før. Det er jeg sikkert god til, siger Jesper 
Eiby Christoffersen.

Unge drages mod startups

Måske fordi iværksætterne ikke har noget eksisterende at tabe, 
er de gode til at tænke setuppet anderledes og gå radikalt an-
derledes til værks. Blandt andet er de gode til at favne bredt og 
som Airbnb sælge noget, som ikke er deres, men som gør deres 
forretning mere attraktiv og giver den mere værdi.

”Tag nogle chancer. Måske bliver det noget juks. Man ved det 
ikke. Men du ved, at hvis du intet gør, så taber du helt sikkert,” 
siger Jesper Eiby Christoffersen.

Mens Google i Danmark er en af drivkrafterne bag Succes 
Online, der de seneste tre år har undervist danske medarbejde-
re fra 30.000 mindre virksomheder i digitale færdigheder, har 
det verdensomspændende initiativ særlige co-working-spaces 
målrettet iværksættere i Sverige og flere andre
store markeder.

”Entrepreneurship er det nye sort. Da jeg gik ud af handels-
højskolen for 20 år siden, ville alle til store virksomheder som 
Danske Bank og Mærsk. Nu er den lyseblå skjorte ikke i helt 
så høj kurs længere. I dag er det startups, at være med til at 
definere sin egen hverdag og skabe fremtiden, som trækker. Så 
på med hættetrøjen”, siger Jesper Eiby Christoffersen.

J e s p e r  E i b y  C h r i s t o f f e r s e n  h a r  d e  s i d -
s t e  7  å r  s i d d e t  s o m  m a r k e t i n g d i r e k t ø r  i 
G o o g l e  D a n m a r k  o g  h a r  g e n n e m  h e l e  s i n 
k a r r i e r e  a r b e j d e t  m e d  d e n  k o m m e r c i e l -
l e  u d v i k l i n g  a f  v i r k s o m h e d e r  m e d  s p e -
c i a l e  i  f o r r e t n i n g s u d v i k l i n g ,  i n n o v a t i o n , 
m a r k e d s f ø r i n g  o g  o n l i n e  t r a n s f o r m a t i o n . 
H a n  h a r  h j u l p e t  a l t  f r a  s m å  d a n s k e  t i l 
s t o r e  i n t e r n a t i o n a l e  v i r k s o m h e d e r  m e d 
a t  s t y r k e  d e r e s  m a r k e d s p o s i t i o n .  I  d a g 
e r  h a n  a n s v a r l i g  f o r  a t  u d v i k l e ,  d r i v e  o g 
e k s e k v e r e  s t r a t e g i e n  f o r  G o o g l e  i  D a n -
m a r k .  J e s p e r  e r  c a n d .  m e r c ’ e r  o g  M B A ’ e r 
a f  u d d a n n e l s e .
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DIGITAL STRATEGI 
FOR BEGYNDERE
Det kommer næppe bag på nogen, at forandringer i et marked kan have store konsekvenser for din 
virksomhed – især hvis du ikke følger med. De seneste år har vi diskuteret hvordan de hastige foran-
dringer og forstyrrelser, forbundet med toptunede digitale forretningsmodeller, kan påvirke danske 
virksomheder. Din forretning skal være til stede på nettet. En digital tilstedeværelse er uundværlig, 
selvom det for flere kan virke uoverskueligt. Er du endnu ikke i gang, eller mangler du overblik over 
processen, så giver vi her et bud på en digital strategi.

anset om du driver en webshop, eller en 
almindelig hjemmeside, så er det vigtigt 
at have en gennemarbejdet og klar digital 
strategi. Strategien skal sikre dig de bedst 

mulige forudsætninger, når der skal kapres kunder 
online og den skal ydermere hjælpe dig til at holde fo-
kus. Vi giver dig her nogle hjælpemidler til at komme i 
gang. Der er ingen grund til at udsætte det længere. 

Du kan – for overblikkets skyld – dele strategiproces-
sen op i fire trin. 

Analysen indebærer både en intern og ekstern en del, 
som begge har indflydelse på strategiens udfald og 
succes.

Den interne analyse
 
Formålet med denne er at klarlægge din virksomheds 
styrker, udfordringer og muligheder – altså hvad 
ønsker du at opnå ved en øget online tilstedeværelse 
og hvad er realistisk. For at sikre en grundig, sand-
færdig og ikke mindst brugbar analyse, er det vigtigt 
at afdække specifikke områder. Der findes et hav af 
analyseværktøjer, der kan hjælpe med dette:

• Google AdWords søgeordsplanlægning
• Keyword Ranking Tools, f.eks. Accuranker, Tiny-

ranker mf. 
• Site Explorer Tools, f.eks. Majestic SEO, AHREFS, 

MOZ mf. 
• Google Analytics og Google Search Console.

Ovennævnte analyseværktøjer skal hjælpe dig med at 
klarlægge præcis, hvad jeres nuværende position er 

TRIN 1 :  ANALYSE

G U I D E

Af Simone Strandet, 
KompetenceKanalen

samt hvor der kan laves forbedringer. 
Værktøjerne bruges bl.a. til at klarlægge:

• Antal månedlige søgninger på de enkelte søgefra-
ser du finder interessante/relevante

• Hvilke landingssider du allerede bliver fundet på
• Hvordan dit site bliver vurderet ift. bl.a. ekstern 

omtale (linkbuilding)
• Hvordan dine nuværende placeringer udvikler sig

Den eksterne analyse

Er du rigtig grundig, laver du også Site Explorer og 
Keyword Ranking på dine konkurrenter. Dette kan 
både være med til at klarlægge, hvad de gør med 
positiv effekt samt hvor der er muligheder for at blive 
bedre end dem. 

U

Når du gennem dine analyser er nået frem til nogle 
realistiske målsætninger, skal strategien på plads og 
du skal beslutte, hvilke markedsføringskanaler du vil 
anvende. Herunder også med hvilke virkemidler og 
hvilket budget. 

De mest anvendte medier eller virkemidler er:

• Facebook og Instagram (SoMe)
• Nyhedsbreve
• Søgemaskineoptimeting (SEO) og Google AdWords 
• Affiliate-programmer (Pricerunner, banneran-

noncer mv.)

Det er forskelligt hvilke værktøjer der fungerer for hver 
enkelt virksomhed og i hvilket omfang de benyttes. 
Fordelene ved både AdWords, affiliate og SoMe er, at 
det er push-værktøjer, som påvirker forbrugerne i en 
købsproces, hvor de allerede er motiverede. Søgema-
skineoptimering fungerer til gengæld fantastisk godt, 
såfremt man opererer i brancher med et stort opsø-
gende kundesegment. Der findes bureauer, der kan 
hjælpe dig i gang, hvad end du har brug for vejledning 
i hele processen, eller bare enkelte dele. Du kan også 
søge efter gratis opstartsguides online. Det Digitale 
Værksted, som er et initiativ af Google Danmark, tilby-
der gratis hjælp i form af tutorials og minifilm. 

Med strategien på plads kan du nu begynde at arbejde 
med de forskellige kanaler og værktøjer. 
Der findes mange veje til en vellykket online tilstede-
værelse. Det vigtigste er dog, at du opsætter delmål og 
løbende evaluerer på dine tiltag. Hvad end du klare 
arbejdet selv, eller arbejder sammen med et bureau, 

TRIN 2 :  STRATEGI

TRIN 3:  EKSEKVERING

I din analyse opsatte du nogle klare mål for, hvad du 
ønskede at opnå med din digitale strategi. Husk at 
måle på din performance løbende ud fra f.eks. ROI 
(return on investment) og lav eventuelle ændringer, 
som sikrer dig, at du får maksimalt udbytte ud af dine 
investerede annoncekroner og tid.

Det er igen vigtigt at huske, at det er en proces og der-
for er tålmodighed en dyd. Ændringer kræver ofte is 
i maven, men har du lagt den rette strategi og sørger 
for at evaluere på den løbende, vil du på sigt få mest 
muligt ud af det potentiale, der er på lige netop dit 
marked.

TRIN 4:  RESULTATER

er det vigtigt at prioritere opgaverne og være realistisk i 
forhold til både tidsforbrug og mål.

Du opnår ikke omsætning eller konverteringer, der bra-
ger i vejret fra dag ét. Det tager tid at opbygge organiske 
placeringer, finde de værktøjer der virker for dig og få 
dem ud til de rette målgrupper.

ANALYSE

STRATEGI

DELMÅL

STATUS PÅ DELMÅL

DELMÅL

STATUS PÅ DELMÅL

RESULTAT
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LEDELSE 
MED HJERNE 
OG HJERTE

“Brug hovedet, men tag hjertet med på råd.” Sådan 
lyder et gammelt råd, der egentlig gælder i alle livets 
forhold. Men særligt i arbejdsrelationer kan det være 
værdifuldt at kombinere fornuften med følelser. Det 
gælder i forholdet mellem kollegaer, men måske især 
som chef er det vigtigt at huske på. Forskning viser, at 
følelser spiller en vigtig rolle i effektive beslutninger.

At lede sig selv er et grundvilkår, når man starter egen 
virksomhed. Noget andet er at lede andre og ad den vej 
skabe værdi i virksomheden. Derfor er det afgørende at 
gøre sig helt klart, hvorfor du tager skridtet og ansæt-
ter den første medarbejder. Hvad skal den pågældende 
medarbejder egentlig lave, som ikke bliver gjort i dag 
– eller som ikke bliver gjort i tilstrækkeligt omfang? 
Hvilke konkrete opgaver skal vedkommende løse, og 
hvordan skal ansættelsen på sigt tilføre virksomheden 
værdi? Det er blot nogle af de spørgsmål, der hober sig 
op. Her er der grund til at lytte til såvel fornuft som 
følelser.

Faktisk kan nogle af de opgaver, som vil være nærlig-
gende at give til en medarbejder, med fordel udlici-
teres til eksterne samarbejdspartnere – det kan ek-
sempelvis være bogføring og økonomi. Så kan du selv 
fokusere på kerneforretningen uden at være generet af 
de administrative byrder, der er forbundet ved at have 
medarbejdere ansat.

Omvendt kan en medarbejder tilføre virksomheden ny 
energi og kreativitet. Men mange ansættelser går galt, 
fordi arbejdsgiveren ikke har været tilstrækkelig kri-
tisk i processen. Derfor er det en god ide at lave en liste 
over, hvad du forventer, at den nye medarbejder skal 
kunne. Samtidig er det vigtigt at tage stilling til, hvad 

Af Niels Agerup, Direktør, CCO, Ase

NIELS AGERUP, 

DIREKTØR, CCO, ASE

du på ingen måde kan gå på kompromis med. Ved-
kommende skal selvfølgelig kunne det faglige, men 
det er også vigtigt, at I passer godt sammen personligt.

Her kan en faldgrube være, at vi som ledere ofte 
helst finder nogle medarbejdere, der ligner os selv. I 
stedet bør opmærksomheden være rettet imod, hvilke 
kompetencer man selv mangler. Måske er du idérig 
men mangler struktur. Eller du er til de store linjer og 
springer detaljerne over. Du må her være realistisk og 
kigge på, hvordan den pågældende medarbejder kan 
supplere dig i hverdagen. Samtidig er der grundlæg-
gende ting i forhold til eksempelvis opførsel, hvor 
det er vigtigt, at I ser ens på, hvilken adfærd der er 
acceptabel. Er der for mange områder, hvor du er nødt 
til at gå på kompromis med såvel hjernen som hjertet, 
så lyt til din mavefornemmelse. Det er bedre at søge 
en gang mere efter en person med den rette profil end 
at overhøre advarselssignalerne.

K O M M E N TA R

A t  l e d e  s i g  s e l v  e r  e t  g r u n d v i l k å r , 
n å r  m a n  s t a r t e r  e g e n  v i r k s o m h e d . 
N o g e t  a n d e t  e r  a t  l e d e  a n d r e  o g  a d 
d e n  v e j  s k a b e  v æ r d i  i  v i r k s o m h e d e n .
”
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Kontakt
Ases CFO, Carsten Hougaard-Jensen for spørgsmål 
eller fremvisning på 7013 7013 eller cjen@ase.dk

Det kan du tilkøbe
 Overdækket p-plads
 Kantineordning
 Mødeservice (opdækning, frokost etc.)
 Mødelokaler (14-28 pers.)
 Auditorium (199 pers.) 

Priser fra

1.500  KRONER PR./MD.

Læs mere på ase.dk/ivkontor

Du får
 Fast plads eller flyverplads 
 Reception/gæstemodtagelse
 Fri adgang til 21 møderum
 Kaffe og te ad libitum
 Trådløst internet
 Professionel sparring om udvikling af  
 din virksomhed
 Deltagelse i særligt Ase iværksætternetværk
 Eksklusiv adgang til Ases rådgivningstilbud, 
  fx økonomisk rådgivning og personalejuridisk 
  rådgivning

Ases Iværksætterkontor i Sydhavnen er et åbent co-working 
space tæt på centrum og med kig ud over vandet. Her kan 
du møde 120 iværksættere fra forskellige brancher, som du 
kan sparre og networke med.

NYT OG SPÆNDENDE
IVÆRKSÆTTERKONTOR
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